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Voorwoord  
Voor u ligt het beleidsplan van het XIe bestuur der Ganymedes LGBT            
Studentenvereniging Groningen. Middels dit beleidsplan presenteren wij onze visie voor          
het komende jaar. Ganymedes is in de afgelopen jaren uitgegroeid tot een zichtbare en              
professionele studentenvereniging, zonder ooit haar toegankelijkheid en ongedwongen        
sfeer te hebben verloren. Wij kijken er naar uit om deze positieve lijn voort te zetten in                 
het komende jaar. Dit willen wij bewerkstelligen door ons met name te focussen op de               
volgende drie thema’s:  
 
Ten eerste willen wij ervoor zorgen dat (actieve) leden gedurende het hele jaar             
betrokken blijven bij de vereniging. Die betrokkenheid zien wij graag terug door een             
grote opkomst bij borrels en georganiseerde evenementen. Ten tweede gaan wij in het             
komende jaar investeren in onze relatie met het Groningse studentenverenigingsleven,          
door de gezelligheid van Ganymedes nog meer naar voren te laten komen. Ten slotte              
gaan wij ons inzetten om de zichtbaarheid van de vereniging te vergroten, waarbij het              
Jongerenpaleis een bijzondere plaats inneemt.  
 
De voorgaande thema’s worden hieronder uitgewerkt en toegelicht. Vervolgens worden          
achtereenvolgens de volgende onderwerpen besproken: het bestuur, het interne beleid,          
het externe beleid en ten slotte de financiën. 
 
Graag willen wij het Xe bestuur bedanken voor al haar inzet, dat ervoor heeft gezorgd                
dat het afgelopen jaar zeer succesvol is verlopen. Wij zien ernaar uit om op dat succes                
voort te bouwen. Wij hebben ontzettend veel zin in het komende jaar, wij hopen jullie               
ook! 
 
Namens het XIe bestuur der Ganymedes LGBT Studentenvereniging Groningen, 
 
Emma de Groot - Voorzitter 
Marley van Dortmont - Vice-voorzitter, Secretaris 
Margot de Bruin - Penningmeester 
Emily Schmölz - Commissaris Intern  
Eileen Drenth - Commissaris Extern 
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1 Visie  
 
1.1 Inleiding 
Wij zijn tevreden over de huidige gang van zaken binnen de vereniging. Wij willen              
hieraan bijdragen door de volgende drie thema’s centraal te stellen: betrokkenheid van            
leden, de relatie tot het Groningse studentenleven en de zichtbaarheid. Deze thema’s            
worden hieronder nader toegelicht.  
 
1.2 Betrokkenheid van de (actieve) leden  
Een vereniging is niets zonder haar leden en wij waarderen hen dan ook zeer voor hun                
inzet en aanwezigheid. Wij vinden het belangrijk dat alle leden van Ganymedes zich             
verbonden voelen met de vereniging en dat zij het gehele jaar betrokken blijven. Wij              
zien daarom graag dat leden na het moment van inschrijven regelmatig op onze borrels              
en activiteiten te vinden zijn. Om ervoor te zorgen dat leden gedurende het gehele              
academisch jaar betrokken blijven bij Ganymedes, willen wij het een en ander            
ondernemen. 
 
Dit thema heeft in het bijzonder betrekking op de actieve leden. Zij zorgen ervoor dat er                
naast de borrels genoeg te doen is binnen de vereniging en maken daarmee een              
belangrijk deel uit van Ganymedes. Ten aanzien van de actieve leden achten wij twee              
zaken van belang. Ten eerste zien wij graag dat alle commissies in het komende jaar               
gelijkmatig gevuld zijn. Dit verwachten wij te bereiken door leden hun           
commissievoorkeuren aan ons door te laten geven samen met een korte motivatie.            
Naar aanleiding van die voorkeuren zullen wij de indeling van de commissies bepalen.             
Op deze manier hebben wij de mogelijkheid om commissies evenredig te verdelen. Ten             
tweede vinden wij het belangrijk dat actieve leden gedurende het hele jaar gemotiveerd             
blijven om zich in te zetten voor hun commissie. Wij willen leden daarom uitgebreid              
informeren over wat zij kunnen verwachten als zij kiezen voor een bepaalde commissie.             
Dit zal geschieden tijdens een commissieborrel aan het begin van het jaar.  
 
Naast voortdurende betrokkenheid van de actieve leden, zien wij natuurlijk graag dat            
ook niet-actieve leden zich gedurende het gehele jaar verbonden blijven voelen met de             
vereniging. Om ervoor te zorgen dat de borrels en activiteiten door hen druk bezocht              
blijven worden, zullen wij ons in het komende jaar opnieuw inzetten om aansprekende             
activiteiten te organiseren. Daarnaast is ons streven om data voor aankomende           
evenementen ruim op tijd te publiceren, waarover meer onder het thema ‘zichtbaarheid’.            
Wij verwachten dat leden het prettig vinden als data snel bekend zijn, zodat zij daarmee               
rekening kunnen houden en bij veel evenementen van Ganymedes aanwezig kunnen           
zijn.  
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1.3 Relatie tot het Groningse studentenleven 
Wij achten van groot belang dat het toegankelijke karakter van Ganymedes blijft zoals             
het is en dat de ongedwongen sfeer niet verloren gaat. Iedereen is bij ons welkom en                
dat wensen wij uiteraard ook in het komende jaar uit te stralen. In het kader van de                 
toegankelijkheid heeft Ganymedes altijd diverse activiteiten georganiseerd, zodat er         
voor ieder wat wils is. Die lijn zetten wij graag voort en in het komende jaar gaan wij dan                   
ook door met het organiseren van zowel maatschappelijke activiteiten als          
gezelligheidsactiviteiten.  
 
Wij vinden het desondanks belangrijk dat Ganymedes haar identiteit als          
studentenvereniging behoudt. Wij zetten ons in het komende jaar dan ook graag een             
beetje extra in, om Groningen nog meer kennis te laten maken met de gezelligheid die               
Ganymedes te bieden heeft. Wij vinden dat het organiseren van de Purpλe-feesten van             
het afgelopen jaar daarvoor een goede manier is gebleken. Wij organiseren graag meer             
van dergelijke evenementen en zullen daarin investeren.  
 
