Wij zoeken het 32ste bestuur! Word jij dat?
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Lief potentieel 32ste bestuurslid,
Het moment breekt alweer bijna aan dat er een nieuw bestuur gekozen moet worden, en
jij kan daar deel van uitmaken! Dit boekje hebben wij speciaal voor jou gemaakt, zodat
je zoveel mogelijk te weten komt over een bestuursjaar bij Emile. Allereerst zullen we
wat vertellen over de algemene bestuurstaken en wat er allemaal komt kijken bij een
bestuursjaar. Vervolgens zal ieder bestuurslid aan het woord komen en uitgebreid
vertellen wat haar functie inhoudt.
Dit jaar bestaat het bestuur, zoals jullie waarschijnlijk weten, uit zeven leden. Elk jaar is
er een dagelijks bestuur, bestaande uit de Voorzitter, de Secretaris en de
Penningmeester. Daarnaast is er dit jaar een Commissaris Onderwijs, Commissaris
Carrière, Commissaris Evenementen en een Commissaris Journalistiek en Promotie.
Ieder bestuurslid heeft natuurlijk zijn eigen taken maar je werkt ook super intensief met
elkaar samen om alles binnen de vereniging goed te laten verlopen. Om jullie nog iets
meer duidelijkheid te geven zullen wij een globaal beeld schetsen van wat je kan
verwachten van een bestuursjaar. Rond april/mei zal het 32sste bestuur worden
samengesteld door het huidige bestuur en vanaf dat moment zijn jullie het 32 ste
kandidaatsbestuur (KB). Vervolgens zal je met je mede-kandidaatsbestuursgenootjes
hard gaan nadenken over wat jullie willen bereiken tijdens jullie bestuursjaar. Daarnaast
word je door het huidige bestuur ingewerkt en leer je alles over jouw functie en Emile.
Ook zullen er door ons verschillende activiteiten worden gepland want het is natuurlijk
wel zo leuk om je mede-kandidaatsbestuursgenootjes te leren kennen! Ook zullen wij
een beleidsdag organiseren waar jullie kunnen nadenken over jullie gezamenlijke en
individuele beleid. Vlak na de zomervakantie zal de instemmings-ALV plaatsvinden,
waar jullie je beleid kunnen presenteren. Wanneer jullie tijdens deze ALV worden
ingestemd zullen jullie niet langer het kandidaatsbestuur heten, maar zijn jullie officieel
het ft bestuur. Vervolgens zal er een wissel-ALV plaatsvinden, waarop wij het stokje
zullen overdragen en jullie aan het hoofd van de vereniging staan.
Vanaf de wissel gaan jullie zelf je bestuurstaken uitvoeren, waarbij jullie uiteraard altijd
hulp mogen vragen aan ons. Dit houdt in; vergaderen, hokdiensten draaien, theedrinken
met leuke Emile-leden, veel nieuwe mensen leren kennen, alle activiteiten bijwonen,
slapeloze nachten beleven maar vooral heel veel ontwikkeling en plezier!
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!
Liefs, namens het 31ste bestuur, Elsa

Algemene bestuurstaken
Naast de functie-gerelateerde taken zijn er ook taken die iedereen uitvoert. Zo houd je
tijdens bestuursvergaderingen (BV) je bestuursgenoten op de hoogte van de
ontwikkelingen binnen jouw functie 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 in het hok, het verkopen van samenvattingen en
promotiemateriaal en het drinken van vele kopjes thee en het eten van koekjes. Helaas
is het dit jaar (nog) niet mogelijk geweest om leden in het hok te ontvangen maar ook
online kan het contact met leden heel leuk zijn! Naast je aanwezigheid in het hok
organiseer je samen regelmatig een borrel, actieve leden activiteiten (ALA) en organiseer
je een oudbesturenborrel. Namens de vereniging biedt je ook hulp aan de faculteit. Zo
vertegenwoordig je Emile tijdens activiteiten van de Careerservice, de FLO-dag
en proefstudeerdagen. Last but definitely not least, ga je samen met je bestuur in pak
met penning naar verschillende constitutieborrels om medebesturen te feliciteren.
Hopelijk heb je een beter beeld gekregen van de algemene taken die je hebt als bestuur
van Emile. Nu zullen we een specifiekere uitleg geven over de taak van een
commissaris. Een commissaris is geen voorzitter van de commissie. Je behoudt het
overzicht en zorgt dat wat moet gebeuren ook daadwerkelijk gebeurt. Dit doet een
commissaris door vergaderingen bij te wonen en nauw contact te houden met de
voorzitter van de commissie. Uiteindelijk ben jij de eindverantwoordelijke voor de
activiteiten/taken die je commissie doet en stuur en ondersteun je ze hierbij. Belangrijk
om te weten is dat de commissies ieder jaaranders verdeeld kunnen worden over de
bestuursleden, hierbij zullen we kijken wat het beste bij jou en jouw functie past.

