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Bij dezen presenteren wij het beleidsplan van studievereniging Radost voor het academische jaar
2021-2022

1. Eerstejaars & Tweedejaars
Met het besluit om per 25 september 2021 los te laten van de anderhalvemetersamenleving, is dan
toch echt het einde van de coronacrisis in zicht gekomen. Voor ons als studenten betekent dit dat
wij op de universiteit geen rekening meer hoeven houden met vaste looproutes, de afstand tot
elkaar in de lokalen en natuurlijk de mondkapjesplicht. Daarnaast betekenen deze versoepelingen
van de maatregelen óók dat er voor studieverenigingen zoals Radost weer veel meer mogelijk is
ten opzichte van de afgelopen twee jaar! Vandaar dat wij hevig willen inzetten op het
onderhouden en versterken van de band met onze leden. Vooral tweede- en derdejaarsstudenten
geven namelijk aan dat het gebrek aan fysieke bijeenkomsten en contactmomenten heeft gezorgd
voor moeizaam verloop van het afgelopen academische jaar. Om deze studenten een extra steuntje
in de rug te bieden, zullen wij ons voornamelijk focussen op het bevorderen van de onderlinge
verbondenheid tussen studenten uit deze jaarlаgen en de rest van onze leden. Wat betreft het
betrekken van de eerstejaarsstudenten bij de studie en haar vereniging, willen wij bij dezen
aangeven dat wij het buddysysteem, zoals deze (mede) door het vorige bestuur tot stand is
gekomen, voortzetten. Ook het ‘studeren met Radost’ zetten wij graag voort in het nieuwe
academische jaar.
2. De nadruk op culturele- en carrièregerichte evenementen
Naast de gezellige borrels, streven wij ernaar om dit jaar weer culturele en carrièregerichte
evenementen te organiseren. We hopen hierdoor onze leden te informeren over de kunst en
cultuur van Centraal- Oost-Europa en een bewustzijn te creëren bij hen wat betreft potentiële
carrièremogelijkheden. Met culturele evenementen doelen wij op een uitstapje naar het
Concertgebouw of naar de Hermitage. Door het benaderen van jongerenorganisaties van culturele
instellingen, bijvoorbeeld de Blikopeners en Entree, hopen we dat deze uitstapjes voordeliger en
toegankelijker zullen worden voor al onze leden. Gelukkig biedt Amsterdam ons genoeg
Slavische activiteiten!

3. Radostreizen
De afgelopen anderhalf jaar was het helaas niet mogelijk om op reis te gaan. Toch is dit een belangrijk
onderdeel van Radost, en wij willen dit daarom ook zo snel mogelijk weer gaan oppakken. Radost telt
twee reizen, een kleine reis en een grote reis. Over een maandje vertrekken we met z’n allen al naar
Belgrado voor deze kleine reis. Al snel hadden we een boel aanmeldingen binnen, dus het lijkt erop
dat wij niet de enige zijn die het reizen gemist hebben.
Voor de grote reis zijn wij van plan een reiscommissie op te zetten. Hier later meer over in het kopje
commissies. De reis zal in ieder geval plaatsvinden tussen 1 mei en 30 juni
In de begroting meer over de kostenverdeling.

Als laatste zijn wij van plan om de contacten die vorig jaar gelegd zijn met studieverenigingen van
Slavische/Russische studies in Leiden en België te onderhouden. We gaan hierbij ook kijken naar
opties voor uitstapjes naar deze plekken.
4. Merchandise en logo
Dit jaar zullen wij de taak op ons nemen om officiele Radost-merchandise uit te brengen! Het idee is
om zowel totebags en hoodies te ontwerpen. Wat betreft het logo, hebben wij besloten dat we de
beer willen behouden en ons ontwerp willen afstemmen op ons bestuursjaar. Dit wil zeggen dat er
géén algemene merchandise ontworpen zal worden. Zodra wij een definitief ontwerp hebben,
zullen wij dit natuurlijk presenteren tijdens een ALV, waar de leden de mogelijk gesteld wordt om
te stemmen over het ontwerp!

5.

Commissies

Wij hebben besloten om dit jaar verschillende commissies op te zetten. Een van de redenen hiervoor
is dat we alle drie het voornemen hebben het tweede semester te studeren in Sint-Petersburg of
Zagreb. Naast dat we er natuurlijk voor zorgen dat alles netjes op orde is voor we weggaan, leek het
ons een goed idee om door middel van commissies Radost draaiende te houden in Amsterdam. Iedere
commissie heeft een eigen bestuurslid als aanspreekpunt. Zo blijft het bestuur goed op de hoogte wat
er gebeurt binnen de commissies en kunnen mogelijke problemen snel worden gesignaleerd en
opgelost.

