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1 De vereniging 
 
E.S.V.V. Pusphaira (hierna te noemen Pusphaira) is de Eindhovense studentenvoetbalvereniging. Deze 
vereniging bestaat sinds 18 oktober 1965 en is opgezet voor en door studenten. Activiteiten binnen 
Pusphaira worden ten alle tijden georganiseerd en geregeld door leden. De bijdrage van leden voor de 
vereniging is daarom cruciaal. Het bestuur van Pusphaira is alleen verantwoordelijk voor het 
voortbestaan van de vereniging en voor de deelname aan de KNVB competitie. De leden-
georganiseerde activiteiten onderscheiden Pusphaira van ‘niet studenten’ voetbalverenigingen. Leden 
kunnen lid worden van verschillende commissies. Met zijn of haar mede commissieleden is een lid 
verantwoordelijk voor een bepaalde rol binnen de club of een of meerdere activiteiten. Denk 
bijvoorbeeld aan de scheidsrechterscommissie, de trainerspoule en de barcommissie. Een bestuurslid 
van Pusphaira dient de vereniging één jaar, waarna het plaats maakt voor nieuwe leden. Het gehele 
bestuur maakt dus plaats voor een nieuw bestuur na één jaar.  
 
Pusphaira heeft een dochtervereniging, OSVV 040 (hierna te noemen OSVV). Wanneer leden van 
Pusphaira zijn afgestudeerd en graag verder willen met voetballen kunnen zij van deze 
dochtervereniging lid worden. Pusphaira heeft nauwe banden met deze vereniging en op 
evenementen zien de leden van beide verenigingen elkaar regelmatig. 
 
Aankomend jaar zijn we aangekomen bij het 55e bestuur, wat, naast dat we een van Eindhovens langst 
bestaande verenigingen zijn, betekent dat er een lustrumjaar is. Dit houdt in dat er in het jaar 2020 
lustrum activiteiten zullen plaatsvinden. In dit beleidsplan worden de plannen en doelstellingen voor 
aankomend seizoen 2019-2020 besproken, opgesteld door het 55e bestuur der E.S.V.V. Pusphaira. 
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2 Capaciteit Vereniging Verhogen 
Doelstellingen:  Het acute probleem van het fors gestegen ledenaantal verhelpen 
  De capaciteit verhogen van 12 teams naar 16 teams 
 
In 1965 had niemand ooit durven dromen dat Pusphaira zo uit haar voegen zou barsten. Vooral de 
laatste jaren is de ledengroei extreem geweest. Waar de vereniging in 2009 nog maar 6 teams had, 
zitten we nu op onze maximumcapaciteit van 12 teams. Deze maximumcapaciteit ligt op 12 door het - 
op het moment - aantal beschikbare velden en kleedkamers. Hierbij komt nog de succesvolle 
introductieweek van 2019, waarna Pusphaira te maken kreeg met een forse ledenstijging. Hoewel dit 
goed nieuws is voor de voortzetting en glorie van Pusphaira, mag je bij voetbal nog altijd maar 11 
spelers per team opstellen. Om te voorkomen dat we spelers teleur moeten stellen, gaat het 55e 
bestuur op zoek naar een oplossing voor het probleem. 
 

2.1 Een alternatief voor een ledenstop 
Wanneer een voetbalclub tegen zijn limiet aan zit, wordt er al snel gedacht aan een ledenstop of een 
wachtlijst. Wij, als vereniging waar we iedereen met open armen willen ontvangen, zijn hier principieel 
tegen. Toch moet er een oplossing voor het probleem gevonden worden. Het 55e  bestuur hoopt dat 
we via dit alternatief de warmte en toegankelijkheid van de club kunnen behouden: 
 
“Mannelijke studenten die zich vanaf 22/09/2019  aanmelden om wedstrijdlid te worden, worden op 
een reservelijst geplaatst. Zij worden hierover geïnformeerd en betalen ook geen wedstrijdlid-
contributie. Het streven is dat zij na 6 maanden worden ingedeeld in een team, waar ze dan wedstrijden 
voor kunnen spelen. Of dit gaat lukken zal in de winterstop worden bepaald op basis van 
wedstrijdopkomst van de teams. Gedurende de 6 maanden biedt Pusphaira de reservelijst leden de 
mogelijkheid  een balletje te komen trappen op zondag om 17.00. Vanaf 8 spelers zal dit plaatsvinden. 
Ook mogen zij natuurlijk de trainingen op woensdag en vrijdag volgen. 
 