Al met al wensen wij in het komende jaar de diversiteit aan activiteiten te behouden,               
door zowel maatschappelijke als gezelligheidsactiviteiten te blijven organiseren. Het         
studentikoze aspect van de vereniging willen wij in het komende jaar wat extra             
aandacht geven, om zo Ganymedes nog meer op de ‘Groningse          
studentenverenigingskaart’ te zetten. Deze koers in het beleid is concreet terug te zien             
in de begroting, waar een hoger budget is toegekend aan zowel de feest- als              
activiteitencommissie.  
 
1.4 Zichtbaarheid 
Net als in eerdere jaren, is ook dit jaar de zichtbaarheid van Ganymedes een punt dat                
op onze agenda staat. Ganymedes wordt steeds bekender in Groningen en wij willen de              
naamsbekendheid nog groter maken. Dit willen wij bereiken door het volgende te            
ondernemen: 
 
Ten eerste is een deel van de naamsbekendheid te danken aan de samenwerking en              
contacten tussen Ganymedes en andere instanties en (studenten)verenigingen.        
Voorbeelden hiervan zijn de vlaggenactie op Coming Out Day, de poster van de             
Internationale Dag tegen de Homofobie, Bifobie en Transfobie, activiteiten met andere           
studentenverenigingen en de samenwerking met het COC. Wij willen deze contacten           
daarom in stand houden en versterken. 
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Ten tweede zal op korte termijn het toekomstige Jongerenpaleis bijdragen aan de            
zichtbaarheid van Ganymedes. Dit betreft het pand aan de Herestraat waarin Jimmy’s            
intrek zal nemen. Ganymedes heeft de mogelijkheid om van een gedeelte van dat pand              
gebruik te maken tegen een maandelijkse vergoeding. Dit heeft als positief gevolg dat             
de samenwerking tussen de betrokken (maatschappelijke) organisaties in het pand en           
Ganymedes zal worden versterkt. Bovendien heeft Ganymedes dan haar eigen plek,           
wat het makkelijker maakt voor niet-leden om de vereniging te vinden.  
 
Ten slotte gaan wij meer aandacht besteden aan promotie. Wij gaan via sociale media,              
de website en posters de naamsbekendheid van Ganymedes vergroten. Zo kan           
iedereen, zowel niet-leden als leden, op de hoogte worden gehouden van de activiteiten             
en feesten die worden georganiseerd. Wij streven ernaar om activiteiten twee weken            
van tevoren op tijd te publiceren. 

2 Het bestuur  
2.1 Inleiding 
Het bestuur 2019-2020 bestaat uit vijf personen die de volgende functies vervullen:            
voorzitter, secretaris en vice-voorzitter, penningmeester, commissaris intern en        
commissaris extern. In de hiernavolgende paragrafen zijn per functie de taken           
opgesomd. Het bestuur is als geheel verantwoordelijk voor het reilen en zeilen van de              
vereniging, de hieronder beschreven punten gelden alleen als richtlijn.  
 
2.2 Voorzitter  
- Woordvoerder en publieke vertegenwoordiger van de vereniging; 
- Coördinator van de bestuursleden; 
- Voorzitter van de bestuursvergadering; 
- Voorzitter van de algemene ledenvergaderingen. 
 
2.3 Vice-voorzitter 
- Ondersteuner van de voorzitter bij het algemene beleid van de vereniging en andere              
overkoepelende zaken; 
- Overnemer van de taken van de voorzitter indien de voorzitter niet in staat is deze te                 
vervullen.  
 
2.4 Secretaris  
- Notuleren van de bestuursvergaderingen; 
- Notuleren van de algemene ledenvergaderingen; 
- Bestandsbeheer; 
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- Ledenadministratie bijhouden; 
- Interne communicatie; 
- Beheren van het Ganymedes e-mailaccount; 
- Nieuwsbrief schrijven. 
 
2.5 Penningmeester 
- Beheer financiële administratie; 
- Beheer verenigingsrekening; 
- Contactpersoon kascommissie; 
- Contactpersoon zusjesverenigingen.  
 
2.6 Commissaris Intern 
- Verantwoordelijk voor commissies en disputen; 
- Uitdragen bestuursbeleid naar de commissies en disputen; 
- Beheren van de Ganymedes Facebookpagina en het Instagramaccount.  
 
2.7 Commissaris Extern 
- Onderhouden van (zakelijke) contacten met bedrijven en instanties; 
- Het regelen van nieuwe zaken met partners en sponsoren: acquisitie; 
- Opstarten en onderhouden van contacten met studentenverenigingen en andere          
organisaties; 
- Onderhouden van de communicatie naar potentiële leden, dus promotie, flyers,           
posters en website;  
- Contact onderhouden met het CUOS; 
- Contactpersoon voor locaties en borrels/activiteiten. 

3 Intern beleid  
 
3.1 Verloop ledenbestand 
Ganymedes bestaat op het moment van schrijven uit 160 leden die zijn te verdelen in de 
categorieën: leden, donateurs, alumni en ereleden. 
 
Verloop aantal leden: 
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Jaar Totaal 
aantal 
nieuwe 
leden 

Aantal 
nieuwe 
continueren-
de leden 
(gemeten op 
1 augustus 
aan het 
einde van 
het 
academisch 
jaar) 

Aantal 
nieuwe 
stoppende 
leden 
(gemeten op 
1 augustus 
aan het einde 
van het 
academisch 
jaar) 

Totaal 
aantal 
oudere 
leden 

Aantal 
continueren-
de oudere 
leden 
(gemeten op 
1 augustus 
aan het 
einde van 
het 
academisch 
jaar) 

Aantal 
stoppende 
oudere leden 
volgende 
jaargang 
(gemeten op 
1 augustus 
aan het 
einde van 
het 
academisch 
jaar) 

Totaal 
aantal 
leden 

2008-2009 14    0 4 14 

2009-2010 22    10 18 32 

2010-2011 31    14 20 45 

2011-2012 70    28 23 98 

2012-2013 74    82 38 156 

2013-2014 64    118 63 182 

2014-2015 45    119 38 164 

2015-2016 62 45 17 120 67 53 182 

2016-2017 39 35 4 117 78 39 156 

2017-2018 56 38 18 110 78 32 111 

2018-2019 50 40 10 113 87 26 127 

2019-2020 10   121   131 

 
Verloop aantal donateurs: 

