
Regels rondom presentie op V.U.G.S.-activiteiten:
1. De volgende regels gelden voor het aanwezigheidsquotum:

a. Bij een commissie tot en met vijf commissieleden dienen alle commissieleden
aanwezig te zijn.

b. Van vijf tot en met twaalf commissieleden dient minstens 75% van de
commissieleden aanwezig te zijn. Het benodigd aantal wordt naar beneden
afgerond.

c. Bij commissies van meer dan twaalf commissieleden moeten minstens negen
commissieleden 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.

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 van de eerste CommissieClash van het verenigingsjaar loopt van 1
oktober tot 1 februari en de winnaar wordt op het Geocafé van februari bekend gemaakt.

5. De puntentelling van de tweede CommissieClash van het verenigingsjaar loopt van 1
maart tot 1 juli en de winnaar wordt op het Geocafé van juli bekend gemaakt.

6. 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.

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.



Categorieën Punten

Aanwezig bij ontspannende activiteiten 1

Aanwezig bij sportieve activiteiten 2

Aanwezig bij inhoudelijke activiteiten 3

Aanwezig bij een ALV 4

Het uitvoeren van de Maandchallenge 4

Mee op BuBinex 2

Mee op Buitex 2

Mee op Batavierenrace 2

Samen eten 1

Samen uitgaan 1

Ga op commissie-uitje 1

Uit eten of ander uitje met een andere commissie 2

Ga borrelen met een andere commissie 2

Maak een originele en passende groepsfoto (1x) 1

Maak een vlog van een uitje of vergadering (minstens
twee minuten)

1

Maak een filmpje ter promotie van een activiteit
(minstens twee minuten)

2

Ga op commissieweekend 2

Haal een Donderdagsnack 1

Haal een Smoothie op de Verenigingskamer 1

Maak een versiering voor de V.U.G.S.-kamer (1x) 1

Maak een poster van de commissie (1x) 1

Bedenk een originele bijnaam voor alle
commissieleden (1x)

1

Win met de commissie een Pubquiz 5

Organiseer een borrel met je commissie 1



Ontwerp een commissielogo (1x) 2

Maak een commissiemascotte (1x) 1

Flaneer met je commissiemascotte bij een Geocafé (als
deze voor het einde van de activiteit gestolen wordt
krijg je commissie in plaats van 4 punten 2 minpunten)

4

Steel een commissie-mascotte van een andere
commissie

2

Maak WhatsApp-stickers van al je commissieleden
(1x)

1

Onderbreek een vergadering van een andere
commissie

2

Maak een commissiekalender (1x) 3

Maak een TikTok met de commissie (1x) 1

Organiseer een cocktailavond met je commissie 2

Organiseer een spelletjesavond met je commissie 2

Ga sporten met je commissie 2

Organiseer een karaokeavond met je commissie 2

Ga naar de kinderboerderij met je commissie 2

Organiseer een logeerpartij met je commissie 2

Koop met je commissie een Donacie-toetje of -snack 1

Koop met je commissie iets op de Donacieveiling 2

Veil iets op de Donacieveiling 2

Laat met je commissie een foto maken door de
Paparacie (1x)

2

Leer met je commissie het Melancholiedje uit je hoofd
(1x)

1

Maak een groepsfoto bij het voormalig Geografisch
Instituut, Drift 21 (1x)

1

Ga op de foto met een OB’er, die nog niet met een
andere commissie op de foto is geweest (1x)

1

Organiseer een presentatieavond met je commissie (1x) 1

Houd een vergadering waarin iedereen van rol wisselt 1



(1x)

Ga zwemmen met je commissie 2

Maak een tekening of karikatuur van je commissie (1x) 2


