
ALS JE EEN ADVIES MAG GEVEN AAN JE OPVOLGER?

Commissaris Sociaal

 

Even voorstellen!
 

Ik ben Puck, 22 jaar en ik ben dit
jaar de Commissaris Sociaal. Ik
ben het liefst aan het socializen
met iedereen. Daarnaast vind ik
het leuk om contact te houden

met alle leden! Ik ben van
mezelf nieuwsgierig en

behulpzaam. Het organiseren
van sociale activiteiten vind ik

erg leuk 

COMMISSIES
Als Commissaris Sociaal (SO)

coördineer je in het begin van
het jaar vijf commissies: De

activiteitenCommissie,
BorrelCommissie,
DinerCommissie,

FeestCommissie en de
ReisCommissie. In februari

komen hier een zesde commissie
bij, de

IntroductieweekendCommissie.

COÖRDINEREN
Als SO ben je coördinator van de

commissies. De rol van coördinator houdt
in dat je zo veel mogelijk aansluit bij

vergaderingen van de commissies. In deze
vergaderingen ben je er vooral om vragen
te beantwoorden en mee te denken met
ideeën en het oplossen van problemen.
Hierbij probeer je ook sturing te bieden

aan de commissie. Daarnaast zorg je voor
de communicatie tussen het bestuur en

de commissie. Op deze manier blijft
iedereen op de hoogte van wat er speelt

COMMISSIEBATTLE
Samen met de Commissaris Onderwijs

is de Commissaris Sociaal
verantwoordelijk voor het bedenken

en bijhouden van de Commissiebattle.
In de Facebookgroep worden iedere

maand nieuwe opdrachten gezet, die
de commissieleden kunnen maken.
Aan het eind van het jaar komt hier

een winnaar uit.

FMG COMMISSIES
Als SO neem je sowieso deel uit van de

FMG-party committee. Deze
commissie organiseert ieder jaar een

feest voor alle studenten van onze
faculteit. In deze commissie zitten

leden van nog zeven andere
studieverenigingen. 

Daarnaast neemt de SO dit jaar ook
deel in de FMG-BoCo. Deze commissie

richt zich op het organiseren van
activiteiten voor alle besturen van de

FMG. Op deze manier kunnen alle
bestuursleden elkaar nog beter leren

kenne. 

ACTIEVE LEDEN UITJE
Samen met de Commissaris
onderwijs organiseert de SO

ieder jaar een actieve leden uitje.
Dit wordt georganiseerd om

onze actieve leden te bedanken
voor hun inzet in de commissies.
Wat voor uitje dit gaat worden is

aan de CO en SO om samen te
beslissen. Daarnaast gaan de CO

en SO vanaf dit jaar ook weer
een actieve leden borrel

organiseren

CONTACT MET ALLE
LEDEN

Als SO heb je veel contact met
de leden van onze vereniging.
Het contact bestaat vooral uit

het gezellig kletsen met de leden
die langskomen op de

bestuurskamer, maar ook uit het
appen of bellen met leden. Ik

vind het ontzettend leuk om met
iedereen een koffietje te drinken

of even een praatje te maken! 

Allereerst, geniet vooral heel erg van dit jaar. Het jaar gaat super snel voorbij en je leert veel nieuwe
dingen, vergeet dus niet om stil te staan bij alle leuke dingen! Daarnaast is het niet erg om om hulp

te vragen, doe dit ook vooral. Er zijn zoveel mensen die bereid zijn om je te helpen