Jaar Totaal 
aantal 
nieuwe 
donateurs 

Aantal 
nieuwe 
continu- 
erende 
donateurs 
(gemeten 
op 1 
augustus 
aan het 
einde van 
het 
academisc
h jaar) 

Aantal 
nieuwe 
stoppende 
donateurs 
(gemeten 
op 1 
augustus 
aan het 
einde van 
het 
academisc
h 
jaar) 

Totaal 
aantal 
oudere 
donateurs 

Aantal 
continu- 
erende 
oudere 
donateurs 
(gemeten 
op 1 
augustus 
aan het 
einde van 
het acade- 
misch 
jaar) 

Aantal 
stoppende 
oudere 
donateurs 
volgende 
jaargang 
(gemeten 
op 1 
augustus 
aan het 
einde van 
het acade- 
misch jaar 

Totaal 
aantal 
donateurs 
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2008-2009       0 

2009-2010       0 

2010-2011       0 

2011-2012       4 

2012-2013       28 

2013-2014       22 

2014-2015       19 

2015-2016 11 7 4 19 13 6 30 

2016-2017 6 5 1 18 11 10 24 

2017-2018 9 3 6 15 6 9 9 

2018-2019 7 6 1 7 7 0 13 

2019-2020 1   13   14 

 
Verloop aantal alumni, ereleden en totaal aantal leden 

Jaar Totaal aantal 
ereleden 

Totaal aantal 
alumni 

Totaal aantal 
stoppende alumni 

Totaal aantal 
(ere)leden, alumni 
en donateurs 

2008-2009 0 0  14 

2009-2010 0 0  32 

2010-2011 3 0  48 

2011-2012 3 0  105 

2012-2013 3 0  187 

2013-2014 3 2  209 

2014-2015 3 3  189 

2015-2016 3 4 2 219 

2016-2017 3 5 1 188 

2017-2018 3 5 1 131 

2018-2019 3 7 1 149 

2019-2020 3 12 0 160 
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3.2 Ganymedesavond 
Net als de afgelopen jaren zullen ook in het jaar 2019-2020 de Ganymedesborrels             
plaatsvinden op donderdagavond. Ten aanzien van de borreltijden vindt er een wijziging            
plaats. In de afgelopen jaren bleek immers dat er voor enkele leden de behoefte bestaat               
om eerder in de avond naar de borrel te komen. Dit geldt bijvoorbeeld voor leden die na                 
de borrel weer met de trein naar huis moeten. Daarnaast bleek dat dat de borrels het                
drukst werden bezocht tussen 11 uur ‘s avonds en 1 uur ‘s nachts. Hierna eindigt de                
borrel vaak op natuurlijke wijze doordat leden ofwel naar huis gaan ofwel naar de stad               
trekken. Om deze redenen zullen de Ganymedesborrels een uur eerder aanvangen.           
Dat betekent dat de borrels zullen worden gehouden van 9 uur ‘s avonds tot 2 uur ‘s                 
nachts. Mochten er na 1 uur minder dan tien mensen aanwezig zijn, dan mag het               
bestuur de borrel vanaf dit moment verlaten. 
 
3.3 Algemeen intern beleid  
Commissies zijn van groot belang voor Ganymedes, aangezien zij ervoor zorgen dat er             
genoeg te doen is binnen de vereniging en dat potentiële nieuwe leden met ons kennis               
kunnen maken. Het is daarom belangrijk dat de samenwerking binnen commissies van            
Ganymedes soepel verloopt. Zoals reeds is vermeld, willen wij er ten aanzien van de              
commissies voor zorgen dat zij gelijkmatig worden gevuld en dat actieve leden aan het              
begin van het jaar goed geïnformeerd worden wat zij kunnen verwachten als zij             
deelnemen aan een bepaalde commissie. Wij verwachten dat dit ervoor zal zorgen dat             
de komende commissies gedurende het gehele jaar betrokken blijven bij Ganymedes. 
 
Wij vinden het belangrijk dat de commissies goed georganiseerd te werk gaan, dat hun              
agenda’s geordend zijn en dat evenementen ruim van tevoren worden bedacht. Op            
deze manier kunnen evenementen van tevoren worden gepromoot en kan met hun            
planning rekening worden gehouden, bijvoorbeeld bij het organiseren van overige extra           
evenementen zoals samenwerkingen met andere organisaties. Wij streven ernaar om          
hierop toe te zien.  
 
Dit jaar komt er een extra commissie bij, namelijk de Zusjeskampcommissie. Dit jaar is              
Ganymedes namelijk verantwoordelijk voor het organiseren van het zusjeskamp. Wij          
willen hiervoor graag een eigen commissie invoeren, die met ons samenwerkt om het             
kamp te organiseren en om de activiteiten tijdens het kamp te bedenken.  
 
Tot slot vindt er een wijziging plaats ten aanzien van gepubliceerde foto’s. Alle foto’s die               
worden gemaakt tijdens Ganymedesactiviteiten, zullen wij niet langer op de openbare           
Facebookpagina van Ganymedes plaatsen. Deze worden in het vervolg in de privé            
Facebookgroep ‘Leden van Ganymedes’ geplaatst. Op de openbare pagina zullen nog           
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wel enkele foto’s worden geplaatst van feesten en activiteiten, aangezien dit een goede             
manier is om Ganymedes aan de buitenwereld te laten zien. Dit kan echter ook worden               
bereikt door eens in de zoveel tijd een leuke foto te posten op sociale media in plaats                 
van alle foto’s te publiceren. Als het technisch mogelijk is willen wij de foto’s die nu nog                 
op de openbare pagina staan, in een beveiligde omgeving op de website plaatsen.             
Momenteel is dat nog niet mogelijk, daarom blijven de foto’s nog op de pagina staan.  
  
3.4 Overzicht commissies 
 
Activiteitencommissie 
De activiteitencommissie is verantwoordelijk om gezelligheidsactiviteiten te organiseren.        
De commissie dient erop toe te zien dat een lid van de mediacommissie de borrels en                
activiteiten op camera vastlegt.  
 
