
Commissiebattle USOCIA 2018-2019 
Dit jaar zal de strijd tussen de commissies losbarsten in de beruchte ‘Commissiebattle’. Deze 
strijd zal het hele jaar duren. De bedoeling is om zoveel mogelijk punten binnen te slepen en 
wordt zo de Commissie van het Jaar! Naast de standaard punten is het ook mogelijk om 
bonuspunten te verdienen. Er zal elke maand een leuke actie op Facebook verschijnen om 
bonuspunten te verdienen. Ook is het dit jaar mogelijk om als commissie een andere 
commissie uit te dagen. Details zijn hieronder te vinden. De Commissiebattle zal beginnen 
vanaf de Strijd der Commissies op 30 oktober. De winnaar van de Commissiebattle zal 
bekend gemaakt worden op de Commissie Bedankt Barbeque. Stuur het aantal behaalde 
punten voor het einde van de maand op zodat ze door Jop (secretaris@usocia.nl) 
verwerkt kunnen worden. De stand zal zowel op de Usocia Kamer als op de website en op 
de Instagram van Usocia verschijnen. De winnaar zal beloond worden met een mooie prijs. 
  
Hoe kan je punten verdienen? 
1. Aanwezigheid bij Algemene Ledenvergadering: 

a.       Iedereen aanwezig: 30 punten 
b.      3 personen aanwezig: 15 punten 
c.       1 persoon aanwezig: 8 punten 

  
2. Aanwezigheid bij carrière- en studiegerelateerde activiteiten: 

a.       Iedereen aanwezig: 20 punten 
b.      3 personen aanwezig: 10 punten 
c.       1 persoon aanwezig: 5 punten 
  

3. Aanwezigheid bij ontspannende activiteiten en borrels: 
a.       Iedereen is aanwezig: 10 punten 
b.      3 personen aanwezig: 5 punten 
c.       1 persoon aanwezig: 3 punten 

  
4. Verrassing voor 24e bestuur (Tussen de 1 tot 10 punten: beslist het bestuur) 

a.       Decoratie voor op de Usocia kamer 
b.      Gedicht schrijven voor het bestuur 
c. Taart bakken voor het 24e bestuur  
d.      Ledeninitiatief verzinnen 
e. Zelf verzonnen verrassing 

  
5. Activiteiten: 

a.       Best gekleed op het gala: 10 punten 
b.      Het liftweekend winnen: 10 punten 
d.      De snelste renner met de Batavierenrace: 10 punten 
e.       Meest brak op Studiereis/Studietrip: 10 punten 



f.       Leuke actie verzinnen voor de RAG week: 20 punten 
 
6. Inhoud Jaarboek: 
       a. Leukste commissiefoto insturen: 5 punten 
                  b. foto insturen voor het smoelenboek: 5 punten 
  
7. Overig: 

a.      Zoenen met een Usocia lid (inc. namen): 5 punten  
b. Zoenen met een commissielid (inc. namen): 7 punten 
c.      Zoenen met een bestuurslid van Usocia (inc. namen): 10 punten 
d.      Lid van de maand: 15 punten 
e.   Weekendje weg met je commissie: 20 punten  
f. Commissie-uitje: Poolen bij t’Hart: 20 punten 
g. Leuke meme over het bestuur(slid): 5 punten 
h. Maak de meme van de maand. Dit moet ook een meme zijn over het 

bestuur(slid): 10 punten 
i. Leuke quotes: 2 punten (2 voor degene die hem instuurt, 2 voor degene die 

hem heeft gemaakt) 
 
8. Een andere commissie uitdagen. Het is voor een commissie mogelijk om een andere 
commissie uit te dagen. Beide commissies zetten dan een aantal punten in, de winnaar krijgt 
alle punten die ingezet zijn bij deze uitdaging. Het is wel een vereiste dat er een bestuurslid 
aanwezig is bij deze uitdaging. Mocht het zo zijn dat de bestuursleden van de commissies 
meedoen met hun eigen commissie, dan is het belangrijk dat er een onpartijdig bestuurslid 
aanwezig is.  
 
9. Ten slotte zal er maandelijks een opdracht zijn die commissieleden kunnen vervullen voor 
punten. Deze zullen via Facebook geplaatst worden. 
 
10. Voor commissies die een activiteit organiseert: 7 punten voor ontspannende activiteit, 15 
punten voor een studie- inhoudelijk activiteit. 
 
 