Voorzitter
Lieve lezer,
Ik ben nu alweer enkele maanden bezig, en wat is het toch een bijzonder jaar om een
bestuursjaar te doen. Ondanks alle maatregelen heb ik het ontzettend naar mijn zin als
Voorzitter van Emile en heb ik zeker geen spijt van mijn keuze om een bestuursjaar te
gaan doen. Ik snap dat Voorzitter worden een beetje spannend kan klinken maar dat is
het zeker niet! Het is een leuke en uitdagende functie waar je echt super veel van kan
leren! Ik heb dit jaar niet alleen ontzettend veel geleerd over het besturen van een
vereniging maar ook heb ik zes super leuke en lieve meiden leren kennen en ik kan
gerust zeggen dat ik er zes goede vriendinnen bij heb gekregen!
Maar over enkele maanden komt natuurlijk de tijd waarin ik het stokje weer zal
overgedragen. Als je dit leest ben je waarschijnlijk geïnteresseerd in een bestuursjaar en
daar zal ik je dan ook wat meer informatie over gaan geven. Misschien word je daarna
wel mijn opvolger en mag ik je straks gaan helpen met het wegwijs maken in het
Voorzitterschap van Emile!
Als Voorzitter heb je veel afwisselende taken, wat het bestuursjaar heel uitdagend en
leuk maakt. Je bent degene die het overzicht houdt binnen de vereniging. Dit doe je
door bij vergaderingen van commissies langs te gaan en contact te houden met leden,
docenten en andere verenigingen. Daarnaast zit je de bestuursvergaderingen voor. Dit
zijn vergaderingen met het gehele bestuur waarin de gang van zaken binnen Emile wordt
besproken. Voor deze vergadering reserveer je een lokaal (of maak je een
teamsvergadering aan;)) en maak je vooraf de agenda. Uiteindelijk leid je de
vergadering. Het doel is natuurlijk om zo soepel mogelijk alle informatie onder alle
bestuursgenoten te verspreiden en beslissingen te nemen. Je houdt het overzicht in deze
vergaderingen en je stuurt aan op het maken van beslissingen als deze moeten worden
genomen.
Aan je Voorzitterschap zitten ook zeker uitdagingen gebonden. Zo presenteer je soms
voor grote groepen, heb je vergaderingen, afspraken en houd je het contact met
de docenten. Voorbeelden hiervan zijn bijvoorbeeld het praatje op de ouderavond en de
prijzen waar je helpt met de jurering. Naast je dagelijkse taken en de
bestuursvergadering zit je ook de Algemene Leden Vergadering (ALV) voor. Hier worden
alle belangrijke zaken binnen Emile besproken met alle leden. Je taak is om te zorgen
dat de ALV overzichtelijk is en blijft en daarnaast is gemoedelijke sfeer heel belangrijk.
Als Voorzitter woon je ook de nodige vergaderingen bij. Elke maand heb je overleg met
de verenigingen in de ‘gang’ (dit zijn Labyrint, SPIL en Itiwana). Deze vergaderingen
worden geleid door de assessor. Tijdens deze VerO’s (Verenigingen Overleg) bespreek je
belangrijke punten binnen de faculteit en denk je ook na over het organiseren van
gezamenlijke activiteiten of initiatieven. Het StOP (Studievereniging Overleg Platform)
is ook aanwezig tijdens deze vergadering. Zij zijn er om de belangen van
Studieverenigingen in Leiden te behartigen. Ook heb je elke zes weken vergaderingen
bij het LOOP. Dit is het landelijke overlegplatform voor Pedagogische Wetenschappen
en Academische Pabo. Hier overleg je met ‘zusjes’ uit heel Nederland over
de beslissingen en problemen die ze bij de verenigingen tegenkomen. ‘Zusjes’ zijn
verenigingen die ook Pedagogische Wetenschappen en/of Academische Pabo
vertegenwoordigen zoals PAP uit Utrecht en Postelein uit Nijmegen. Deze vergaderingen
zijn heel nuttig om informatie uit te wisselen en van andere verenigingen dingen te leren

waar je wellicht nog niet aan gedacht had. Tot slot heb je vergaderingen met de
Opleidingscommissie Pedagogische Wetenschappen. Dit zijn studentleden en docenten
die verbonden zijn aan het instituut Pedagogische Wetenschappen. Bij alle
vergaderingen die ik hierboven heb genoemd, komen hele nuttige onderwerpen aan bod
en krijg je veel verschillende invalshoeken te horen. Ik heb het afgelopen jaar veel
inspiratie opgedaan voor het organiseren van (online) activiteiten tijdens de
bovengenoemde vergaderingen. De informatie die je verkrijgt bij deze vergaderingen
speel je dan ook door naar je bestuursgenoten die er vervolgens weer mee aan de slag
kunnen, bijvoorbeeld binnen de commissies!
Na enkele taken te bespreken is het natuurlijk ook tijd voor de leuke dingen, waarover
je net wat minder hoeft na te denken. Zo zijn er aan het begin van het jaar
veel constitutieborrels. Hier feliciteer je de andere besturen dat ze bestuur zijn
geworden. Als Voorzitter houd je hier een klein praatje en zing je vervolgens je longen
uit je lijf op het Emile-lied. Daarna is het tijd om lekker te socializen, bier te drinken en
natuurlijk te brassen!
Kortom, als Voorzitter ben je degene binnen de vereniging die op de hoogte is van alles
wat speelt en die betrokken is bij allerlei contacten binnen en buiten de vereniging.
De taken die ik net heb genoemd klinken misschien nu een beetje beangstigend en
veel, maar laat je er niet door afschrikken. Juist door veel afwisseling en de uitdagingen
in onder andere vergaderingen en het socializen met allerlei personen houdt het
Voorzitterschap je lekker bij de les. Daarnaast is er zeker nog tijd om met je vrienden
leuke dingen te doen of nog een bijbaantje naast het bestuursleven te doen. Voor mij is
dit jaar nu al meer dan de moeite waard geweest en ben er zeker van dat dat voor jou
ook zo gaat zijn.
Mocht je nog vragen hebben over de functie, Emile of het bestuursleven in het algemeen
kan je mij altijd een berichtje sturen of mailen!