Mocht het zich voordoen dat iemand lid wilt worden van de selectie, moet er aangetoond worden dat 
de speler het team substantieel verbetert. Dan en alleen dan wordt er een uitzondering gemaakt en 
mag deze speler bij de selectie aansluiten.” 
 
Elk lager team zal, en heeft nu al, 26 spelers ter beschikking hebben. Per team mogen maximaal 16 
spelers mee naar de wedstrijd. Wij weten ervaringsgewijs dat dit niet betekent dat er elk weekend 10 
spelers per team thuis moeten blijven; vorig jaar hebben teams met 22 beschikbare spelers nog spelers 
moeten lenen van andere teams. Echter, iedereen die op zondag niet mee kan doen bij hun eigen elftal 
kan meedoen met het vriendschappelijke partijtje op zondag om 17.00. Zij kunnen, samen met de 
leden op de reservelijst. Vanaf 8 spelers zal dit doorgaan. 
 
Wij, als 55e  bestuur, weten dat dit geen ideale, noch blijvende oplossing is. Zeker voor een vereniging 
die aangesloten is bij de Technische Universiteit Eindhoven, Fontys Hogescholen Eindhoven, Design  
Academy en andere Nederlandse universiteiten. Vooral de eerste twee instanties vertonen een 
alsmaar stijgend studentenaantal. Meer studenten in Eindhoven zal met hoge waarschijnlijkheid leiden 
tot meer inschrijvingen bij Pusphaira. Hierom zal het 55e bestuur een manier zoeken om de capaciteit 
te verhogen. 
 

2.2 Voorbereiden op grotere groei 
Een reservelijst is ook verre van waar Pusphaira voor staat. Het 55e bestuur wilt alle studenten kunnen 
ontvangen en hen een gezellige vereniging aanbieden. Daarom gaan wij een plan (draaiboek) 
samenstellen om de capaciteit van de vereniging te vergroten. Het doel hierbij is niet per se direct een 
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hogere capaciteit bereiken, maar voorbereiding treffen voor het moment dat de capaciteit verhoogd 
moet worden. Hiermee willen we de mogelijkheden onderzoeken om de capaciteit van Pusphaira te 
verhogen van 12 naar 16 teams. Eerst moet er gekeken worden naar de praktische zaken. Op welk veld 
gaan de nieuwe teams hun wedstrijden spelen? Wie gaat de nieuwe teams trainen? 
 
De capaciteit verhogen valt onder te verdelen in twee subproblemen: de trainingen en de wedstrijden. 
Trainingen kunnen al snel te druk worden, waardoor de kwaliteit van de training daalt. Het probleem 
van drukte verergert zich alleen maar met betrekking tot de wedstrijden, waar maar 16 spelers per 
team heen kunnen. Ook moet er natuurlijk op tijd nagedacht worden over de materialen en kleding. 
De beslissing voor een extra team moet zodanig vroeg besloten worden dat er nog tijd is om extra 
tenues te bestellen. 
 

2.2.1 Trainingen 
Om een oplossing te zoeken voor de te drukbezochte trainingen, is de eerste vraag natuurlijk om welke 
trainingen het gaat; die van de selectie, lagere elftallen of dames? Om dit goed in de gaten te houden 
zal het bestuur kort contact houden met de Technische Commissie. 
  
Wij zien grofweg twee opties, er moet ofwel een of meerdere extra trainingsmomenten komen, of er 
moeten meer veld(en) ter beschikking komen op een of meerdere trainingsmomenten. Voor deze 
eerste optie is het erg belangrijk dat we goed kijken naar de wensen van leden; de belangrijkste vragen 
die dan naar boven komen zijn: ‘wie willen/kunnen er wanneer trainen?’, ‘welke tijden vinden de 
spelers acceptabel?’ en ‘hoe wordt de groep gesplitst?’.  
 
