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Beste	lezer,		
		
Wat	 leuk	 dat	 je	 geïnteresseerd	 bent	 in	 een	 bestuursjaar	 bij	 studievereniging	
Comenius!	Voor	komend	studiejaar	(2019-2020)	is	Comenius	weer	op	zoek	naar	
enthousiaste	 leden	 die	 in	 het	 bestuur	willen.	Misschien	 heb	 je	 de	 poster	 of	 de	
stukjes	op	Facebook	gezien?	In	dit	boekje	staat	alles	wat	je	moet	weten	op	een	rij	
en	verder	komt	er	ook	veel	praktische	informatie	aan	bod.	Zo	vertellen	we	je	wat	
de	taken	per	functie	zijn,	hoe	leuk	een	bestuursjaar	is	en	natuurlijk	hoe	jij	kunt	
solliciteren.	 Op	 de	 laatste	 pagina	 vind	 je	 de	 contactgegevens	 van	 de	 huidige	
bestuursleden	zodat	je	hen	kunt	benaderen	als	je	vragen	hebt.		
		
Veel	plezier	en	we	kijken	uit	naar	je	sollicitatiebrief!				
		
Liefs,		
		
Het	23e	bestuur	van	Studievereniging	Comenius		
Holly,	Lise,	Saskia,	Sabine	&	Veerle		
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Studievereniging	Comenius	
		
Comenius	 is	 de	 studievereniging	 voor	 studenten	 van	 Pedagogische	
wetenschappen,	 Onderwijswetenschappen	 en	 de	 Universitaire	 Pabo	 aan	 de	
Universiteit	van	Amsterdam.	Studievereniging	Comenius	is	opgericht	op	26	juni	
1997.	Sinds	de	oprichting	zijn	we	uitgegroeid	tot	een	springlevende,	betrokken,	
toegankelijke	en	ondernemende	vereniging	met	ongeveer	450	leden.		
			
Studieverenigingen	 zijn	 ervoor	 om	 diensten	 aan	 studenten	 te	 verlenen	 die	
betrekking	hebben	op	de	 studie	en	 sociale	 interactie	 tussen	medestudenten	en	
docenten	 bevorderen.	 Daarnaast	 kunnen	 studenten	 altijd	 terecht	 bij	 Comenius	
voor	vragen,	opmerkingen	en	adviezen	als	het	gaat	om	onderwijs.		
			
Als	studievereniging	zorgt	Comenius	ervoor	dat	de	student	vertrouwt	raakt	met	
de	 studie,	 de	 universiteit	 en	 de	 stad	Amsterdam.	Door	 actieve	 deelname	 in	 de	
vereniging	en	het	zelf	organiseren	van	educatieve	en	sociale	activiteiten,	hopen	
we	 dat	 studenten	 zich	 helemaal	 thuis	 voelen	 bij	 onze	 opleiding	 en	 meer	
studenten	leren	kennen	binnen	onze	opleiding.			
			
Comenius	 telt	 op	 dit	moment	 zeventien	 commissies	waarin	 actieve	 leden	 zich	
inzetten	voor	de	vereniging.	We	borrelen	een	keer	in	de	twee	weken	samen	met	
een	 andere	 studievereniging.	 Maar	 we	 hebben	 nog	 veel	 meer:	 feesten,	 een	
jaarlijks	 gala,	 diners,	 symposia,	 build	 your	 future	 event	 en	 nog	 veel	 meer.	
Daarnaast	 zijn	 er	 jaarlijks	 2	 reizen	 naar	 uiteenlopende	 locaties	 waaronder	 dit	
jaar	voor	het	eerst	liftweekend.	Vier	keer	per	jaar	wordt	ons	tijdschrift	De	GROEI	
uitgebracht	 waar	 je	 prachtige	 gebeurtenissen	 kunt	 lezen	 over	 wat	 studenten	
doen,	welke	plekken	je	echt	moet	bezoeken	en	nog	veel	meer.			
			
De	Comenius-bestuurskamer	 is	het	hart	van	de	vereniging.	Dat	 is	de	plek	waar	
het	bestuur	aan	het	werk	is	en	waar	leden	langs	kunnen	komen	om	te	chillen.	Dit	
vinden	wij	als	bestuur	natuurlijk	erg	belangrijk	en	staan	wij	open	om	iedereen	te	
verwelkomen	en	proberen	we	voor	iedereen	genoeg	tijd	te	maken.		
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Waarom	een	bestuursjaar?	
		
Een	bestuursjaar	bij	Comenius	is	een	goede	aanvulling	op	je	studie	en	heeft	voor	
iedereen	wel	 iets	te	bieden.	 	 In	een	bestuursjaar	 leer	 je	ontzettend	veel	nieuwe	
dingen	 op	 zowel	 sociaal	 als	 individueel	 en	 professioneel	 gebied.	 Je	 leert	 goed	
samenwerken,	 organiseren,	 vergaderen,	 leidinggeven,	 ordenen	 en	
enthousiasmeren.		
		
Daarnaast	 zal	 je	 een	 aantal	 functiespecifieke	 taken	 leren.	 Iedere	 functie	 heeft	
namelijk	haar	eigen	belangrijke	taken.	Hier	kun	je	meer	over	lezen	vanaf	pagina	
8.	 Verder	 leer	 je	 veel	 vaardigheden	 die	 je	 normaal	 niet	 zou	 leren	 als	 je	 alleen	
studeert.	 Denk	 aan	 omgaan	 met	 de	 ING,	 de	 Kamer	 van	 Koophandel,	 het	
organiseren	van	evenementen,	leidinggeven	en	meer	bestuurszaken.			
		