Feestcommissie 
De feestcommissie is verantwoordelijk voor het organiseren van de Purpλe feesten en            
het gala. De feestcommissie is zelf verantwoordelijk voor het regelen van een fotograaf             
uit de mediacommissie. 
 
GMU (Gany Meetups) 
De Gany Meetups zijn ervoor bedoeld dat nieuwe leden elkaar beter kunnen leren             
kennen. Onder leiding van oudere leden, de GMU-ouders, spreekt de groep een paar             
uur voorafgaand aan de borrel af en na de GMU is het de bedoeling dat je gezamenlijk                 
naar de borrel gaat. Het programma van de GMU’s is te bepalen door de GMU-ouders 
Deze GMU’s zullen een aantal weken achter elkaar plaatsvinden.  
  
Internationale commissie 
De internationale commissie heeft het doel om het contact tussen Nederlanders en            
internationals te verbeteren. De commissie is verantwoordelijk voor de internationale          
borrels en het organiseren van activiteiten. Ten aanzien van de internationale borrels            
vindt er een wijziging plaats. In het kader van verbondenheid van (actieve) leden zullen              
deze borrels op donderdag plaatsvinden in plaats van op dinsdag. Wij verwachten dat             
de internationale borrels op die manier beter bezocht zullen worden.  
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Introductiecommissie 
De introductiecommissie is verantwoordelijk voor het organiseren van het introkamp.          
Van de leden van deze commissie wordt dan ook verwacht dat ze aanwezig zijn op dit                
kamp en dus beschikbaar zijn gedurende augustus/september. Verder zal de          
commissie verantwoordelijk zijn voor het organiseren van introductieactiviteiten. 
  
Kascommissie 
De kascommissie is het orgaan dat de penningmeester controleert. Het is de bedoeling 
dat de kascommissie voor de HALV, de ALV en de overdrachts-ALV de complete             
financiën controleert. De kascommissie biedt ook minimaal twee keer per jaar advies            
aan de penningmeester.  
 
KEI-commissie 
De KEI-commissie is verantwoordelijk om gezellige activiteiten voor de Kei-week te           
organiseren. Er wordt dan ook van de commissieleden verwacht dat ze gedurende de             
KEI-week aanwezig zijn. 
 
Klachtencommissie 
Met een universiteit en een hogeschool is Groningen een echte studentenstad met            
meerdere studentenverenigingen. Deze studentenverenigingen dienen echter wel       
positief bij te dragen aan het imago van de stad, de Rijksuniversiteit Groningen en de               
Hanzehogeschool. Om een respectvolle wijze van omgang te waarborgen hebben de           
Colleges van Bestuur van de Rijksuniversiteit en Hanzehogeschool de         
studentenverenigingen- en organisaties een Gedragscode voorgelegd. In de        
gedragscode staan verschillende normen, waarden, regels en vereisten opgesteld         
waaraan de studentenverenigingen, waaronder Ganymedes, moeten voldoen om o.a.         
de introductieperiode in goede banen te laten lopen. Indien deze gedragscode           
overtreden wordt kan er een klacht worden ingediend. De Klachtencommissie is           
verantwoordelijk voor de afhandeling en verwerking van alle klachten. 
  
Maatschappelijke commissie 
De maatschappelijke commissie zal zich focussen op het organiseren van          
maatschappelijke, educatieve activiteiten. Verder kan zij activiteiten in samenwerking         
met organisaties zoals het COC of Sense organiseren. 
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Mediacommissie 
De leden van de mediacommissie zijn verantwoordelijk voor het maken van foto’s            
gedurende activiteiten en feesten. Daarnaast zijn ze verantwoordelijk voor het maken           
van ander beeldmateriaal zoals promofilmpjes of banners. Dit jaar willen we de            
werkdruk van deze commissie verminderen en meerdere standaardbanners voor         
bepaalde commissie aanmaken. De mediacommissie houdt rekening met de privacy          
van leden en zal daarom een lijst bijhouden van personen die niet met foto op de                
website of social media willen komen te staan. 
 
Reiscommissie 
De reiscommissie is verantwoordelijk om een leuke reis voor Ganymedes-leden te           
organiseren. Verder zijn commissieleden verantwoordelijk om activiteiten tijdens de reis          
te bedenken.  
  
Vertrouwenspersonencommissie 
De vertrouwenspersonencommissie is een commissie die los staat van het bestuur. Als            
vertrouwenspersoon ben je het aanspreekpunt voor leden die ergens mee zitten en            
daar graag over zouden willen praten. Bij het opstellen van de commissie trachten wij              
een zo divers mogelijk gezelschap samen te stellen met als doel dat de leden zich               
kunnen identificeren met ten minste een van de vertrouwenspersonen. De          
vertrouwenspersoon heeft direct toegang tot het verantwoordelijke bestuur en de          
Klachtencommissie. 
 
Zusjes(kamp)commissie 
Dit jaar is Ganymedes aan de beurt om het zusjeskamp te organiseren. Deze             
commissie zal verantwoordelijk zijn voor het organiseren van het zusjeskamp. Verder           
wordt verwacht dat ze aanwezig zijn op dit kamp en leuke activiteiten bedenken. 
 
3.5 Buddysysteem 
Nieuwe (potentiële) leden vinden het soms ongemakkelijk om alleen naar een borrel of             
activiteit te gaan. Daarom hebben wij bij Ganymedes het ‘buddysysteem’, waarvoor zich            
nieuwe leden kunnen opgeven. Hierbij spreekt zich een oud lid voor een activiteit af met               
een nieuw lid en zorgt ervoor dat deze zich op hun gemak voelt. Daarna gaan zij samen                 
naar de activiteit toe, zodat het nieuwe lid in contact kan komen met de andere leden.  
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3.6 Raad van Advies 
De Raad van Advies bestaat uit oud-bestuursleden die gevraagd en ongevraagd advies            
geven aan het huidige bestuur. Ook dit jaar zullen wij de expertise van de Raad van                
Advies goed kunnen gebruiken om toekomstige dilemma’s op te lossen. 
  
3.7 Alumni 
In het kader van betrokkenheid willen wij alumni, oud-leden en oudere leden graag             
betrokken houden bij de vereniging. Wij zijn hen dankbaar voor hun diensten en steun              
en wij willen hen graag iets teruggeven. Wij zullen daarom net als in het huidige jaar                
vrijdagmiddagborrels organiseren. Wij willen alumi graag de gelegenheid bieden om op           
deze manier vaker naar Ganymedes te komen. 
  
