Geschiedenis
Hoewel wij hopen inmiddels wel een stevig fundament te hebben gelegd voor een lange
toekomst in de Universitaire Studentenraad, gaat onze geschiedenis slechts terug tot januari
2011. In de maanden die volgden werd een hele campagne opgezet, met een geweldig
verkiezingsresultaat in mei 2011 als gevolg. Hierna werd een complete partij uit de grond
gestampt, die inmiddels al bijna niet meer weg te denken is uit de Nijmeegse Universitaire
medezeggenschap. asap is uitgegroeid tot een statutaire vereniging met tientallen
actievelingen, een bestuur en bovendien een hardwerkende en kritische fractie. Bij de
verkiezingen in 2015 is asap zelfs voor de eerste keer als grootste studentenpartij uit de bus
gekomen!
Hieronder vind je een overzicht van de gebeurtenissen sinds de oprichting van asap. Achter de
links staat uitgebreidere informatie over de betreffende periode. Hopelijk kunnen in de
toekomst vele hoofdstukken aan deze webpagina worden toegevoegd.

Het prille begin – In februari 2011 vergaderde een denktank met kritische en ervaren
Nijmeegse studenten over de mogelijkheden voor het opzetten van een nieuwe partij. In maart
2011 werd de eerste ‘ledenvergadering’ uitgeroepen, waarop werd gediscussieerd over de
eerste Tienpuntenlijst van asap. Op 14 maart werd de verkiezingsdeelname van asap bekend
gemaakt.
De eerste verkiezingsdeelname – Op 12 april werd de kandidatenlijst op onze website
gepubliceerd en op 14 april werd deze bij het stembureau ingeleverd: asap was klaar voor
de verkiezingen! Op vrijdag 27 mei werd uiteindelijk de sensationele verkiezingsuitslag
bekend gemaakt, waarop bleek dat asap bij de eerste verkiezingsdeelname twee van de
acht zetels had veroverd. Mart Waterval en Mark Buck zouden de eerste twee asap-zetels in
de USR gaan bezetten.

Bouwen aan een stabiele toekomst – In de
zomer van 2011 werd gewerkt aan de statuten, aan het beginselenprogramma enwerd
bovendien het eerste bestuur geformeerd, bestaande uit Jolene Meijerink (voorzitter), Wouter
Exterkate (secretaris) en Fortuné Elekonawo (penningmeester).
Wetenschappelijke integriteit – asap vergaarde nationale aandacht met een opinie-artikel in
de Volkskrant, waarin zij openbaarheid eiste van het rapport over de wetenschappelijke
integriteit van Nijmeegs onderzoeker Roos Vonk.

Nieuwe betrokkenen en verkiezingen 2012 –
asap had in 2011-2012 goed aan de weg getimmerd en was ook statutair een vereniging
geworden. Uiteindelijk nam asap in mei 2012 deel aan de verkiezingen met een scherpe
Tienpuntenlijst en een zeer goede kandidatenlijst. Het stemmentotaal nam met 40 procent toe;
jammer genoeg niet voldoende voor een derde zetel, maar wel een forse stijging. Jelko
Dijkman en Wouter Exterkate veroverden een plaats in de Universitaire Studentenraad 20122013.
Het interim-bestuur en het tweede bestuur – In september 2012 werd een interim-bestuur
geformeerd, dat als doel had om een nieuw bestuur te formeren. Dat nieuwe bestuur werd in
december 2012 aangesteld en bestaat uit Peter Kerris (voorzitter), Sanne van Dorland
(secretaris) en Renske ter Maat (penningmeester).
Vier zetels – Na een lange en mooie verkiezingscampagne werd op 29 mei 2013 bekend
gemaakt dat asap vier van de acht zetels heeft behaald. Daarmee is asap voor het eerst de
(gedeeld) grootste partij! Namens asap nemen Esra Hageman, Jip Mennen, Simon Tjoonk en
Peter Moons plaats in de USR

Nieuw bestuur – In september 2013 werd een nieuw bestuur aangesteld, bestaande uit Koen
van Heijster (voorzitter), Roel Gremmen (secretaris) en Anne Gerritsma (penningmeester). Ook
kwam er een Raad van Advies om het bestuur te ondersteunen. Hiermee is de interne structuur
van de vereniging weer een stuk verbeterd.
Eerste USR-voorzitter – Voor het eerst in de geschiedenis mag asap de voorzitter van de USR
leveren. Deze eer is voor Jip Mennen, die bij de verkiezingen op nummer twee stond. Na twee
jaar de secretaris van de USR te hebben geleverd, is asap ongelooflijk trots dat het nu de
voorzitter van de USR mag leveren.
Wederom vier zetels! – Na een spannende verkiezingsstrijd heeft asap wederom vier zetels
weten te behalen! Namens asap zullen Mark Vlek de Coningh, Jacqueline Hoppenreijs, Roel
Gremmen en Lucas Verlinden plaatsnemen in de USR.
Het vierde bestuur…. met vier personen! – In september 2014 werd alweer het vierde
bestuur aangesteld. Dit keer bestaat het bestuur uit vier personen, namelijk Ilse Verstegen
(voorzitter), Sandra Arntz (vicevoorzitter), Hanne van Hout (secretaris) en Mirre Scholte
(penningmeester).
asap levert opnieuw de USR voorzitter – Na vorig jaar met Jip Mennen de voorzitter
geleverd te hebben, heeft asap opnieuw de eer om de voorzitter van de USR te leveren!
Lijsttrekker Mark Vlek de Coningh zal dit jaar deze taak op zich nemen. Roel Gremmen zal de
functie van fractievoorzitter op zich nemen.
asap wordt de grootste partij! – In 2015 deden er na jaren weer drie partijen mee met de
verkiezingen. asap heeft vier zetels behaald en heeft daarmee voor de eerste keer in haar
geschiedenis de meeste zetels in de Universitaire Studentenraad. Name
ns asap zullen Twan van Erp, Monique van Vegchel, Roosmarijn Lindner en Delano van Luik
plaatsnemen in de USR.
Het eerste lustrumbestuur is bekend – asap viert in het studiejaar 2015-2016 haar eerste
lustrum. Het vijfde bestuur bestaat uit Susan Haasjes (voorzitter), Chris van Heijster
(vicevoorzitter), Sera Turan (secretaris) en Chris Wennekendonk (penningmeester).

asap levert voor de derde keer de USR voorzitter – Voor de derde keer op rij mag asap de
USR voorzitter leveren. Na Jip Mennen en Mark Vlek de Coningh neemt Monique van Vegchel
als voorzitter plaats in het presidium van de USR.

