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1. ALPHA
Het Algemeen Platform Humaniora Amsterdam is de faculteitsvereniging voor de
studieverenigingen en bladen van de Faculteit der Geesteswetenschappen aan de Universiteit
van Amsterdam. ALPHA is in 1999 opgericht, toen er na de oprichting van de Faculteit der
Geesteswetenschappen aan de universiteit behoefte ontstond aan een overkoepelend orgaan
dat de studieverenigingen en bladen aan deze faculteit kon helpen. Deze rol vervult ALPHA
nog steeds: een platform waar alle studieverenigingen en bladen van de faculteit
terechtkunnen. ALPHA stimuleert de onderlinge samenwerking tussen haar leden, oppert
initiatieven voor verenigingen en bladen, ondersteunt haar leden met een financiële bijdrage
en organiseert jaarlijks evenementen voor de studenten van de Faculteit der
Geesteswetenschappen. ALPHA fungeert daarnaast als de verbinding tussen de
studieverenigingen en bladen enerzijds en de andere organen van de Universiteit van
Amsterdam anderzijds. Een aantal keer per jaar vinden Algemene Raadsvergaderingen
(ARV’s) en bladenoverleggen plaats, die in het teken staan van de subsidieverdeling, de rol
van ALPHA en de onderlinge samenwerking.
De taken van ALPHA zijn duidelijk. Het beleid dat dit jaar gevoerd wordt zal in grote
lijnen overeenkomen met het beleid dat in voorgaande jaren is gevoerd. De afgelopen jaren
hebben aan de universiteit echter ontwikkelingen plaatsgevonden die ook voor ALPHA
relevant zijn. Zo verwelkomt de universiteit in toenemende mate internationale studenten en
stappen sommige studies binnen de Faculteit der Geesteswetenschappen volledig over op de
Engelse taal. Met veel plezier zien wij ook steeds meer internationale studenten zitting nemen
in de besturen van studieverenigingen en de redacties van bladen. Dit vereist echter een
duidelijk beleid jegens de voertaal binnen de communicatie van ALPHA. Het taalbeleid dat
ALPHA de afgelopen jaren heeft gevoerd zal ook in dit beleidsplan worden voortgezet.
In het verleden heeft de faculteit geesteswetenschappen te maken gehad met
studentenprotesten die in sommige gevallen ook de studieverenigingen hebben bereikt. We
benadrukken dat ALPHA als faculteitsvereniging apolitiek is. ALPHA zal in het beleid altijd
zorgen dat politieke neutraliteit gewaarborgd blijft en waar nodig de studieverenigingen
bijsturen en adviseren.
Het is belangrijk dat iedereen het bestaan van ALPHA kent en weet wat we kunnen
betekenen voor bladen, studieverenigingen en de faculteit. We trachten dit te bereiken
middels de kennismakingsgesprekken, verplichte deelname aan ARV’s of Bladenoverleggen,

inspirerende informatieavonden over de GPP, gezellige borrels, het gala en het
Voetbaltoernooi der Geesteswetenschappen.
ALPHA wijst graag op de jaaragenda. Hierin zijn alle belangrijke data genoteerd,
zoals bijeenkomsten en deadlines. Stel uzelf hiervan op de hoogte en noteer goed in uw
agenda’s.
2. De taal
Met het toenemend aantal internationale studenten aan de FGw is er bij ALPHA de noodzaak
ontstaan om een duidelijk beleid uit te stippelen met betrekking tot de voertaal. In navolging
van het beleid van het afgelopen jaar en overeenkomstig het beleid van het faculteitsbestuur
zal ook dit jaar het Nederlands de voertaal blijven. In de praktijk betekent dit dat officiële
correspondentie in het Nederlands zal geschieden. De voertaal tijdens bijeenkomsten zoals de
ALV’s en de ARV’s zal ook de Nederlandse taal zijn. Als tegemoetkoming zal er tijdens de
bijeenkomsten ondersteuning voor Engelssprekenden worden geboden in de vorm van een
Engelstalige agenda met een samenvatting van de te bespreken punten, worden de contracten
ook in het Engels aangeboden (waarbij moet worden opgemerkt dat de Nederlandstalige
contracten altijd leidend zijn en aan de Engelstalige contracten geen rechten kunnen worden
ontleend) en zal persoonlijk contact, zoals persoonlijke mailwisseling, vragen tijdens een
bijeenkomst en de kennismakingsgesprekjes, desgewenst in het Engels worden gevoerd. Bij
het uitnodigen van studenten voor door ALPHA georganiseerde openbare evenementen zal
de uitnodiging altijd zowel in het Nederlands als in het Engels zijn.
