
Bestuursinformatieboekje
Meer informatie over het bestuur, de

functies en taken!



Lief potentieel 34ste bestuurslid,

Het is alweer tijd voor ons om te zoeken naar een nieuw bestuur en jij kan daar deel van uitmaken! Dit boekje

hebben wij in elkaar gezet, zodat je zoveel mogelijk te weten komt over een bestuursjaar bij Emile. Allereerst

zullen we wat vertellen over de algemene bestuurstaken en vervolgens zal ieder bestuurslid uitgebreid

vertellen wat haar functie inhoudt.

Dit jaar bestaat het bestuur uit zeven leden. Elk jaar is er een dagelijks bestuur, bestaande uit de Voorzitter,

Secretaris en Penningmeester. Daarnaast is er een Commissaris Onderwijs, Commissaris Carrière,

Commissaris Evenementen en een Commissaris Journalistiek en Promotie. Naast dat iedereen zijn eigen

functie uitvoert, werk je ook intensief met elkaar samen om Emile draaiende te houden. We zullen een globaal

beeld schetsen van wat je kan verwachten van een bestuursjaar. 

Rond april zal het 34ste bestuur worden samengesteld door het huidige bestuur en vanaf dat moment is het

34ste kandidaatsbestuur (KB) een feit. Dan zal het huidige bestuur het KB gaan inwerken en zullen we hen

alle informatie geven over de functies. Daarnaast zal het KB hard gaan nadenken over wat zij willen bereiken

tijdens hun bestuursjaar, dit doen ze door het schrijven van een beleid en het maken van de begroting.  

Vlak na de zomervakantie zal de instemmings-ALV plaatsvinden. Hier zal het KB het beleid en de begroting

presenteren. Wanneer de instemming is geweest, heet het bestuur het 34ste ft. bestuur. Vervolgens zal er

een wissel-ALV plaatsvinden, waarop wij het stokje zullen overdragen aan het 34ste bestuur. Vanaf de wissel

is het 34ste bestuur het hoofd van Studievereniging Emile en hier zullen zij zelf de bestuurstaken gaan

uitvoeren.

Het is lastig te zeggen hoeveel tijd je aan een bestuursjaar kwijt zult zijn. Je kan er namelijk zelf zoveel

uithalen als je wil, de opties zijn eindeloos. Wel is het gebruikelijk om naast je bestuursjaar je studie voort te

zetten, gezien het een parttime bestuur is. Je kan het inrichten zoals je zelf fijn vindt, je kan de

studieadviseur om raad vragen voor een aangepast rooster, maar het is ook mogelijk om ernaar te streven

om alle vakken te halen.

Een bestuursjaar biedt allerlei mogelijkheden op verschillende vlakken. Naast de vaardigheden die je opdoet,

bouw je een bijzondere band op met je bestuur en leer je zowel veel Emile-leden kennen als besturen van

andere verenigingen. We hopen dat we jullie met behulp van dit boekje nog enthousiaster kunnen maken. 

Met vragen zijn jullie altijd welkom bij ons!

Introductie

Sta jij hier volgend jaar?



Als bestuur ben je een team, iedereen heeft natuurlijk zijn of haar eigen functie, maar er zijn ook

een heleboel algemene taken. Allereerst heb je als bestuur elke week een bestuursvergadering, hier

houdt je je bestuursgenoten van de ontwikkelingen binnen je eigen functie op te hoogte en overleg

je over zaken die binnen de vereniging spelen. Daarnaast draai je wekelijkse hokdiensten waarbij je

verantwoordelijk bent voor het beantwoorden van vragen van leden, het verkopen van

samenvattingen en merchandise en het drinken van heel veel kopjes thee en het eten van koekjes. 

Verder organiseer je samen de bestuursborrels, Actieve Leden Activiteiten (ALA) en de oud-

besturenborrel. Namens de vereniging bied je ook hulp aan de faculteit. Zo vertegenwoordig je

Emile tijdens activiteiten van de Careerservice, de FLO-dagen, open dagen en proefstudeerdagen,

door bijvoorbeeld een presentatie te geven over Emile. Verder zijn er ook nog constitutieborrels,

hier ga je samen in pak en met penning naartoe om andere besturen te feliciteren. 

