
1. Meer boarden met meer vrienden voor minder geld.   
 
Het doel is om studenten meer te laten boarden. Gezelligheid is een belangrijk middel om dit te  
bewerkstelligen. De DROPin helpt je hiermee op weg en is daarom ook het enige wat verplicht is  binnen 
DROP.  

2. Niets is te gek. Alles is te gek!   

Alles kan en alles mag. Wat jij wil, het is jouw feest. DROP is er voor jou om dingen te doen die je  anders 
nooit had gedaan. Nieuwe ideeën zijn altijd welkom en daarom proberen we ook zo veel  mogelijk 
initiatieven te steunen.   

3. Leden maken DROP. DROP maakt niet de leden.   

Wij vormen niet onze leden, maar koesteren diversiteit.  

4. You can't always DROP in, but you are welcome to DROP by.   

Helaas kan niet iedereen lid worden, maar iedereen is welkom om langs te komen. DROP is geen strikt  gesloten 
clubje en staat open voor buitenstaanders. Ook dragen we andere verenigingen een warm  hart toe, en staan we 
altijd open voor samenwerking.  

5. Meer minder is meer beter.   

We bieden liever heel veel meerwaarde aan een kleine groep dan minder meerwaarde aan een grote  groep. 
Een kleine vereniging zorgt voor intimiteit en ‘ons kent ons’. Hierdoor is de drempel om mee te  doen aan 
activiteiten laag en stimuleert het actief meedoen aan de vereniging. Leden hebben meer  over voor elkaar en 
steken eerder hun handen uit hun mouwen. Activiteiten zijn met minder mensen  ook makkelijker te 
organiseren waardoor er meer mogelijk is. Daarom kiezen we er heel bewust voor  om een beperkt aantal 
mensen per jaar aan te nemen.  

6. Gecontroleerd uit de hand gelopen vriendengroep.  

Dankzij de inzet van alle leden bestaat DROP. We hebben veel respect voor commissieleden die met  veel 
toewijding de vereniging draaiende houden. Minstens net zo belangrijk zijn de niet commissieleden die zich 
keihard inzetten. Hiërarchie is er dan ook alleen daar waar noodzakelijk en zo  min mogelijk. We maken geen 
onderscheid tussen de verschillende jaren/sporten/boardniveaus.  

7. Geld moet rollen zodat jij kunt rollen.  

Minimaal twee derde van het totale budget gaat daarom direct naar boarden in de vorm van  activiteiten, 
materiaal en vervoer. Overige inkomsten gaan naar doeleinden ten ondersteuning  hiervan. Het doel van DROP 
is niet alleen om het boarden zo goedkoop mogelijk te maken, maar ook  om het leuk en toegankelijk te 
maken, meer kwaliteit te bieden en je de mogelijkheid geven om  dingen te kunnen doen die je anders niet had 
kunnen doen.   

8. Boarden is een passie.  

We hebben passie voor snowboarden, golfsurfen, wakeboarden, skateboarden en kitesurfen. DROP  herenigt 
deze sporten en brengt boarders bij elkaar. Niks moet, alles mag. DROP geeft je de kans om  nieuwe dingen te 
proberen en in je eigen tempo progressie te maken binnen de sporten. 
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1. More boarding with more friends for less money. 

The goal is to get students to board more. Socialising and fun are important means to achieve this. The DROPin 
helps you on your way and is therefore the only compulsory even within DROP. 

2. Nothing is too crazy. Everything is crazy!   

Everything is possible and you can do whatever you want, it is your party. DROP is there for you to do things 
you would never have done otherwise. New ideas are always welcome and that is why we try to support as 
many initiatives as possible. 
 
3. Members make DROP. DROP does not make the members.   
 
We do not form our members, we cherish diversity. 
 
4. You can't always DROP in, but you are welcome to DROP by.   
 
Unfortunately not everyone can become a member, but everyone is welcome to drop by. DROP is not a strictly 
closed club and is open to outsiders. We also support other associations and are always open to cooperation. 

5. Less is more. 

We prefer to offer a lot of added value to a small group rather than less added value to a large group. A small 
association ensures intimacy and "everybody knows everybody". This lowers the threshold to participate in 
activities and stimulates active participation in the association. Members are more willing to do something for 
each other and roll up their sleeves. Activities are easier to organise with fewer people, which makes more 
possible. That is why we deliberately choose to take on a limited number of people each year. 

6. Controlled group of friends that got out of hand 

DROP exists thanks to the efforts of all its members. We have a lot of respect for committee members who 
keep the association running with great dedication. At least as important are the non-committee members 
who work very hard. Therefore, hierarchy only exists where necessary and as little as possible. We make no 
distinction between the different years/sports/board levels. 

7. Money must roll so you can roll.  

Therefore, at least two-thirds of the total budget goes directly to boarding in the form of activities, equipment 
and transportation. Other revenues go to purposes in support of this. DROP's goal is not only to make boarding 
as cheap as possible, but also to make it fun and accessible, offer more quality and give you the opportunity to 
do things you otherwise would not be able to do.   

8. Boarding is a passion.  

We are passionate about snowboarding, surfing, wakeboarding, skateboarding and kite surfing. DROP reunites 
these sports and brings boarders together. Nothing is obligatory, everything is allowed. DROP gives you the 
opportunity to try new things and progress at your own pace within the sports. 