Wij willen alle bestuurs- en redactieleden er graag op wijzen dat een gebrek aan
beheersing van de Nederlandse taal geen excuus biedt om hun verantwoordelijkheden jegens
ALPHA niet na te komen.
3. Studieverenigingen
Dit jaar zal ALPHA het beleid met betrekking tot de studieverenigingen van vorige jaren
grotendeels voortzetten. ALPHA zal net als voorgaande jaren een centrale rol spelen in de
stimulering van samenwerking tussen studieverenigingen onderling en tussen
studieverenigingen en bladen.
ALPHA zal met het bestuur van iedere studievereniging een kennismakingsgesprek
voeren om onze rol als faculteitsvereniging uiteen te zetten en wederzijdse verwachtingen te
kunnen bespreken.
De constitutieborrels vormen een goede gelegenheid om elkaar te leren kennen. Om
het contact onderling vanuit ALPHA te stimuleren, zal er ook na elke ARV een borrel
worden georganiseerd. Op die manier kan iedereen in een minder formele sfeer nader tot
elkaar komen. Om deze borrels te bekostigen, zal geld worden begroot.
Om samenwerking te stimuleren, dienen er ook financiële middelen te zijn voor
activiteiten die voortkomen uit onderlinge samenwerking. De Grote Projectenpot zal om deze
reden worden voortgezet.
Elke studievereniging die lid is van ALPHA heeft onder bepaalde voorwaarden recht
op reguliere subsidie. De reguliere subsidie is bedoeld voor studiegerelateerde activiteiten die

inhoudelijk in lijn liggen met de studierichting van de studievereniging. In totaal is er een
bedrag van 7400 euro gereserveerd voor de reguliere subsidie, verdeeld over drie
aanvraagrondes. Het aanvraagplafond blijft staan op 850 euro.
Ook voor studiereizen is subsidie beschikbaar. Net als vorig jaar zal dit een bedrag
van 4000 euro zijn. Dit bedrag wordt op basis van het deelnemersaantal van vorig jaar
verdeeld over alle studieverenigingen die subsidie aanvragen voor hun studiereis. Door het
bedrag te baseren op het deelnemersaantal van het voorgaande jaar, is van tevoren al bekend
hoeveel subsidie elke studievereniging ontvangt. Studieverenigingen die een sterk afwijkend
deelnemersaantal verwachten, kunnen dit melden tijdens de kennismakingsgesprekken.
Door de Grote Aanvragen Tegemoetkomingen-regeling (GAT) kan een
studievereniging die een grote activiteit wil organiseren een bedrag van minimaal 250 euro in
één keer aanvragen bij ALPHA. Het is bij het organiseren van een grote activiteit van belang
dat de studieverenigingen van tevoren weten of ALPHA de subsidie toekent of niet. Iedere
studievereniging mag in subsidierondes 1 en 2 één Grote Aanvraag doen voor een activiteit
die later in het jaar zal plaatsvinden. Voor deze aanvragen gelden afwijkende regels, die op
alpha-fgw.nl te vinden zijn. De Grote Aanvragen worden opgenomen in het voorstel dat
wordt gepresenteerd op de ARV, waarna hierover wordt gestemd. Als het voorstel wordt
goedgekeurd, heeft de studievereniging garantie dat de subsidie wordt verstrekt. Het geld
wordt na de activiteit overgemaakt. De GAT-regeling is voor grote studieverenigingen
praktisch omdat de door hen georganiseerde activiteiten vaak hogere kosten hebben, en biedt
tegelijkertijd kleinere studieverenigingen de kans grotere evenementen met meer financiële
zekerheid te kunnen organiseren.
Het geld uit het rampenfonds dat de besturen in het studiejaar 2018-2019 naar
ALPHA hebben overgemaakt, zal zo snel mogelijk na de bestuurswissel worden
teruggeboekt. Ook dit jaar zal het Rampenfonds blijven bestaan.
Verder wijzen wij de besturen graag op de mogelijkheid tot het verkrijgen van
subsidies uit het Amsterdams Universiteitsfonds (AUF) en van Stichting Toekenningen. Op
de websites van beide instanties is verdere informatie te vinden.
4. Bladen
De bladen hebben toegang tot subsidies die in de eerste plaats bestemd zijn voor
productiekosten. Ten opzichte van vorig jaar wordt hiervoor 500 euro meer begroot, zodat het
begrote subsidiebedrag voor de bladen dit jaar 4000 euro bedraagt. Tijdens het bladenoverleg,
dat twee keer per jaar plaatsvindt, stemmen de bladen over de subsidieverdeling. Daarnaast is
er tijdens het bladenoverleg ruimte voor het delen van ervaringen en kunnen de bladen
ALPHA of andere bladen consulteren voor advies. Om de redactieleden van verschillende
bladen met elkaar te laten kennismaken en samenwerking te stimuleren, wordt na ieder
bladenoverleg de gelegenheid geboden om iets te drinken om op informele wijze ideeën te
kunnen uitwisselen. Voor bladen en studieverenigingen die samen een activiteit willen
organiseren, is de Grote Projectenpot beschikbaar.