Algemene bestuurstaken
 



Lieve lezer,

Wat leuk dat je nadenkt over het doen van een bestuursjaar bij Emile en misschien wel in de functie van Voorzitter.

Ik zal je hieronder het een en ander vertellen over mijn taken dit jaar!

Eén van de belangrijkste taken van een Voorzitter is het voorzitten van de bestuursvergaderingen (bv) en van de

Algemene Leden Vergaderingen (ALV). Je zorgt er tijdens de bestuursvergaderingen voor dat de vergadering

volgens de agenda verloopt en dat iedereen aan het woord komt en zijn/haar mening kan geven. Het leiden van de

bestuursvergaderingen begint al vanaf je kandidaatsbestuur bent, bijvoorbeeld tijdens de beleidsdagen. Vooraf aan

de bestuursvergaderingen zorg je dat de agenda gemaakt is. Ook de Algemene Leden Vergaderingen leid je. Deze

vindt drie keer per jaar plaats, en hier mogen ook alle leden van Emile bij aanwezig zijn. Hier presenteer of

verantwoord je als bestuur je beleid en begroting. Ook hier zorg je er als Voorzitter voor dat alle voorbereidingen

op tijd zijn gedaan en dat alles soepel verloopt. 

Naast de vergaderingen binnen de vereniging heb je als Voorzitter ook veel vergaderingen met anderen. Zo

vergader ik maandelijks met het Verenigingen Overleg (VerO), dit is met alle voorzitters van de gangverenigingen

van het FSW, de Assessor en een bestuurslid van het STOP. In deze vergaderingen wordt alles wat gebeurd binnen

het FSW besproken, maar ook de ervaringen van alle voorzitters komen naar voren. Daarnaast neem ik deel aan

het Grote Verenigingen Overleg (GroVeR), deze vergadering is een aantal keer in het jaar en is met de voorzitters

van andere grotere studieverenigingen. Naast deze vergaderingen met studieverenigingen in Leiden is er ook nog

het Landelijk Overlegorgaan Onderwijskunde en Pedagogiek (LOOP), dit is ongeveer elke zes weken, hier ga ik

samen met de Commissaris Onderwijs heen, ook hier kan je goed ervaringen uitwisselen en het hebben over alles

wat komt kijken bij een bestuursjaar. Verder is er sinds dit jaar de Studenten Samenwerking Veilig Leiden (SSVL),

ook hier ga ik heen, samen met de Commissaris Evenementen. Tijdens deze vergaderingen hebben wij het over de

veiligheid op de verschillende studieverenigingen en over het opzetten van gerelateerde activiteiten. Je hebt als

Voorzitter dus heel veel contact met anderen buiten Emile. Ten slotte ga ik nog langs bij enkele

commissievergaderingen, om zo de leden beter te leren kennen, omdat ik zelf geen commissie onder mij heb.

Onder de taken van de Voorzitter horen natuurlijk niet alleen maar vergaderingen. Zo is het maken van het

hokrooster ook een taak van de Voorzitter. Zelf doe ik dit altijd voor minimaal een maand vooruit, zodat mijn

bestuur op tijd weet wanneer zij hokdienst hebben. Daarnaast is het houden van overzicht binnen de vereniging

ook erg belangrijk. Dit doe ik door te peilen bij bestuursgenootjes hoe het ervoor staat en natuurlijk door veel

contact met ze te houden. Ook organiseer je samen met je bestuur verschillende activiteiten. 

Verder hebben wij als bestuur contact met het faculteitsbestuur van het FSW en het instituutsbestuur van

Pedagogische Wetenschappen. Als Voorzitter plan je minimaal twee vergaderingen per jaar met het

instituutsbestuur om hen op de hoogte te houden van wat jullie als studievereniging doen en te luisteren naar

suggesties van hen. Ook sluit je als Voorzitter aan bij de vergaderingen van de Opleidingscommissie Pedagogische

Wetenschappen (OCP), dit is maandelijks en hier bespreken de docent- en studentleden van alles over de studie. 

