Wat doe je dan precies…?
~
Een uitleg van de verschillende functies binnen het Comeniusbestuur
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Lieve lezer,
Wat leuk dat je eventueel geïnteresseerd bent in een bestuursjaar bij onze vereniging! Voor
komend studiejaar (2020-2021) is Comenius weer op zoek naar enthousiaste leden die het
bestuur willen vormen. Je kan bijna alle informatie vinden op de bestuurspagina op onze
website, maar het leek ons handig als we de verschillende bestuursfuncties nog wat
uitgebreider uitleggen! Zo weet je precies wat elke functie inhoudt, en kan je op basis
daarvan nadenken of een bestuursjaar misschien wel wat voor jou is! Aan het einde van elk
stuk staat ons emailadres, voor als je nog korte vragen hebt of misschien eens koffie wil
drinken om een functie te bespreken! Om te solliciteren verwijzen we je graag terug naar het
einde van de bestuurspagina op de site.
We kijken uit naar je sollicitatie!
Veel liefs,
Tessa, Liza, Mike, Lenrine & Karen

2

Inhoudspagina
Functies

Pagina
Voorzitter
Secretaris
Penningmeester
Commissaris Onderwijs
Commissaris Sociaal

3

4
5
6
8
10

Voorzitter
Hoi allemaal!
Het lijkt zo’n duidelijke functie, maar wat doe ik nou eigenlijk precies? Ik hoop jullie met dit
verhaal een beetje inzicht te bieden in de leukste functie van het bestuur!
Ten eerste ben je als voorzitter het gezicht van de vereniging. Dat klinkt misschien heftig,
maar jij bent het centrale aanspreekpunt, eindverantwoordelijke, en je onderhoudt contact met
externe en interne partijen, dus dan gebeurt dat al snel! Natuurlijk is het belangrijk dat je een
open houding hebt naar de leden toe. Ik wil graag dat leden het gevoel hebben dat ze op me af
kunnen stappen en zich op hun gemak voelen bij ons!
Als voorzitter zijn vergaderingen een belangrijk onderdeel van je functie. Je zit zowel de
wekelijkse bestuursvergaderingen als de Algemene Leden Vergaderingen (ALV’s) voor, en dit
brengt de nodige voorbereiding met zich mee. Ook maak je deel uit van de Studenten Advies
Raad waar je met studenten en directeuren praat over het onderwijs en eventuele problemen
daarbinnen, en onderhoud je (vaak samen met de commissaris onderwijs) contact met de
onderwijsdirecteuren van de bachelors en masters.
Een ander groot aspect van deze functie is het onderhouden van het contact met partijen
buiten de vereniging. Zo vergader je eens in de twee weken met de andere voorzitters van
studieverenigingen binnen onze faculteit, en vorm je met deze voorzitters het bestuur van de
Faculteitsvereniging (Fv-FMG). Hier discussieer je over zaken die de gehele faculteit
aangaan, en organiseer je een activiteit en een feest. Ook vergader je eens in de zes weken
met het Landelijk Overleg Onderwijskunde en Pedagogiek (LOOP), met studieverenigingen
vanuit het hele land. Daar wisselen we ervaringen en ideeën uit, het is vaak heel interessant.
Ook is het je taak om overzicht te houden en te zorgen dat de vereniging goed draait. Het is
fijn als je gevoel hebt voor structuur bieden en organisatie! Verder is het aan jou de taak om
de sfeer binnen het bestuur ‘te bewaken’- dat wil zeggen, positief en goed te houden -, te
evalueren met je bestuursleden, en op te letten dat alles goed loopt.
Dit waren de wat formelere onderdelen van het zijn van voorzitter, maar natuurlijk is er nog
heel veel meer. Zoals ik hierboven al noemde is het ontzettend leuk om zoveel mogelijk leden