Liefs,
Elsa

Secretaris
Lieve lezer
Secretaris worden? Ja! Zeker doen. Twijfel je nu nog? Dat snap ik helemaal. Zelf
twijfelde ik ook over een bestuursjaar, zeker doordat Corona nogal wat onzekerheden
met zich meebrengt. Ondanks dat het jaar er door Corona iets anders uitziet, heb ik
zeker geen spijt van mijn keuze om een bestuursjaar te doen! Als Secretaris ben je
lekker gevarieerd bezig en kan je helemaal zelf bepalen wanneer je je taken doet, ideaal!
Uiteraard zijn er wel dingen die dagelijks bijgehouden moeten worden en dingen die een
deadline hebben, maar over het algemeen kan je je agenda helemaal zelf invullen.
Als je net ingestemd bent als Secretaris, kan je meteen aan de slag met de
constitutieborrel. Het organiseren van de constitutieborrel is de verantwoordelijkheid
van de Secretaris, maar uiteraard helpen je bestuursgenoten je hier wel bij. Een
constitutieborrel is een borrel waar mensen de gelegenheid krijgen om je te feliciteren
als nieuw bestuur. Familie, vrienden en oud-besturen zullen op deze borrel aanwezig zijn.
Als Secretaris regel je de locatie, de uitnodigingen, de snacks, de shotjes, de pedel en
meer! De borrels zijn vaak heel erg gezellig en als bestuur word je ook vaak op de
constitutieborrels van andere verenigingen uitgenodigd. Zo leer je veel andere mensen
kennen!
Een andere bezigheid voor een Secretaris is het schrijven van almanakstukjes voor
andere verenigingen. Je kunt al je creativiteit gebruiken om door middel van het thema
van de almanak een link te leggen tussen beide verenigingen. Op een gegeven
moment komen alle stukjes tegelijk, vooral zo in januari-februari, dus dan is het even
druk, maar als je je meest leuke creatie opgestuurd hebt, is het echt heel leuk om je
eigen naam en stukje in een almanak te zien staan. Een almanak is iets blijvends waar
veel mensen in lezen, dus dat is toch wel iets om trots op te zijn!
Verder ben je als Secretaris het gehele jaar de notulist tijdens de bestuursvergaderingen
en de algemene ledenvergaderingen. Je schrijft alle belangrijke dingen op die tijdens de
vergaderingen besproken worden. Iedereen kan zo alle afspraken nog eens teruglezen.
Ook is het handig voor de bestuursleden die niet aanwezig zijn geweest op de
bestuursvergaderingen. Zo kunnen zijn het teruglezen, en weten ze precies wat er
besproken is.
Als Secretaris maak en bestel je ook de Emile verjaardagskaarten. Alle actieve leden
krijgen namelijk zo’n kaartje op hun verjaardag. Om de verjaardagen goed bij te kunnen
houden, maak je aan het begin van het jaar een kalender met daarop alle verjaardagen
van de actieve leden. Hierop kan je wekelijks controleren wie er allemaal jarig is. Je
schrijft de verjaardagskaart met de hand en doet deze dan vervolgens op de post.
Normaal gesproken kan je de verjaardagskaartjes gewoon vanaf de universiteit
versturen, maar in verband met de coronamaatregelen heb ik er voor gekozen om ze
vanuit huis te versturen. Nu combineer ik mijn dagelijkse wandeling met mijn hondje dus
af en toe met een bezoekje aan de brievenbus.
Op de plek waar alle post voor de universiteit ligt, staat ook het postvakje van Emile. Als
Secretaris loop je hier regelmatig langs om te kijken of er nieuwe post ligt. Naast de post
houd je ook de mailbox van Emile bij. Je leest de inkomende e-mails en verdeelt deze
vervolgens over de andere bestuursleden. Algemene mail beantwoord je als Secretaris
zelf, maar uiteraard kan je hierover ook eerst even overleggen bij de
bestuursvergadering.

