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Marketingboek 2016/2017 

Voorwoord 

Beste lezer, 

 

Het genoegen is aan mij om u welkom te mogen heten bij Vereniging Montium, een vereniging die staat voor een fris 

geluid, diversiteit en een nieuwe generatie Nederlandse jongeren. Het afgelopen jaar stond het Midden-Oosten en 

vooral de Koerdische regio veel op de internationale agenda. Ook binnen Nederland groeide de interesse voor deze 

regio en dit was het startschot voor een nieuw en neutraal platform met een moderne kijk op hedendaagse thema's. 

Met Vereniging Montium willen wij complexe en relevante thema's uit het Midden-Oosten door middel van 

interessante activiteiten begrijpelijk maken voor leden en geïnteresseerden. Nieuwsgierige studenten en young 

professionals willen wij betrekken bij het beantwoorden van prikkelende vraagstukken, terwijl wij tevens een sociaal 

platform zijn om deze activiteiten met Nederlandse gezelligheid luchtig en leuk te houden. Van politieke debatten tot 

culturele workshops; Montium wil een brug slaan tussen de nieuwe generaties Nederlandse jongeren. Bij het lezen 

van dit boek zult u een blik kunnen werpen op onze activiteiten en doelgroep. Veel plezier bij het lezen en wellicht tot 

ziens! 

Met vriendelijke groet, 

Saya Abdullah 

Voorzitter Vereniging Montium 
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Visie 

Vereniging Montium is een platform voor mensen met interesse in de Koerdische regio en omgeving Midden-

Oosten. Montium vertegenwoordigt de nieuwe generatie van nieuwsgierige jongeren, die antwoorden zoeken op 

prikkelende vraagstukken en niet terugdeinzen voor beladen onderwerpen. Een generatie die vragen durft te stellen 

om een gezonde geest van individu en samenleving te bewerkstelligen. Een generatie die verdeeldheid erkent en dit 

niet als barrière ziet, maar als uitdaging. Toegevoegde waarde wordt gecreëerd door nieuwe stappen in de goede 

richting te zetten: verenigen ongeacht afkomst en het omarmen van diversiteit. De vereniging stimuleert de 

uitwisseling van kennis en het creëren van nieuwe kennis. Alle perspectieven tracht de vereniging te representeren, 

waardoor Montium een veilige en neutrale omgeving biedt aan haar leden.  

Bij Montium worden studenten en young professionals verenigd door hun deelname aan activiteiten, waarbij actuele 

onderwerpen op intellectueel niveau aan de kaak worden gesteld. De leden hebben een gemeenschappelijke 

interesse, waarbij verschillen worden aangemoedigd. Iedereen is welkom als lid en/of partner onder het motto “No 

mountain too high for people to unite” gedreven door onze waarden van diversiteit, nieuwsgierigheid en neutraliteit. 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Terugblik: 2015/2016 

In mei 2015 kwamen de eerste Montium bestuursleden bijeen in Café Broers te Utrecht. Dit was het moment waarop Vereniging 

Montium werd geboren. Inmiddels zijn verschillende activiteiten georganiseerd door samenwerking tussen verschillende commissies. 

Vereniging Montium heeft vanaf het begin een grote nadruk gelegd op inhoudelijke kwaliteit, maar is daarbij de sociale component 

niet uit het oog verloren. In het eerste jaar zijn er lezingen met verschillende thema’s en een symposium georganiseerd. Thema’s 

varieerden van de aansprakelijkheid van IS en medische problematiek in het Midden-Oosten tot de herdenking van Halabja (genocide 

in 1988). Ook zijn er een drietal gezellige borrels georganiseerd en was de vereniging met 25 van haar leden te gast bij de 

theatervoorstelling “Nobody Home”. 

De vereniging heeft zich niet beperkt tot de Nederlandse grenzen en heeft in haar eerste jaar al een internationale reis georganiseerd. 

In februari 2016 heeft Montium met een delegatie van 25 personen een bezoek gebracht aan Brussel, waar de reizigers meer hebben 

kunnen leren over de Europese Unie en met een rijk activiteitenprogramma cultuur hebben gesnoven in de Belgische hoofdstad. 