Voor de eerste twee vragen zullen we het antwoord bij de leden moeten zoeken. Het 55e bestuur is 
van plan om kort contact te houden met de teamleiders door middel van teamleidermeetings. Om de 
derde vraag te beantwoorden willen we vooral in gesprek gaan met de Technische Commissie. Het 
creëren van een extra trainingsmoment brengt in elk geval extra logistieke problemen met zich mee. 
Denk hierbij bijvoorbeeld aan de verlichting van de velden, of een ander (kunst)grasveld. Wij zullen de 
situatie op het sportpark de Hondsheuvels bekijken om te kijken wat de mogelijkheden zijn.  
 
Ook als er een sterke toename is in trainingsleden zal er op bovenstaande manier naar oplossingen 
gezocht worden. 
 

2.2.2 Wedstrijden 
Het tweede probleem zijn de wedstrijden. Ten eerste moet er bij een extra team natuurlijk een extra 
set tenues geregeld worden, waarvoor ruimte gemaakt moet worden in de begroting. Verder moet er 
nagedacht worden over waar en hoe laat deze teams kunnen spelen en waar ze kunnen omkleden en 
douchen. Ten eerste kunnen we in gesprek gaan met de andere voetbalclubs die gebruik maken van 
de hondsheuvels, namelijk Rust Roest, Woenselse Boys en HSE. Wellicht hebben zij capaciteit over of 
hebben ze toekomstplannen die de situatie kunnen veranderen. Om te kijken of de mogelijkheid op 
een extra veld bestaat, zal het bestuur met verschillende partijen om de tafel gaan zitten. Dit betreft 
onder andere Peter Geurts van het SSC en de andere voetbalclubs. 
 
Mocht dit (op korte termijn) niet te realiseren zijn, heeft het 55e bestuur al een noodoplossing 
klaarliggen. Op zondag kan er nog een wedstrijd om 17:00 uur gespeeld worden, of eventueel 
geschoven worden met tijden zodat er, in plaats van 6 wedstrijden, 7 wedstrijden op een zondag 
kunnen worden gespeeld. Dit zal tot extra kosten voor de veldverlichting leiden, omdat het grootste 
gedeelte van het seizoen het bij de laatste wedstrijd al donker wordt. Dit zou in komende begrotingen 
meegenomen moeten worden. 
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Wij verwachten dat zowel onze teams als de tegenstanders dit tijdstip minder prettig vinden. Ook 
zullen we ons dan af moeten vragen of op deze zondag de kantine langer open moet worden gehouden 
en welke teams dan om 17:00 uur gaan spelen. We willen namelijk teams de mogelijkheid bieden na 
hun wedstrijd nog een drankje te doen in de kantine, maar dit zou wel betekenen dat het bestuur en 
de BaCo langer moeten blijven. Momenteel is de vuistregel dat de kantine tot 2 uur en een kwartier 
na het einde van de laatste thuiswedstrijd open moet blijven. Dit zal ertoe leiden dat er extra BaCo 
personeel nodig is op de zondag en dus dat er meer mensen in de commissie moeten. Dit tweede lijkt 
ons geen groot probleem, gezien de sterke leden toename. Welke teams verschoven worden naar 
welke tijden zal wederom besproken worden met de Technische Commissie en de teams zelf.  
Ook zal een extra wedstrijdteam leiden tot een tekort aan kleedkamers. Dit zal ook besproken moeten 
worden met Peter Geurts van het SSC en met de clubs die gebruik maken van de Hondsheuvels, tijdens 
bijvoorbeeld het Hondsheuvelsoverleg. 
 