Acquisitie is zowel voor bladen als voor studieverenigingen belangrijk. Acquisitie kan
goed zijn voor het opdoen van externe contacten van het blad en voor de bekendheid van de
faculteit. Om de bladen te ondersteunen op het gebied van acquisitie, zal er net als vorig jaar

een acquisitieavond georganiseerd worden. Deze bijeenkomst is voor minimaal één
redactielid verplicht. De avond is ook open voor studieverenigingen, maar voor hen niet
verplicht. Getracht zal worden een spreker uit te nodigen die een leerzame lezing of
workshop kan geven voor bladen en studieverenigingen.
5. Grote Projectenpot (GPP)
Zoals al vaker is benoemd, is samenwerking tussen studieverenigingen en studieverenigingen
en bladen voor ALPHA een belangrijk doel. Voor een goede samenwerking is het van belang
dat besturen en redactieleden elkaar leren kennen en dient er voldoende geld beschikbaar zijn
voor de te organiseren evenementen. Om deze reden is de Grote Projectenpot een aantal jaar
geleden in het leven geroepen. Om aanspraak te maken op financiering moeten de projecten
aan twee voorwaarden voldoen: ze moeten (I) ontstaan zijn vanuit een samenwerking tussen
verenigingen en/of bladen en (II) betrekking hebben op de geesteswetenschappen.
Ondanks dat er afgelopen jaren zijn er veel bijzondere GPP-evenementen
georganiseerd, kwam het bedrag in de GPP nooit op. Daarom is dit jaar besloten het bedrag in
de GPP te verlagen en het resterende geld aan de Pro Memorie Pot toe te voegen. Zo kan het
geld nog steeds voor de GPP gebruikt worden als dit nodig is, maar kan het ook ergens
ingezet worden waar de nood hoger is. De hoogte van een subsidie wordt bepaald door het
aantal actief organiserende verenigingen of bladen. Omdat de GPP dit jaar verlaagd wordt,
zal het percentage waar een vereniging of blad recht op heeft bij het organiseren van een
GPP-evenement, verhoogd worden. Op deze manier wordt er niet minder geld toegekend ten
opzichte van vorig jaar. De subsidie wordt vooraf toegekend. Op dinsdag 29 oktober zal er
een informatieavond plaatsvinden waarbij aanwezigheid van alle besturen en redacties
verplicht is. Tijdens deze avond zullen de regels voor het aanvragen van de GPP verder
worden toegelicht. Ter inspiratie zal ALPHA voorbeelden aandragen van GPP evenementen
die in afgelopen jaren zijn georganiseerd. De informatieavond wordt afgesloten met een
borrel, zodat eventuele plannen meteen gesmeed kunnen worden. Voor de GPP zijn er twee
subsidierondes. Dit jaar zal, net als vorig jaar, het volledige bedrag dat beschikbaar is voor de
GPP in ronde één beschikbaar worden gesteld. Het geld dat na de eerste ronde overblijft,
wordt naar de tweede ronde meegenomen. Het volledige reglement omtrent de aanvraag van
de GPP is te vinden op de website.
6. Evenementen
ALPHA-informatieavond
De ALPHA-informatieavond is de tweede bijeenkomst van het collegejaar. Alle besturen en
redactieleden zullen voor deze avond worden uitgenodigd. De penningmeester voorziet de
besturen en redacties van informatie met betrekking tot financiën en subsidieaanvragen.
Algemene Raadsvergaderingen (ARV’s)
Dit jaar zullen er drie ARV’s plaatsvinden. Tijdens deze vergaderingen presenteert de
penningmeester van ALPHA het voorstel voor de subsidieverdeling. Na de presentatie zullen
de besturen van de studieverenigingen stemmen over het voorstel. Daarnaast is er tijdens de

ARV’s ruimte om te bespreken waar de verschillende verenigingen zich zoal mee bezig
houden. Aanwezigheid tijdens de ARV’s is verplicht. Hier zal streng op worden toegezien.
Bladenoverleggen
Er zullen dit jaar twee bladenoverleggen plaatsvinden. Tijdens deze vergaderingen
presenteert de penningmeester het voorstel voor de subsidieverdeling, waarna de
redactieleden van de bladen hierover stemmen. Daarnaast zal aandacht worden besteed aan
verschillende voor de bladen relevante thema’s zoals acquisitie. Aanwezigheid bij de
bladenoverleggen is verplicht. Hier zal streng op worden toegezien.