3.8 Disputen 
Wij hebben momenteel drie Disputen: Aphroderos, MOOIE DINGEN ENZ. en Thee Zet            
Thee. In het afgelopen jaar heeft het dispuut MOOIE DINGEN ENZ. een feest             
georganiseerd. Aphroderos stond op non-actief en heeft geen activiteit georganiseerd.          
Verder wordt er momenteel een nieuw dispuut opgericht, genaamd Thee Zet Thee. Wij             
zijn nu al benieuwd naar hun komende activiteiten. Ook dit jaar zullen wij leden              
aanmoedigen om een dispuut op te richten. 
  
3.9 Sportactiviteiten 
Om een zo divers mogelijk aanbod van activiteiten te hebben, hopen wij ook dit jaar               
weer mee te mogen doen aan het Knockerbicker toernooi bij G.S.V.V. The            
Knickerbockers. Verder willen wij dit jaar nog een sportdag organiseren. 
  
3.10 Nieuwsbrief 
Ook dit jaar zal de nieuwsbrief maandelijks uitgegeven worden. Deze zal doorgestuurd            
worden via e-mail en het bestuur zal hier verantwoordelijk voor zijn. Voor nieuwe leden              
zal er een welkomstmail verstuurd worden waarin er duidelijk wordt beschreven wat            
Ganymedes voor hen kan betekenen. In de nieuwsbrief zal worden aangekondigd           
welke activiteiten er op de planning staan, alsmede waar de borrels in de komende              
maand zullen worden gehouden. Dit laatste is om leden op de hoogte te houden die niet                
op Facebook actief zijn.  
 
3.11 Ledenbandjes 
Vorig jaar hadden wij voor het eerst ledenbandjes in plaats van ledenpasjes. Daarmee             
willen wij graag doorgaan en daarom zullen wij opnieuw bandjes uitdelen. Voor wat             
betreft de vormgeving vindt er een kleine wijziging plaats. Wij volgen de kleuren van de               
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regenboogvlag, wat betekent dat wij, na de paarse bandjes van dit jaar, blauwe bandjes              
zullen uitdelen.  
 
3.12 Wanbetalers 
Het lidmaatschap zal, zoals geregeld in de statuten, namens de vereniging worden            
opgezegd tegen het einde van het lopende boekjaar indien leden na herhaalde            
aanmaningen de contributie niet betalen voor de deadline. Deze leden zullen vanaf            
september geen gebruik (meer) kunnen maken van de korting op borrels.  

  
4 Extern beleid  
 
4.1 Rijksuniversiteit Groningen en Hanzehogeschool 
Een goede relatie tussen de twee onderwijsinstellingen, de Rijksuniversiteit Groningen          
en de Hanzehogeschool, en Ganymedes kan wederzijds een belangrijke bijdrage          
leveren. Voor de vereniging kan het vooral bijdragen aan de naamsbekendheid. Ook            
kunnen wij bijdragen aan bewustwording binnen het onderwijs over onderwerpen die           
onder onze leden spelen en waar Ganymedes voor staat.  
 
Het is het voorgaande bestuur gelukt om contact te leggen met de Rijksuniversiteit. Dit              
contact bevindt zich in een zeer pril stadium. Aankomend jaar zal het contact verder              
opgezocht worden, onder andere door te zorgen dat Ganymedes betrokken wordt bij            
overleggen binnen de universiteit. Met name het overleg aangaande diversiteit binnen           
de universiteit kan voor ons een goede manier zijn om de belangen van de leden en                
andere LGBTQ+-studenten aan te kaarten. Tevens zal met de Hanzehogeschool          
contact worden opgenomen om eenzelfde weg in te slaan.  
 
4.2 Horeca  
De wekelijkse borrels zullen wij afwisselend blijven houden in zowel Tram 13 als Bar de               
Rits. Deze twee kroegen bieden naast de traditionele herkenning ook de gewenste            
sfeer voor de borrels. Wij zullen ons ervoor inzetten om de goede verstandhouding met              
beide kroegen te behouden. Naast de borrels zullen deze plekken ook als mogelijkheid             
dienen voor eventuele feesten. Tevens willen wij de optie van Café de Prins als locatie               
voor de vrijdagmiddagborrels verder onderzoeken, zodat de leden en de Prins in            
(verdere) aanraking met elkaar kunnen komen. Als men positief is over deze borrels,             
dan kan een verdere samenwerking in de toekomst wellicht geambieerd worden. 
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4.3 Het pand 
Voor verschillende activiteiten is er voorheen gebruik gemaakt van de ruimte bij            
Jimmy’s. Dit is goed bevallen en er is dus ook, door het voorgaande bestuur, gezocht               
naar een nauwere samenwerking. Daarnaast heeft Jimmy’s waarschijnlijk per oktober          
2019 een nieuw pand tot hun beschikking waarvan wij een gedeelte in gebruik kunnen              
nemen. Er zijn nog geen vaste afspraken gemaakt over de ruimtes waar Ganymedes             
beschikking over zal hebben. Enige voorzichtigheid in beloftes en toezeggingen is op            
zijn plaats. Het doel vanuit Ganymedes is in ieder geval om een eigen ruimte te kunnen                
creëren voor activiteiten.  
 
4.4 Ledenwerving  
Wij vinden het belangrijk om nieuwe leden te trekken, zodat Ganymedes het hele jaar              
door kan blijven groeien. Om meer potentiële leden te bereiken, zullen wij het volgende              
ondernemen: 
 
Voor nieuwe leden zal het mogelijk blijven om zich op elk moment in te schrijven bij                
Ganymedes. Hierbij zal het halfjaarlijkse lidmaatschap vanaf februari in stand gehouden           
worden, zodat studenten een stimulans hebben om lid te worden. Daarnaast zullen wij             
nieuwe gezichten op de borrels en activiteiten blijven aanspreken.  
 