Als	 bestuurslid	 ben	 je	 eindverantwoordelijk	 voor	 alle	 zaken	 binnen	 de	
vereniging.	Je	zorgt	er	met	zijn	vijven	voor	dat	alles	op	rolletjes	loopt.	Dit	houdt	
in	 dat	 jullie	 bijvoorbeeld	 zorgen	 dat	 de	 commissies	 daadwerkelijk	 hun	
activiteiten	 organiseren,	 dat	 de	 begrotingen	 worden	 aangehouden	 en	 dat	
mensen	zich	op	hun	plek	voelen	binnen	de	vereniging.	Met	het	bestuur	treed	je	
samen	naar	buiten	en	sta	je	er	niet	alleen	voor.			
		
De	 laatste	 jaren	 is	 de	 arbeidsmarkt	 niet	meer	wat	 het	 vroeger	was.	Het	wordt	
steeds	belangrijker	om	je,	naast	de	studie,	 te	profileren	met	andere	activiteiten	
en	 ervaringen	 zodat	 jij	 je	 kunt	 onderscheiden	 van	 andere	 studenten.	 Een	
bestuursjaar	 is	 hiervoor	 de	 perfecte	 mogelijkheid.	 Het	 is	 leerzaam,	 staat	
ontzettend	 goed	 op	 je	 CV	 en	 is	 bovenal	 gewoon	 super	 leuk!	 De	 bestuurlijke	
ervaring	en	het	grote	sociale	netwerk	wat	je	er	mee	opbouwt	kan	later	nog	heel	
handig	van	pas	komen.			
		
Een	 jaar	 lang	 intensief	 samenwerken	 met	 enthousiaste	 medebestuursleden	 is	
iets	wat	je	de	rest	van	je	leven	niet	meer	zult	vergeten!		
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Praktische	zaken	
		
Gemiddeld	 zal	 je	 ongeveer	 25	 uur	 per	 week	 besteden	 aan	 bestuurstaken	 en	
Comenius-gerelateerde	activiteiten.	Qua	activiteiten	en	reizen	wordt	er	verwacht	
dat	 je	 in	 principe	 bij	 alle	 activiteiten	 aanwezig	 bent.	 Dit	 betekent	 dat	 je	 bij	
inschrijvingen	 dus	 soms	 ook	 voorrang	 hebt	 (gegarandeerd	 een	 plaatsje	 dus!).	
Het	verschilt	erg	per	blok	hoe	druk	je	het	hebt	met	je	bestuurstaken.	Het	begin	
van	 het	 jaar	 en	 de	maand	 december	 worden	 vaak	 als	 druk	 ervaren.	 Sommige	
weken	kan	je	hele	dagen	bezig	zijn	met	het	bestuur	maar	er	komen	ook	weken	
waarbij	 er	 veel	 minder	 te	 doen	 is.	 Elke	 week	 heeft	 ieder	 bestuurslid	 een	 dag	
kamerdienst	en	er	is	ongeveer	een	keer	in	de	tweede	een	borrel.			
		
Naast	 een	 bestuursjaar	 bij	 Comenius	 ben	 je	 natuurlijk	 ook	 nog	 bezig	 met	 je	
studie.	Het	 is	per	persoon	erg	verschillend	hoe	deze	combinatie	wordt	ervaren.	
Sommigen	halen	al	hun	vakken,	maar	hiervoor	heb	je	veel	doorzettingsvermogen	
nodig	 en	 een	 goede	 planning.	 Sommigen	 vinden	 hun	 studie	 iets	 moeilijker	 te	
combineren	en	lukt	het	niet	om	alle	vakken	te	halen.	Hou	er	daarom	van	tevoren	
rekening	mee	te	dat	het	eventueel	niet	lukt	om	alle	vakken	van	je	jaar	te	halen.	Je	
kan	 altijd	 vragen	 hoe	 eerdere	 bestuursleden	 hun	 studieschema	 inplanden	 en	
vragen	om	tips.			
			
Naast	je	studie	en	je	bestuursjaar	bij	Comenius,	heb	je	natuurlijk	ook	nog	sport,	
hobby’s	en	vrienden.	Het	is	opzich	mogelijk	om	naast	je	bestuursjaar	je	favoriete	
hobby	of	sport	te	blijven	beoefenen.	Maar	realiseer	je	ook	dat	je	af	en	toe	dingen	
zult	moeten	afzeggen.	Je	bent	namelijk	wel	verplicht	om	naar	de	activiteiten	van	
Comenius	 te	komen.	Deze	activiteiten	zijn	vaak	doordeweeks,	 in	de	avond.	Het	
kan	 daarom	 vaak	 voorkomen	 dat	 je	 je	 sport/hobby	 moet	 afzeggen	 voor	 een	
activiteit.	Wees	 je	daar	bewust	van!	Het	 is	van	belang	om	met	 je	bestuursleden	
dit	goed	te	overleggen	zodat	alles	goed	op	elkaar	wordt	afgestemd.				
		
Om	een	bestuursjaar	te	kunnen	doen	bij	Comenius,	moet	je	BSA	hebben	gehaald	
op	het	moment	dat	je	wordt	ingestemd.	Als	je	een	bestuursjaar	doet,	kan	je	een	
bestuursbeurs	 aanvragen.	 Ook	 om	 de	 bestuursbeurs	 aan	 de	 vragen	moet	 je	 je	
BSA	 hebben	 gehaald	 en	 je	moet	 een	 van	 de	 studies	 doen.	 Ook	 als	 pre-master-
student	kan	je	een	beurs	krijgen,	dit	moet	alleen	extra	aangevraagd	worden	door	
de	 penningmeester.	Wanneer	 je	 niet	 deze	 studie	 doet	 of	 geen	 40	 punten	 hebt	
behaald,	kan	je	geen	beurs	aanvragen.		
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Hoe	ziet	een	bestuursjaar	eruit?	
		