Naast al deze wat serieuzere taken doe je ook het woord op de constitutieborrels. Hier feliciteer je het bestuur met

hun aanstelling als nieuw bestuur. Dit praatje hoeft absoluut niet serieus te  zijn en is vaak 

onzinnig, maar wel heel leuk. Hierna zing, of schreeuw je het Emile lied of de yell zo hard als 

je kan met de rest van je bestuur. Als voorzitter ben jij degene die het lied inzet!

In een bestuursjaar doe je enorm veel nieuwe contacten op en leer je je bestuursgenoten

heel goed kennen. Ook kom je erachter dat je veel meer kan dan je vooraf had gedacht. 

Ook al lukt een keer iets niet, je hebt altijd je bestuursgenoten, oud-besturen en

andere besturen waar je bij om hulp of advies kan vragen. Je staat er nooit alleen 

voor! Mocht iets nog niet duidelijk zijn of wil je nog meer weten, stuur mij dan 

vooral een berichtje!

Liefs,

Danique

Voorzitter



Secretaris
Lieve lezer, 

Wat ongelofelijk leuk dat je geïnteresseerd bent in een bestuursjaar! Ik zal je in het kort alle taken en leuke

kanten van het leven als secretaris binnen Emile vertellen :). 

Samen met de Voorzitter en de Penningmeester behoor je tot het dagelijkse bestuur. Dit betekent dat je de

vereniging samen draaiende houdt. De belangrijkste taak van de Secretaris is om het ledensysteem bij te

houden. Je houdt alle in- en uitschrijvingen bij en noteert welke leden er alumni-lid willen worden. Ook zaken

zoals adreswijzigingen houd je als Secretaris bij. Al deze veranderingen voer jij door in het ledensysteem. Ook

beheer je dagelijks de mailbox van Emile, je leest de inkomende e-mails en verdeelt deze vervolgens over de

andere bestuursleden. Verder check je het postvakje op de universiteit minimaal eens in de week. Soms krijgen

we een almanak op de post of een uitnodiging voor een constitutieborrel van een studie- of

studentenvereniging. Alle kaartjes en uitnodigingen hang je vervolgens op het prikbord in het hok om het

overzicht te houden.

Ook het organiseren van de Constitutieborrel is de verantwoordelijkheid van de Secretaris. Bij deze borrel

krijgen andere verenigingen de gelegenheid om je te feliciteren als nieuw bestuur. Je regelt de locatie, de

uitnodigingen, de snacks, de shotjes, de pedel en meer! Ondanks dat het onder de taak van Secretaris valt, heb

je veel hulp van je bestuursgenoten. Als bestuur word je geregeld uitgenodigd voor Constitutieborrels van

andere studie- en studentenverenigingen, zo leer je alle andere verenigingen ook goed kennen!

Daarnaast houd jij je als Secretaris ook bezig met het schrijven van almanakstukjes voor andere verenigingen.

Bijna elke vereniging brengt jaarlijks een almanak uit, dit lijkt ook wel op een jaarboek. In dit almanak mogen

allerlei verenigingen een stukje schrijven wat moet worden gekoppeld aan het thema van de desbetreffende

almanak. Je hebt de volledige vrijheid om je creativiteit los te laten tijdens het schrijven van deze stukjes, het

koppelen aan het thema van de almanak maakt het namelijk alleen maar leuk :). Daarnaast is het extra leuk

dat je later dit stukje altijd terug zal kunnen lezen in de almanak!

Tijdens de wekelijkse bestuursvergaderingen ben jij als Secretaris gedurende het jaar verantwoordelijk om te

notuleren. De belangrijkste dingen die worden besproken schrijf jij op en vervolgens stuur je de notulen door

naar je bestuursgenoten. Ook notuleer je tijdens de algemene ledenvergaderingen. 

Na de commissievorming maak je een lijst met alle verjaardagen van de actieve leden. Want het sturen van de

verjaardagskaartjes is ook jouw verantwoordelijkheid! Zo kan je elk lid op zijn/haar verjaardag in het zonnetje

zetten namens Emile :).