De vereniging heeft ook nieuwe vrienden gemaakt: Vereniging Montium telt inmiddels tachtig leden. In bijlage 2 staat een procentuele 

verdeling van de opleiding van de leden. Wij hopen door middel van onze open blik naar buiten en aanbod van interessante en 

kwalitatief mooie activiteiten nog meer studenten en young professionals aan ons te binden en daarmee de vereniging te doen 

groeien in kwaliteit en kwantiteit. 

Het eerste jaar van Vereniging Montium stond in het teken van inhoud, netwerken en grenzen verleggen. Wij hopen de stijgende lijn 

van dit jaar in de toekomst voort te kunnen zetten in samenwerking met onze leden en partners. 
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Vooruitzicht: 2016 en verder 

Vereniging Montium heeft veel ambities voor de korte en lange termijn. Het jaar 2015 was een mooie aanzet voor 

een groei naar meer. Er zijn vier punten waar Montium naar streeft in 2016 en verder: 

▪ Professionalisering: het automatiseren van het organisatieproces van activiteiten om zo te kunnen focussen 

op de inhoud van activiteiten. Dit is mogelijk door middel van een groter netwerk, meer toegang tot 

databanken en het gebruik van software. 

▪ Goede banden met partners: wij streven naar een succesvolle samenwerking met onze partners. Voor onze 

sponsoren kunnen wij van betekenis zijn middels het leveren van zeer geschikte kandidaten voor 

openstaande vacatures. Daarnaast streven wij naar een intensievere samenwerking met landelijke 

organisaties. Medio 2016 zijn wij lid geworden van de Nederlandse Jongeren Raad (NJR). Deze 

lidmaatschap vormt een basis voor toegang tot overige landelijke verenigingen waarmee wij een 

samenwerking kunnen aangaan.  

▪ Activiteiten van kwaliteit: activiteiten organiseren met het oog op duurzaamheid, met als doel om de 

activiteiten in de toekomst uitvoerbaar te houden. Dit is mogelijk door middel van goede 

langetermijnplanning met diverse activiteiten. 

▪ Naamsbekendheid (binnen o.a. de Universiteit Utrecht): het doel is om makkelijk benaderbaar te zijn als 

samenwerkingspartner voor geïnteresseerde partijen. Dit is mogelijk door middel van een natuurlijk, 

doorlopend proces van verandering en groei in het ledental en blijvend voorzien in de behoeften van 

geïnteresseerden. 

�5



�

Mensen achter Montium 

Bestuur 
Saya Abdullah, Praeses 

Masterstudent Geneeskunde | Universiteit Utrecht 

Na veel met jongeren en verenigingen in Nederland samen gewerkt te hebben, miste er naar 

mijn mening een platform voor jongeren met een interesse in het Midden-Oosten en de 

Koerdische regio. Door middel van onze activiteiten hopen wij als Nederlandse jongeren een 

fris geluid te kunnen geven aan actuele thema's. Ik kijk er naar uit u te mogen spreken op een 

van onze events! 

Mehraban Mameli, Ab-Actis 

Masterstudent Internationale betrekkingen | Universiteit van Amsterdam 

Mijn naam is Mehraban en ik ben de (nieuwe) ab-actis van het tweede bestuur van 

Vereniging Montium. Als ab-actis mag ik o.a. alle nieuwe leden welkom heten en de leden 

up-to-date houden over alle mooie activiteiten via de nieuwsbrief. Verder zorg ik ervoor dat 

het transparante karakter van Montium tot zijn recht komt en draag ik zorg voor duidelijke en 

eenduidige processen binnen de vereniging. Ons doel voor komend jaar is het ontwikkelen 

en voortbouwen op het bestaande systeem om een duurzame toekomst voor Montium te 

realiseren. Mijn persoonlijke doel: het individueel leren kennen van elk van de leden. Dus 

graag tot bij een van de Montium- events! 
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Ilayda Ozyildiz, Fiscus 

Strategy Consultant | Self-employed 

Als Fiscus van Montium houd ik mij bezig met het financiële wel en wee van de 

vereniging. Montium is in een korte tijd uitgegroeid tot een prachtig platform voor 

iedereen die interesse heeft in het Midden-Oosten. Een platform, waarbij transparantie, 

openheid en neutraliteit van groot belang is. Naast de financiële administratie, zal de 

financiële commissie van Montium ervoor zorgen dat we over voldoende financiële 

middelen beschikken om net als het afgelopen jaar ook in het komend jaar activiteiten 

van hoog niveau neer te kunnen zetten.  