In het kader van de zichtbaarheid willen wij ons in het komende jaar extra inzetten ten                
aanzien van promotie. In het bijzonder zal de nieuwe website gelanceerd worden,            
waardoor (toekomstige) leden op de hoogte kunnen blijven van onze activiteiten.           
Daarbij zal een online inschrijfformulier beschikbaar worden gesteld, indien dit technisch           
haalbaar is. Ook streven wij ernaar om op Facebook en Instagram regelmatig updates             
te plaatsen. Wij verwachten dat nieuwe potentiële leden ons veelal online vinden en dat              
het daarom al met al belangrijk is om in de elektronische wereld actief te zijn.  
 
Ten slotte zal ook de naamsbekendheid worden vergroot door bijvoorbeeld posters met            
de komende activiteiten van Ganymedes, of posters voor specifieke evenementen in           
verschillende locaties op te hangen.  
 
4.5 Groningse studentenverenigingen en andere organisaties  
Ganymedes staat in contact met verschillende studentenverenigingen. Dit willen wij dit           
jaar voortzetten. Het afgelopen jaar is er onder andere contact geweest met Cleopatra             
A.S.G., Ichthus Groningen en Navigators S.G.. Wij staan dit jaar ook open voor             
eventuele samenwerkingen met deze verenigingen. Het komende jaar zullen wij          
onderzoeken wat de mogelijkheden zijn.  
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Om tot een groter bereik binnen onze doelgroep te komen is het van belang om het                
contact met het COC Groningen en Drenthe en de gemeente Groningen warm te             
houden. Het COC draagt al langer bij aan de vereniging, onder meer in het kader van                
het informeren over en betrekken bij activiteiten en het aanbieden van studieruimte in             
de tentamenperiode. Ook delen zij waardevolle kennis over ontwikkelingen en          
evenementen met Ganymedes. Wij zullen ons ertoe zetten om dit contact te behouden.             
Sinds afgelopen jaar is er goede communicatie met de gemeente, dit is vooral een              
nuttig contact voor eventuele subsidies voor activiteiten die wij organiseren. Een andere            
nieuwe organisatie waar tot dusver één gezamenlijke activiteit mee is georganiseerd is            
LGBT Asylum Support. Wij zullen onderzoeken of een verdere samenwerking mogelijk           
is.  
 
4.6 Zusterverenigingen  
Het samenwerkingsverband tussen de zusterverenigingen gebruikt sinds afgelopen jaar         
een nieuwe verzamelnaam, namelijk het Interstedelijk Queer Studenten Netwerk         
(IQSN). Onze zusterverenigingen zullen komend jaar zijn: A.S.V. Gay, U.H.S.V.          
Anteros, Dito!, J&SV Exaltio en Outsite. Dit jaar is Ganymedes verantwoordelijk voor            
het organiseren van het zusjeskamp. Wij gaan hiervoor een eigen commissie invoeren            
dat met ons als bestuur samenwerkt om het kamp te organiseren en activiteiten te              
bedenken. De contacten met de zusterverenigingen vallen dit jaar onder de           
verantwoordelijkheid van de penningmeester. 
 
4.7 Sponsoring  
De geschiedenis die Ganymedes met de sponsor MF Horeca heeft blijkt lucratief te zijn              
geweest voor de vereniging zelf, maar ook voor de leden persoonlijk. Er zal dan ook               
gekeken worden naar een hernieuwing van deze sponsordeal. De deal zal mogelijk            
bestaan uit een vaste sponsorbijdrage. Als een lid ervoor kiest om een zogenoemde             
‘werkactie’ te doen, dan zal hier een eenmalige bijdrage ten behoeve van Ganymedes             
tegenover staan. Het beleid omtrent verlaging van de kosten voor een nader te bepalen              
activiteit voor degenen die meedoen aan de werkacties beogen wij in stand te houden.  
 
Andere sponsoren van het afgelopen jaar waren Dressmeclothing, Tie-rex en PCBrains.           
Het was bij Dressmeclothing mogelijk voor leden om met korting producten aan te             
schaffen bij deze kledingbedrukker. Andere sponsordeals zijn gemaakt met Tie-rex en           
PcBrains. Ook hier werd in ruil voor reclame korting aan de leden aangeboden. Er zal               
onderzocht worden of een verdere voortzetting met deze partijen wenselijk is.  
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5 Financiën 
 
5.1 Introductie  
Hieronder wordt de begroting van het komende jaar gepresenteerd. Het eerste punt is             
de begrotingstabel. Na de begrotingstabel zal worden uitgelegd waarom wij voor deze            
bedragen hebben gekozen. Hierna zal nog een kort stukje komen over het pand wat              
Ganymedes volgend jaar zal gaan betrekken. 
 
5.2 Begroting 
 

Opbrengsten Begroting 
2018-2019 

Resultaten 
2018-2019 

Begroting 
2019-2020 

Uitgaven Begroting 
2018-2019 

Resultaten 
2018-2019 

Begroting 
2019-2020 

1. Contributie leden € 6.550 € 6.880 € 7.050 12. Algemene 
activiteiten 

€ 1.000 € 955,48 € 175 

2. Contributie 
donateurs 

€ 450 €510 € 1.000 13. 
Activiteitencommissie 

-  - € 800 

3. Contributie alumni € 100 € 140 € 300 14. Maatschappelijke 
activiteiten 

€ 500 € 889,61 € 300 

4. Vrienden van 
Ganymedes 

- € 0 € 0 15. Internationale 
commissie 

- -  € 250 

5. Bijdrage 
Hanzehogeschool 

- € 0 € 0 16. Zusjesactiviteiten € 150 € 130,15 € 200 

6. Bijdrage 
Rijksuniversiteit 
Groningen 

- € 0 € 0 17. Sportactiviteiten € 200 € 324,95 € 215 

7. Sponsoring € 500 - € 500 18. Feestcommissie € 850 € 760,55 € 950 

8. Subsidie € 500 € 700 € 1.000 19. Reiscommissie € 450 € 596,49 € 450 

9. Overige inkomsten € 350 € 142,94 € 100 20. Introductieactiviteiten € 450 € 76,36 € 400 

10. Mutatie 
reservering OALV 

€ 158 € 158 € 100 21. Pride -  - € 200 

11. Reservering pand - - €1.000 22. Actieve leden € 250 € 385,36 € 400 

Totaal € 8.608,30 € 8.530,94 € 11.050 23. Ouderdag € 300 € 526,20 € 300 

    24. KEI-week € 1.150 € 1.214,73 € 1.150 

    25. PR-kosten € 350 € 838,21 € 400 

    26. Relatiegeschenken € 100 € 69,66 € 100 

    27. Bestuurskosten € 400 € 367,17 € 450 

    28. ALV’s € 250 € 251 € 250 

    29. Constitutieborrel € 600 € 924,19 € 600 

    30. Ledenbandjes € 100 € 164,35 € 175 

    31. Bankkosten € 350 € 364,24 € 365 
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    32. Website € 150 € 99,95 € 150 

