
Een uitleg van de verschillende functies

binnen het bestuur van Comenius

Wat doe je dan precies?

DE
FUNCTIE
FOLDER Aan het einde van elk

stuk staat ons e-mailadres, voor
als je nog vragen hebt of
misschien eens koffie wil
drinken om een functie te

bespreken! Omdat het bestuur
dit jaar geen commissaris

onderwijs heeft, zal Lenrine
Dalmeijer deze functie

toelichten. Ook zij staat voor je
klaar om alle vragen over haar

functie te beantwoorden.
Alle contactgegevens zijn op de
laatste pagina terug te vinden.

WIL JE MEER WETEN?

Voor het
komend studiejaar (2021-2022) is

Comenius weer op zoek naar
enthousiaste leden die het

bestuur willen vormen. In deze
folder zullen we alle

bestuursfuncties stuk voor stuk
toelichten. Zo weet je precies

wat elke functie inhoudt en kan
je op basis

daarvan nadenken of een
bestuursjaar misschien wel iets
voor jou is. Wij wensen je veel

leesplezier!

Liefs,
Bestuur 25

HALLO LIEVE LEZERS,



Een van de grootste taken als voorzitter is het

voorbereiden en leiden van vergaderingen. Bij

de wekelijkse bestuursvergaderingen houd ik de

controle over verschillende dingen. Zo zorg ik

ervoor dat alle onderwerpen op de agenda

staan en besproken worden, maar ook dat

iedereen zijn mening heeft kunnen geven en dat

de sfeer positief en gezellig blijft. Dit doe ik niet

alleen bij de bestuursvergaderingen, maar ook

tijdens Algemene Ledenvergaderingen, een

grote klus die veel voorbereiding vereist. Als

voorzitter is het leiden van vergaderingen een

belangrijk onderdeel van je functie, het

vergaderen wordt dus één van jouw

specialiteiten.

Om te beginnen ben je als voorzitter het gezicht

van de vereniging. Dit houdt in dat je de

eindverantwoordelijke bent voor wat er gebeurt

binnen de vereniging. Dat is best een grote taak,

maar minder eng dan het klinkt. Je staat er

natuurlijk niet in je eentje voor! Naast

eindverantwoordelijke ben je een aanspreekpunt

voor onze leden, maar ook voor externen. Ze

kunnen met opmerkingen of vragen altijd naar

mij toekomen, waarbij ik ze natuurlijk met alle

liefde te woord sta. 

HET GEZICHT

VERGADEREN

VOORZITTER

Hoi hoi! Mijn naam is Eva en ik ben dit jaar

(zoals je misschien wel had geraden) de

voorzitter van Comenius. De voorzitter is een

functie waar iedereen zich wel een beeld van

kan schetsen, maar hier zal ik je een kijkje

achter de schermen geven. Want wat doet een

voorzitter nou eigenlijk? Dat zal ik je vertellen.

 

Groetjes,

Eva

(voorzitter@comenius-uva.nl)

Naast broederverenigingen onderhoud je ook

contact met onze zusterverenigingen. Dit zijn

verenigingen door heel Nederland die dezelfde

studierichtingen hebben als wij. Als voorzitter zal

je, samen met de commissaris onderwijs,

deelnemen aan het Landelijk Overleg

Onderwijskunde en Pedagogiek (LOOP). Hier

komen alle "zusjes" samen en wisselen we

ervaringen uit, wat vaak nieuwe ideeën of

inzichten oplevert.

De voorzitter neemt plaats in het bestuur van de

Faculteitsvereniging van de Faculteit

Maatschappij en Gedragswetenschappen (Fv-

FMG), dit jaar was ik daar de secretaris van. 

 Het bestuur van de Fv-FMG wordt gevormd

samen met alle andere voorzitters van onze

"broertjes": de studieverenigingen binnen onze

faculteit. Hiermee vergader je eens in de twee

weken en bespreek je dingen die de hele

faculteit aangaan. Ook organiseer je samen een

feest en een activiteit. 

Het takenpakket van een voorzitter blijft niet

alleen binnen de vereniging. Je hebt namelijk als

voorzitter ook veel contact met externe partijen,

zoals onderwijsinstituten, andere verenigingen of

overige instanties. Het netwerk van de

vereniging probeer jij te onderhouden, een

diverse en mega leuke taak! 

CONTACT

FV-FMG

LOOP



Als voorzitter heb je het bestuur en alles wat

daarbinnen gebeurt onder controle. Je houdt

overzicht over de verschillende taken en zorgt

dat er niks vergeten wordt. Daarnaast bewaak

je binnen het bestuur ook de sfeer, je zorgt dat

de samenwerkingen prettig verlopen en dat

iedereen zich op zijn of haar gemak voelt. Je

evalueert regelmatig met de bestuursleden en je

grijpt in wanneer nodig, zodat iedereen optimaal

blijft presteren en het ook nog gezellig is!