 

Shanaz Barzandji, Commissaris PR 

Masterstudent Farmacie | Universiteit Utrecht 

Als commissaris PR ontferm ik mij met passie en plezier over de profilering, promotie en 

social media. Ik vind het fantastisch om te zien hoe wij met een gepassioneerd clubje in 

een korte tijd een ontzettend mooie en onmisbare vereniging uit de grond hebben 

gestampt. Een goede basis is hierbij ontzettend belangrijk, dus samen zullen wij er alles 

aan doen om een prachtig, duurzaam project te realiseren en in stand te houden. 
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Poshi Rashid, Assessor 

Tax Lawyer | Loyens & Loeff 

Mijn naam is Poshi Rashid; 24 jaar oud. Dit jaar draag ik als assessor zorg voor de laatste 

puntjes op de 'i' van Montium. Hierbij houd ik toezicht op alle activiteiten en processen 

en spring ik bij waar nodig. Het doel dit jaar is om een stevige basis te creëren voor de 

toekomstige besturen, zodat Montium een succes wordt op de lange termijn. Derhalve is 

duurzaamheid een belangrijk thema voor ons. Dit doel bereiken wij tevens met een 

harde kern bestaande uit enthousiaste leden. 

 

Baran Bulgan, Commissaris Reis 

Student Rechtsgeleerdheid | Universiteit Utrecht 

Mijn naam is Baran en voor het komende jaar vervul ik de functie van Commissaris Reis. 

Het afgelopen jaar heb ik mijn bachelor rechten behaald aan het Utrecht Law College. Dit 

jaar staat in het teken van een tussenjaar waarin ik mij onder meer focus op het lopen van 

een aantal stages. Daarnaast hoop ik samen met mijn commissie een mooie reis te 

organiseren voor de leden van Montium. Het afgelopen jaar zijn wij naar Brussel geweest 

en gezien het grote succes hiervan wordt de uitdaging dit jaar om een exotischer land uit 

te kiezen. Tijdens de reis staan zowel het inhoudelijke aspect als het culturele aspect 

centraal.  
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Commissies 

Activiteitencommissie 

Deze commissie is verantwoordelijk voor inhoudelijke, culturele en sociale activiteiten, waaronder lezingen, debatten 

en theater. Alle activiteiten hebben een link met het Midden-Oosten en de Koerdische regio in het bijzonder. De 

commissie is hard aan het werk om de eerste stappen te zetten naar de lange termijn doelen door een basis te 

leggen voor duurzame activiteiten. 

Financiële Commissie 

Het opstellen van de begroting is de taak van deze commissie. Daarnaast beheert de commissie het geld door het 

innen van de contributies van leden, het doen van transacties en het geven van toestemming aan commissies voor 

het uitgeven van geld. Daarnaast houdt de financiële commissie zich bezig met het acquireren van sponsoren. De 

commissie legt tijdens de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering verantwoording af met betrekking tot de 

jaarrekening. 
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Public Relations commissie 

Deze commissie is actief met het bouwen en onderhouden van interne en externe relaties. Kerntaken hierbij zijn het 

werven van nieuwe leden, het benaderen van andere relevante verenigingen en het vergroten van de 

naamsbekendheid van Vereniging Montium. Het doel van de commissie is het stevig positioneren van Montium in het 

verenigingsleven door een 

goede profilering en een 

groeiend aantal leden. 