In	 een	 bestuursjaar	 gebeuren	 er	 een	 hele	 hoop	 leuke	 dingen.	 Natuurlijk	 alle	
activiteiten	 die	 door	 de	 commissies	 georganiseerd	 worden,	 maar	 voor	 het	
bestuur	 is	 er	 ook	 nog	 een	 aantal	 andere	 dingen.	 Vanaf	 het	 moment	 dat	 de	
bekendmaking	is,	ben	je	kandidaatsbestuur.	Dit	betekent	dat	je	nog	niet	officieel	
bestuur	bent.	Tijdens	de	ALV	 in	september	wordt	hierover	gestemd.	Tussen	de	
bekendmaking	 en	 de	ALV	dien	 je	met	 je	 bestuur	 tijdens	 een	 bestuursweekend	
een	beleidsplan	te	schrijven.	Hierin	schrijven	jullie	je	visie	als	bestuur	(ideeën	en	
plannen)	en	doelstellingen	voor	komend	jaar	op.	Dit	is	jullie	houvast	voor	de	rest	
van	het	jaar.	Bij	dit	plan	ga	je	nadenken	wat	jullie	als	bestuur	willen	en	hoe	jullie	
dit	willen	 bereiken.	De	wissel-ALV	 vindt	 plaats	 op	 19	 september.	 Tijdens	 deze	
ALV	 wordt	 het	 huidige	 bestuur	 gedechargeerd	 en	 wordt	 er	 over	 het	 nieuwe	
bestuur	 gestemd.	 Wanneer	 het	 nieuwe	 bestuur	 wordt	 ingestemd,	 treedt	 het	
nieuwe	bestuur	vanaf	deze	ALV	officieel	in	werking.		
		
De	 eerste	 activiteiten	 als	 nieuw	 bestuur	 zullen	 al	 tijdens	 de	 intreeweek	 zijn.	
Tijdens	de	 introductiedag	houdt	de	voorzitter	van	het	bestuur	een	praatje	over	
Comenius	 en	 kunnen	 jullie	 alle	 eerstejaars	 zich	 laten	 inschrijven	bij	 Comenius.	
Daarnaast	 zullen	 jullie	 ook	 een	 etentje	 verzorgen	 voor	 alle	 eerstejaars	 die	
deelnemen	 aan	 de	 intreeweek.	 De	 zomervakantie	 zal	 redelijk	 rustig	 zijn	 en	 de	
taken	 die	 gaan	 lopen	 zullen	 bij	 de	 overdracht	 al	 worden	 besproken.	 In	 het	
weekend	van	27,	28	en	29	september	zal	het	introductieweekend	plaatsvinden.	
Ook	een	belangrijk	weekend	voor	het	nieuwe	bestuur.	Hier	maak	je	kennis	met	
de	nieuwe	eerstejaars	studenten	en	dit	 is	ook	het	moment	om	nieuwe	 leden	te	
werven	voor	de	commissies.		
		
Vanaf	 september	 tot	 en	 met	 november	 bezoek	 je,	 naast	 de	 activiteiten	 van	
Comenius,	 ook	 de	 zogenaamde	 constitutieborrels.	 Tijdens	 deze	 borrels	 ga	 je	
langs	 bij	 besturen	 van	 broertjes	 en	 zusjes	 om	 hen	 te	 feliciteren	 met	 hun	
constitutie	 (vorming	 van	 bestuur)	 en	 komen	 zij	 ook	 bij	 jou	 langs.	
Broertjesverenigingen	 zijn	 alle	 verenigingen	 van	 de	 Faculteit	 Maatschappij	 en	
Gedragswetenschappen.	Met	deze	besturen	zit	 je	ook	op	de	gang	dus	het	 is	erg	
leuk	 om	 hen	 te	 leren	 kennen	 door	 middel	 van	 de	 constitutieborrels.	 De	
zusjesverenigingen	 zijn	 andere	 besturen	 van	 Pedagogische	 of	
Onderwijswetenschappen	van	andere	universiteiten	door	het	hele	 land.	Het	zal	
wel	 druk	 zijn	 gedurende	 deze	 maanden,	 dus	 hou	 daar	 rekening	 mee.	
Constitutieborrels	zijn	altijd	heel	erg	gezellig	en	het	is	een	goede	kans	om	andere	
besturen	beter	te	leren	kennen!		
		
Naast	 de	 Wissel-ALV	 zijn	 er	 nog	 drie	 andere	 ALV’s	 verspreid	 over	 het	
bestuursjaar.	Eind	maart/begin	april	vindt	meestal	de	studiereis	plaats.	Verder	
zijn	 er	 meestal	 elke	 week	 een	 of	 twee	 activiteiten,	 georganiseerd	 door	 de	
verschillende	commissies.	Hierbij	ben	je	als	bestuur	altijd	aanwezig.			
		
