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Ontstaansgeschiedenis
Students4Sustainability is 28 februari 2007 als onafhankelijke stichting opgericht
door drie TU studenten: Kees Cozijnsen (Technische Bestuurskunde), Johan Slobbe
(Werktuigbouwkunde) en Marijn Bos (Industrieel Ontwerpen). De visie die ten
grondslag ligt aan de stichting werd gevormd naar aanleiding van een soortgelijk
concept op het Windesheim, een hogeschool in Zwolle. Bij de Lustrumcommissie
van de Technische Universiteit Delft vond het stichtingsbestuur vervolgens
enthousiaste reacties over- en goedkeuring van het concept.
Gesteund door de Lustrumcommissie beleefde S4S in juni 2007 een vliegende start
als benefietdoel van het Zomerfestival. Aanvankelijk lag de focus op
studentenprojecten in Afrika, inmiddels worden ook projecten in Zuid-Amerika en
Azië ondersteund.
De missie van S4S, nog steeds actueel, werd als volgt geformuleerd door Marijn
Bos:
“Students4Sustainability investeert financieel in de implementatie van duurzame TUprojecten in Afrika. Daarnaast draagt S4S bij aan de beeldvorming bij Delftse
academici over het nut van ingenieurs bij ontwikkelingswerk.”

In het kort
De Stichting Students4Sustainability, kortweg S4S, is een studentenorganisatie die
investeert in duurzame studentenprojecten in ontwikkelingslanden. S4S illustreert
aan de hand van deze projecten dat duurzame techniek succesvol voor
welvaartsverhoging wordt ingezet.
Students4Sustainability..
.. "Betrekt studenten bij TU projecten in ontwikkelingslanden."
Hierbij werken we samen met Delftse academici, bedrijven en organisaties. Hoewel
S4S veel banden heeft met de TU Delft is het als stichting volledig onafhankelijk. De
stichting wordt geleid door een jaarlijks wisselend bestuur van studenten.
"Students4Sustainability..
.. "Daagt studenten en andere betrokkenen uit tot een duurzame manier van
leven en werken."

Missie
De missie van het 12e bestuur van Students4Sustainability zal bestaan uit een
aantal hoofddoelen die zullen worden besproken in verschillende hoofdstukken:
bestuur, inspirerende activiteiten, financiële stabiliteit, ‘wat’ promo en veelzijdige
projecten. Deze hoofddoelen hebben als gemeenschappelijke focus projecten.
Visie
De visie van S4S is om duurzaamheid op verschillende vlakken te stimuleren, zowel
op kleine schaal als wereldwijd. S4S wil studenten informeren en inspireren over de
mogelijkheden die duurzame technieken te bieden hebben, door middel van
activiteiten zoals lunchlezingen en workshops. Op deze manier worden de studenten
uitgedaagd om buiten de kaders te denken en nieuwe ideeën te genereren die in de
praktijk kunnen worden gebracht.
S4S biedt deze studenten vervolgens de kans om hun ideeën op globaal niveau te
realiseren in de vorm van een ontwikkelingsproject. Enerzijds door financiële steun
en anderzijds door ervaringen en kennis te delen. Op deze manier kan het groeiende
verschil tussen westerse landen en ontwikkelingsgebieden worden overbrugd.

activiteiten
Voor dit jaar is het doel gesteld om tenminste 8 activiteiten te organiseren,
waaronder de S4S week en het symposium. De S4S week telt hierbij als één
activiteit. Voor zowel de S4S week als het symposium zal een commissie worden
opgezet die verantwoordelijk is voor het opzetten en laten slagen van deze
activiteiten. Voorbeelden van activiteiten zijn lunchlezingen, workshops,
inhousedagen en filmavonden. Iedereen die een activiteit van S4S heeft bezocht, is
daarna op de hoogte van de visie en missie van S4S.
Met een activiteit willen we niet alleen bewustzijn creëren dat het belangrijk is om
duurzaam om te gaan met energie, voedsel, water etc., maar we willen studenten
ook activeren zodat ze handelen naar hun duurzaamheidsvisie. Van de 8 activiteiten
zullen er dit jaar ook minimaal 2 specifieke activiteiten gaan organiseren die dienen
als brug van inspiratie tot actie voor de technische student. Deze activiteiten zullen
gekoppeld worden aan de projecten van S4S. Een voorbeeld van een activiteit is
bijvoorbeeld een masterclass ‘hoe zet ik een project op’ zal in samenwerking met het
project Lilian Build Up georganiseerd worden. Ook zal er samengewerkt worden met
verschillende Master disputen van de TU Delft om masterstudenten aan te trekken
om een project te doen.
Commissies
Het symposium en de S4S week zullen georganiseerd worden door commissies en
elk begeleid worden door twee mensen vanuit het S4S bestuur. De deadline voor het
insturen van de motivatie is 16 oktober. Er zullen vanaf de start momenten
georganiseerd worden waar de commissie elkaar beter kan leren kennen. De QQ’ers
zullen samen met de voorzitter van de commissie een planning maken, waarbij er
vanuit het bestuur een aantal deadlines opgelegd zullen worden. Om de commissie
te stimuleren acquisitie te lopen zal er een acquisitie training georganiseerd worden
door Margot. Ook zal er per commissie een overdrachtsvergadering georganiseerd
worden met oud-commissieleden om lessen te trekken uit de afgelopen edities. De
commissies zijn vrij om de evenementen in te vullen, het witboek dient als een
houvast.