    33. Opslagplaats € 500 € 563,07 € 500 

    34. Pand - - € 1.000 

    35. Reservering OALV 
2020 

€ 100 - € 100 

    36. Reservering lustrum - - € 100 

    37. Onvoorziene 
kosten(ca. 10%) 

€ 1.061 - € 1.050 

    38. Overschot € 47 € -492,28 € 20 

    Totaal € 9.308 € 9.009,44 € 11.050 

 

 
5.3 Verklaringen bij begrotingsposten 
De begrote bedragen staan in de begroting. Er zijn geen voorlopige resultaten bekend op het               
moment van schrijven. 
 
5.3.1 Opbrengsten 
1-3 Contributies 
De begroting van de contributie is gebaseerd op 141 leden, 20 donateurs en 15 alumni. Het                
lidmaatschap voor leden en donateurs is €50,- en het lidmaatschap voor alumni is €20,-. 
 
4 Vrienden van Ganymedes 
Wij verwachten geen inkomsten van Vrienden van Ganymedes. 
 
5-6 Bijdrage Hanzehogeschool en Rijksuniversiteit Groningen. 
Wij verwachten geen inkomsten van Hanzehogeschool en Rijksuniversiteit Groningen. 
 
7 Sponsoring 
In voorgaande jaren heeft Ganymedes sponsoring gekregen van MF Horeca. In het afgelopen             
jaar is het contract niet verlengd. Wij hopen in het komende jaar dit te herstellen en €500,- aan                  
sponsoring te ontvangen. 
 
8 Subsidie 
Wij verwachten dit jaar €1.000,- aan subsidie te ontvangen van de gemeente Groningen en              
fondsen. Wij hebben dit jaar een commissaris extern die zich bezig zal houden met het               
verkrijgen van subsidies.  
 
9 Overige inkomsten 
Wij verwachten €100,- te ontvangen door middel van werkacties met MF Horeca. 
 
10 Mutatie reservering overdrachts ALV 
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Het gereserveerde geld voor de overdrachts ALV willen we gebruiken voor de overdrachts ALV              
van 2 september 2019.  
 
11 Reservering pand 
Vanaf oktober 2019 zal Ganymedes samen met verschillende organisaties een pand betrekken            
in de Herestraat. Hoe de indeling van dat pand er uit gaat zien, is op moment van schrijven nog                   
niet bekend. Wat wel bekend is, is dat de huur van het pand €75,- per maand kost. Dit betekent                   
dat het in totaal, rekenend tot en met augustus 2020, €825,- kost. Verder zullen er nog kosten                 
moeten worden gemaakt voor de aankleding van het pand. Hier verwachten wij €175,- voor uit               
te zullen geven. Dit bedrag, in totaal €1.000, zal worden betaald uit de spaarrekening van               
Ganymedes. Het geld op deze spaarrekening is de afgelopen jaren specifiek apart gezet voor              
het pand, daarom gebruiken wij dit spaargeld voor de bovenstaande punten. 
 
5.3.2 Uitgaven 
12 Algemene activiteiten 
Dit jaar hebben we het bedrag voor de algemene activiteiten begroot op €175,-. Dit is €75,-                
hoger dan wat er vorig jaar aan algemene activiteiten is uitgegeven naast de activiteiten van de                
internationale commissie en activiteitencommissie. Voor deze commissies hebben wij dit jaar           
aparte posten gemaakt. Wij willen dit geld gaan gebruiken voor o.a. ledeninitiatief en activiteiten              
georganiseerd door het bestuur. 
 
13 Activiteitencommissie 
Dit jaar hebben we het bedrag voor de activiteitencommissie begroot op €800,-. In lijn met het                
speerpunt om meer aandacht te geven aan gezelligheidsactiviteiten verhogen we het budget            
voor de activiteitencommissie met €100,- zodat er grotere activiteiten kunnen worden           
georganiseerd waar veel leden op af komen. Vorig jaar viel het budget van de              
activiteitencommissie onder de post ‘Algemene activiteiten’. 
 
14 Maatschappelijke activiteiten 
Dit jaar hebben we het bedrag voor maatschappelijke activiteiten begroot op €300,-. Dit bedrag              
is €100,- hoger dan het begrote bedrag van vorig jaar. Vorig jaar behoorden de kosten voor de                 
pride onder deze post, dit jaar hebben we daar een aparte post voor gemaakt. Dit is een deel                  
van het geld wat wij binnen willen halen door middel van subsidies. 
 
15 Internationale commissie 
Dit jaar hebben we het bedrag voor de internationale commissie begroot op €250,-. Dit is gelijk                
aan het begrote bedrag van vorig jaar. Vorig jaar viel het budget van de internationale               
commissie onder de post ‘Algemene activiteiten’. 
 
16 Zusjesactiviteiten 
Dit jaar hebben we het bedrag voor de zusjesactiviteiten begroot op €200,-. Dit bedrag willen wij                
gebruiken voor het organiseren van een zusjesactiviteit in Groningen dit jaar, voor het bezoeken              

20  



Beleidsplan Ganymedes LGBT Studentenvereniging Groningen 2019 - 2020  

van andere zusjesactiviteiten en voor het geven van korting aan leden van Ganymedes die              
meegaan met het zusjeskamp. 
 
17 Sportactiviteiten 
Dit jaar hebben we het bedrag voor de sportactiviteiten begroot op €215,-. Dit bedrag willen we                
gebruiken voor de deelname aan het Knockerbicker toernooi en voor een sportdag. De             
inschrijving van het Knockerbicker toernooi bedraagt €115,-. 
 