Dit	is	in	grote	lijnen	hoe	een	bestuursjaar	bij	Comenius	eruitziet.	Natuurlijk	zijn	
er	 tussendoor	nog	een	hele	hoop	andere	dingen	die	 je	gaat	doen,	maar	die	zijn	
meer	functie	specifiek.	Kijk	daarvoor	op	de	volgende	pagina’s!		
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Functies	
Voorzitter		
	
Lieve	leden!!!			
Het	 is	mij	een	eer	om	als	eerste	 iets	over	mijn	mooie	 functie	als	voorzitter	van	
Comenius	 te	 vertellen!	 Ben	 jij	 stiekem	wel	 geïnteresseerd	 in	 deze	 functie?	 Als	
voorzitter	bent	je	hét	gezicht	van	de	vereniging	en	in	die	rol	spreek	je	heel	wat	
mensen	 toe.	 Maar	 het	 is	 erg	 verschillend,	 zo	 zit	 je	 de	 Algemene	 Leden	
Vergaderingen	 voor	 maar	 heb	 je	 ook	 veel	 contact	 met	 de	 onderwijsdirecteur	
van	de	opleiding	en	heb	 je	 een	keer	 in	de	 zes	weken	 landelijk	overleg	met	alle	
andere	studieverenigingen	om	meer	over	hun	te	weten	te	komen	en	om	samen	
een	congres	te	organiseren.	Allereerst	moet	je	het	niet	eng	vinden	om	voor	een	
groep	mensen	te	presenteren,	maar	als	je	het	nu	nog	spannend	vindt	leer	je	dit	
gaandeweg	steeds	meer.	Naast	het	presenteren	en	het	houden	van	speeches	heb	
je	 als	 voorzitter	 ook	 een	 belangrijke	 rol	 achter	 de	 schermen.	 Het	 is	 natuurlijk	
cruciaal	 dat	 de	 sfeer	 binnen	 het	 bestuur	 goed	 blijft	 en	 alle	 bestuursleden	 hun	
taken	uitvoeren,	als	voorzitter	kan	je	hier	een	doorslaggevende	rol	in	hebben.			
		
Vergaderingen	 vormen	 een	 belangrijk	 onderdeel	 van	 je	 bezigheden	 als	
voorzitter,	naast	de	wekelijkse	bestuursvergaderingen	bereid	 je	ook	de	agenda	
voor	de	Algemene	Leden	Vergaderingen	voor.	Ook	onderhoud	je	contact	met	veel	
partijen	buiten	Comenius.	 Zo	 zit	 je	 eens	 in	de	 twee	weken	bij	 een	 vergadering	
met	 de	 andere	 voorzitters	 van	 de	 FMG	 (faculteit	 van	 maatschappij	 en	
gedragswetenschappen)	 om	 te	 discussiëren	 over	 onderwerpen	 die	 de	 hele	
faculteit	 aangaan.	 Bij	 de	 studenten	 adviesraadsvergaderingen	 ben	 je	 als	
toehoorder	aanwezig	om	te	praten	over	hoe	het	gaat	binnen	het	onderwijs	en	als	
er	 dingen	 minder	 goed	 gaan	 kan	 je	 dit	 aankaarten	 bij	 de	 onderwijsdirecteur.	
Natuurlijk	 is	het	niet	altijd	alleen	maar	serieus	en	 is	er	genoeg	plek	voor	 leuke	
dingen.	Als	 voorzitter	 is	 het	heel	 belangrijk	dat	 je	 zoveel	mogelijk	mensen	van	
Comenius	 te	 leert	 kennen,	 dus	 op	 borrels	 zal	 je	 je	 nooit	 vervelen!	 Je	 hoeft	 als	
bestuurslid	nooit	een	reis,	 feest	of	 interessante	studie	gerelateerde	activiteit	 te	
missen!!	Daarnaast	word	je	als	bestuurslid	vaak	genoeg	gevraagd	om	op	borrels	
van	 andere	 verenigingen	 te	 komen	 en	 daar	 weer	 nieuwe	 mensen	 te	 leren	
kennen.	Wat	ik	het	meest	leerzame	vind	aan	mijn	functie	is	dat	je	echt	leert	hoe	
het	in	een	grote	organisatie,	zoals	de	UvA,	eigenlijk	werkt.	Zo’n	ervaring	maak	je	
waarschijnlijk	maar	een	keer	mee	tijdens	je	studie	en	na	deze	prachtige	ervaring	
houd	je	dit	je	hele	leven	bij	je.			
		
Mocht	je	geïnteresseerd	zijn	in	de	functie	als	voorzitter	of	een	andere	functie	van	
het	 vierentwintigste	 bestuur	 van	 Comenius?	 Kom	 dan	 naar	 het	 informatie	
bestuursuurtje	op	10	april!	Als	je	vragen	hebt	over	mijn	functie	als	voorzitter	kan	
je	mij	altijd	bereiken	en	kunnen	we	er	een	op	een	even	voor	gaan	zitten.	Ik	heb	er	
namelijk	nog	genoeg	over	te	vertellen.		
		
Liefs,		
Holly	van	Ginkel		
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Secretaris		
	
Lieve	leden,		
Graag	vertel	 ik	 jullie	 iets	meer	over	wat	 ik	 allemaal	doe	 in	het	bestuur	binnen	
mijn	functie.	Als	secretaris	heb	je	verschillende	taken	en	die	kunnen	heel	divers	
zijn.	Aan	het	begin	van	het	jaar	ben	je	als	secretaris	druk	met	het	ledenbestand,	
want	dan	zijn	er	uiteraard	de	meeste	inschrijvingen	van	nieuwe	leden.		
	
Een	 andere	 taak	 van	 de	 secretaris	 is	 het	 maken	 van	 de	 notulen	 van	 alle	
bestuursvergaderingen	en	ook	van	de	Algemene	Ledenvergaderingen.	Dit	is	van	
groot	belang	voor	de	overige	bestuursleden,	omdat	zij	op	die	manier	altijd	terug	
kunnen	 lezen	 wat	 er	 besproken	 is	 en	 na	 kunnen	 kijken	 welke	 dingen	 ze	 nog	
moeten	doen	voor	de	volgende	vergadering.	
		