Uiteraard heb je naast je hoofdtaken ook nog wat kleinere taken. Denk hierbij aan het meehelpen bij

activiteiten en het organiseren van bestuursborrels samen met je bestuursgenoten. Omdat veel van deze taken

vrij in te vullen zijn, ben je wél veel gevarieerd bezig maar kan je al deze taken dus grotendeels zelf invullen in

je agenda! Zo valt studie, werk, bestuur en vriendinnen dus goed te combineren. Een bestuursjaar is echt een

verrijking van je studententijd, je leert veel over jezelf maar ook veel dóór de vereniging. 

Ondanks dat het een grote stap lijkt, heb je altijd zes anderen waar je het 

samen mee doet. Wil je in een leuk bestuur terecht komen? Geef je dan vooral op! 

Mocht je nog vragen hebben of gewoon even een praatje willen maken, 

mag je me altijd een berichtje sturen :). 

Liefs,

Tatum



Lieve leden, 

Wat leuk dat je overweegt om een bestuursjaar te doen bij Emile! Ik heb best even na moeten denken over

welke functie mij het leukst leek, maar ik heb geen moment spijt gehad van mijn keuze. Ik zal je even kort

vertellen wat je als Penningmeester & Commissaris Acquisitie van Emile allemaal moet doen. 

Als penningmeester ben je onderdeel van het dagelijks bestuur en beheer je de financiën. Je begint al snel, als

jullie net bekend zijn gemaakt als kandidaatsbestuur, met het maken van een begroting. Dit doe je uiteraard

samen met je bestuurgenootjes. De begroting presenteer je op de allereerste ALV: de instemmingsALV. 

Je maakt daarnaast een realisatie van het hele jaar. Dit is een overzicht van alle dingen die al daadwerkelijk zijn

uitgegeven. Je houdt in de gaten of dit nog klopt met de begroting die je aan het begin hebt gemaakt. Als

Penningmeester heb je een eigen pinpas (net als de secretaris) en betaal je dus ook alles. Ook alle

Penningmeesters van de commissies maken begrotingen en realisaties. Je controleert of deze kloppen en keurt

ze vervolgens goed. Waar nodig help je de penningmeesters of kijk je even mee. 

Door het jaar heen hou je de boekhouding bij in een computerprogramma genaamd snelstart. Daarnaast zorg je

ervoor dat alle betalingen die je hebt gedaan (dus alle facturen, bonnetjes en declaratieformulieren) ook in je

penningmeestermap terecht komen. Ook staat er een kassa in het hok, welke je eens in de zoveel tijd moet

tellen. Ook de jaarlijkse contributie wordt door jou geïnd. Dit doe je een aantal keer per jaar.

Vier keer per jaar wordt er een kascontrole gedaan door de KasCommissie. De KasCommissie bestaat uit oud

penningmeesters en andere oud bestuursleden. Tijdens een kascontrole controleren ze je hele boekhouding op

eventuele foutjes. Dit is alleen maar heel erg fijn! Ook kan je altijd bij de kascommissie terecht voor vragen over

andere dingen of om advies bij financiële beslissingen waar je met je bestuur even niet uitkomt.

Naast Penningmeester ben je ook Commissaris Acquisitie! Dat betekent dat je verantwoordelijk ben voor de

samenwerkingen van Emile. Emile heeft elk jaar meerdere samenwerkingen lopen met bedrijven uit het

werkveld. Wij krijgen geld van hun in ruil voor promotie van hun vacatures en/of bedrijf. Jij bent dan de

contactpersoon en stelt de contracten en facturen op! Dit hoef je niet allemaal alleen te regelen. Je hebt de

acquisitiecommissie onder je, welke op zoek gaat naar nieuwe samenwerkingen. Het gebeurt regelmatig ook dat

bedrijven Emile zelf al benaderen met de vraag voor een samenwerking. 

Met de AcquisitieCommissie organiseer je ook een super leuke activiteit: de bingo! Dit is een traditie binnen

Emile en is altijd een erg gezellige avond. De commissie gaat op zoek naar de leukste prijzen, waarna de bingo

van start kan gaan.