Je grootste taak als Secretaris is het bijhouden van het ledensysteem. Je houdt bij wie
zich inschrijven, uitschrijven en alumnilid willen worden. Zo kijk je of leden zich op
tijd uitgeschreven hebben. Zo niet, dan breng jij hen daarvan op de hoogte. Bij nieuwe
inschrijvingen zorg jij ervoor dat ze kunnen inloggen in codex. Maar ook zaken zoals
adreswijzigingen houd je als Secretaris bij. Deze veranderingen voer jij door in
het ledensysteem.
Voor je het weet is jouw bestuursjaar alweer aan het einde. Aan het einde van het
studiejaar maak je een leuk welkomstpakketje voor de aankomende eerstejaars. Op
deze manier hoop je dat er zo veel mogelijk nieuwe studenten lid worden bij Emile.
Uiteraard heb je naast je hoofdtaken ook nog kleinere taken. Denk hierbij aan het
meehelpen bij activiteiten en het organiseren van bestuursborrels samen met je
bestuursgenootjes. Daarnaast moet het hok natuurlijk ook schoon en netjes blijven!
Alles bij elkaar lijkt het best veel, maar ik moet zeggen dat het mij enorm is
meegevallen! Ikzelf heb tot nu toe al mijn vakken kunnen volgen en heb ook genoeg tijd
over om buiten de studie nog leuke dingen te doen. Daarnaast merk ik dat je van een
bestuursjaar veel dingen leert. Je bent een team dat samen leuke activiteiten neerzet,
maar soms ook oplossingen moet bedenken als iets niet blijkt te werken. Je groeit naar
elkaar toe en leert elkaar heel goed kennen.
Dus, wil jij ook in zo’n leuk bestuur terecht komen? Geef je dan vooral op! Mocht je nog
vragen of twijfels hebben, stuur me dan vooral een berichtje. Ik vind het heel leuk om
mijn ervaringen te delen en ik denk ook graag met je mee als je ergens mee zit.
Mocht je nog twijfelen, denk dan vooral aan alle leuke dingen die je met je bestuur gaat
doen (en hoe goed je CV verrijkt wordt met dit bestuursjaar)! Ik kan het je zeker
aanraden!
Liefs,
Sabien

Penningmeester & Commissaris Acquisitie
Lieve lezer,
Aangezien je dit boekje aan het lezen bent, ga ik ervan uit dat je een bestuursjaar aan
het overwegen bent. Een hele lastige keuze, daar weet ik alles van! Waar ik vorig jaar
vooral mee zat was de gedachte dat ik studievertraging zou oplopen. Uiteindelijk heb ik
de knoop toch doorgehakt en werd ik Penningmeester en Commissaris Acquisitie van
Emile. En wat ben ik blij met die keuze! Ondanks dat dit jaar nogal bijzonder was en voor
veel beperkingen zorgde, heb ik het enorm naar mijn zin. Ik heb al veel nieuwe dingen
geleerd en als persoon ben ik ook gegroeid. Naast al deze nieuwe vaardigheden is er nog
iets heel leuks wat je overhoudt aan een bestuursjaar: een hechte groep vriendinnen.
Dan nu wat meer over mijn functie. Als Penningmeester beheer je de financiën van
Emile en ben je deel van het dagelijks bestuur. In het begin van het jaar begin je met
het maken van een begroting. In de begroting maak je een inschatting over de uitgaven
en inkomsten voor het komende jaar. Het hele jaar houd je alle inkomsten en uitgaven
bij en aan het eind van het jaar maak je daar een realisatie van. De begroting is dus een
schatting en in de realisatie staan de daadwerkelijke inkomsten en uitgaven. Als
penningmeester ben je ook degene die in de gaten houdt of alle plannen ook mogelijk
zijn op financieel gebied. Soms moet je dus heel kritisch zijn bij bestuursvergaderingen.
Verder ben je verantwoordelijk voor de administratie en de boekhouding. Om voor een
overzicht te zorgen houd je alle inkomsten en uitgaven bij in een boekhoudprogramma.
Andere taken als Penningmeester zijn het betalen van facturen en declaraties,
contributie incasseren, de kassa tellen en geld storten bij de bank. Daarnaast biedt je
hulp aan de Penningmeesters van de commissies zodat zij hun taak kunnen uitvoeren.
Van mezelf ben ik altijd heel kritisch over mijn uitgaven en ik kan er ook echt van
genieten om de prijzen te vergelijken van verschillende winkels. Ik vind het dan ook heel
leuk om dit jaar zo kritisch te zijn over de uitgaven van Emile. Wat ik ook erg leuk vind is
het contact met de penningmeesters van alle commissies. Soms is het voor iemand het
eerste jaar dat hij/zij penningmeester is binnen een commissie en ik weet zelf nog heel
goed hoe lastig het dan kan zijn om een begroting te maken. Het is dan juist leuk om
deze penningmeesters te helpen en ze alleen maar enthousiaster te maken over de
functie.
Ik snap dat sommige mensen het penningmeesterschap een eng idee vinden. Je draagt
best wel een grote verantwoordelijkheid en al die geldbedragen zien er ook gewoon
spannend uit. Het is ook zeker zo dat je als penningmeester soms tegenover uitdagingen
komt te staan, want ook op financieel gebied kunnen er soms onverwachte dingen
gebeuren. Ik vind het belangrijk dat je weet dat je er dan echt niet alleen voor staat! Je
hebt gelukkig je bestuursgenoten waar je mee kunt overleggen en als je er dan nog niet
uitkomt is er altijd nog de KasCommissie die voor je klaar staat. De KasCommissie is er
om je te ondersteunen in je functie en ze voeren ook een paar keer per jaar een controle
uit om te kijken of je niks over het hoofd hebt gezien.
Dit jaar ben ik naast Penningmeester ook Commissaris van de Acquisitiecommissie
(AqCie). Samen met deze commissie ga je op zoek naar sponsoren en andere
samenwerkingen die interessant zijn voor Emile. Je legt contact met nieuwe bedrijven en
onderhoudt contact met bedrijven waarmee al een samenwerking loopt.
Als commissaris stel je de facturen en contracten op als er bedrijven geïnteresseerd zijn
in een nieuwe samenwerking. Van deze taken leer je enorm veel, je leert hoe je