2.3 OSVV en de 5-jarenregeling 
Waar bij normale voetbalverenigingen je levenssituatie niet uitmaakt, is Pusphaira alleen toegankelijk 
voor studenten van de Technische Universiteit Eindhoven, Fontys Eindhoven, Design Academy 
Eindhoven en andere Nederlandse universiteiten. Mocht een lid klaar zijn met studeren, en dus niet 
meer ingeschreven staan bij een van deze instanties, dan kan hij of zij geen lid meer blijven van 
Pusphaira. Ondanks dat dit zorgt voor een dynamische vereniging en een goede doorstroom van leden, 
is het toch jammer dat hierdoor geliefde leden met een blauw-groen hart de vereniging moeten 
verlaten. Hierom geeft Pusphaira de kans aan oud-studenten om nog langer van deze mooie vereniging 
te genieten.  
 

2.3.1 De 5-jarenregeling 
Leden die nog steeds een significante en onmisbare bijdrage aan de club leveren, kunnen aanspraak 
maken op de 5-jarenregeling. Dan kunnen ze, ondanks dat ze niet meer studeren, lid blijven van 
Pusphaira. Meestal zijn dit tussen de 5 en 10 spelers die dispensatie krijgen om nog lid te blijven van 
de vereniging. Zo zijn er sommigen die training geven of wedstrijden fluiten. De 5-jarenregeling is iets 
wat bij de club hoort, en wat we ook niet willen afschaffen. Om meer studenten toe te kunnen laten 
tot Pusphaira gaat aankomend jaar wel bekeken worden welke regels er aangescherpt kunnen worden 
met betrekking tot de 5-jarenregeling. 
 

2.3.2 OSVV 
OSVV staat voor ‘Oud Studenten Voetbal Vereniging’ en is een tak binnen Pusphaira. OSVV is op 
zichzelf geen bestaande vereniging, en leeft alleen doordat Pusphaira onder haar naam teams van 
OSVV inschrijft. Leden die geen studenten meer zijn kunnen bij OSVV terecht. Hetzelfde geldt voor 
OSVV als voor de 5-jarenregeling; aankomend jaar wordt bekeken welke regels gehandhaafd gaan 
worden. 
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3 Hechte Club Cultuur 
Doelstellingen:  De opkomst bij activiteiten verhogen met 10%. 

Elke commissie dermate vullen dat teamtaken minder nodig zijn. 
 
Zoals iedereen ooit wel eens een keer gehoord heeft bij een pitch over Pusphaira, is het een vereniging 
die niet alleen vóór studenten, maar ook dóór studenten leeft. Alle taken binnen de vereniging worden 
opgepakt door verschillende commissies. Dit geeft de mogelijkheid voor elk lid om een steentje bij te 
dragen. Naast commissies vullen, willen wij zorgen dat Pusphaira nóg hechter en gezelliger wordt. Dit 
willen wij doen door de opkomst op activiteiten te verhogen. Zowel op clubavonden als op grotere 
activiteiten, willen wij meer leden zien. Hiervoor zijn verschillende methodes bedacht. 
 

3.1 Samen voor een hechte club 
Zoals eerder gezegd, blijft Pusphaira een studentenvereniging en komen we allemaal naast het sporten 
ook voor de gezelligheid. Het 55e bestuur wilt de gezelligheid behouden en een hechte club creëren. 
Daarom streven wij naast een verhoogde commissiebezetting ook naar een hogere opkomst bij 
georganiseerde activiteiten. Het oude, maar gouden spreekwoord “hoe meer zielen, hoe meer vreugd” 
geldt tenslotte nog steeds.  
 