te leren kennen! Als bestuurslid mag je sowieso mee op reis en hoef je geen feest of
symposium te missen. Ook leer je ontzettend veel mensen kennen van de andere besturen
binnen de faculteit, en is het vaak gezellig op de gang waar alle bestuurskamers naast elkaar
zitten. Al met al is voorzitter een ontzettend sociale functie, waar ik heb geleerd uit mijn
comfortzone te stappen. Ik had voor dit jaar bijvoorbeeld nog nooit een agenda in elkaar
gezet, en vond het best spannend voor grote groepen te spreken. Ik heb in dit jaar nu al meer
geleerd dan ik ooit had gedacht te leren, en weet zeker dat ik al die ervaring goed ga kunnen
gebruiken voor de rest van mijn leven.
Is het voorzitterschap misschien iets voor jou? Aarzel niet om me een berichtje te sturen of
aan te spreken op een activiteit als je vragen hebt. Ook kunnen we eens wat drinken als je het
leuk vindt om nog meer te horen.
Liefs,
Tessa (voorzitter@comenius-uva.nl)
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Secretaris
Lieve lezers,
Ik ben Liza en ik vervul dit jaar de functie van secretaris binnen het bestuur van Comenius.
Afgelopen jaar was dit de functie die als laatste vervuld werd, maar naar mijn mening is dit
wel de leukste functie! Ik zal uitleggen waarom.
Als secretaris notuleer je tijdens bestuursvergaderingen en ALV’s. Enige typeskills zijn dus
wel handig. Zelf vind ik het fijn om te notuleren, zodat ik altijd de aandacht erbij houdt.
Naast notuleren houdt mijn functie nog veel meer in. Zo ben ik verantwoordelijk voor de
sociale media van Comenius en houd ik de algemene mail bij. Dit jaar hebben we ervoor
gekozen om de Facebook en Instagram deels samen te beheren, maar als secretaris ben je het
meest bezig met de sociale media, omdat je de evenementen promoot van alle commissies.
Naast de sociale media, houd ik ook de website bij. Ik houd alles up-to-date en zorg ervoor
dat de aanmeldingen van activiteiten op tijd opengaan. Dit lijkt ingewikkeld, maar het is
makkelijk te leren. Als secretaris beheer je ook de Canvaspagina van Comenius. Dit houdt
ook in dat je de samenvattingen controleert, vergoedingen hiervoor bepaalt en de
samenvatting vervolgens op Canvas plaatst.
Ook het ledenbestand is de verantwoordelijkheid van de secretaris. Je verwerkt nieuwe
aanmeldingen en uitschrijvingen. Dit maakt dat de eerste maand erg druk kan zijn voor de
secretaris.
De wekelijkse nieuwsbrief is ook een taak van de secretaris. Dit lijkt veel werk, maar de
meeste nieuwsbriefstukjes worden aangeleverd, dus je bent vooral bezig met de opmaak. Ten
slotte coördineer ik twee commissies, namelijk de VormgevingsCommissie en de redactie van
ons tijdschrift de GROEI. Deze commissies werken veel samen, wat het extra leuk maakt om
te coördineren!
Over het algemeen is de functie van secretaris een hele constante functie. De nieuwsbrief
komt wekelijks, de algemene mail bekijk je dagelijks, de sociale media houd je dagelijks bij
en samenvattingen komen ongeveer elke 4 of 8 weken binnen (in de tentamenweken). Aan
het begin lijkt dit allemaal heel veel, maar als je na een paar weken eenmaal een ritme
gevonden hebt, komt het helemaal goed!
Lijkt secretaris je wel een functie die voor jou geschikt zou kunnen zijn? Heb je misschien
nog vragen en vind je het fijn om die eens aan me voor te leggen? Spreek me dan eens aan of
stuur me een berichtje, bijvoorbeeld op mijn e-mail die je kan vinden op onze website.
Veel liefs,
Liza (secretaris@comenius-uva.nl)