Reiscommissie 

De commissie organiseert 

internationale reizen met als 

wederkerig thema: cultuur. Het 

streven van elke reis is om een 

land te bezoeken en de lokale 

cultuur te leren kennen. In 

groepsverband reizen wij elk 

jaar naar een land binnen of 

buiten Europa. Het programma 

is een samenstelling en 

afwisseling van cultuur, 

informatie en plezier. 
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Activiteitenagenda 2015/2016  

Naast de activiteiten in onderstaande tabel zijn er goede ideeën voor onderwerpen van symposia en lezingen die in 

de toekomst een plek op de activiteitenkalender krijgen. Ook heeft de activiteitencommissie 2015/2016 de ambitie 

om nog meer verschillende activiteiten te organiseren, zoals gesprekken met succesvolle mensen uit het 

bedrijfsleven, workshops en een Koerdisch Film Festival, waarbij Koerdische regisseurs over de hele wereld naar 

Nederland komen om allerlei films te vertonen. Deze ambities hopen we in toekomstige activiteitenkalenders aan u 

te kunnen presenteren. 

Datum Ac3viteit Toelich3ng

November	  

2015

Lezing	  &	  debat	  

“Aansprakelijkheid	  IS”	  met	  

aansluitende	  borrel

Een	  drietal	  sprekers	  hebben	  de	  actuele	  ontwikkelingen	  besproken	  op	  

het	  gebied	  van	  het	  IS	  conflict.	  Er	  werd	  verteld	  of	  het	  mogelijk	  is	  om	  IS	  

op	  interna3onaal	  niveau	  aansprakelijk	  te	  stellen.

December	  

2015

Kerstborrel Een	  gelegenheid	  voor	  gezelligheid	  in	  café	  Zussen,	  te	  Utrecht.

Februari	  

2016

Lezing	  “Medische	  problema3ek	  

in	  het	  Midden-‐Oosten”

Er	  werd	  gesproken	  over	  het	  onderzoek	  door	  dr.	  Dilek	  Yilmaz	  en	  een	  

Koerdische	  psychiater.	  De	  lezing	  ging	  over	  geneeskundige	  

onderwerpen,	  zoals	  psychiatrie,	  psychologie	  en	  hart	  en	  –vaatziekten.
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Maart	  

2016

Halabja	  herdenkingslezing 

 

Newroz	  Pubquiz	  

Halabja	  werd	  herdacht	  met	  een	  lezing	  vol	  indrukwekkende	  verhalen.	  

Er	  werd	  s3lgestaan	  bij	  de	  tragische	  gebeurtenissen	  rondom	  de	  

gifgasaanvallen	  in	  deze	  stad.	  

Het	  Koerdisch	  Nieuwjaar	  (Newroz)	  werd	  gevierd	  met	  een	  pubquiz	  

waarbij	  teams	  streden	  voor	  de	  eerste	  prijs:	  een	  kaartje	  voor	  het	  

symposium.

April	  

2016

Culturele	  maand Theatervoorstelling	  “Nobody	  Home”

Mei	  

2016

Symposium:	  “2500	  Years	  of	  

Kurdistan”

De	  dag	  staat	  in	  het	  teken	  van	  de	  Koerdische	  cultuur	  met	  voor	  ieder	  wat	  

wils:	  dans,	  eten,	  vrouwenrechten	  en	  meer.

Juli	  

2016

“Borrel	  op	  de	  sloep”	  

Algemene	  Leden	  Vergadering

Voor	  alle	  Mon3um	  leden	  wordt	  er	  een	  borrel	  georganiseerd	  ter	  

afslui3ng	  van	  het	  academische	  jaar.

September	  

2016

Culturele	  maand Filmvoorstelling	  “Brev	  3l	  Kongen”

�14



�

Lange termijn financiën 

Vereniging Montium is op zoek naar partners die de vereniging bij het realiseren van haar doelen financieel willen 

ondersteunen. Doordat wij grotendeels afhankelijk zijn van giften en sponsorinkomsten, richten wij ons tot u om 

vriend te worden van Vereniging Montium. Alle bestuurders en commissieleden zijn vrijwilligers en ontvangen 

derhalve geen beloning voor hun werkzaamheden. Geworven gelden komen ten goede aan de activiteiten en het 

draaiend houden van de vereniging.  