je professioneel opstelt tegenover bedrijven en hoe je het best met hen in gesprek kan
gaan. Commissaris zijn van een commissie is ook erg leuk als afwisseling van je reguliere
taken.
Een bestuursjaar is een erg leerzaam maar vooral heel leuk jaar! Het afgelopen jaar heb
ik nog geen moment spijt gehad van mijn keuze. Ik heb erg leuke dingen meegemaakt
met de rest van het bestuur. Naast de dagelijkse functie en taken die je uitvoert zijn er
ook veel andere dingen die je bezighouden. Wij hebben dit jaar veel moeten missen
vanwege corona, maar ik ga ervan uit dat het 32ste bestuur weer volop feestjes en
andere toffe activiteiten kan organiseren! Om nog even terug te komen op mijn
twijfelpunt om een bestuursjaar te doen: ik merk nu dat het zeker mogelijk is om je jaar
te halen als je daar goed je best voor doet en als het niet lukt, wat is nou één jaar in je
hele leven als je enorm veel leert en er een onvergetelijke ervaring aan over houdt?
Als je nog meer wil weten over mijn functie of nog andere vragen hebt over een
bestuursjaar mag je mij natuurlijk altijd een berichtje sturen! Ik kan je laten zien wat
je allemaal moet doen en ik kan je vertellen over mijn ervaringen. Ik raad je heel erg
aan om een bestuursjaar te doen als je dat interessant lijkt, het is een bijzondere
en leerzame ervaring, af en toe kan het druk zijn en dat moet je ervoor over hebben
maar dat is het helemaal waard.
Dus, neem jij komend jaar mijn plekje over? Ik ben benieuwd!
Liefs,
Chantal

Commissaris Onderwijs
Lieve lezer,
Wat leuk dat je erover nadenkt om een bestuursjaar te gaan doen bij Emile!
Waarschijnlijk heb je op dit moment nog aardig wat twijfels over een bestuursjaar. Dat is
helemaal te begrijpen, ik vond het vorig jaar ook een lastige keuze om te maken.
Uiteindelijk heb ik er gelukkig geen moment spijt van gehad! Aangezien je dit stukje aan
het lezen bent, denk ik dat je interesse hebt in de functie Commissaris Onderwijs. Lees
vooral verder, dan zal ik je iets meer vertellen over deze afwisselende functie.
Als Commissaris Onderwijs houdt ik me bezig met de studie- en onderwijs gerelateerde
taken binnen Emile. Als eerste stel ik twee keer dit jaar de boekenlijst op voor onze
boekverkoop. Hiervoor zoek ik naar de literatuur voor ieder vak in de e-studiegids of
stuur ik een mailtje naar de docent van het desbetreffende vak. Daarnaast heb ik via de
mail contact met onze boekenleverancier om ervoor te zorgen dat alle leden op tijd hun
boeken kunnen aanschaffen.
Daarnaast houdt ik mij ook bezig met onze samenvattingen. In verband met het
coronavirus verstuur ik deze nu vanuit huis op naar leden, maar hopelijk kunnen de
samenvattingen volgend jaar gewoon weer vanuit het hok verkocht worden. Deze
worden dan verkocht door het bestuurslid dat hokdienst heeft. Als Commissaris
Onderwijs houdt je dan wel in de gaten wanneer een bepaalde samenvatting veel
verkocht wordt, zodat je deze kunt gaan aanvullen. Verder zorg ik er ook voor dat
ingeleverde samenvatting worden nagekeken. Hierbij krijg ik gelukkig wel hulp van de
Studiegebonden Commissie (StuCo). Zodra een samenvatting is goedgekeurd koop ik
deze in en zorg ik ervoor dat er genoeg exemplaren geprint worden.
Verder heb ik af en toe contact met de ACPA-coördinator en normaal gesproken zal de
Commissaris Onderwijs ook namens Emile plaatsnemen in de SKG. Dit staat voor
Studenten Klankbord Groep. Hier worden thema’s en problemen besproken die op dat
moment spelen binnen de faculteit. Dit jaar ligt het SKG even stil, maar normaal
gesproken vergadert het SKG iedere maand. Ook heb ik samen met Susan, de
commissaris Carrière, aan het begin van dit jaar de ouderavond voor de eerstejaars
georganiseerd. Als laatste algemene taak organiseer ik bijlessen zodra er meerdere
studenten aangeven dat zij een bepaald vak moeilijk vinden. Ik ga dan op zoek naar een
ouderejaars student die het leuk vindt om een bijles te verzorgen.
Verder ben ik de commissaris van drie leuke commissies. Als eerste organiseer ik samen
met de Studiegebonden Commissie (StuCo) twee lezingen, een workshop, een running
dinner en een symposium. Met deze commissie vergader ik ongeveer eens in de drie
weken. Ten tweede organiseer ik samen met de Activiteitencommissie (AC) dit jaar drie
activiteiten. Het jaarlijkse schoen zetten in december is er hier één van. De andere twee
activiteiten mogen van alles zijn. Deze commissie zie ik ongeveer één keer in de maand
bij een vergadering. De laatste commissie, waar ik drie activiteiten mee organiseer, is de
Academische Pabo Commissie (AcpaCo). Deze commissie organiseert activiteiten die
speciaal op onderwijs gericht zijn en vergadert ongeveer eens in de drie weken.
Ik hoop dat ik je zo duidelijk heb kunnen uitleggen waar ik me dit jaar mee bezig houdt
binnen Emile. Ik snap dat het lezen van zo’n taken opsomming een beetje
afschrikwekkend kan zijn, maar het is allemaal heel leuk om te doen! Ik heb gelukkig ook
nog genoeg tijd over om leuke dingen te doen, en natuurlijk ook om te studeren. Ik zou
je dus zeker aanraden om voor een bestuursjaar bij Emile te kiezen. Aan het begin zal