3.1.1 Een hogere opkomst bij activiteiten 
Wij willen dit bereiken door meer promotie voor activiteiten te maken. Denk hierbij niet alleen aan 
mailtjes en WhatsApp-berichten, maar vooral ook aan mond-tot-mond reclame en de (nieuwe) Social 
media van Pusphaira. De mond-tot-mond reclame is iets wat we samen met de teamleiders willen 
oppakken, we willen in de week van de desbetreffende activiteit voor de trainingen aan de leden 
vertellen dat er een activiteit is. We willen in eerste instantie de teamleiders stimuleren om hun team 
op de hoogte te houden van de activiteiten en ze enthousiast te maken voor de activiteiten. Verder 
zijn wij zelf vaak aanwezig op trainingen, zondagen, clubavonden en andere evenementen. Deze 
gelegenheden zullen we gebruiken om mensen persoonlijk aan te spreken. Via de mail, Facebook en 
Instagram worden leden op de hoogte gesteld van aankomende activiteiten. Hierdoor hopen wij de 
opkomst te verhogen. Leden, maar ook niet-leden (bijvoorbeeld bij het 5x5 toernooi), moeten naar 
huis gaan met het gevoel dat ze volgend jaar weer willen komen. Dit willen wij stimuleren door extra 
gadgets of shirts te geven aan deelnemende leden. Gadgets en shirts zullen de leden voor altijd 
herinneren aan de mooie tijd die ze gehad hebben. Hiervoor hebben wij extra geld begroot. 
 
Hoewel de opkomst bij activiteiten is te merken aan de gezelligheid, is het helaas slecht meetbaar bij 
de meeste activiteiten. Om nog een goed beeld te krijgen van onze impact, willen we het aantal 
inschrijvingen van Pusphaira-leden voor speciale activiteiten omhoog proberen te krijgen. Activiteiten 
waaraan gedacht kan worden zijn Bata, IT, 5x5 en van Lint week. We gaan het aantal inschrijvingen 
van Pusphaira leden vergelijken met dat van vorig jaar. Wij denken dat een relatieve stijging van 10% 
haalbaar is. Hierbij wordt dus rekening gehouden met de ledengroei. 
 
Ook willen wij teams stimuleren om zelf wat te organiseren. Teamactiviteiten organiseren vergroot de 
relaties tussen teams en dat helpt mee een hechte club te creëren. Elk team krijgt 50 euro vanuit de 
vereniging om iets te organiseren voor de gehele club. Ook ligt de optie altijd open voor teams om de 
kantine te reserveren om samen binnen het team wat te ondernemen. 
 

3.1.2 Teamtaken 
Het organiseren van de meeste jaarlijkse activiteiten wordt bij Pusphaira door commissies gedaan. 
Deze commissies moeten worden gevuld met leden. De afgelopen jaren is hier veel aandacht aan 
besteed, waardoor de meeste commissies vol zitten. Wel zijn er ook nog enkele commissies waarvoor 
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moeilijker leden gevonden worden. Dit zijn op dit moment de Trainerspoule, 
ScheidsrechtersCommissie en de IT commissie.  De taken die normaal door deze commissies gedaan 
worden, zijn op het moment deels teamtaken. Dit betekent dat spelers worden ingedeeld om een keer 
training te geven, of een wedstrijd te fluiten. Door ook deze commissies te vullen zijn teamtaken 
minder nodig. Hiervoor wordt er niet alleen gekeken naar de gebruikelijke oplossingen, maar wordt er 
ook gedacht aan de hulp en advies vragen van andere voetbalverenigingen en de vrouwenelftallen 
meer betrekken bij deze commissies. 
 

3.2 Nieuwe leden 
Zoals dit jaar ervaren is, komt er elk jaar een grote lading nieuwe leden binnen. In de eerste 9 maanden 
van 2019 alleen al, heeft Pusphaira 94 nieuwe leden aan weten te trekken. Het 55e bestuur wilt 
voorkomen dat een hoop nieuwe leden weer afdruipen gedurende het seizoen. Dit willen wij 
voorkomen door ons te focussen op het behouden van nieuwe leden. Wij hopen dat nieuwe leden zich 
meer betrokken voelen tot de vereniging en zich minder snel zullen uitschrijven als zij meer aanwezig 
zijn bij activiteiten. 
 

3.2.1 De nieuwe ledenavond grootser aanpakken 
Een goed moment om de nieuwe leden te betrekken is op de nieuwe leden avond. Hier kunnen nieuwe 
leden de vereniging en huidige leden leren kennen. Voorgaande jaren is de opkomst van de nieuwe 
leden avond tegengevallen. Deze avond zal dit jaar grootser aangepakt worden, met als doel om een 
hogere opkomst te behalen en zo de nieuwe leden zich welkom te laten voelen en te laten integreren 
in de vereniging. In de begroting is meer budget vrijgemaakt dan voorgaande jaren voor deze avond. 
Ook zal er meer gepromoot worden, onder andere via onze nieuwe Social media. Bovendien krijgt elk 
nieuw lid die zich inschrijft voor een commissie een gratis drankje. 
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4 Professionalisering 
Doelstellingen:  Professionele relaties met andere partijen opbouwen. 
  Een overzichtelijke inventarisatielijst opzetten. 
 
