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Regels Flowmissie  

De Flowmissie is de wedstrijd der commissies die het gehele collegejaar loopt. Bij alle  
activiteiten van Flow kunnen commissies punten verdienen voor aanwezigheid. Verder  
kunnen er punten gegeven worden voor het verkleden op borrels, de dronken vlegel,  
vakrecensies, de maandelijkse opdracht en andere vormen van hulp aan het bestuur.  

Aanwezigheid  

In totaal kan een commissie 4 punten verdienen voor aanwezigheid bij activiteiten en reizen. 
Deze 4 punten worden  toegekend aan een complete commissie. 1 punt geldt als bonuspunt. 
Wanneer de commissie  niet compleet is, worden er maximaal 3 punten toegekend. De 
verdeling van deze punten  wordt procentueel berekend. Wanneer bijvoorbeeld 80% van de 
commissie aanwezig is wordt hiermee (0.8*3) 2,5 punt verdiend.  

Verkleedpunten  

De verkleedpunten zijn voor de drie commissies die het beste verkleed zijn op de maandelijkse  
borrel. Deze punten staan los van de aanwezigheidspunten. Het maakt dus niet uit of iedereen  
aanwezig is. Bij de Commissie Battle worden ook verkleedpunten uitgereikt. Als een commissie 
verkleed naar een borrel komt krijgen zij hiervoor 0,5 punt. De commissie die het beste 
verkleed is verdient 3 extra punten, de tweede commissie 2  extra punten en de derde 
commissie 1 extra punt.  

 

De commissie die  het beste verkleed is verdient 3,5 punt, de tweede commissie 2,5 punt en 
de derde commissie  1,5 punt, alle overige commissies die verkleed naar de borrel zijn 
gekomen krijgen 0,5 punt.  Dit geldt alleen voor borrels met een verkleedthema, bij borrels 
zonder verkleedthema  worden er geen verkleedpunten uitgereikt.   

Dronken vlegel  

Iedere borrel worden er 2 punten uitgereikt aan de persoon die het meest dronken is. Bij  
wangedrag (bijvoorbeeld: vernieling van spullen, overgeven) kun je de punten niet meer  
winnen. Dit geldt niet voor eventuele bijpraatborrels, bij bijpraat borrels worden er geen 
punten  uitgereikt aan de meest dronken persoon.  

Commissie Battle  

Naast de verkleedpunten en aanwezigheidspunten worden bij de Commissie Battle punten  
uitgereikt aan de drie winnaars van de Battle. De eerste plaats krijgt 5 punten, de tweede  
plaats 4 punten en de derde plaats 3 punten. De onafhankelijke jury van de Commissie Battle  
bepaalt de winnaars en de verkleedpunten.  

Hulp aan het bestuur  

Voor hulp aan het bestuur kan 0,5 of 1 punt uitgereikt worden. Er kunnen geen punten worden  
verdiend met het halen van eten of drinken of met het doen van de afwas. Bovendien geldt  
iets ook niet als “hulp” als het onder je eigen takenpakket valt. De volgende dingen vallen  
onder hulp aan het bestuur: 
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● Vakrecensies schrijven (0,5 punt per recensie, maximaal 2 punten per persoon)  

● Spelfouten op de website aanduiden (0,5 punt, maximaal 15 fouten per commissie  

per maand). De webcommissie krijgt hier alleen punten voor, wanneer zij iets niet  

zelf hebben gepost. De spelfouten moeten gemaild worden naar  
secretaris@svflow.nl met een screenshot en een linkje naar de desbetreffende 

pagina. Wanneer meerdere mensen dezelfde fout melden telt de eerste melding.  
● Overige hulpactiviteiten zoals flyeren voor activiteiten, labelen van pennen en het  

uitdelen van pennen voor tentamens.  

Wanneer hier punten voor te krijgen zijn wordt  dit vooraf aangegeven in de GB groepsapp, 
evenals het aantal punten dat kan worden verdiend.   

Strafpunten  

Gedurende het jaar kan het bestuur ook strafpunten toekennen, deze worden uitgedeeld in 
de volgende situaties: 

● Wanneer een commissie spullen of rommel laat rondslingeren op de Flowkamer(s), 
kan het  bestuur hier tot 1 strafpunt voor geven.  

● Wanneer een promotiedatum te laat wordt aangevraagd (dit moet ten minste 7 
dagen van te voren), zal het bestuur 0.5 strafpunt toekennen. 

● Wanneer een promotieaanvraagformulier te laat wordt ingeleverd (dit moet ten 
minste 2 dagen van te voren), zal het bestuur 0.5 strafpunt toegekend worden. 

● Wanneer een promotieaanvraagformulier niet aan de eisen voldoet, kan er tot 1 
strafpunt gegeven worden. 

● Wanneer een begroting te laat wordt ingeleverd (dit moet ten minste 2 weken voor 

een activiteit bij de Penningmeester zijn ingeleverd via e-mail), zal het bestuur 0.5 

strafpunt toekennen.  
● Wanneer een realisatie te laat wordt ingeleverd (dit moet ten minste 3 weken na een 

activiteit bij de Penningmeester zijn ingeleverd via de e-mail), zal het bestuur 0.5 
strafpunt toekennen.  

Loting  

Wanneer er bij een activiteit geloot moet worden, dan geldt de inschrijving voor het  
toekennen van de punten. Een uitgelote persoon kan dan alsnog aanwezigheidspunten  
verdienen. Bij een afmelding worden er uiteraard geen punten toegekend. Dit geldt niet bij  
een wachtlijst op volgorde van inschrijving.   

Personen in meerdere commissies  

Wanneer een persoon in meerdere commissies zit, dan worden de punten voor aanwezigheid  
aan beide commissies toegekend. Andere punten kunnen aan een van de twee commissies  
worden toegekend of gesplitst worden over de twee commissies. De keuze ligt hierin bij de  
persoon die in twee commissies zit zelf.  

Maandelijkse opdrachten  

Vanaf de oktoberborrel 2018 kunnen er elke maand Flowmissiepunten verdiend worden met  
het uitvoeren van een maandelijkse opdracht. Tijdens de maandelijkse borrel zal er een  
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Flowmissie-opdracht bekend gemaakt worden middels de schermen in Klein Café Van Horen  
Zeggen. Elke commissie die een correct uitgevoerde opdracht inlevert kan 1 Flowmissiepunt  
verdienen. De commissie die volgens het bestuur de opdracht het beste heeft uitgevoerd  
ontvangt 2 extra bonuspunten. Er kunnen dus maximaal 3 punten per maand, per commissie  
verdiend worden. De winnaars worden elke maand op de borrel bekend gemaakt via de  
schermen in Klein Café Van Horen Zeggen. Over de uitslag kan niet gediscussieerd worden.   

De maandelijkse opdracht dient aan de volgende criteria te voldoen, wanneer dit niet het  
geval is wordt de opdracht als ongeldig beschouwd. 

● De opdracht is volledig uitgevoerd.  
● De opdracht is uitgevoerd met een zo volledig mogelijke commissie exclusief de  

bestuursbuddy van de betreffende commissie. De bestuursbuddy van de betreffende  
commissie mag aan de opdrachten meedoen, maar dit is niet verplicht.  

● De uitwerking van de opdracht moet een foto zijn. Video’s of spraakopnames worden  
afgekeurd tenzij dit anders gespecificeerd staat in de opdracht.  

● De foto moet uiterlijk de zondag voorafgaand aan de volgende borrel om 23.59 uur  
gemaild worden naar secretaris@svflow.nl door een lid van de commissie. 

 
  