Heel wat externe contacten onderhoudt een

voorzitter dus, maar we zijn nog niet klaar! Ook

de Studenten Advies Raad (SAR) zal jij

ondersteunen. Hier geven studenten advies aan

opleidingsdirecteuren, waarmee ze in discussie

kunnen gaan en hun mening kunnen geven over

vraagstukken binnen het onderwijs. Als

studievereniging zijn wij een mooie brug tussen

de studenten en de UvA, waardoor het ook voor

ons interessant is om hierbij aan te sluiten.

SAR

BESTUUR

VOORZITTER

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.

 

Groetjes,

Eva

(voorzitter@comenius-uva.nl) 

 

 

Je bent dan wel de verantwoordelijke maar je

staat er niet alleen voor! Je hebt een heel

bestuur dat naast je staat en samen houd je de

boel absoluut onder controle! Afgelopen jaar

heb ik meer geleerd dan ik me ooit had kunnen

voorstellen, intensief samenwerken, formeel

contact onderhouden met onderwijsdirecteuren

en decanen, maar ook een heleboel

onvergetelijke, gezellige ervaringen heb ik

opgedaan. 

Naast al deze formaliteiten vind ik de rol als

voorzitter vooral een sociale functie. Het

onderhouden van contact met veel mensen, het

opbouwen van een nieuw netwerk maar ook het

spreken met de leden is enorm leuk, maar je leert

er ook veel van. Ik merk dat mijn

gespreksvaardigheden afgelopen jaar zeker

vooruit zijn gegaan. Ook organisatorisch heb ik

veel geleerd dit jaar, mijn agenda is mijn beste

vriend. Het klinkt misschien als een drukke

functie, maar met een knap staaltje

planvaardigheden kom je een heel eind! Niet

alleen had ik daardoor genoeg tijd om te blijven

werken en met vrienden af te spreken, ik heb

mijn vriendencircel zelfs uit weten te breiden!

SOCIAAL

MIJN ERVARINGEN



SECRETARIS

Hey, mijn naam is Lotte en ik vervuld dit jaar de

functie van secretaris binnen het 25e bestuur

van Comenius. Afgelopen jaren was er weinig

interesse in deze functie, terwijl dit eigenlijk de

leukste functie is! Ik zal je vertellen waarom.

 

Groetjes,

Lotte

(secretaris@comenius-uva.nl) 

 

 

Naast de sociale media houd ik ook de e-mail en

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 in dat

je de samenvattingen controleert, vergoedingen

hiervoor bepaalt en de samenvatting vervolgens

op Canvas plaatst.

Als secretaris notuleer je tijdens

bestuursvergaderingen en ALV's. Dit betekent

dat je noteert wat er gezegd wordt, zodat het

later terug te lezen is. Er worden veel belangrijke

zaken besproken die goed opgeslagen dienen te

worden. Enige type-skills zijn dus wel handig.

Zelf vind ik het fijn om te notuleren, zodat ik

altijd de aandacht erbij houdt. 

NOTULEREN

BEHEER
Ook coördineer je 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! Ik zorg dat de communicatie soepel

verloopt en dat het bestuur op de hoogte blijft

van wat er speelt. Op deze manier blijf je dus

ook nog in contact met de leden, wat ik erg

gezellig vind. 

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, omdat op dit moment de meeste

nieuwe aanmeldingen binnenkomen. Gedurende

het jaar is dat een stuk minder werk.

LEDENBESTAND

COMMISSIES



Over het algemeen is de functie van secretaris

een hele constante functie. Vergeleken met mijn

medebestuursleden heb ik ervaren dat de

functie van secretaris de best planbare functie

is. Dit komt doordat de nieuwsbrief wekelijks

verstuurd wordt, de algemene mail bekijk je

dagelijks, de sociale media houd je dagelijks bij

en samenvattingen komen ongeveer elke 4 of 8

weken binnen (voor/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!

MIJN ERVARINGEN

SECRETARIS

Klinkt deze functie jou als muziek in de oren? 

Of heb je nog vragen en vind je het fijn om die

eens aan me voor te leggen? Stuur me dan

vooral een appje of mail mij!

 

Groetjes,

Lotte

(secretaris@comenius-uva.nl) 

 

 

Zoals ik hiervoor al kort heb genoemd is de

wekelijkse nieuwsbrief ook een taak van de

secretaris. Dit lijkt veel werk, maar de meeste

nieuwsbriefstukjes worden aangeleverd, dus je

bent vooral bezig met de opmaak van de

nieuwsbrief. Je zorgt dat de nieuwsbrief er

netjes uit ziet en alle stukjes er in staan, zodat hij

daarna naar de leden gestuurd kan worden.