Pusphaira is de studentenvoetbalvereniging van Eindhoven. Het is de bedoeling dat de mensen die in 
Eindhoven komen studeren naar onze club gelokt worden, en niet naar andere voetbalverenigingen. 
Daarom willen we zeker onze studentencultuur behouden en is het niet verkeerd dat onze vereniging 
geassocieerd wordt met feestjes en gezelligheid. Echter is Pusphaira meer dan bier drinken en zijn we 
bezig de professionaliteit te verhogen. Wij gaan serieus met onze vereniging om en willen dat laten 
zien aan de buitenwereld.  
 

4.1 Professionelere uitstraling en contact/relaties 
Het 54e bestuur heeft de relaties met externe partijen verbeterd, zo is er meer direct contact met 
Eindhoven Atletiek. Dit heeft ertoe geleid dat er nu minder wrijvingen zijn tussen onze en hun club. 
Verder heeft het 54e bestuur goed contact met Unitas opgebouwd. Unitas is een grote, goed 
georganiseerde vereniging. Dit heeft als voordeel dat we hun mening en tips kunnen vragen als wij 
ergens op vast lopen. Asterix en Totelos zijn studentensportverenigingen met waarschijnlijk veel 
overeenkomende problemen, een beter contact is wellicht in wederzijds belang. Het huidige bestuur 
is dan ook van plan te investeren in dit contact. 
 

4.1.1 De online uitstraling van Pusphaira 
Digitalisering komt hedendaags veel meer voor bij voetbalclubs. Clubs als PSV, Ajax en FC Groningen 
doorstaan een immense groei op Social media en de digitale wereld is belangrijker dan ooit. Social 
media helpt bij de externe look van een voetbalclub, alleen een website volstaat tegenwoordig niet 
meer. Vooral jongeren zijn eerder geneigd om iets op te zoeken op Social media dan op Google. 
 
Pusphaira was al te vinden op Facebook en www.pusphaira.nl. Dit willen wij verder oppakken en 
actiever gebruiken. De website is vorige jaren steeds in handen geweest van het bestuur, die daar niet 
altijd de kennis voor hebben. Leden met een talent voor websites maken krijgen nu de kans om deze 
te uiten in de WebCie. De WebCie is een nieuwe commissie voor het onderhouden van de website. 
Hier zal een commissie voor worden opgericht. Zo kan er binnenkort ingelogd worden door leden en 
gaan we vaker nieuws posten. Het inloggen is nodig vanwege de AVG wet die vorig jaar is ingegaan. 
Op hun eigen pagina kunnen ze foto’s van evenementen bekijken en wedstrijdschema’s bekijken. 
Daarbuiten gaan we ook een Instagram pagina opzetten en de pagina meer benutten en promoten. 
Hiermee hopen we een groter bereik te creëren en leden dichter bij elkaar te brengen. Aansluitend op 
punt 2.1, zal dit de hechtheid van Pusphaira verhogen. Bovendien kun je op Social media berichten 
promoten, waardoor je gemakkelijk een grote doelgroep kan bereiken voor speciale evenementen. 
 

4.1.2 De nieuwe huisstijl integreren 
Afgelopen jaar is er een nieuwe huisstijl voor documenten en een merchandise-lijn ontworpen, dit jaar 
willen we dit vooral doorvoeren. De vaste huisstijl voor documenten straalt professionaliteit en 
zakelijkheid uit naar buiten. De merchandise zal vooral binnen de club voor een gevoel van eenheid 
zorgen; de pubshirts, truien en stickers zijn al een groot succes. 
 

