
Commissiebattle 2020-2021 
 
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 zo de Commissie van het Jaar te worden! Naast de standaard punten die hieronder 
genoemd zullen worden, is het ook mogelijk om bonuspunten te verdienen. Er zal elke 
maand een leuke actie op Facebook verschijnen om bonuspunten te verdienen voor je 
commissie. Ook is het dit jaar mogelijk om als commissie een andere commissie uit te dagen 
voor punten. Details zijn hieronder te vinden. De Commissiebattle zal beginnen vanaf de 
Strijd der Commissies op 27 oktober. De winnaar van de Commissiebattle zal bekend 
gemaakt worden op de Commissie Bedankt Barbeque. Aan het begin van iedere maand zal 
een formulier van 
de te verdienen punten van de desbetreffende maand gestuurd worden naar alle secretarissen 
van de commissies. De secretaris van de commissie vult dit formulier voor het einde van 
de maand in en moet dit opsturen naar de Secretaris van het Bestuur 
(secretaris@usocia.nl) zodat ze verwerkt kunnen worden. De stand zal zowel op de 
website, op de Usocia app, in de nieuwsbrief, in de Facebookgroep van de commissies en 
zodra het weer mogelijk is ook op de kamer te vinden zijn. De winnende commissie zal 
beloond worden met een mooie prijs!! 
 
 
Hoe kan je punten verdienen? 
 
1. Aanwezigheid bij Algemene Ledenvergadering: 
 

A. Iedereen aanwezig: 30 punten 
B. 3 of meer personen aanwezig: 15 punten 
C. 1 of 2 personen aanwezig: 8 punten 

 
 
2. Aanwezigheid bij carrière- en studiegerelateerde activiteiten: 
 

A. Iedereen aanwezig: 20 punten 
B. 3 of meer personen aanwezig: 10 punten 
C. 1 2 of personen aanwezig: 5 punten 

 
 
3. Aanwezigheid bij ontspannende activiteiten en borrels: 
 

A. Iedereen aanwezig: 10 punten 
B. 3 of meer personen aanwezig: 5 punten 
C. 1 of 2 personen aanwezig: 3 punten 

 
 
4. Verrassing voor 26e Bestuur (Tussen de 1 en 10 punten: het Bestuur beslist) 
 

A. Decoratie voor op de Usocia kamer 
B. Gedicht schrijven voor het Bestuur 
C. Taart bakken voor het Bestuur 
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D. Helpen afwassen (wanneer de kamer open is) 
E. Ledeninitiatief verzinnen 
F. Zelf verzonnen verrassing 

 
5. (Online) Kamerdienst 
 

A. Liedje opzetten in de (online)kamer: 2 punten 
B. Spelletje winnen in de (online)kamer: 3 punten 
C. Met de hele commissie in de (online)kamer zijn: 5 punten (Bestuurslid bepaalt of het 

lang genoeg was voor de punten) 
 
5. Activiteiten: 
 

A. Best gekleed op het Gala: 10 punten 
B. Het liftweekend winnen: 10 punten 
C. De snelste renner met de Batavierenrace: 10 punten 
D. 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. Lid van de maand: 15 punten 
B. Weekendje weg met je commissie: 20 punten 
C. Commissie-uitje: Poolen bij t’Hart: 20 punten 
D. Commissie-uitje: 10 punten 
E. Meme in de nieuwsbrief krijgen: 5 punten 

 
 
8. Het geven van feedback op activiteiten (2 punten per nuttige feedback): 
 
Het is in de Usocia app mogelijk om feedback te geven op activiteiten waar je aanwezig 
bent geweest. Deze feedback kan voor het Bestuur erg nuttig zijn. Voor het geven van 
nuttige feedback zijn per activiteit 2 commissie-punten te verdienen per persoon. Alleen het 
geven van een duimpje omhoog/omlaag is niet voldoende: geef toelichting! 
 
 
9. 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.  
 



 
10. Ten slotte zal er af en toe een speciale een opdracht zijn die commissieleden kunnen 
vervullen voor punten. Deze zullen op Facebook aangekondigd worden. 
 
 
11. Voor commissies die activiteiten organiseren:  

A. 7 punten voor ontspannende activiteit 
B. 15 punten voor een studie- inhoudelijk activiteit. 

 


