
 

CommissieClash Punten 

Categorieën Punten 

septembercommis

sies 

Punten 

februaricommissies 

Aanwezig bij ontspannende activiteiten 1 2 

Aanwezig bij inhoudelijke activiteiten 2 4 

Aanwezig bij sportieve activiteiten 2 4 

   

Aanwezig bij een ALV 3 6 

Het uitvoeren van de Maandchallenge 4 8 

Mee op BuBinex 2 2 

Mee op Buitex 2 4 

Mee op Wintersport 2 0 

Samen (uit)eten 1 2 

Samen uitgaan 1 2 

Eten of ander uitje met een andere commissie 2 4 

Maak een originele en passende groepsfoto 

(1x) 

1 1 

Neem een commissieliedje op (1x) 1 1 

Maak een vlog van een uitje of vergadering 

(minstens twee minuten) 

1 2 

Maak een filmpje ter promotie van een 

activiteit (minstens twee minuten) 

2 4 

Ga op commissie-uitje 1 2 

Ga op commissie weekend 2 4 

Haal een Donderdagsnack 1 2 

Haal een Smoothie op de Verenigingskamer 1 2 

Ga kanoën op de Oude Gracht 1 2 

Maak een versiering voor de V.U.G.S.-kamer 1 2 

Maak een poster van de commissie 1 2 
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Bedenk een originele bijnaam voor alle 

commissieleden (1x) 

1 1 

Win met de commissie een Pubquiz 1 1 

Organiseer een (online) borrel met je 

commissie 

1 2 

Download de V.U.G.S.-applicatie met je 

commissie (1x) 

2 2 

Ontwerp een commissie logo (1x) 1 1 

Maak een commissie-mascotte (1x) 1 1 

Breng je commissie mascotte naar een 

V.U.G.S.-activiteit 

1 2 

Steel een commissie-mascotte van een andere 

commissie 

2 4 

Maak WhatsApp-stickers van al je 

commissieleden (1x) 

1 1 

Onderbreek een vergadering van een andere 

commissie 

2 4 

Maak een commissiekalender (1x) 2 2 

Maak een TikTok met de commissie 1 2 

Organiseer een cocktailavond met je 

commissie 

1 2 

Organiseer een spelletjesavond met je 

commissie 

2 4 

Ga sporten met je commissie 1 2 

Organiseer een karaokeavond met je 

commissie 

1 2 

Ga naar de kinderboerderij met je commissie 2 4 

Organiseer een logeerpartij met je commissie 2 4 

 

1. Een commissie krijgt punten voor activiteiten wanneer zij voor 75% aanwezig is, afgerond 

naar beneden. Dat wil zeggen dat van een commissie met zeven personen, vijf 

commissieleden aanwezig moeten zijn. Dit telt niet bij commissies onder of gelijk aan vijf 

commissieleden; deze commissies moeten in haar totaliteit aanwezig zijn. 

2. Een commissie verdient geen punten voor de aanwezigheid bij haar eigen activiteiten. De 

Pubcie verdient bijvoorbeeld geen punten tijdens Pubquizzen, maar wel tijdens een normaal 

Geocafé.  
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3. Activiteiten waar groepen V.U.G.S.-leden per definitie worden uitgesloten, tellen niet mee 

voor de CommissieClash. Dit zijn bijvoorbeeld de Masteractiviteiten en het 

Eerstejaarsweekend. Iedere commissie maakt hierdoor evenveel kans om punten te 

verdienen.  

4. De puntentelling loopt van 1 oktober tot en met het laatste Geocafé in juli. De activiteiten 

van de Introductieweek tot aan 1 oktober tellen niet mee. Tijdens het Geocafé van juli wordt 

de winnende commissie bekendgemaakt. 

5. Voorbereidingsactiviteiten en after-activiteiten tellen niet mee in de puntentelling. 

Commissies kunnen hier anders dubbele punten verdienen, omdat de deelnemers aan de 

eigenlijke activiteiten vaak naar een voorbereidingsactiviteit of after-activiteit komen.  

6. Februaricommissies verdienen dubbele punten, omdat zij een half jaar korter hebben om 

punten te verdienen dan de Septembercommissies. Dit geldt niet voor opdrachten die maar 

voor één keer mogen worden uitgevoerd, met uitzondering van de Maandchallenges. 

Daarvoor krijgen februaricommissies wel dubbele punten.  

7. Punten worden alleen toegekend indien een foto of video ter bewijs naar de 

kandidaatscommissaris Intern wordt gestuurd.  

8. Bij twijfel of onenigheid beslist de kandidaatscommissaris Intern of en hoeveel punten er 

worden toegekend. 
 

 


