Verslag Raad van Toezicht 04-04-2018
Op 4 april om 19:00 is de vergadering van de Raad van Toezicht van FOSST begonnen. Voor deze
vergadering stonden de volgende punten op de agenda: bespreken van de financiën, evaluatie van
de afgelopen evenementen, aanpassingen in het Huishoudelijk Reglement, en het bespreken van
de voortgang van de speerpuntenkalender.
De vergadering werd geopend door de voorzitter. Als eerste werd er medegedeeld dat de laptop
van FOSST voor reparatie zal worden opgestuurd, omdat het scherm hiervan soms flikkert.
Wat betreft de financiën is er weinig opmerkelijks gebeurd dat tijdens de vergadering van de
financiële commissie besproken kon worden. Veel evenementen zouden namelijk na deze
vergadering plaatsvinden.
Vervolgens werd de evaluatie van de afgelopen evenementen besproken. De activiteit tijdens de
WinterTOP was goed bevallen, en er waren meer studenten dat verwacht was. Verder was het
Carnaval Volleybal Toernooi ook geslaagd. De garderobe was een goed idee en i s vlekkeloos
verlopen. Als laatste was het Darttoernooi ook goed verlopen. Hierbij werd opgemerkt dat de
promotie wellicht beter kan, omdat het niveau tijdens het toernooi dermate hoog lag dat er veel
amateurs gemist zouden zijn.
Hierna zijn de aanpassingen in het Huishoudelijk Reglement van FOSST besproken. Het bestuur van
FOSST heeft het HR goed onder de loep genomen en heeft onder andere missende zaken
toegevoegd, onduidelijkheden aangepast en is de procedure naar het worden van een SSV
duidelijker gemaakt. Verder zijn “buitengewone SSV’s” compleet uit het HR verwijderd, omdat dit
niet meer van toepassing is op de huidige situatie van FOSST en haar SSV ’s, en dit geen
meerwaarde heeft. De Raad van Toezicht heeft nog enkele opmerkingen op dit concept-HR
gegeven, welke FOSST zal toepassen voor de volgende vergadering. De door FOSST gedane
aanpassingen waar geen opmerkingen over waren gegeven, zijn goedgekeurd door de Raad van
Toezicht.
Verder is de speerpuntenkalender van FOSST besproken. Hierin wordt de voortgang van het
jaarplan 2018 duidelijk gemaakt. Voornamelijk het volgende is hierin besproken: het nut van de
Facebookpromotie, het annuleren van “Meer dan Sport”, de inschrijvingen van NSK E-sports, en de
voortgang rondom de TOP Week. Daarnaast is gesproken over de handigste manier waarop de
voortgang van de speerpuntenkalender (tussentijds) met de Raad van Toezicht gecommuniceerd
kan worden.
Hierna volgde nog een rondvraag en werd de vergadering gesloten. De volgende vergadering van
de Raad van Toezicht zal plaatsvinden op 12 juni 2018.