5

Penningmeester
Hoi allemaal,
Ik ben Mike, en ik vervul dit jaar de functie van penningmeester binnen ons bestuur. Lijkt dit
je wel wat? Lees dan even mee, dan leg ik je uit wat ik zoal doe!
Als penningmeester ben je verantwoordelijk voor het financiële beleid en de financiële
administratie van de vereniging. In makkelijkere termen betekent dit dat je in het begin van
het jaar samen met je medebestuursleden een begroting opstelt van de verwachtte inkomsten
en uitgaven voor de vereniging. Gedurende het jaar houd jij bij hoeveel geld er uitgegeven
wordt en stuur je je medebestuursleden aan om minder of juist meer geld uit te geven aan de
activiteiten van de vereniging.
Als penningmeester ben je dus vooral bezig met de geldzaken. Dit lijkt een hele grote
verantwoordelijkheid, maar je doet dit natuurlijk niet alleen. Als penningmeester word je
geholpen door de Kascontrolecommissie: dit is een commissie vol oud penningmeesters die
je helpen bij je werk. Ze controleren je dagelijkse administratie en beantwoorden al je vragen
over de financiële keuzes die je in het dagelijkse bestuursleven maakt. Deze commissie kun
je ten alle tijden om hulp vragen als je zelf iets niet weet!
Als penningmeester ben je ook een deel van je tijd bezig met de administratie van de
vereniging. Dit jaar zijn we begonnen met het gebruiken van het boekhoudprogramma
Conscribo voor deze administratie. Het gebruik van dit programma is heel simpel en heel
snel. Per maand ben je maar een paar uurtjes bezig met de administratie! Het programma
geeft ook gelijk een heel handig overzicht van de geldzaken van het jaar, en dit zorgt ervoor
dat je als penningmeester veel makkelijker een overzicht kan houden van de uitgaven van alle
verschillende commissies en de vereniging als geheel.
Als penningmeester ben je ook coördinator van de AcquisitieCommissie. De
AcquisitieCommissie is verantwoordelijk voor het verdienen van geld voor de vereniging. Dit
doen ze door middel van het werven van sponsoren. In de praktijk betekent dit vaak dat wij
als vereniging benaderd worden door bedrijven die hun vacatures via ons willen delen, omdat
ze op zoek zijn naar studenten in ons werkveld. Het gebeurt dan ook wel eens dat je als
penningmeester met een commissielid op bezoek gaat bij een bedrijf om te kijken wat wij als
vereniging voor hen kunnen betekenen, en natuurlijk andersom!
Als penningmeester werk je veel samen met de penningmeesters uit de commissies. Alle
begrotingen die door de commissie penningmeesters gemaakt worden moeten door jou
goedgekeurd worden voordat er promotie gemaakt mag worden voor de activiteit. Als de
penningmeesters van commissies een realisatie maken hebben ze de informatie nodig die jij
als penningmeester hebt over de inkomsten en uitgaven.
Halverwege het jaar en aan het einde van het jaar maak je als penningmeester ook een
realisatie. Dit is een overzicht van alle inkomsten en uitgaven die gemaakt zijn door de
vereniging in dat jaar. Het is belangrijk zo’n overzicht te maken omdat de vereniging vooral
draait op ledencontributie en subsidies van de universiteit. Deze partijen hebben beide het
recht om te zien wat er met hun geld gebeurt. Ook kan dit overzicht door de volgende
penningmeesters weer gebruikt worden om hun begroting op te baseren.
Naast deze officiële taken ben je als penningmeester vooral ook veel bezig met het helpen
van en meedenken met je medebestuursleden. Je hebt als penningmeester het beste overzicht
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van de financiën en helpt je medebestuursleden met het maken van keuzes op dit gebied. Ook
ben jij degene die de grote betalingen zal doen.
Ik heb het tot nu toe dit jaar erg naar mijn zin gehad als penningmeester. Als je graag meer
zou willen horen over wat ik de hele dag doe als penningmeester kun je me altijd een
berichtje sturen of me aanspreken. Ik vind het verschrikkelijk leuk werk en praat er graag
even met je over!
Groetjes,
Mike (penningmeester@comenius-uva.nl)