S4S Week
De S4S week zal plaatsvinden in de week van 25 februari 2019. De commissie zal
bestaan uit vijf personen en zal worden bijgestaan door Mila en Isabelle. In overleg
met de commissie zullen de activiteiten verspreid worden over meerdere dagen, met
een maximum van 10 dagen.
Symposium
Het symposium vindt plaats op 7 mei. Voor het symposium zal er een commissie
bestaande uit zes personen worden opgezet en deze commissie zal vanuit het S4S
bestuur worden begeleid door Margot en Rogier. Het doel van het symposium dit
jaar is om naast de sprekers meer te focussen op een levendige discussie die hierop
volgt. Dit wordt bereikt door sprekers met verschillende invalshoeken tegenover
elkaar te plaatsen.
SDG evenement
Dit jaar zal ook samen met AIESEC het SDG event worden georganiseerd op 19
maart. Dit is redelijk dichtbij het Symposium, maar het zal er wel anders gaan
uitzien. Het is gefocust op het duurzame bedrijfsleven en zal beginnen met een korte
spreker en verder verschillende cases.
Groene Pint
We streven ernaar om alle verenigingen van de LKVV deel te laten nemen aan de
Groene Pint. Afgelopen jaar hebben veertien verenigingen de vragenlijst ingevuld, dit
jaar willen wij op z’n minst een verdubbeling van deelnemende verenigingen
realiseren (dit kan bereikt worden door een goede promotie van de LKVV). De
studentenverenigingen hebben tot 1 februari 2019 om de vragenlijst online in te
vullen (we staan er ook voor open om de vragenlijst persoonlijk door te nemen met
de grote verenigingen). De uitreiking van de Groene Pint staat gepland op 24 mei
2019 op de NDDHO (nationale dag duurzaamheid hoger onderwijs). Voor de
uitreiking willen wij een rapport schrijven. In dit rapport komen veel tips te staan over
hoe een vereniging duurzamer kan worden, daarnaast zullen de 10 duurzaamste
studentenverenigingen bekend worden gemaakt. We willen voor de uitreiking bij de
top 3 verenigingen langsgaan (samen met de LKVV) om te bekijken hoe hun
duurzame initiatieven in het echt eruit zien. Omdat de Groene Pint meer tijd kost dan
we hebben willen we een aantal coördinatoren aanstellen om ons te helpen met dit
hele proces voor de kerst moet dit rond zijn en hier zijn Joris en Coen voor
verantwoordelijk voor. De coördinatoren kunnen ons helpen met het zoeken naar
een sponsor, mee gaan naar verenigingen om de vragenlijst door te nemen,
meehelpen met nakijken en meehelpen met het schrijven van het rapport.

Inkomsten
Op dit moment heeft S4S ruim 700 donateurs, ongeveer de helft is donateur voor
een specifiek project. De afgelopen tijd sponsoren nieuwe donateurs bijna altijd een
specifiek project. 100% van het geld dat wij van onze donatuers krijgen gaat naar de
projecten die wij steunen. Naast de inkomsten van Donatuers hebben we ook een
aantal sponsors. Met het geld dan wij van onze sponsors krijgen financieren wij onze
activiteiten. Hoe het geld precies besteed wordt staat uitgelegd in het financieel
jaarverslag en de begroting (aan het eind van elk kalenderjaar wordt een begroting
gemaakt voor het volgende kalenderjaar).
Beloningsbeleid
De bestuurders van Students4Sustainability krijgen geen geld voor de
werkzaamheden die zij verrichten. 100% van het geld dat wij van onze donateurs
krijgen wordt gedoneerd aan projecten. Daarnaast krijgen wij ook geld van sponsors,
dat geld wordt gebruikt om inspirerende activiteiten voor studenten te organiseren.
Omdat er weinig budget is ontvangen de bestuurders vaak geen vergoeding voor
gemaakte onkosten.
Kascontrole
Op dit moment wordt aan het einde van het bestuursjaar de boekhouding en het
financiële jaarverslag gecontroleerd door een oud bestuurslid uit de RvA
(penningmeester) en een extern persoon (bijvoorbeeld een penningmeester van een
studentenvereniging in Delft). Op deze manier moet het zittende bestuur elk jaar
verantwoording afleggen aan de RvA.
RvA
Het bestuur staat er niet alleen voor, maar wordt bijgestaan in haar beslissingen
door de Raad van Advies. Op deze manier kan continuïteit geboden worden aan
nieuwe besturen. De RvA bestaat uit:
Daan Gorsse
Mitchel Vrolijk
Dion Koreman
Anniek van Veldhuizen
Joost Soomers
Laurence Griffioen
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