Dit jaar hebben we ervoor gekozen om de

Facebook en Instagram deels samen te beheren

in verband met het coronavirus, maar als

secretaris ben je het meest bezig met de sociale

media. Je krijgt van alle commissies

promotieschema's toegestuurd. Deze houd ik bij,

zo zorg ik ervoor dat de promotie van alle

evenementen op het goede moment online komt

te staan. 

SOCIAL MEDIA

NIEUWSBRIEF



Als penningmeester ben je vooral bezig met de

geldzaken. Dit lijkt een hele grote

verantwoordelijkheid, maar gelukkig doe je dit

niet alleen. Als penningmeester word je geholpen

door de Kascontrolecommissie; dit is een

commissie die bestaat uit oud-penningmeesters

die je helpen bij het 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 te allen tijden om hulp vragen als je zelf

iets niet weet! 

Als penningmeester ben je verantwoordelijk voor

het financiële beleid en de financiële

administratie van de vereniging. Simpel gezegd,

betekent dit dat je in het begin van het jaar

samen met je medebestuursleden een begroting

opstelt van de verwachte 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.

GELDZAKEN

KAS CONTROLE COMMISSIE

PENNINGMEESTER

Hoi allemaal! Ik ben Ravi.

Dit jaar vervul ik de functie van

penningmeester binnen het bestuur. Lijkt dit jou

ook leuk of heb je nog twijfels? Lees mee! Dan

leg ik je uit wat ik allemaal doe.

 

Groetjes,

Ravi

(penningmeester@comenius-uva.nl) 

 

 

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 kan ook

gebeuren dat je dan samen met en commissielid

op bezoek gaat bij een bedrijf. Op dit moment

doen we dat via Zoom. We gaan dan met het

bedrijf bespreken wat we voor elkaar kunnen

betekenen en of we een samenwerking aan

willen gaan. 

Als penningmeester ben je bezig met de

administratie van de vereniging. Hiervoor

gebruiken we het boekhoudprogramma

Conscribo. Het gebruik van dit programma is

heel simpel en 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 je vragen hebt over

Consribo kan de KasCo je daar goed in helpen,

zij hebben het immers al gedaan!

ADMINISTRATIE

ACQUISITIE



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.  

Ook kun je de begroting vergelijken met de

halfjaar realisatie. Op basis van de realisatie kan

de begroting ook weer worden bijgesteld.

Ook kan dit overzicht door de volgende

penningmeesters weer gebruikt worden om hun

begroting op te baseren.

Als penningmeester werk je veel samen met de

penningmeesters uit de verschillende commissies.

Alle begrotingen die door de commissie

penningmeesters gemaakt worden, moeten door

jou goedgekeurd zijn 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. Dit is heel erg leuk want je hebt veel

contact met de verschillende commissies!

COMMISSIES

BEGROTINGEN EN REALISATIES

PENNINGMEESTER

Als je meer wilt weten over het

penningmeesterschap, dan kun je mij altijd een

berichtje sturen. Ik vind het altijd leuk om een

virtueel kopje koffie te drinken en te praten

over wat je allemaal doet als penningmeester. 

 

Groetjes,

Ravi

(penningmeester@comenius-uva.nl) 

 

 

Naast deze officiële taken ben je als

penningmeester vooral bezig met het helpen van

en meedenken met je medebestuursleden. Je

hebt als penningmeester het beste overzicht van

de financiën en je helpt je medebestuursleden

met het maken van keuzes op dit gebied. Ook

ben jij degene die de grote betalingen doet. 

Naast deze financiële taken, ontfermt de

penningmeester zich ook over de boekverkoop.

Sinds dit jaar zit de penningmeester ook in de

Boek Verkoop Commissie van de

faculteitsvereniging van de faculteit

Maatschappij- en Gedragswetenschappen.

Samen met twee andere studieverenigingen ben

je verantwoordelijk voor het coördineren van de

boekverkoop van 7 studieverenigingen. Dit klinkt

heel ingewikkeld maar dat valt mee. Je wordt in

het eerste semester begeleid door de vorige

penningmeester. Bij het uitgeven van de boeken

word je ook geholpen door je

medebestuursleden. Het is heel interessant om zo

nauw samen te werken met andere

studieverenigingen! 