Kerstgala
ALPHA heeft de afgelopen jaren een coördinerende rol op zich genomen bij de organisatie
van het kerstgala. ALPHA wil ook dit jaar deze rol voortzetten.
Voetbaltoernooi der Geesteswetenschappen
Al een aantal jaar wordt er door ALPHA een voetbaltoernooi georganiseerd. Ieder jaar is dit
een groot succes. ALPHA zal daarom ook dit jaar een coördinerende rol op zich nemen bij de
organisatie van het voetbaltoernooi der FGw. Dit zal eventueel plaatsvinden in samenwerking
met enthousiaste leden van verschillende studieverenigingen.
Besturenborrel
Om het contact tussen de besturen van de studieverenigingen te bevorderen, zal er in het
tweede halfjaar een besturenborrel worden georganiseerd. Dit jaar trachten we de
besturenborrel deels in het teken te laten staan van het twintigjarig jubileum van ALPHA en
ook de redacties uit te nodigen. Voor de borrel is geld begroot.
7. Zichtbaarheid
ALPHA vindt het belangrijk dat verenigingen, bladen, de faculteit en mensen van buitenaf
hun weg naar ALPHA weten te vinden en zal zich actief inzetten om de zichtbaarheid van
ALPHA in stand te houden en waar mogelijk te vergroten.
ALPHA wil betrokken zijn bij wat er speelt onder de besturen en redacties. Goed
contact is daarvoor van groot belang. Het bestuur van ALPHA zal er daarom naar streven
borrels van iedere vereniging te bezoeken en grote, door ALPHA ondersteunde activiteiten
bij te wonen. Ook de drankjes na de ARV’s, de bladenoverleggen en de besturenborrel dienen
als middel om onderlinge contacten te stimuleren.
Het bestuur is altijd per e-mail te bereiken. Als er om welke reden dan ook behoefte
bestaat aan een persoonlijk gesprek dan kan dat altijd bij het bestuur worden aangevraagd.
Het is ook mogelijk het bestuur via minder formele kanalen te benaderen, bijvoorbeeld via
Facebook.
Ook dit jaar besteedt ALPHA graag aandacht aan haar zichtbaarheid voor mensen
buiten de faculteit of de UvA. ALPHA is van mening dat de algemene Facebookpagina hier
het beste platform voor is. ALPHA streeft ernaar deze pagina actief te onderhouden en ook
actief te zijn binnen de besloten Facebookgroep voor besturen, ten einde de bereikbaarheid

van ALPHA te vergroten.
8. Kantoor 2.01F/G
ALPHA is gevestigd in kantoor 2.01F/G op het P.C. Hoofthuis (Spuistraat 134), samen met
een groot aantal studieverenigingen en bladen. ALPHA wil graag benadrukken dat alle
besturen en bladen samen verantwoordelijk zijn voor het schoonhouden van de ruimtes. Er
zijn huisregels opgesteld waar eenieder zich aan dient te houden. De huisregels staan vermeld
in het contract dat de studieverenigingen met ALPHA hebben.
Een belangrijke huisregel is de verplichte aanwezigheid van één of meer
bestuursleden bij een van de schoonmaakdagen. Dit jaar trachten we twee schoonmaakdagen
te organiseren voor alle gebruikers van het kantoor. De data van de schoonmaakdagen zijn te
vinden in de jaaragenda. ALPHA is zich ervan bewust dat niet iedere vereniging met dezelfde
frequentie in het kantoor aanwezig is. ALPHA beschouwt de gezamenlijke schoonmaakdagen
als een middel om samen het kantoor 2.01F/G een prettiger omgeving te maken, opdat ieder
bestuur hier met plezier vergadert en werkt. Wij ontmoeten jullie graag in ons
gemeenschappelijke kantoor.
Om de prettige werksfeer in het kantoor en de solidariteit onderling te versterken zal
er ook een kantoor-borrel door ALPHA worden georganiseerd om de andere gebruikers van
het kantoor te leren kennen. Deze zal plaatsvinden op 4 oktober 2019 om 17.00 uur.
Verder wil ALPHA benadrukken dat studieverenigingen met kantoren op andere
locaties ook altijd terecht kunnen bij ALPHA voor advies of overleg bij onenigheden of
problemen aangaande het kantoor.
9. Slot
Het nieuwe bestuur der Algemeen Platform Humaniora ziet met veel belangstelling uit naar
alle mooie samenwerkingen die het komende studiejaar zullen plaatsvinden. Het bestuur
hoopt alle bladen en verenigingen te ontmoeten tijdens de vele interessante en plezierige
bijeenkomsten die in het verschiet liggen.
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