 

Deze activiteiten bestaan uit lezingen, debatten, culturele workshops, symposia en internationale reizen waarin altijd 

een link wordt gelegd met de Koerdische regio en omgeving Midden-Oosten. Bij het draaiend houden van de 

vereniging kan worden gedacht aan investeringen die noodzakelijk zijn voor de toekomstige professionaliseringsslag 

van Montium: van website optimalisatie tot financiële automatisering en andere handvatten voor het verlichten van 

proces gerelateerde zaken.  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Begroting 

De vier belangrijkste inkomstenbronnen voor Montium zijn: 

▪ Lidmaatschapsgelden – elk lid draagt jaarlijks €12,50 bij. Leden kunnen gratis of met korting activiteiten 

bezoeken 

▪ Sponsoren 

▪ Fondsen 

▪ Donateurs 

In onderstaand figuur staat een vijfjarige prognose voor de financiële groei, onderverdeeld naar de vier verschillende 

inkomstenbronnen. Alle inkomsten worden gebruikt om de activiteiten naar een hoger niveau te tillen en de 

vereniging te professionaliseren.  

De fiscus van de vereniging zal de donateurs en sponsoren elk jaar de winst- en verliesrekening van de vereniging 

verzenden. 
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Inkomsten niet op schaal 
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+5 fondsen 

  
  Sponsoren 

    
+10 sponsoren 

    
+10 sponsoren 

  
+10 sponsoren 

  

  +1 fonds     
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Financiële winst- en verliesrekening 

In onderstaande tabel staat de winst- en verliesrekening van Vereniging Montium voor het academisch jaar 

2015/2016. De cijfers betreffen tot en met het derde kwartaal van 2016. Er kan geconcludeerd worden dat de 

vereniging een gezond inkomsten- en uitgavenpatroon heeft.  

In dit academisch jaar waren er naast 

de lidmaatschapsgelden geen andere 

inkomstenbronnen (m.u.v. twee 

donateurs), maar wel hoge variabele 

kosten. Om dit te compenseren is er 

gekozen om een positief resultaat te 

boeken uit de evenementen. 

Vereniging Montium is trots op het feit 

dat, ondanks beperkte financiële 

middelen, de activiteiten van zeer hoge 

kwaliteit waren. Dit belooft veel voor de 

toekomst. Met een ruimer budget voor 

het academisch jaar 2016/2017, kunnen 

wij de verwachtingen van onze leden 

nog meer overtreffen.  
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Academisch	  jaar	  2015/2016	  

(in	  euro’s)

Contribu3es 700,-‐ Betaalrekening -‐92,9

Donateurs 100,-‐ Website	   -‐178,59

Evenementen 210,63 Totale	  vaste	  kosten -‐271,49

Totale	  inkomsten 1010,63 	   	  

Marke3ng	  &	  PR -‐21,81

Notaris -‐468,88

Inschrijjosten	  KvK	  en	  

bijdrage	  UU	  fonds

-‐80,-‐

Totale	  variabele	  kosten -‐570,69

Totale	  kosten -‐842,18

Ne>o	  inkomsten 168,45
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Fondsen & subsidies, sponsoren & donateurs 

De financiële partners worden onderscheiden in fondsen & subsidies, sponsoren & donateurs.  

 

Fondsen en subsidies zijn gelden die verstrekt worden door de Nederlandse overheid, zowel op nationaal als op 

lokaal niveau. Daarnaast biedt de Universiteit van Utrecht het U-fonds, dat initiatieven steunt die het academisch 

leefklimaat bevorderen. Dit is een handreiking bij het bekostigen van onze evenementen, zoals het jaarlijkse 

symposium.  

  
Donateurs zijn natuurlijke personen (dus geen ondernemingen). Dit zijn individuen die Vereniging Montium 

financieel een hart onder de riem steken door een jaarlijkse, financiële bijdrage.  

 

Sponsoren zijn ondernemingen die vriend willen worden van Vereniging Montium. Bedrijven die passen bij het 

gedachtegoed van Montium zijn zij die willen investeren in onze twee belangrijkste core values: diversiteit en 

intellectualiteit. Er zijn verschillende sponsorpakketten samengesteld, deze treft u op de volgende pagina. Aan u als 

sponsor wordt, afhankelijk van het pakket, een heel scala aan tegenprestaties geboden in de vorm van promotie van 

uw onderneming. 
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Sponsorpakketten 