Als penningmeester ben je bij heel veel dingen een beetje betrokken, zoals bij de 

commissies. Ook hou je je ook nog altijd nog bezig met het organiseren van

activiteiten zoals bestuursborrels. Het takenpakket is dus best divers, wat het 

alleen maar heel leuk maakt. Mocht je nog vragen hebben over deze functie,

kan je me altijd een mailtje sturen. Misschien ben jij wel de nieuwe 

Penningmeester en Commissaris Acquisitie!

Liefs,

Britt

Penningmeester



Hoi lieve leden van Emile, 

Wat leuk dat je erover nadenkt om een bestuursjaar bij Emile te gaan doen. Ik zal je wat vertellen over mijn

functie en mijn taken als Commissaris Onderwijs. 

Als commissaris onderwijs houd ik me bezig met de studie- en onderwijs gerelateerde taken binnen

Studievereniging Emile. Als eerste stel ik twee keer in een jaar de boekenlijst op voor de boekverkoop aan de

leden. Ik zoek de literatuur voor ieder vak op in de e-studiegids of ik neem contact op met de docenten van het

vak. Daarnaast ben ik de contactpersoon met de boekenleverancier, zodat alles in goede banen loopt. Naast de

boekverkoop ben ik ook de contactpersoon voor de samenvattingenleverancier. De samenvattingen kunnen

leden aanschaffen en komen ophalen in het hok. Als Commissaris Onderwijs houd je de verkoop van de

samenvattingen in de gaten en geef je het door wanneer deze weer kan worden aangevuld. 

Verder heb ik af en toe contact met de ACPA-coördinator en neem ik namens Studievereniging Emile deel aan

het LOOP, de SKG en de vergadering met het LSK en de OCP. Het LOOP is een overlegorgaan met alle

studieverengingen van Pedagogische Wetenschappen in Nederland en hier worden thema’s en problemen

besproken die binnen de studieverenigingen spelen. Deze vergadering is in Utrecht en vindt ongeveer één keer

in de zes á acht weken plaats. Naast het bijwonen van deze vergadering neem ik ook deel aan SKG, de

studenten klankbordgroep. Hier zit je samen met de andere Commissarissen Onderwijs van de

gangverengingen in en worden er thema’s en problemen besproken die op dat moment spelen binnen de

faculteit. Deze vergadering is ongeveer één keer per maand. Als laatste neem ik deel aan de vergadering samen

met de LSK (Leidse Studieverenging Kindermishandeling) en de OCP (opleidingscommissie). Samen organiseren

wij een symposium voor de leden. Ook ben ik als Commissaris Onderwijs verantwoordelijk voor de

studiebegeleiding. Dit houdt vooral in dat ik leden helpt als zij vragen hebben over studiestof of als zij hulp

nodig hebben met de studie. Ook organiseer ik samen met de Commissaris Carrière, Noa Stroet, de ouderavond

aan het begin van het jaar voor de eerstejaars. 

Verder ben ik de Commissaris van drie commissies. Als eerste organiseer ik samen met de Studiegebonden

Commissie (StuCo) twee lezingen, twee workshops, een running diner en een symposium. Met deze commissie

vergader ik ongeveer één keer per week. Ten tweede organiseer ik samen met de Academische Pabo Commissie

(AcpaCo) drie activiteiten. Met deze commissie vergader ik ongeveer eens in de drie weken. Als laatste

organiseer ik samen met de Activiteiten Commissie (AC) twee activiteiten en het schoentje zetten. Ik

vergadering met deze commissies ongeveer één keer per maand.

Naast al deze taken heb ik een goede band met mijn bestuursgenoten.

Wij helpen elkaar waar nodig en supporten elkaar met alles. 

Mijn bestuursgenoten zie ik dit bestuursjaar echt als mijn 'familie'. 

Ik zou dit jaar dit kunnen doen zonder hun. 

Als je nog vragen hebt, mag je mij altijd een appje sturen of 

even langskomen in het hok! :)

Liefs, 

Merijne

Commisssaris Onderwijs



Lieve lezer,

Wat leuk dat jij erover nadenkt om misschien wel een bestuursjaar te gaan doen bij Emile! Ik zal je het een en

ander vertellen over de taken die vallen binnen mijn functie, Commissaris Carrière. 