7

Commissaris Onderwijs
Hoi allemaal!
Dit jaar vervul ik met veel plezier de functie commissaris onderwijs binnen Comenius! Ik
vertel graag aan jullie over wat mijn functie binnen het bestuur inhoudt. Als commissaris
onderwijs ga je over alle studie-gerelateerde zaken van Comenius, en dit zijn er nogal wat!
De belangrijkste taak, en naar mijn mening ook de leukste, is het coördineren van de studiegerelateerde commissies. Dit zijn de BuildYourFutureCommissie, de CongresCommissie, de
EducatieCommissie en de SymposiumCommissie. Dit jaar neem ik er ook de
IntrokampCommissie bij. Als coördinator ben je het lijntje tussen de commissie en het
bestuur. Ook ben ik bij zo veel mogelijk vergaderingen van de commissies aanwezig om op
de hoogte te zijn van hun plannen, en hen waar nodig te helpen. Ik vind dit een van de leukste
taken omdat je bezig bent het met het neerzetten van leuke en leerzame activiteiten, de
commissies ziet groeien in hoe zij hun taken uitvoeren, veel mensen leert kennen en je zelf
veel leert van het coördineren van de verschillende commissies.
Naast het coördineren van commissies organiseer je als commissaris onderwijs ook zelf twee
activiteiten! Aan het begin van het studiejaar heb ik de familieavond georganiseerd, waarbij
studenten hun familie en vrienden mee kunnen nemen om te luisteren naar verschillende
colleges. Je kunt zelf uitkiezen welke docenten je hiervoor vraagt! Ook organiseer ik de
student-docent activiteit. Deze activiteit is bedoeld om studenten en docenten dichterbij
elkaar te brengen.
Verder neem je als commissaris onderwijs deel aan de organisatie van het FMG-Congres. Dit
is een groot en interdisciplinair congres wat je organiseert namens de Faculteitsvereniging
van onze Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen. Dit doe je niet alleen, maar
samen met de zeven andere studieverenigingen! Het is erg leerzaam om hierbij betrokken te
zijn, het gaat namelijk om een groot evenement en je leert hierbij ook veel andere mensen
buiten jouw eigen studievereniging kennen!
Als commissaris onderwijs sta je ook veel in contact met mensen binnen de UvA. Zo woon je
de vergaderingen van de OpleidingsCommissie (OC) bij. 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. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de evaluaties van de vakken en de
studiedruk. De OC kan je ook vragen om input omdat je veel contact hebt met studenten van
de verschillende studies. Ook heb je samen met de voorzitter regelmatig contact met Erna van
Hest (onderwijsdirecteur van de bachelors) en Andries van der Ark (onderwijsdirecteur van
de masters). Wij praten dan samen over hoe alles binnen de vereniging gaat en wisselen
ideeën uit!
Als commissaris onderwijs werk je ook samen met de bestuursstudent van de opleiding. Dit
jaar hebben de huidige bestuursstudent Tane en ik samengewerkt voor het Build Your Future
Event! Daarnaast organiseren we ook samen de prijsuitreiking voor de beste docenten en de
beste scripties. En samen met de commissaris sociaal, Karen, maak ik iedere maand de
commissiebattle!
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Tot slot heb je ook veel contact met andere studieverenigingen. Zoals bij de organisatie van
het FMG-congres, maar ook op de bestuurkamersgang, borrels, feesten en andere activiteiten.
Je leert op deze manier veel verschillende mensen kennen! Ook ga je eens in de zes weken
samen met de voorzitter naar het LOOP. Dit is het Landelijk Overleg Onderwijskunde en
Pedagogiek, hierbij komen alle studieverenigingen van onze studies uit heel Nederland samen
om te vergaderen. We hebben het dan over verschillende dingen waar we tegenaan lopen of
over een bepaald thema. Dit is heel leerzaam omdat je veel leert over wat andere
studieverenigingen als activiteiten hebben en hoe andere studieverenigingen zowel leuke als
moeilijke zaken aanpakken!
Ik hoop dat jullie nu een goed beeld hebben gekregen van wat je als commissaris onderwijs
doet! Mochten jullie nog vragen hebben, spreek me vooral aan of stuur me een berichtje!
Liefs,
Lenrine (commissarisonderwijs@comenius-uva.nl)