BOEKVERKOOP

SAMEN WERKEN



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. Zelf ben ik bij het begin van het jaar bij

alle vergaderingen van mijn commissies geweest

om mijn commissieleden beter te leren kennen,

om ze 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. De commissies

worden steeds zelfstandiger waardoor ik een

passievere rol kan aannemen. 

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. 

COMMISSIES

COORDINEREN

COMMISSARIS SOCIAAL

Heyhoii allemaal! Ik ben Sander.

Dit jaar ligt de functie van commissaris sociaal

op mijn schouders. Het is alweer tijd om naar

een nieuw bestuur op zoek te gaan voor

studiejaar 2021/2022! Ik vertel jullie daarom

graag wat de functie van commissaris sociaal

allemaal omvat. 

 

Groetjes,

Sander

(commissarissociaal@comenius-uva.nl) 

 

 

Daarnaast zit je als commissaris sociaal ook in de

organisatie van het Fv-FMG-feest. Dit is een

feest wat vanuit de Faculteitsvereniging der

Faculteit van Maatschappij- en

Gedragswetenschappen (Fv-FMG) jaarlijks

wordt georganiseerd. Je werkt dan samen met

zeven andere bestuursleden van andere

verenigingen om samen een groots en knallend

feest te geven! 

Naast het coördineren van de sociale commissies

van de vereniging heb je ook nog enkele

nevenactiviteiten. Zo organiseer je het Actieve

Leden Uitje (ALU). Dit is een activiteit waarbij het

bestuur alle actieve leden bedankt voor hun

bijdrage aan de vereniging. De actieve leden zijn

alle leden die bij ons in een commissie zitten. Je

mag zelf bedenken hoe je het actieve leden uitje

vorm geeft, hiervoor is namelijk geld inbegroot.

ACTIEVE LEDEN UITJE

FV-FMG FEEST



Als commissaris sociaal onderhoud je regelmatig

contact met veel actieve leden. Al het sociale

contact vind ik zelf enorm leuk! Naast het feit

dat je binnen je eigen vereniging veel mensen

leert kennen, werk je ook vaak samen met

andere studieverenigingen van de faculteit. Ook

hier leer je weer nieuwe mensen kennen! Ik vind

het zelf heel leuk om veel samen te werken, 

 nieuwe mensen te ontmoeten en vrienden te

maken!

SOCIAAL CONTACT

COMMISSARIS SOCIAAL

Klinkt commissaris sociaal als iets voor jou? 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 een postegel!  

 

Groetjes,

Sander

(commissarissociaal@comenius-uva.nl) 

 

 

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 maak je in zo’n jaar zó ongelooflijk

veel bijzondere, gezellige en leerzame

herinneringen. Neem dat maar van mij aan, want

nu ik dit schrijf zitten we feitelijk pas op de helft

van ons eigen bestuursjaar. Ik kan het echt

iedereen aanbevelen!

Ten slotte houd je elke maand samen 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!

COMMISSIE BATTLE

EIGEN ERVARINGEN



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. 

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. 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 om 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. 

COMMISSIES

ACTIVITEITEN

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 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! 

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 van onze faculteit! 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! 

FMG-CONGRES

UVA

COMMISSARIS ONDERWIJS

Hoi allemaal!  Mijn naam is Lenrine en in

2019/2020 heb ik met veel plezier de functie

commissaris onderwijs vervuld binnen

Comenius! Ik vertel graag aan jullie over wat

mijn functie binnen het bestuur inhoudt. 

 

Groetjes,

Lenrine

(h.k.dalmeijer@uva.nl)

 



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!

Als commissaris onderwijs werk je ook samen met

de bestuursstudent van de opleiding,

bijvoorbeeld voor het Build Your Future Event!

Daarnaast organiseren we ook samen de

prijsuitreiking voor de beste docent en de beste

scripties, en samen met de commissaris sociaal

maak je iedere maand de commissiebattle! 

BESTUURSSTUDENT

EXTERN CONTACT

COMMISSARIS ONDERWIJS

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! 

 

Groetjes,

Lenrine

(h.k.dalmeijer@uva.nl)

 

 

Wil je meer weten? Stuur ons dan
gerust een berichtje. Houd ook

onze socials in de gaten om op de
hoogte te blijven van alles wat wij

doen. Hieronder vind je alle
contactgegevens nog eens op een
rijtje. We zien je sollicitatie graag

tegemoed!

Liefs,
Bestuur 25

VRAGEN?

voorzitter@comenius-uva.nl
secretaris@comenius-uva.nl

penningmeester@comenius-uva.nl
commissarissociaal@comenius-uva.nl

info@comenius-uva.nl
h.k.dalmeijer@uva.nl

Instagram: @studieverenigingcomenius
Facebook: Studievereniging Comenius

Website: www.comenius-uva.nl