Reiscommissie
De reiscommissie zal de grote reis regelen. De commissie is vrij in het kiezen, in overleg met het
bestuur, van de locatie, datum (mits deze dus tussen 1 mei en 30 juni valt) en activiteiten ter plekke.
We zoeken hier nog drie of vier kandidaten voor, het liefst uit verschillende jaarlagen.
Feestcommissie/activiteitencommissie
Nieuw dit jaar is een feestcommissie. Deze commissie zullen we de komende maand gaan vormen, en
zal langzaamaan meer taken krijgen. Ze krijgen de vrijheid om allerlei dingen te organiseren, van
museumuitstapjes tot feesten. Een belangrijke taak is uiteindelijk het organiseren van de borrels, met
zo nu en dan een themaborrel. Op deze manier alles doorgaan, ook zonder dat het bestuur aanwezig is.
Ook hier zoeken we dus momenteel leden voor.
Slovo
Tot ons grote plezier, met dank aan Daan, Suzanne, Mari en Teun, is dit jaar de Slovo weer opgericht!
Dit is het blad gelieerd Radost waarin thema’s over ons studiegebied behandeld worden.
6. Meer zichtbaarheid
Wij streven er dit jaar naar een actievere aanwezigheid op sociale media. De nadruk zal vooral op
Instagram liggen aangezien het grootste gedeelte van onze ‘target audience’ hierop aanwezig is. We
hopen hierdoor een grotere zichtbaarheid te kweken van Radost en het bereik te vergroten. Inmiddels
zijn we al actief bezig op zowel Instagram als op Facebook.

7. Borrels
Ons streven dit jaar is om de wekelijkse borrels te herpakken en door te zetten. We hopen dat de
borrels een toegankelijke en fijne plek zullen zijn voor alle (nieuwe) Radost leden. De Special Edition
Septemberborrels hebben we georganiseerd om de drempel te verlagen voor leden die nog niet eerder
naar een ‘fysieke’ borrel waren geweest. We zijn ontzettend blij met de grote opkomst bij deze borrels
en hopen dat dit natuurlijk zo blijft. Niet alleen waren er eerstejaars aanwezig maar ook veel
tweedejaars die vorig jaar niet de kans hadden om te genieten van het wekelijkse
ontspanningsmomentje bij Shon, waren er. Ook hebben we gekozen om de borrel op donderdag te
houden. Om twee redenen hebben we gekozen om om 19:30 te beginnen. Ten eerste, moeten alle
horecagelegenheden om 00:00 sluiten vanwege de huidige maatregelen en willen we natuurlijk dat er
genoeg tijd is voor gezelligheid! Ten tweede, sluit de borrel nu perfect aan op het college van 7
Mijlpalen waardoor de drempel nog lager is voor eerstejaars om te komen.

8. Maandmail
Wat betreft de maandmail, hebben wij weinig toe te voegen aan het format. De huidige opmaak, zoals
deze met dank aan het vorige bestuur tot stand is gekomen, zullen wij in het vervolg ook gebruiken.
Wij zullen ons echter met man en macht inzetten om deze mails met strikte regelmaat uit te sturen
naar onze leden. Ingaande vanaf de eerstvolgende maandmail, zal deze steeds in de tweede week van
de maand opgestuurd worden.

9. Buitenlandverblijf
Zoals de meesten van jullie weten, zijn wij allerdrie van plan om het tweede semester in SintPetersburg/Zagreb door te brengen. We snappen dat het misschien een beetje vreemd is dat het
bestuur zelf er niet is. Ondanks dat we niet fysiek in Nederland aanwezig zijn dan, zullen we op
afstand Radost in de gaten houden en draaiende houden. De maandmails zullen bijvoorbeeld nog
altijd van ons komen. Verder hebben we commissies geïntroduceerd, zo kunnen we in
samenwerking met de feestcommissie gewoon activiteiten blijven organiseren. Bovendien zorgen
we ervoor dat de hele administratie goed op orde is (denk aan aangevraagde subsidies e.d.).
Verder zullen we een of twee mensen aanstellen die sporadisch als plaatsvervanger kunnen
optreden mocht de fysieke aanwezigheid van het bestuur een vereiste zijn (denk bijvoorbeeld aan
een ALV/bijeenkomst van ALPHA). We willen benadrukken dat we heel betrokken zullen
blijven, en zorgen dat we op de hoogte blijven van wat er gebeurt in Amsterdam.
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