4.2 Materialen 
Misschien wel het meest terugkerende puntje in de beleidsplannen van Pusphaira is de materialen. 
Elke voetbalvereniging heeft ballen, pionnen, hesjes en veel meer nodig om goed te kunnen 
functioneren. Deze materialen moeten goed worden opgeborgen om ze niet kwijt te raken. Ondanks 
de grote aandacht van besturen, verdwijnen er elk jaar weer materialen op bermudadriehoekse 
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manieren. Ook het 55e bestuur zal weer een poging doen om goed te zorgen voor de materialen. Zo 
willen wij zorgen dat er geen materialen op magische wijze verloren gaan, en we nog langer kunnen 
genieten van de spullen.  
 

4.2.1 Een inventarisatielijst opzetten en de kasten opnieuw indelen 
Voor het hergebruik en de staat van de materialen, is het genoodzaakt de spullen goed op te bergen. 
Het exploderen van de materialenkast bij het openen helpt daar niet bij. Daarom gaat het 55e bestuur 
de kasten opnieuw indelen, en, wanneer nodig, opties bekijken om extra opbergruimtes te realiseren. 
Ook zal er een inventarisatielijst opgezet worden, zodat we precies weten hoeveel spullen Pusphaira 
aan het begin van ons bestuursjaar heeft.  
 

4.2.2 Geen uitgeleende spullen meer kwijtraken 
Alle leden mogen gebruik maken van de spullen van Pusphaira. Er wordt kleding ter beschikking gesteld 
door Pusphaira. Zo hebben de heren- en damesselecties trainingspakken en tassen uitgereikt 
gekregen. Deze zijn niet van hen maar krijgen zij voor een langere tijd te leen van Pusphaira. Het is 
echter wel de bedoeling dat deze kleding terugkomt wanneer leden stoppen. Het vorige bestuur is 
hiermee begonnen door spelers bij ontvangst een overeenkomst te laten tekenen. Hiermee zijn de 
spelers aansprakelijk voor de eventuele vermissing of beschadiging van kleding. Het 55e bestuur wilt 
deze procedure niet alleen voortzetten, maar ook uitbreiden naar de overige materialen die teams in 
bruikleen hebben. 
 

4.3 Balans tussen professionalisering en studentencultuur 
Buiten alle professionele ambities wilt het 55e bestuur intern vooral de studentencultuur niet verloren 
laten gaan. De goedkope biertjes na de wedstrijd, de gezelligheid op clubavonden en de legendarische 
weekendjes weg zijn immers wat Pusphaira zo mooi maakt. Wij zullen er alles aan doen om de cultuur 
te behouden, zo niet te versterken. Daarnaast willen we aankomende besturen niet afschrikken door 
te doen alsof alles heel professioneel is, en laten zien dat het leuk is om een bestuursjaar te doen.  
 

4.3.1 11e Lustrum 
De oplettende lezer heeft het al voorbij zien komen, maar Pusphaira is opgericht in 1965. We hebben 
het even nagevraagd bij het bestuurslid die naast de drukke bestuursagenda beweert ook nog 
wiskunde te studeren, en dit betekent dat we in 2020 55 jaar bestaan en dus ons 11e Lustrum in gaan. 
Dit kan en zal niet onopgemerkt blijven in de vereniging. De LustrumCommissie is druk bezig met de 
mooiste Lustrumactiviteiten van in ieder geval de afgelopen, en aankomende vier jaar te organiseren. 
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5 Nawoord 
Iedereen die hier is aangekomen en nog niet in slaap is gevallen: gefeliciteerd. Wij, het 55e bestuur, 
hopen dat iedereen binnen de vereniging dit seizoen net zo erg gaat genieten van alles wat Pusphaira 
te bieden heeft als dat wij dat gaan doen. Mochten jullie ideeën hebben voor of commentaar hebben 
op ons beleid, verzaak dan niet ons aan te spreken. We staan niet alleen altijd open voor een serieus 
gesprek, maar ook zeker voor een inhoudsloze babbel. Ook zijn fooien meer dan welkom in de vorm 
van een goudgele versnapering in de kantine.  
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