In bijlage I vindt u de inhoud per pakket 

�20

Aanbod PlaAna Goud Zilver Donateur

Toespraak	  op	  Symposium X

Toespraak	  op	  Gala X

Voorwoord	  symposiumboek X

Bedrijfsbezoek	  voor	  leden X

Stand	  op	  symposium X X

Logo	  banner	   X X

Logo	  op	  posters	  evenementen X X

Logo	  op	  homepage X X X

Logo	  in	  nieuwsbrief X X X

Sponsorpagina	  symposiumboekje X X X

Bedrijfsprofiel	  website X X X

Gra3s	  evenementen	  (m.u.v.	  de	  reis) X X X X
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Slot 

Met dit boek wil Vereniging Montium zich aan u voorstellen. U bent meegenomen in het bewogen eerste jaar van de 

vereniging en hebt door de ogen van Montium naar de toekomst kunnen kijken en de vele dingen die wij hopen te 

bereiken. De ambities zijn groot, waardoor het een interessante en leuke uitdaging is om deze waar te maken. Wij 

kunnen de hulp van alle leden en partners goed gebruiken bij deze uitdaging. Met diversiteit, neutraliteit en 

nieuwsgierigheid hoog in het vaandel, gaat de vereniging verder. Wij hopen ook verder te gaan met u en u 

(wederom) te zien bij een van onze activiteiten. 

 

Vereniging Montium 

E: info@montium.nl 

W: www.montium.nl 
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Bijlage I Inhoud per pakket 

Donateur (officiële donateurs ) (n x 50)   1

▪ Ledenkorting voor evenementen (2 personen)  

Zilver (8 x €300,-) 

▪ Reclame/banner op voorpagina website (logo op de homepage) 

▪ Logo onderin nieuwsbrief (onderin balkje met logo’s sponsoren) 

▪ Vermelding bedrijfsprofielen (beschrijving of logo op Sponsoringpagina) 

▪ Vermelding in Symposiumboekje op Sponsoringpagina 

▪ Gratis naar evenementen voor 2 personen (m.u.v. de reis) 

Goud (2 x €600,-)  

▪ Logo op banner 

▪ Vermelding op flyers/posters van evenementen 

▪ Aanwezigheid stand tijdens symposium (stand op eigen kosten van de sponsor)  

▪ Reclame/banner op voorpagina website (logo op de homepage) 

▪ Logo onderin nieuwsbrief (onderin balkje met logo’s sponsoren) 

▪ Vermelding bedrijfsprofielen (beschrijving of logo op Sponsoringpagina) 

 Voor het verschil tussen gewone en officiële donateur: zie huisreglement1
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▪ Vermelding in Symposiumboekje op Sponsoringpagina 

▪ Gratis naar evenementen voor 2 personen (m.u.v. de reis) 

Platina/Hoofdsponsor (1 x €1000,-) 

▪ Toespraak tijdens symposium  

▪ Bedrijfsbezoek voor selectie Montianen 

▪ Voorwoord in Symposiumboekje voor hoofdsponsor 

▪ Logo op banner 

▪ Vermelding op flyers/posters van evenementen  

▪ Aanwezigheid stand tijdens symposium (stand op eigen kosten van de sponsor) 

▪ Reclame/banner op voorpagina website (logo op de homepage) 

▪ Logo onderin nieuwsbrief (onderin balkje met logo’s sponsoren) 

▪ Vermelding bedrijfsprofielen (beschrijving of logo op Sponsoringpagina) 

▪ Vermelding in Symposiumboekje op Sponsoringpagina 

▪ Gratis naar evenementen voor 2 personen (m.u.v. de reis) 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Bijlage II Factsheet Ledenlijst  

Aantal leden 78 

Opleidingsniveau                        Leeftijd            Achtergrond 
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Tussen&de&25*30&

4%&

63%&

26%&

Boven&de&30&

7%&

Tussen&de&20*25&

Onder&de&20&

HBO$

23%$

WO$(PHD)$

60%$

4%$

Young$Profesional$

4%$

4%$ Middelbaar$Onderwijs$

7%$

MBO$

WO$

7%#

Techniek#

42%#

Onbekend#

Sociaal#&#Maatschappij#

23%#
Economisch#

19%#

Medisch#

9%#