het even wennen zijn, maar je leert ontzettend veel van een bestuursjaar, van het
organiseren van activiteiten met commissies tot contact met nieuwe mensen tot goed
plannen. En een bestuursjaar doe je natuurlijk niet alleen, je zult altijd je
bestuursgenootjes hebben om je te helpen en leuke dingen mee te doen! Ik hoop
natuurlijk dat je nog steeds geïnteresseerd bent in deze functie, laat het me daarom
vooral weten als je nog vragen hebt of als je gewoon even je twijfels wil delen. Je mag
me dan altijd even een appje of mailtje sturen. Denk er rustig even over na en wie weet
wordt jij volgend jaar wel de Commissaris Onderwijs in het 32ste bestuur!
Liefs,
Eline

Commissaris Carrière
Lieve lezer,
Ontzettend leuk dat je interesse hebt in een bestuursjaar bij Emile! Dit jaar heb ik de
functie van Commissaris Carrière mogen innemen. Het voelt nog als gisteren dat ik zelf
deze keuze ging maken en ik twijfelde enorm. Maar wat ben ik blij dat ik uiteindelijk
toch heb gekozen om het wel te doen, want ik heb er in het afgelopen half jaar al zoveel
uitgehaald! Ik heb veel nieuwe dingen geleerd, ervaringen opgedaan en vooral hele leuke
mensen ontmoet, waaronder mijn zes lieve bestuursgenoten!
Naast de algemene bestuurstaken zijn er ook specifieke taken die horen bij mijn functie
als Commissaris Carrière. Zo onderhoud ik contact met de CareerService,
de Alumnicoördinator en organiseer ik de NVO-praktijkavond.
Verder ben ik de commissaris van drie leuke commissies. Met de AlumniCommissie
(AlumCo) organiseer ik dit jaar twee activiteiten die aansluiten bij de belevingswereld
van studenten en alumni. Deze commissie vergadert één keer in de maand. De
CarrièreCommissie (CaCo) organiseert excursies, workshops en carrièremiddagen en
hiermee vergader ik een keer in de twee weken. Tot slot heb ik de DiesCommissie (Dies)
onder mij die in maart een week organiseert om het bestaan van de vereniging te vieren.
Samen organiseren wij naast een opening ook een studiegebonden activiteit en twee
niet-studiegebonden activiteiten. Hiermee vergader ik ongeveer eens in de drie weken.
Naast de wat serieuzere taken die bij elke functie horen, kun je tijdens een bestuursjaar
genieten van alle activiteiten die Emile organiseert en jezelf verder ontwikkelen. Normaal
kan je ook van veel gezelligheid genieten in het hok en krijg je ook de kans om heel veel
nieuwe mensen te ontmoeten.
Ik zat zelf in mijn jaar nog heel erg te twijfelen of ik bestuur wilde gaan doen, en heb ook
pas mijn motivatiebrief een dag voor de deadline gestuurd. Uiteindelijk ben ik heel erg
blij dat ik ervoor had gekozen, als je het zelf nog niet zeker weet of als je nog vragen
hebt, mag je die altijd aan me stellen! Stuur mij vooral appje of een mailtje. Hopelijk heb
ik je een goed beeld kunnen geven van mijn functie en wie weet word jij mijn opvolger!
Liefs,
Susan