18 Feestcommissie 
Dit jaar hebben we het bedrag voor de feesten begroot op €950,-. Dit bedrag is voor de feesten                  
die worden georganiseerd door de feestcommissie en voor het gala. In het kader van onze visie                
over zichtbaarheid hebben we het bedrag hiervoor met €100,- verhoogd om de georganiseerde             
feesten groter te maken en zodat Ganymedes hierdoor meer op de ‘Groningse            
studentenverenigingskaart’ komt te staan. Deze verhoging is een deel van het geld wat wij              
binnen willen halen door middel van subsidies. 
 
19 Reiscommissie 
Na het succes van de vorige internationale reis, willen we dit jaar weer een internationale 
reis organiseren. Hiervoor is dit jaar € 450,- begroot. Dit is gelijk aan het begrote bedrag van                 
vorig jaar. 
 
20 Introductieactiviteiten 
Dit jaar hebben we het bedrag voor de introductieactiviteiten begroot op €400,-. Dit bedrag is               
voor het organiseren van het introkamp en voor de GMU’s. 
 
21 Pride 
Dit jaar hebben we het bedrag voor pride begroot op €200,-. Vorig jaar vielen de uitgaven en                 
inkomsten van de pride onder maatschappelijke activiteiten. Dit heeft vorig jaar ongeveer €350,-             
gekost. Wij verwachten door op tijd te beginnen met het promoten van de pride, dat meer leden                 
mee zullen doen dan vorig jaar. De bijdrage van de extra leden die dan mee gaan ten opzichte                  
van vorig jaar zorgt ervoor dat wij het bedrag terug hebben gebracht naar €200,-. 
 
22 Actieve leden 
Dit jaar hebben we het bedrag voor actieve leden begroot op €400,-. Dit bedrag is voor de                 
actieve ledenactiviteiten en korting aan leden voor commissietruien of -vesten. 
 
23 Ouderdag 
Dit jaar hebben we het bedrag voor de ouderdag begroot op €300,-. Dit is gelijk aan het begrote                  
bedrag van vorig jaar. 
 
24 KEI-week 
Dit jaar hebben we het bedrag voor de KEI-week begroot op €1150,-. Dit is gelijk aan het                 
begrote bedrag van vorig jaar. 
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25 PR-kosten 
Dit jaar hebben we het bedrag voor de PR-kosten begroot op €400,- Dit is €50,- hoger dan het                  
begrote bedrag van vorig jaar. In het kader van onze visie ‘zichtbaarheid’ willen wij Ganymedes               
met name zichtbaarder maken door meer te promoten via de website en sociale media.              
Daarnaast blijven wij ook flyeren en posters op plakken. 
 
26 Relatiegeschenken 
Dit jaar hebben het bedrag voor de relatiegeschenken begroot op €100,-. Relatiegeschenken            
worden gegeven aan andere besturen tijdens constitutieborrels. Ondanks dat er vorig jaar            
minder is uitgegeven laten we het bedrag staan op €100,-. 
 
27 Bestuurskosten 
Dit jaar hebben we het bedrag voor de bestuurskosten begroot op €450,-. Dit bedrag is €50,-                
hoger dan vorig jaar, omdat wij een bestuurslid meer hebben dan vorig jaar. 
 
28 ALV's 
Dit jaar hebben we het bedrag voor de ALV's begroot op 250,-. Dit is gelijk aan het begrote                  
bedrag van vorig jaar. Onder ALV’s wordt de halfjaarlijkse ALV, eindejaars ALV en eventuele              
ALV’s die tussendoor komen verstaan. Deze post omvat alle kosten van de koffie en thee               
tijdens de ALV en een drankje voor de leden na de ALV.  
 
29 Constitutieborrel 
Dit jaar hebben we het bedrag voor de constitutieborrels begroot op €600,-. Dit bedrag is gelijk                
aan het begrote bedrag van vorig jaar. 
 
30 Ledenbandjes 
Dit jaar hebben we het bedrag voor de ledenbandjes begroot op €175,-. Dit bedrag is €75,-                
hoger dan het begrote bedrag van vorig jaar. Wij hebben een offerte aangevraagd voor 200               
ledenbandjes, wat €175,- gaat kosten. Dit bedrag hebben wij dan ook begroot. 
 
 
31 Bankkosten 
Dit jaar hebben we het bedrag voor de bankkosten begroot op €365,-. Dit is gelijk aan het                 
uitgegeven bedrag van vorig jaar. Onder bankkosten vallen de maandelijkse kosten voor ING             
en het boekhoudprogramma. Daarnaast worden er incassokosten gerekend per transactie.  
 
32 Website 
Dit jaar hebben we het bedrag voor de website begroot op €150,-. Dit bedrag is wat wij                 
verwachten nodig te hebben voor de hosting van de website. 
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33 Opslagplaats 
Dit jaar hebben we het bedrag voor de opslagplaats begroot op €500,-. Dit is gelijk aan het                 
begrote bedrag van vorig jaar. 
 
34 Het pand 
Vanaf oktober 2019 zal Ganymedes samen met verschillende organisaties een pand betrekken            
in de Herestraat. Hoe de indeling van dat pand er uit gaat zien, is op moment van schrijven nog                   
niet bekend. Wat wel bekend is, is dat de huur van het pand €75 per maand kost. Dit betekent                   
dat het in totaal, rekenend tot en met augustus 2020, €825 kost. Verder zullen er nog kosten                 
moeten worden gemaakt voor de aankleding van het pand. Hier verwachten wij €175 voor uit te                
zullen geven. Dit bedrag, in totaal €1.000, zal worden betaald uit de spaarrekening van              
Ganymedes. Het geld op deze spaarrekening is de afgelopen jaren specifiek apart gezet voor              
het pand, daarom gebruiken wij dit spaargeld voor de bovenstaande punten. 
 
35 Reservering OALV 2020 
Dit jaar hebben we het bedrag voor de OALV in 2020 begroot op €100,-. Dit is de reservering                  
voor het aankomende bestuur, welke in september 2020 zal worden ingehamerd. 
 
36 Reservering lustrum 
Dit jaar reserveren wij €100,- voor het eerstvolgende lustrum. 
 
37 Onvoorziene kosten 
We begroten c.a. 10% voor onvoorziene kosten. 
 
38 Overschot  
Om onze doelen te kunnen realiseren hebben wij besloten volledig gebruik te gaan maken van               
de opbrengsten en begroten wij een overschot van slechts €20,-. 
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