Notulen	zijn	niet	de	enige	documenten	die	je	opstelt	als	secretaris.	Zo	ben	je	ook	
verantwoordelijk	 voor	 alle	 officiële	 documenten	 van	 de	 vereniging,	 zoals	 het	
beleidsplan	en	het	witboek.	Uiteraard	helpen	je	medebestuursleden	hier	wel	bij.	
		
Daarnaast	maak	ik	ook	iedere	week	de	nieuwsbrief	en	beheer	ik	de	social	media.	
Hierbij	mag	je	soms	je	creativiteit	de	vrije	loop	laten	gaan	met	de	vormgeving	en	
het	zoeken	van	leuke	afbeeldingen	om	alles	een	beetje	op	te	fleuren.	
	
Daarnaast	 valt	 ook	 het	 bijhouden	 van	 onze	 nieuwe	website	 en	 het	 openen	 en	
sluiten	van	aanmeldingen	onder	de	taken	van	de	secretaris.	Hiervoor	moet	je	een	
klein	beetje	kunnen	programmeren,	maar	als	je	dat	nog	niet	kunt	is	dat	absoluut	
geen	ramp	want	het	is	makkelijk	te	leren.		
	
Ook	is	het	de	taak	van	de	secretaris	om	Canvas	up	to	date	te	houden.	Dit	doe	je	
onder	andere	door	samenvattingen	te	controleren	en	deze	op	Canvas	te	plaatsen	
wanneer	ze	goedgekeurd	zijn.		
	
Verder	houd	ik	als	secretaris	de	algemene	mail	bij	en	verstuur	ik	alle	kaarten	van	
de	vereniging.	Dit	zijn	de	verjaardags-,	kerst-	en	constitutie	borrel	kaarten.	Ook	
hier	mag	je	weer	lekker	creatief	zijn	en	zelf	verzinnen	wat	je	op	de	kaarten	zet.		
	
Als	 laatste	mag	 ik	ook	zeker	het	coördineren	van	 twee	mega	 leuke	commissies	
niet	vergeten	te	benoemen.	Dit	zijn	de	VoCo	en	de	GROEI	en	ik	probeer	bij	al	hun	
vergaderingen	 aanwezig	 te	 zijn.	 Als	 coördinator	 van	 de	 GROEI	 mag	 je	 alle	
stukken	 al	 lezen	 voor	 het	 blad	 uit	 is	 en	 omdat	 de	 VoCo	 de	 GROEI	 natuurlijk	
vormgeeft	 is	 het	 van	 belang	 dat	 je	 als	 secretaris	 zorgt	 dat	 de	 samenwerking	
tussen	deze	twee	commissies	goed	verloopt.	
	
Zoals	je	ziet	is	het	meer	dan	alleen	notuleren	en	daardoor	haal	ik	erg	veel	plezier	
uit	 mijn	 functie.	 Ben	 je	 nu	 benieuwd	 geworden	 of	 heb	 je	 vragen,	 stel	 die	 dan	
gerust!	Ik	maak	graag	tijd	voor	je.	
	
Liefs,		
Lise	Prikanowski	
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Penningmeester		
		
Lieve	leden,	
Op	 deze	 pagina	 meer	 informatie	 over	 de	 functie	 penningmeester!	 Als	
penningmeester	 ben	 je	 verantwoordelijk	 voor	 de	 financiële	 zaken	 binnen	 de	
vereniging.	Zo	begin	je	het	jaar	met	het	opstellen	van	de	jaarlijkse	begroting.	Hier	
maak	je	een	schatting	van	de	inkomsten	en	uitgaven	die	elke	commissie	en	post	
zal	maken	binnen	het	studiejaar.	Daarna	zal	je	elke	maand	de	administratie	gaan	
bijhouden	 van	 de	 inkomsten	 en	 uitgaven.	 Deze	worden	 gecontroleerd	 door	 de	
kascontrolecommissie	 (KasCo).	 De	 KasCo	 helpt	 je	 gedurende	 het	 jaar	 met	 het	
beantwoorden	van	je	vragen	en	het	oplossen	van	ingewikkelde	problemen.	Bij	de	
administratie	maak	je	gebruik	van	Excel	als	boekhoudsysteem	en	deze	gegevens	
gebruik	je	later	voor	je	halfjaarlijkse	realisatie	en	jaarlijkse	realisatie.	Ook	ben	je	
als	 penningmeester	 beheerder	 van	 de	 betaal-	 en	 spaarrekening	 van	 Comenius.	
Naast	de	geldzaken	komt	er	meer	kijken	bij	deze	functie.	
		
Zo	ben	je	coördinator	van	de	Acquisitiecommissie.	Aan	het	begin	van	het	jaar	stel	
je	 een	 streefbedrag	 vast	 en	 door	 deals	 te	 sluiten	 met	 bedrijven	 haal	 je	 geld	
binnen.	 Dit	 kan	 door	 het	 promoten	 van	 vacatures	 of	 het	 sluiten	 van	
sponsordeals.	Daarnaast	vergader	je	met	je	commissie	voor	het	kortingspasje	en	
eventueel	 een	 sponsoractiviteit.	 Ook	 ben	 je	 verantwoordelijk	 voor	 de	
boekverkoop.	 Je	 bent	 de	 contactpersoon	met	 de	 boekverkoopcommissie	 (BVC)	
die	 bestaat	 uit	 zes	 verenigingen.	 Je	 regelt	 het	 ophalen	 van	 de	 boeken,	 tellen,	
promotie	en	de	uiteindelijke	uitgifte.		
		