Commissaris Evenementen
Lieve lezer,
Wat leuk dat je geïnteresseerd bent in een bestuursjaar bij Emile! In het 31e bestuur
vervul ik de functie Commissaris Evenementen. Dit vind ik een super leuke functie en ik
zal je er erg graag iets meer over willen vertellen.
Als Commissaris Evenementen heb ik drie commissies: de Feest- en borrelcommissie, de
Reiscommissie en de EerstejaarsActiviteitenCommissie. Binnen mijn functie zorg ik
ervoor dat ik de vergaderingen van deze commissies bij woon, help ik bij het
brainstormen en zorg ik dat de commissie niks vergeet bij het organiseren van de
activiteiten. De updates van de vergaderingen koppel ik terug aan het bestuur tijdens de
bestuursvergaderingen. De andere bestuursleden kunnen mij dan nog op dingen wijzen
en ook advies geven als ik er zelf niet helemaal uit kom. En dan denken jullie nu
misschien, was dat het? Eigenlijk wel, maar stiekem komt er toch nog wel wat meer bij
kijken. Denk bijvoorbeeld aan mailtjes sturen, draaiboeken controleren, taakjes doen,
vragen beantwoorden van de leden, contact houden met de commissaris Journalistiek en
Promotie, zodat alles op tijd wordt gepromoot, en met de universiteit. Zeker nu met
Corona is het belangrijk om alles goed op orde te hebben.
De FeestCommissie is een rustige instapcommissie, die ongeveer eens in de 3 weken
vergadert. Normaal gesproken is de commissie bezig met contact leggen met een andere
vereniging, een DJ zoeken, een locatie vastleggen en versiering kopen. Dit jaar was dat
natuurlijk wel anders, maar hopelijk is dat volgend jaar weer mogelijk! Je zal vooral hulp
bieden bij het zoeken van een andere vereniging, omdat jij een aantal verenigingen al
kent door de CoBo’s. De feestjes die dit jaar georganiseerd zijn waren vooral online,
daarbij is het belangrijk dat je een goed media-kanaal gebruikt en zal de commissie veel
mail-contact hebben met de leden omdat ze niet naar de universiteit kunnen komen.
Bij de ReisCommissie is het wat drukker. Normaal gesproken moeten we 1x per week
vergaderen en hebben we strakke deadlines. Je moet namelijk o.a. hostels en
vliegtickets regelen, daarnaast moeten er activiteiten georganiseerd worden. Het is even
zweten maar uiteindelijk wordt er vaak iets moois neergezet en kan je samen met je
studievrienden op reis! Helaas was er ook dit jaar minder mogelijk met reizen, dus
hoefden we iets minder vaak te vergaderen. Maar de commissie had wel een heel leuk
alternatief neergezet.
Tot slot heb ik de EerstejaarsactiviteitenCommissie (EJA) onder mij die het
eerstejaarsweekend en de eerstejaarsactiviteit organiseert. Deze activiteiten zorgen voor
een goede start voor de eerstejaarsstudenten. Hiermee vergader ik ongeveer eens in de
drie weken, maar later in het jaar eens in de twee weken. Je helpt o.a. met de locatie
reserveren, geeft tips vanuit voorgaande jaren en begeleid het weekend samen met de
rest van de commissie en het bestuur.
Verder ben je naast je commissies ook bezig met je andere bestuursgenoten. Het is
belangrijk dat je je mening laat horen tijdens vergaderingen en eventueel mee denkt aan
oplossingen en alternatieven. Bijvoorbeeld hoe een bestuursborrel het beste
vormgegeven kan worden, of welke nieuwe merchandise we gaan verkopen. Daarnaast
help je de andere bestuursleden met het maken van beslissingen, want samen zie je
meer invalshoeken dan in je eentje.

Naast al deze dingen heb je vaak ook nog hokdiensten en help je met het netjes houden
van het hok. Helaas hebben wij hier niet zoveel gezeten het afgelopen jaar, dus dat ging
voor ons niet op. Al met al is het dus wel druk, maar ook heel leuk en gezellig. Ik heb
namelijk naast het bestuursjaar genoeg tijd gehad voor andere dingen, zoals de studie,
mijn vrienden en een bijbaantje.
Waarom ik uiteindelijk voor een bestuursjaar heb gekozen is omdat je er onwijs veel van
leert en nieuwe ervaringen opdoet. Maar wat ik uiteindelijk het leukste vind is de hechte
band die je met je bestuur ontwikkelt en dat je samen trots kan zijn op wat je voor de
leden neerzet en wat je doet voor de vereniging. Ondanks dat het wel natuurlijk veel
werk is voor langere tijd en je verantwoordelijk bent, is het een onwijs gave ervaring en
raad ik het iedereen aan! Als je er meer over wil weten mag je mij er natuurlijk altijd
over vragen en misschien mag jij volgend jaar deze functie overnemen!
Liefs,
Magali