Als Commissaris Carrière ben je verantwoordelijk voor de alumni- en carrière gerelateerde taken binnen Emile.

Zo heb je een paar keer per jaar contact met de alumnicoördinator van het FSW en vertel je haar met welke

alumniactiviteiten wij als Emile bezig zijn. Ook kun je bij de alumnicoördinator een stukje afleveren voor in de

alumninieuwsbrief namens Emile. Daarnaast ben je het aanspreekpunt voor de CareerServices van het FSW. 

Als Commissaris Carrière heb ik dit jaar drie commissies onder mijn verantwoordelijkheid. Dat zijn de

AlumniCommissie, de CarrièreCommissie en de EerstejaarsActiviteiten Commissie. Met de AlumniCo

organiseren wij 2 activiteiten die vrij zijn voor invulling, maar wel gericht op onze alumnileden. Dit kan

bijvoorbeeld een lezing, symposium of workshop zijn. Met de CaCo organiseren wij twee excursies, een

workshop en een carrièremiddag. Ook de Kinder-EHBO workshop wordt door de CaCo georganiseerd. Met de

EJA organiseren wij het eerstejaarsweekend voor de aankomende eerstejaarsstudenten en een

eerstejaarsactiviteit. Alle drie de commissies vergaderen ongeveer eens in de drie weken. Dit maakt het goed te

combineren met de andere taken die horen bij het bestuursjaar!

Verder heb ik dit jaar samen met Commissaris Onderwijs, Merijne, de ouderavond georganiseerd voor de

ouders van de eerstejaarsstudenten. Daarnaast organiseer ik ook de NVO-praktijkavond in samenwerking met

de NVO en de Premasterdag voor de Premasterstudenten van aankomend studiejaar! Naast de activiteiten

binnen Emile, organiseer ik dit jaar ook wat activiteiten met andere verenigingen. Zo neem ik, samen met

Merijne en Britt, namens Emile deel aan de vergaderingen met de LSK (Leidse Studievereniging

Kindermishandeling) en de OCP (Opleidingscommissie Pedagogische Wetenschappen). Samen met hen

organiseren wij dit jaar een symposium. Met de gangverenigingen en de Marketing en Communicatie afdeling

van het FSW organiseren wij dit jaar voor het eerst een facultaire alumniactiviteit. Namens Emile help ik mee

met de organisatie van dit evenement. 

Naast deze wat serieuzere taken is er tijdens een bestuursjaar ook genoeg tijd voor gezellige activiteiten.

Gezellig met de leden thee drinken in het hok, naar borrels en feesten van de andere studieverenigingen gaan

die je hebt leren kennen tijdens de cobo’s en nog veel meer!

Maar naast alle bestuurstaken is er ook voldoende tijd voor andere dingen 

zoals studeren, werken, langs gaan bij je ouders of iets leuks doen met 

vriendinnen! 

Als je nog vragen hebt over het doen van een bestuursjaar of over

mijn functie, mag je me altijd een appje sturen of langs het hok komen!

Liefs,

Noa

 

Commisssaris Carrière



Commisssaris Evenementen
Lieve lezer, 

Het voelt als eeuwen geleden, maar vorig jaar stond ook ik in jullie schoenen. Ik heb er niet lang over getwijfeld

of ik een bestuursjaar wilde doen, maar welke functie ik graag op mij zou willen nemen, heb ik nog iets langer

over moeten nadenken. Bij de functie van Commissaris Evenementen werd ik wel meteen enthousiast. Voor je

studiegenootjes de gezelligste feesten, borrels en reizen organiseren. Wie wil dat nou niet? Ik hoop jullie op deze

manier te enthousiasmeren voor mijn functie en wie weet word jij volgend jaar mijn opvolger. 