Doordat	Comenius	veel	commissies	heeft	die	activiteiten	organiseren,	is	het	van	
belang	dat	alle	geldzaken	kloppen.	Alle	uitgaven	en	 inkomsten	moeten	kloppen	
en	 het	 is	 dan	 ook	 de	 taak	 van	 jou	 om	 dit	 te	 controleren.	 Daarom	 heb	 je	 veel	
contact	met	de	penningmeesters	van	de	commissies	en	moet	 je	de	begrotingen	
goed	keuren	voordat	er	gepromoot	mag	worden.	Ook	controleer	je	samen	met	de	
penningmeester	of	iedereen	betaald	heeft	voor	een	activiteit.		
		
Ik	 heb	 nu	 al	 ontzettend	 veel	 geleerd	 van	 deze	 functie	 en	 er	 al	 een	 heel	 leuk	
halfjaar	 opzitten.	 Ben	 je	 enthousiast	 geworden	 en	 zie	 jij	 jezelf	 als	 de	 nieuwe	
penningmeester	van	het	24ste	bestuur	van	Comenius?	Kom	dan	gerust	langs	de	
bestuurskamer	voor	vragen	of	bel	of	app	mij!		
	
Liefs,	
Saskia	Planje	
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Commissaris	Onderwijs		
		
Hallo	allemaal!		
Hierbij	wat	meer	informatie	over	mijn	functie	als	commissaris	onderwijs	binnen	
het	bestuur.	Als	commissaris	onderwijs	ga	je	over	alle	studie-gerelateerde	zaken	
van	Comenius.	Hier	komt	best	veel	bij	kijken,	maar	de	belangrijkste	 taak	 is	het	
coördineren	van	de	 studie-gerelateerde	commissies.	Binnen	Comenius	gaat	het	
om	vier	commissies,	namelijk	de	CongresCommissie,	de	EducatieCommissie,	de	
PraktijkdagCommissie	en	de	SymposiumCommissie.	Als	 commissaris	onderwijs	
ben	 je	 het	 lijntje	 tussen	 deze	 commissies	 en	 het	 bestuur.	 Ik	 probeer	 zo	 vaak	
mogelijk	de	vergaderingen	van	de	commissies	bij	te	wonen	zodat	ik	goed	op	de	
hoogte	ben	van	hun	plannen.	Ik	vind	dit	persoonlijk	een	van	de	leukste	taken	van	
mijn	functie,	omdat	je	veel	bezig	bent	met	het	organiseren	van	leuke	activiteiten,	
je	veel	bezig	bent	met	verschillende	mensen	en	je	veel	leert	van	het	coördineren	
en	aansturen	van	verschillende	teams.		
		
Verder	regel	 je	als	commissaris	onderwijs	de	bijlessen	voor	Comenius.	Aan	het	
begin	 van	 het	 jaar	 kies	 je	 een	 bijlessen-organisatie	 waarmee	 je	 samen	 wilt	
werken	en	gedurende	het	jaar	heb	je	overleg	over	de	bijlessen.	
		
Een	 andere	 taak	 van	 de	 commissaris	 onderwijs	 is	 het	 bijwonen	 van	 de	
vergaderingen	van	de	OpleidingsCommissie	(OC).	De	OC	vergadert	eens	in	de	zes	
weken	 en	 bestaat	 deels	 uit	 docenten	 en	 deels	 uit	 studenten.	 Als	 commissaris	
onderwijs	zit	 je	als	 toehoorder	bij	de	vergaderingen,	zodat	 je	ook	op	de	hoogte	
bent	van	alle	zaken	die	spelen	rondom	de	opleiding.	De	OC	kan	je	ook	vragen	om	
input	omdat	je	veel	contact	hebt	met	studenten	van	de	verschillende	studies.			
		
Wat	ook	tot	het	takenpakket	van	de	commissaris	onderwijs	hoort	is	deelnemen	
aan	de	organisatie	van	het	FMG-Congres.	Dit	is	een	interdisciplinair	congres	wat	
je	samen	met	de	7	andere	studieverenigingen	van	onze	faculteit	organiseert.	Dit	
is	erg	 leuk	om	te	organiseren,	want	het	 is	een	groot	evenement	en	 je	 leert	ook	
weer	andere	mensen	buiten	Comenius	kennen.		
		
Als	 commissaris	 onderwijs	werk	 je	 ook	 samen	met	 de	 bestuursstudent	 van	 de	
opleiding.	 Dit	 jaar	 hebben	we	 samengewerkt	 voor	 de	 praktijkdag,	 ook	wel	 het	
Build	Your	Future	Event.	Daarnaast	organiseren	we	ook	samen	de	prijsuitreiking	
voor	de	beste	docenten	en	de	beste	scripties.		
		
Verder	 organiseer	 ik	 zelf	 nog	 twee	 activiteiten.	 Aan	 het	 begin	 van	 het	 jaar	
organiseer	 ik	 de	 Familieavond	 waarbij	 alle	 studenten	 hun	 familie	 meenemen	
naar	 de	 universiteit	waar	 ze	 een	 aantal	 colleges	 kunnen	 volgen.	Aan	het	 einde	
van	 het	 jaar	 organiseer	 ik	 de	 student-docent-activiteit	 welke	 is	 bedoeld	 om	
docenten	 en	 studenten	 wat	 dichter	 bij	 elkaar	 te	 brengen.	 Ook	 bedenk	 ik	 elke	
maand	samen	met	Veerle,	de	commissaris	sociaal,	de	commissiebattle.	
		
Ik	hoop	dat	jullie	nu	een	goed	beeld	hebben	gekregen	van	deze	functie.	Mochten	
jullie	nog	vragen	hebben,	spreek	me	vooral	aan	of	stuur	me	een	berichtje!		
Liefs,	Sabine		
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Commissaris	Sociaal			
		
Lieve	allemaal!	
	