Commissaris Journalistiek en Promotie
Lieve lezer,
Wat superleuk dat je geïnteresseerd bent in een bestuursjaar! Dit jaar heb ik de functie
Commissaris Journalistiek en Promotie mogen vervullen. Aangezien ik mijn functie erg
leuk vind, vertel ik hier natuurlijk graag wat meer over.
Als Commissaris Journalistiek en Promotie houd ik mij bezig met alles wat met de
promotie van en rondom Emile te maken heeft. Dit betekent dat ik veel werk met
social media zoals Facebook, LinkedIn en Instagram. Deze vormen van social media houd
ik bij namens Emile. Ik zorg ervoor dat alle leden up-to-date zijn met wat er allemaal bij
Emile gebeurt. Zo zet ik alle activiteiten op onze sociale media zodat de leden hier
makkelijk bij kunnen en hopelijk ook enthousiast worden om te komen. De handigheid
hierin komt vanzelf. Ik ben zelf helemaal geen grootgebruiker van Instagram/Facebook,
maar oefening baart kunst! Ik hoef er nu niet eens meer bij na te denken als ik iets wil
plaatsen, dus maak je hier geen zorgen om. Ook de posters voor de promotie hoef je
lang niet allemaal te maken. Elke commissie heeft een lid promotie, die de posters kan
maken en de promotietekst kan schrijven. Afgelopen jaar (met Corona aan alle kanten)
heb ik wel elke twee weken posters gemaakt voor de spelletjesavonden van het bestuur,
en voor overige activiteiten die door het bestuur georganiseerd worden. Ik vind posters
maken zelf overigens alleen maar heel leuk om te doen, en ook hier wordt je sneller
handig in dan je misschien zou denken.
Naast de sociale media ben ik ook verantwoordelijk voor de website, de nieuwsbrief en
het maken van foto’s. Op de website zet ik de posters van alle aankomende activiteiten
en zorg ik dat iedereen alle nodige informatie van Emile, bijvoorbeeld lid worden, de
boekverkoop of de vacatures van onze sponsors, kan vinden. Elke maand verstuur ik ook
een nieuwsbrief die door alle leden van Emile ontvangen wordt. Dit vind ik ook altijd leuk
om te doen, omdat ik zo zelf ook heel goed op de hoogte bent van alle leuke activiteiten
die mijn bestuursgenootjes de komende maand gaan organiseren. Naast alle promotie
kan ik tijdens een activiteit uiteraard ook zelf meedoen en foto’s maken. Deze foto’s zoek
ik hierna uit en zet ik op de website. Nu is dat dit jaar natuurlijk een beetje anders
geweest (hoeveel foto’s van mijn laptopscherm zijn nog leuk?), maar voor jou zal dat
hopelijk niet eens meer een probleem zijn!
Hiernaast ben ik ook commissaris van 2 ontzettend leuke commissies, namelijk de
Blogcommissie en de MannenCommissie.
De BlogCommissie schrijft elke week een stuk wat op de blog van Emile, de Tabula
Scripta, komt. Dit wisselt af tussen studiegerelateerde stukken (die bijvoorbeeld
toepasselijk zijn op aankomende lezingen of symposia) en niet-studiegebonden stukken
(die bijvoorbeeld gaan over wat te doen tijdens de lockdown, heel handig!). Ook heeft de
BlogCommissie dit jaar wat korte vlogs gemaakt voor op de Instagram, wat ook heel leuk
is om te zien!
Met de MannenCommissie organiseer ik twee activiteiten en doe ik gezellig mee in alle
vergaderingen. De MannenCommissie weet altijd met hele leuke en originele ideeën te
komen, en is daarom een leuke commissie om te leiden.
Dit omschrijft wat ik allemaal doe binnen mijn functie, maar dat is niet alles wat een
bestuursjaar inhoudt. Je leert veel nieuwe dingen doen en je leert om flexibel te blijven
(zeker in mijn corona gevulde bestuursjaar). Ook is het heel gezellig om samen met je

bestuursgenootjes te werken aan de activiteiten en een hoop nieuwe leden te leren
kennen. Het kan soms best druk worden, maar uiteindelijk ben ik altijd blij dat ik een
bestuursjaar ben gaan doen. En als ik het al naar m’n zin gehad heb terwijl mijn
bestuursjaar begon in 2020, moet je je eens voorstellen hoe gaaf dat van jou kan zijn ;).
Ik heb zelf de keuze om een bestuursjaar te gaan doen ook niet direct gemaakt. Ik heb
eigenlijk mijn motivatiebrief ook pas op de dag voor de deadline ingestuurd. Ik vond het
spannend, omdat ik toch ook mijn tweede jaar van de studie moest doen. Ik ben
uiteindelijk erg tevreden dat ik het wél gedaan heb, maar ik snap het heel goed als je het
nog niet zeker weet. Stuur mij dan ook vooral een appje, een mailtje, of bereik me via de
socials als je me wat wil vragen! Ik hoop dat je zo genoeg informatie van mij gehad hebt
en dat ik jou volgend jaar misschien wel mijn opvolger mag noemen.

Liefs,
Kirsi

Dus lieve lezer,
We hopen dat je na het lezen van dit boekje wat wijzer bent geworden over wat een
bestuursjaar inhoudt en dat het je heeft geholpen om een weloverwogen keuze te
kunnen maken voor een bestuursjaar bij Emile. Als je nog twijfelt kan je altijd contact
opnemen met een van ons om (online) een kopje thee te drinken of een keertje mee te
kijken met de bezigheden van een bepaalde functie. Ben jij na het lezen van dit boekje
nog enthousiaster geworden voor een bestuursjaar bij Emile? Stuur dan uiterlijk 29
maart je sollicitatiebrief, met daarin je motivatie en drie voorkeursfunctie(s), naar
emile@fsw.leidenuniv.nl. We zien jouw brief graag tegemoet en wie weet beleef jij
volgend jaar een onvergetelijke tijd bij Emile!
Heel veel liefs,
Het 31ste bestuur

Contactgegevens
Mail Emile → emile@fsw.leidenuniv.nl

Of stuur ons persoonlijk een appje!
Elsa: 06 - 37328416
Sabien: 06 - 25556128
Chantal: 06 - 12459705
Eline: 06 - 22127991
Susan: 06 - 49641175
Magali: 06 - 43444263
Kirsi: 06 – 48343512

