
11:00 Start
bestuurskamer dienst

15:30-18:00 uur
bestuursvergadering

9:00-11:00  college 

11:00 - 13:00
Werkgroep 

15:15 - 17:45  Stage

9:00 - 12:30 Stage 

14:00 to do's bijwerken
+ aan to do's werken 

18:00 eten met
vrienden

11:00 - 13:00
Stagebijeenkomst 

14:00 terrassen in de
zon 

18:00 uur eten
bestuur

21:00 Borrelen 

10:30 - 18:30
Werken bij het

leukste eetcafe <3 

uiteten met vriendje
+ relax avond

12:00 to do lijstje
maken voor de week
12:15 werken aan to

do's 

Naar papa en mama 

15:00 - 17:00
bestuursvergadering

Fv-FMG 

Langs bij de familie <3

10:30 even studeren  10:30 Agenda maken
volgende

bestuursvergadering

De week van een Voorzitter

16:00 college terug
kijken (indien zin)

13:00 - 15:00 College

13:00 even buurten
op BK en dingen

bespreken 

9:00 - 10:00
Buddysystem

meeting 

15:00 presidium
vergadering 

18:00  Werken bij het
leukste eetcafe



15:30-18:00 BV
(bestuursvergadering)

18:00 eten met BAE26

21:00 borrellll

11:00 - 16:30
Kamerdienst

12:00 - 20:30 
Werk op schiphol

14:30 Brak buurten
 bij de BK

19:00-21:00
Werken aan verslag

14:00 Nieuwbrief maken 

10:00-22:00
 Saunadag met DDW

19:00-21:00
College terugkijken

19:00 (virgin?) Cocktails
met SpelletjesSquad

11:00 Infomail checken

14:00 Infomail checken

16:00 Infomail checken

19:00-21:00
College terugkijken

10:00 brunch met bae

14:00 Contactformulier
AcCo + SymCo maken

17:00
Foto's borrel bekijken
(misschien uploaden?)

13:00 Promotie checken +
stories posten

Slapen                    Mij niet bellen in de ochtend             Ook niet appen.                      Mij ook niet mailen.               Geen ochtendmens

21:00 Stories posten +
promotie checken

12:00 Yoga

De week van een Secretaris

ff lekker zen....

15:00 Buddygesprek



11:00 uur start
Bestuurskamer-

dienst

16:30 uur einde
Bestuurskamer-

dienst

15:30-18:00 uur
bestuursvergadering

10:00 uur
scriptiegesprek

Notulen lezen
Werken aan
actiepunten

 

16:00 AcquiCo
vergadering

18:00 uur eten
bestuur

21:00 uur borreltijd!

Boekhouding
bijwerken

Yoga Yoga

Yoga

Hardlopen

12:30 werken op de
BK

20:00 - 21:00 bijles
geven

AcquiCo agenda maken

11:00-15:00 werken
aan scriptie

AcquiCo organisaties
mailen

Scriptiestukje laatste
keer doorlezen

Chillavondje met liefje

Betalingen activiteit
checken

Starten verslag LKV6

Lunchen met mama

10:00-12:00
BoekverkoopCommissie

Buurten op de BK

Eten met Anouk en
Daan

Middagje naar
Leusden, knuffelen

met Toeter (kat)

Netflixen, naar het
Amsterdamse Bos en
roti halen met liefje

Lezen

Koffie drinken &
Gilmore Girls kijken 

De week van een Penningmeester



9:15-11:15 uur
Opleidingscommissie

13:00-15:00 uur
college

15:30-18:00 uur
bestuursvergadering

9:00-10:00 uur sporten 

11:00 start
Bestuurskamer-

dienst

14:00 uur even
overleggen met

bestuursstudent

16:30 uur einde BK-
dienst

19:00 uur naar de film

14:15 uur - 17:30 uur
oppassen

10:00 uur SymCo
vergadering

12:00 uur koffie
drinken met een

vriendin

18:00 uur eten bij
papa

14:15 uur - 17:30 uur
oppassen

9:00-11:00 uur college

11:00 uur even
buurten op de BK

13:00 uur lunchen
met een vriendin

15:00 uur werken aan
agendapunten/taken

18:00 uur eten
bestuur

21:00 uur borreltijd!

11:00 uur FMG
vergadering

College terugkijken

13:30 snel koffie
drinken met mama

19:00 kaasfondue met
vriendinnen!

Wandelen  en lunchen
met 

Weekplanning maken

12:15 artikel lezen

De week van een Commissaris Onderwijs

Time to chill



15:30-18:00 uur
bestuursvergadering

18:00 uur eten bestuur

21:00 uur borreltijd!

11:00 sporten

12:30 Werken aan
opdracht

11:00 Start van mijn
bestuurskamer dag 

Vergadering AcCo

19:00 samen koken
met huisgenoot

11:00 College kijken

16:30 Vergadering
DinerCo

14:00 even naar de
uni om te kletsen op
de bestuurskamer en
met andere besturen

Karaoke borrel met
een andere

vereniging (SEC)

18:00 Gezellig langs
bij mijn ouders

15:30 Vergadering
BoCo

 17:30 Vergadering
FMG-Party committee 

11:00 College kijken

Gezellige avond met
mijn vriend

12:00 vergadering
FeCo

14:00 vergadering
ReCo

19::00 sporten

Notulen lezen

Leuke dingen doen
met mijn vriend 

Eten met vriendinnen

Werken bij de Bijenkorf

10:00 Lezen van de
literatuur 

De week van een  Commissaris Sociaal