Last	but	definitely	not	least,	de	functie	van	commissaris	sociaal!	Ik	heb	dit	jaar	de	
eer	gehad	om	als	eerste	deze	 functie	 te	vervullen	en	daar	heb	 ik	geen	seconde	
spijt	 van	 gehad.	 Als	 commissaris	 sociaal	 ga	 je	 over	 alle	 sociale	 zaken	 binnen	
Comenius.	Dit	klinkt	misschien	nog	heel	erg	vaag,	dus	 ik	hoop	dat	 ik	het	 in	dit	
stukje	 iets	 beter	 kan	 toelichten.	 Het	 belangrijkste	 van	 mijn	 functie	 is	 het	
coördineren	 van	 de	 sociale	 commissies.	 Het	 eerste	 half	 jaar	 zijn	 dat	 de	
ActiviteitenCommissie,	 de	 BorrelCommissie,	 de	 DinerCommissie,	 de	
FeestCommissie,	en	de	Reiscommissie.	Vanaf	het	tweede	semester	komt	hier	nog	
de	IntroductieCommissie	bij.	Als	commissaris	sociaal	ben	je	eigenlijk	degene	die	
alles	communiceert	tussen	deze	commissies	en	het	bestuur.	 Ik	ben	zelf	een	vrij	
actieve	 coördinator,	 ik	 probeer	 namelijk	 zoveel	 mogelijk	 vergaderingen	 bij	 te	
wonen.	De	commissies	is	het	grootste	gedeelte	van	mijn	functie,	maar	ik	vind	dit	
ook	het	leukste	deel	van	mijn	functie.	Je	bent	namelijk	heel	actief	met	de	actieve	
leden	en	komt	telkens	andere	mensen	tegen,	denk	hierbij	aan	de	vergaderingen,	
maar	ook	aan	de	mensen	die	naar	activiteiten	komen.	Door	de	commissies	leer	je	
ook	 een	 leidinggevende	 rol	 aan	 te	nemen,	maar	 ik	probeer	de	 commissies	 ook	
hun	gang	 te	 laten	gaan	 in	hun	creativiteit.	Hier	een	balans	 in	vinden	kan	 lastig	
zijn,	maar	hoe	verder	je	in	het	jaar	komt,	hoe	makkelijker	dat	wordt.		
	
Een	 andere	 taak	 van	 de	 commissaris	 sociaal	 is	 dat	 je	 elke	 zes	 weken	 een	
vergadering	 met	 de	 andere	 studieverenigingen	 van	 pedagogische	
wetenschappen	 en	 onderwijswetenschappen	 bijwoont.	 Dit	 jaar	 hebben	 we	
besloten	om	een	 congres	 te	 organiseren,	maar	het	 kan	ook	 zijn	dat	 er	 volgend	
jaar	voor	iets	anders	gekozen	wordt.	Hier	mag	jij	dan	ook	je	zegje	bij	gaan	doen!	
	
Daarnaast	organiseert	de	commissaris	sociaal	het	FMG-Feest.	Dit	is	een	feest	dat	
je	met	7	andere	verenigingen	organiseert	en	deze	verenigingen	zijn	allemaal	van	
de	faculteit	maatschappij-	en	gedragswetenschappen.		
	
Door	de	commissies,	de	landelijke	vergaderingen	en	door	de	vergaderingen	met	
de	faculteit,	leer	je	met	heel	veel	verschillende	mensen	samenwerken.	Dit	is	heel	
erg	 leuk,	omdat	 je	 allemaal	 andere	verhalen	en	werkwijzen	van	mensen	hoort,	
maar	ook	heel	erg	leerzaam.	Je	moet	je	aan	kunnen	passen	aan	mensen,	maar	ook	
nog	steeds	je	eigen	belangen	en	die	van	Comenius	kunnen	verantwoorden.	Dit	is	
in	het	begin	misschien	lastig,	maar	hier	leer	je	zeker	mee	om	te	gaan.		
	
Verder	organiseer	je	als	commissaris	sociaal	nog	de	actieve	leden	activiteit	(ALA)	
en	 het	 actieve	 leden	uitje	 (ALU).	Ook	 zorg	 je	 voor	 de	 commissiebattle,	 dit	 jaar	
hebben	Sabine	(commissaris	onderwijs)	en	ik	besloten	om	dit	samen	te	doen.	
	
Ik	hoop	dat	ik	zo	een	beter	beeld	heb	kunnen	schetsen	van	wat	ik	nou	allemaal	
doe.	Als	je	nog	vragen	hebt	kan	je	me	altijd	aanspreken,	appen	of	bellen!	
	
Liefs,	
Veerle	
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Hoe	word	ik	bestuurslid?	
		
Als	het	goed	is	ben	je	nu	helemaal	enthousiast	geworden	om	een	bestuursjaar	te	
gaan	doen!	Maar	hoe	gaat	het	in	zijn	werk?	Dat	leggen	we	hier	uit!		
		
De	periode	waarin	je	jouw	sollicitatie	kan	opsturen	is	tussen	maandag	18	maart	
en	vrijdag	19	april	23:59	uur.	Je	sollicitatie	houdt	drie	dingen	in.	Je	stuurt	een	
mail	naar	sollicitatiecommissie@comenius-uva.nl	met	daarin	een	motivatiebrief,	
je	 CV	 en	 de	 uitslag	 van	 een	 teamrollentest.	 	 Hieronder	 staat	 nog	 wat	 meer	
informatie	 over	 de	 documenten	 die	 je	 instuurt	 voor	 je	 sollicitatie,	 dus	 lees	 dit	
goed	door!		
		