Eigenlijk spreekt de naam Commissaris Evenementen al redelijk voor zich. Je organiseert namelijk samen met je

commissies de evenementen binnen Emile. Met deze functie focus je je op de niet-studiegebonden aspecten van

de vereniging. De commissies die onder mij vallen zijn de Feest- en Borrelcommissie, de ReisCommissie en de

GalaCommissie. Met zowel de FeBo als de ReisCo vergader ik wekelijks. Met deze commissies organiseer je dan

ook de grootste en meeste evenementen. De FeBo organiseert 4 feesten/borrels en de ReisCo organiseert de

korte en de lange reis. Met de GalaCo vergader ik 1 keer in de 2 weken. Het gala is 1 evenement en dus is dit

iets minder werk dan de andere twee commissies, maar dat maakt deze commissie niet minder leuk. Bij de

commissievergaderingen zorg je ervoor dat aan alles wordt gedacht, stel je deadlines, maak je duidelijke

takenlijsten en probeer je de commissieleden te helpen met eventuele vragen. Ook draag ik graag mijn steentje

bij aan de organisatie van een activiteit en het brainstormen over bijvoorbeeld een thema of locatie voor de reis. 

Het allerleukste aan mijn functie vind ik de afwisselende taken waar ik me mee bezig houd. Het ene moment

speur je het internet af naar de beste vliegtickets en op het andere moment ben je een kroeg aan versieren voor

een gezellige borrel. Geen één dag is hetzelfde. Verder heb je veel contact met een groot aantal actieve leden

binnen Emile. Je hebt namelijk drie drukke commissies onder je en met deze mensen bouw je al snel een band

op. Naast veel contact met leden heb je ook contact met andere verenigingen voor bijvoorbeeld gezamenlijke

feesten of borrels. Je zal dus ook wel eens een vergadering hebben met een commissie van een andere

vereniging. 

Als Commissaris Evenementen ben je altijd aan het regelen. Op de twee reizen fungeer je samen met je

commissie als reisleiders en zorg je dat alles vlekkeloos verloopt. Op een feest, borrel of gala ben jij samen met

je commissie eindverantwoordelijk voor alle belangrijke aspecten zoals: de DJ, de drankjes, de garderobe, de

kaartverkoop, de versiering etc. Het is belangrijk dat je hierbij het overzicht kunt houden en snel kunt schakelen

tussen verschillende aspecten. 

Naast mijn commissies en hun activiteiten hou je je als Commissaris Evenementen ook nog bezig met het

organiseren van het FSW-feest. Dit doe je samen met de gangverenigingen. Het FSW-feest is een feest voor alle

studenten en het personeel van de faculteit sociale wetenschappen. Ook sluit je je bijna iedere week, samen met

de Voorzitter, aan bij de SSVL-vergaderingen. SSVL is de Studenten Samenwerking Veilig Leiden. Hierbij zet je je

samen met de politie en andere studieverenigingen in voor het creëren van aandacht voor een veilige sfeer in

kroegen en clubs in Leiden. Hiervoor organiseer je 1 à 2 activiteiten gerelateerd aan dit thema.

In een bestuursjaar sta je er nooit alleen voor. 

Wanneer mijn bestuursgenoten hulp nodig hebben, spring ik graag bij. 

En andersom ook, mocht het even te veel worden. 

Maak je daar vooral geen zorgen daarover. 

Je leert tijdens een bestuursjaar niet alleen je bestuursgenoten maar ook jezelf kennen. 

Dit draagt op een positieve manier bij aan je ontwikkeling als bestuurslid, maar ook als 

persoon. Ik hoop dat ik je hiermee voldoende heb geïnformeerd over mijn functie. 

Mocht je nog vragen hebben stuur me gerust een appje of kom langs in het hok!

Veel liefs, 

Martine



Lieve lezer, 

Wat ontzettend leuk dat je geïnteresseerd bent in de functie Commissaris Journalistiek en Promotie! Deze

functie leek mij het allerleukste toen ik wilde solliciteren en ik heb hier dan ook geen moment spijt van

gehad! Ik zal je hieronder vertellen wat er allemaal komt kijken bij deze Commissaris. 