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Commissaris Sociaal
Lieve allemaal!
Binnen Comenius vervul ik dit jaar de functie van commissaris sociaal. Het voelt alsof ik nog
maar net begonnen ben, maar niets is minder waar: de tijd vliegt voorbij en het is zelfs alweer
tijd om naar een nieuw bestuur op zoek te gaan voor studiejaar 2020/2021! Ik vertel jullie
daarom graag wat de functie van commissaris sociaal allemaal omvat.
Het grootste gedeelte van de functie van commissaris sociaal is het coördineren van alle
sociale, niet studie-gerelateerde commissies van Comenius. Dit zijn: de
ActiviteitenCommissie, de BorrelCommissie, de DinerCommissie, de FeestCommissie en de
ReisCommissie. In het tweede semester komt hier nog de IntrokampCommissie bij. Deze
commissie wordt dit jaar echter gecoördineerd door de commissaris onderwijs, gezien de
commissaris sociaal dit jaar de LustrumCommissie coördineert. De LustrumCommissie is dit
studiejaar bezig met de plannen voor een prachtig lustrum, waarvoor de laatste organisaties
tijdens jouw bestuursjaar zullen gebeuren, tot het zo ver is en we een knallende lustrumweek
zullen beleven!
Als coördinator ben je de schakel tussen het bestuur en de meeste commissies die de
vereniging heeft. Je bent verantwoordelijk voor het functioneren van de commissies. Aan het
begin van het jaar vorm je samen met de commissaris onderwijs de commissies en werkt
mensen in waar nodig. De rest van het jaar begeleid je jouw commissies en ondersteun of
help je ze wanneer er vragen zijn of problemen ontstaan. Ik ben zelf op het begin van het jaar
bij alle vergaderingen van mijn commissies geweest om mijn commissieleden zo goed
mogelijk in te werken en omdat ik het ook gewoon heel leuk vond! Nu, na een aantal
maanden, sluit ik eens in de paar vergaderingen aan om te kijken hoe alles loopt en of ik nog
ergens bij kan helpen.
Naast het coördineren van de sociale commissies van de vereniging heb je ook nog enkele
nevenactiviteiten. Zo organiseer je de ALU (Actieve Leden Uitje): een activiteit waarbij het
bestuur alle actieve leden (actieve leden zijn leden die in een commissie zitten) bedankt voor
hun bijdrage aan de vereniging. Hiervoor is geld begroot en je kunt helemaal zelf bedenken
wat voor activiteit je organiseert! Daarnaast zit je als commissaris sociaal ook in de
organisatie van het FMG-feest. Dit is een feest wat vanuit de Fv-FMG (Faculteitsvereniging
van de Faculteit van Maatschappij- en Gedragswetenschappen) jaarlijks wordt georganiseerd
met alle studieverenigingen van onze faculteit. Je werkt dan samen met zeven andere
bestuursleden van andere verenigingen om samen een groot en knallend feest te geven! Ten
slotte houd je elke maand met de commissaris onderwijs de commissiebattle bij in de
facebookgroep voor actieve leden: je houdt de scores bij en verzint leuke opdrachten voor de
volgende maand.
Als commissaris sociaal onderhoud je veel contact met veel actieve leden. Dit vind ik zelf
ontzettend leuk aan mijn functie. Naast dat je binnen je eigen vereniging veel mensen leert
kennen, werk je ook veel samen met alle andere studieverenigingen op de bestuursgang. Ook
hier leer je weer veel mensen kennen! Ik vind het zelf heel leuk dat ik zo veel mensen heb
ontmoet en zo veel nieuwe vriendschappen heb gesloten.
Klinkt commissaris sociaal als iets voor jou? Ik hoop dat ik je zo goed mogelijk heb kunnen
vertellen wat mijn functie omvat. Een bestuursjaar is iets waar je zo veel van leert, zo leer je
samenwerken met veel verschillende mensen en je leert organisatorisch een hoop! Daarnaast
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maak je in zo’n jaar, en geloof mij want nu ik dit schrijf zitten we feitelijk pas op de helft van
ons eigen bestuursjaar, zó ongelooflijk veel bijzondere herinneringen. Ik kan het echt
iedereen aanbevelen! Heb je nog vragen? Je kunt mij altijd benaderen met alle vragen over
deze functie en ik leg het je met alle liefde uit! Spreek mij vooral aan, stuur een berichtje,
mailtje, of kom eens langs in de bestuurskamer (B1.05)!
Liefs,
Karen (commissarissociaal@comenius-uva.nl)
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