Zorg	 ervoor	 dat	 je	 CV	 zo	 volledig	mogelijk	 is	 (cursussen/workshops/etc.).	 Zet	
alles	erop	wat	van	belang	kan	zijn!	Wij	krijgen	graag	een	goed	beeld	van	jou.		
		
Ook	vragen	we	je	een	formele	motivatiebrief	te	schrijven	waarin	je	de	volgende	
punten	opneemt:		

• Wie	ben	jij?			
• Heb	je	ervaring	binnen	Comenius	of	andere	verenigingen?			
• Waarom	wil	jij	een	bestuursjaar	bij	Comenius	doen?			
• Wat	is/zijn	jouw	visie/plannen	voor	Comenius?			
• Welke	 functies	zou	 jij	willen	vervullen	binnen	het	bestuur?	En	waarom?	

(eerste	en	tweede	keuze)		
• Wat	maakt	jou	geschikt	voor	deze	functies?		
• Hoe	 zie	 jij	 jezelf	 binnen	 een	 team?	 Wat	 zie	 je	 als	 jouw	 rol?	 Komt	 dit	

overeen	met	wat	er	uit	de	teamrollentest	kwam?		
		
Als	laatste	vragen	we	je	een	teamrollentest	te	maken	en	de	uitslag	naar	ons	op	te	
sturen.	Deze	test	kan	je	hier	vinden:		
http://www.werkenmetteamrollen.nl/Vragenlijsten/De-Korte-Belbin-
Teamroltest.asp#.XBqM6mhKjIU			
		
Iedereen	die	gesolliciteerd	heeft,	wordt	uitgenodigd	voor	een	sollicitatiegesprek.	
Deze	 gesprekken	 zullen	 ongeveer	 een	 uur	 duren	 en	 worden	 gepland	 na	 het	
ontvangen	van	alle	sollicitaties.			
		
Vervolgens	is	er	op	vrijdag	24	mei	een	teamdag.	Hier	komen	alle	sollicitanten	en	
de	 sollicitatiecommissie	 bijeen.	 Deze	 dag	 worden	 er	 verschillende	 opdrachten	
uitgevoerd,	zoals	een	spel	rondom	samenwerken.	Het	is	dus	erg	belangrijk	dat	je	
bij	deze	dag	aanwezig	kan	zijn	als	 je	hebt	gesolliciteerd,	dus	hou	hem	vrij	 in	 je	
agenda!		
		
De	sollicitatiecommissie	bestaat	dit	jaar	uit	vijf	personen,	namelijk:		
Eelke	Vlieger	(bestuurslid	Machiavelli)		
Nadine	Gruben	(RvA-lid	Comenius)		
Roos	Uittenbogaard	(RvA-lid	Comenius)		
Holly	van	Ginkel	(voorzitter	van	het	huidige	bestuur	Comenius)		
Sabine	Martens	(commissaris	onderwijs	van	het	huidige	bestuur	Comenius)			
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Maandag	 3	 juni	 hoor	 je	 of	 je	 in	 het	 bestuur	 bent	 gekomen	 of	 niet.	 Het	 is	
belangrijk	 om	 deze	 dag	 en	 avond	 vrij	 te	 houden!	 Donderdag	 6	 juni	 is	 de	
bekendmakingsborrel	 en	 vanaf	 dat	 moment	 is	 iedereen	 op	 de	 hoogte	 van	 het	
nieuwe	 bestuur.	 Deze	 borrel	 zal	 geheel	 in	 het	 teken	 staan	 van	 het	 nieuwe	
bestuur.			
De	overdracht	zal	plaatsvinden	in	het	weekend	van	5,	6	en	7	juli,	dus	houd	hier	
ook	alvast	rekening	mee.			
		
Als	je	nu	nog	vragen	hebt	over	het	bestuursjaar	in	het	algemeen,	de	verschillende	
functies,	de	sollicitatieprocedure	of	iets	anders:	kom	vooral	naar	ons	toe!		
			
We	kijken	uit	naar	jouw	brief!			
		
Liefs,		
		
Het	23e	bestuur	van	Studievereniging	Comenius		
Holly,	Saskia,	Lise,	Sabine	&	Veerle		
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Contact	
		
Heb	 je	nu	nog	vragen	die	 je	graag	zou	willen	stellen	of	 zijn	bepaalde	dingen	 je	
nog	niet	helemaal	duidelijk?	Twijfel	je	nog	tussen	functies	of	zou	je	graag	nog	wat	
ervaringen	 willen	 horen?	 Het	 huidige	 bestuur	 staat	 open	 voor	 vragen.	 Heb	 je	
vragen?	Dan	kan	je	langskomen	in	de	kamer,	iemand	aanspreken	op	een	borrel	of	
benaderen	op	een	van	de	onderstaande	manieren.			
		
Email:		
Comenius-fmg@uva.nl			
		
Bezoekadres:		
Studievereniging	Comenius		
Nieuwe	Achtergracht	166		
Kamer	B1.05		
1018	WV	Amsterdam		
			
Contactgegevens	bestuursleden:		
Holly	van	Ginkel		
06-48893518		
voorzitter@comenius-uva.nl			
		
Lise	Prikanowski		
06-34017645		
secretaris@comenius-uva.nl			
		
Saskia	Planje		
06-36092514		
penningmeester@comenius-uva.nl			
		
Sabine	Martens		
06-81003381		
commissarisonderwijs@comenius-uva.nl			
		
Veerle	Lommers		
06-42567684		
commissarissociaal@comenius-uva.nl			
		
		
	