Als Commissaris Journalistiek & Promotie heb je als belangrijkste taak om de sociale media van Emile bij te

houden. Ik zorg er dus voor dat alle activiteiten, mededelingen en samenwerkingen gepromoot worden op

de Instagram, Facebook, LinkedIn, en Whatsapp. Ik beantwoord ook vragen die gesteld worden op deze

platformen. Daarnaast maak ik op iedere activiteit foto's en zet ik deze op de website. De website actueel

houden valt namelijk ook onder mijn functie! Ik zet iedere maand de nieuwe activiteiten op de

homepagina, samen met het maandoverzicht en ik plaats nieuwe vacatures die ik doorkrijg van de

Penningmeester van het bestuur. Ik verstuur daarnaast iedere maand tussen de 20ste en de 25ste de

nieuwsbrief met hierin de verschillende activiteiten die de komende maand zullen plaatsvinden,

samenwerkingen met bedrijven en andere belangrijke mededelingen. 

Naast deze taken maak ik de posters voor activiteiten die wij als bestuur organiseren, zoals de Actieve

Leden Activiteiten (ALA’s), de Algemene Leden Vergaderingen (ALV’s) en de Ouderavond etc. Hierbij werk

ik met het programma Canva, waar je als Commissaris Journalistiek & Promotie veel aan zult gaan hebben!

In Canva kun je dan bijvoorbeeld ook een nieuw huisthema bedenken voor de social media, waardoor je

helemaal je eigen draai kunt geven aan de platformen van Emile (uiteraard wel met de Emile kleur rood)! 

Als Commissaris Journalistiek en Promotie heb je een aantal commissies onder je. Ik heb dit jaar de

PublicatieComissie, de DiesCommissie en de Mannen+Commissie. De PublicatieCommissie heb je sowieso

onder je omdat deze vast staat onder deze functie! Voor deze commissie plaats ik elke week de nieuwste

publicatie op de Tabula Scripta en promoot ik deze op de social media. Deze publicaties kunnen

studiegebonden of niet-studiegebonden zijn, waardoor er altijd veel variatie in zit! Je vergadert met de

commissies 1 à 2 keer per maand, wat niet enorm veel is maar altijd wel erg gezellig. Doordat je

commissies onder je hebt ben je ook veel in contact met leden wat het ook zo leuk maakt!

Naast mijn bestuurstaken heb ik ook tijd voor andere dingen zoals studeren, werken en tijd doorbrengen

met vrienden. In het begin moet je hiervoor misschien een balans zien te vinden maar gelukkig sta je er

niet alleen voor! Iedereen in het bestuur zit in hetzelfde schuitje en iedereen heeft hetzelfde doel voor ogen

en wil allerlei leuke en interessante activiteiten neerzetten voor de leden. Hierdoor voel je je een hecht

team dat op allerlei vlakken samenwerkt. Als ik het erg druk heb is er altijd iemand die me wil helpen met

mijn taken en andersom geldt dat ook. 

Ik hoop dat ik je hiermee genoeg heb kunnen informeren over wat mijn functie                                      

 inhoudt en mocht je nog vragen hebben, twijfel niet om mij een                                                   

 berichtje te sturen!

Liefs, 

Fleur

Commisssaris Journalistiek
en Promotie



We hopen dat we je van genoeg informatie hebben voorzien en dat we je enthousiast hebben

gemaakt om je aan te melden voor het 34ste bestuur.

Weet je nu al zeker dat je wil solliciteren? Mail dan je sollicitatiebrief voor 12 maart 23:59 naar

emile@fsw.leidenuniv.nl ! Vermeld hierin je algemene motivatie voor bestuur en je

voorkeursvolgorde van alle zeven functies. Dit moet tussen de 400 en 600 woorden zijn. Hierna

zullen de sollicitanten uitgenodigd worden voor een sollicitatiegesprek, deze zullen eind maart

plaatsvinden. 

Het kandidaatsbestuur zal op 14 april bekend worden gemaakt en de inwerkperiode zal van 18 tot

en met 21 mei plaatsvinden. Daarnaast zal het kandidaatsbestuur op 1 en 2 juni werken aan hun

beleid. Het is dan ook van belang dat deze data worden vrijgehouden. Verder is de EL CID van 14

tot en met 18 augustus, probeer sowieso 14 en 15 augustus vrij te houden! Wil je toch nog wat

meer informatie? Dan kun altijd individueel met ons contact opnemen, of ons een berichtje sturen

via de Instagram, Facebook of mail!

Heel veel liefs,

Het 33ste bestuur

Solliciteren


