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Introductie

 

 

Enthousiast geworden voor één of meerdere commissies? 

Schrijf je dan snel in! Dit kan tot 1 oktober.

 

Voor vragen of meer informatie mag je altijd even langskomen in het hok, een mailtje sturen naar

emile@fsw.leidenuniv.nl, ons DM’en op Instagram of een vraag inzenden op Instagram tijdens onze

maandelijkse Q&A!

 

Hopelijk tot snel,

Het 32e bestuur

 

Het nieuwe collegejaar is weer begonnen. Dit betekent dat Emile weer op zoek gaat naar leden om

commissies mee te vormen. Lijkt het je leuk om buiten je studie jezelf te ontwikkelen en een

gezellig jaar te hebben waarbij je veel nieuwe mensen leert kennen? Dan is een commissie

misschien wel iets voor jou! In een commissie heb je de mogelijkheid om bij te dragen aan het

leuke studiejaar wat Emile voor studenten gepland heeft. Denk hierbij aan het organiseren van één

van de vele leuke activiteiten zoals een lezing, workshop, een feest of een reis. In dit boekje zal er

uitleg worden gegeven over alle commissies die er dit jaar binnen Emile zijn en zal er een korte

uitleg zijn over de functies binnen een commissie.
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Introductie

Een commissie is helemaal voor en door leden van Emile. Het bestuur is actief met haar

commissies en daardoor heeft elke commissie zijn eigen commissaris, dit is iemand uit het

bestuur. De leden zijn voor ons van groot belang en we kijken er naar uit om samen met jullie een

mooi jaar tegemoet te gaan. We zullen naast een uitleg over de commissies ook wat over onszelf

vertellen zodat jullie weten wie jullie zal begeleiden tijdens een commissie en helpen bij het

uitvoeren van jullie functies. 

Functies binnen een commissie

Voorzitter

Secretaris 

Penningmeester

Lid promotie

Binnen elke commissie vervullen leden een bepaalde functie. Om dit georganiseerd te houden

heeft elke commissie dezelfde standaardfuncties. Deze functies zijn:

      De voorzitter houdt het overzicht tijdens vergaderingen, reserveert het lokaal voor de      

      vergadering en maakt een agenda over alles wat besproken moet worden tijdens een 

      vergadering.

       De secretaris notuleert tijdens vergaderingen en houdt de mail bij.

       De penningmeester houdt overzicht over alle kosten binnen de commissie. Hiervoor 

       maakt de penningmeester een begroting en een realisatie.

       Het lid promotie zorgt voor alle promotie binnen de commissie. Dit betekent het 

       maken van posters voor activiteiten en het schrijven van promotiestukjes

 



Wie zijn wij?

 

Carolien (Voorzitter)

Hi allemaal! Ik ben Carolien en ik ben 22 jaar oud. Ik ga dit jaar alweer

aan mijn vierde jaar van Pedagogische Wetenschappen beginnen.

Hiernaast ga ik ook starten met het eerste jaar van Rechtsgeleerdheid!

Daarnaast zal ik aankomend studiejaar de voorzitter zijn van Emile. Ik

zal contact houden met andere verenigingen, de universiteit en

natuurlijk met de studenten! Ook zal ik de MannenCommissie onder me

hebben, wat ik super leuk vind! Ik heb dankzij Emile helemaal mijn

plekje gevonden op de universiteit. Dit jaar hoop ik dit ook aan andere

studenten te kunnen bieden! Ik heb er dus super veel zin in en hoop

jullie allemaal langs te zien komen in het hok!

Laura (Secretaris)

Hoi allemaal! Ik ben Laura Boncz, 19 jaar en ik ben dit jaar derdejaars

student Pedagogische Wetenschappen. Aankomend jaar zal ik de rol van

Secretaris vervullen binnen Studievereniging Emile, en daar heb ik erg

veel zin in! Ik zal me vooral bezighouden met de administratieve zaken,

zoals het bijhouden van de post en de mail en de in- en uitschrijvingen

van Emile-leden. Dit jaar mag ik twee leuke activiteiten organiseren met

de AlumniCommissie. Ik kijk er naar uit om het jaar te starten en jullie

beter te leren kennen tijdens alle leuke activiteiten aankomend jaar!

Maartje (Penningmeester en Commissaris Acquisitie)

Hoihoi! Ik ben Maartje en ik ben 21 jaar! Ik ga nu naar het derde jaar

van de Academische Pabo en ben dit jaar de penningmeester en

commissaris acquisitie van Emile. Dus als het om geld gaat moet je bij

mij zijn of ik bij jou als je je contributie niet betaalt. Ik heb er

superveel zin in en kijk er dan ook naar uit om jullie allemaal weer te

zien bij de activiteiten en jullie beter te leren kennen! 



Wie zijn wij?

 

Gaby (Commissaris Onderwijs)

Hoi! Ik ben Gaby en ik ben 20 jaar. Ik ben een derdejaars Academische

Pabo student en ik zal komend jaar Commissaris Onderwijs zijn. Dit

betekent dat ik met drie hele leuke commissies activiteiten zal

organiseren! Dit zijn de Studiegebonden Commissie, de Academische

Pabo Commissie en de Eerstejaarsactiviteiten Commissie. Wanneer je

vragen hebt over studiegerelateerde zaken of bovenstaande commissies

kom je bij mij. Of uiteraard wanneer je onterecht de boekenkorting

hebt toegepast, dan zal ik je moeten stalken om lid te worden. Ik kijk

er naar uit om jullie te zien bij de activiteiten en jullie beter te leren

kennen. Ik heb er zin in, jullie ook? 

Merel (Commissaris Evenementen)

Hi! Ik ben Merel, ik ben 21 jaar en zal dit jaar Commissaris Evenementen

zijn. Ook ben ik tweedejaars Pedagogische Wetensschappen student. Ik

zal drie commissies begeleiden, de Feest- en BorrelCommissie, de

ReisCommissie en de DiesCommissie. Ik heb hiervoor zelf ook bij de

Feest- en Borrel Commissie en de DiesCommissie gezeten en dit met

plezier gedaan. Lijkt het jou ook leuk om je aan te sluiten bij een van

deze commissies, twijfel dan niet en schrijf je vooral in. Ik hoop dat alles

weer een beetje naar normaal zal gaan en dat ik, samen met mijn

bestuursgenoten, daarbij een toevoeging kan geven om te laten zien hoe

leuk je studententijd kan zijn! Wees vooral niet bang om gezellig met mij

te komen kletsen of je vragen te stellen. Ik hoop jullie snel te zien bij

een van de commissies!

Milou (Commissaris Journalistiek en Promotie)

Hey, ik ben Milou, ik ben 19 jaar en ga dit jaar aan de slag met het

tweede jaar Pedagogische Wetenschappen. Vorig jaar heb ik in de

Feest- en BorrelCommissie gezeten, super gezellig! Ik word

Commissaris Journalistiek en Promotie binnen het bestuur en heb

daarbij drie commissies onder me. Dit zijn de CarrièreCommissie, de

BlogCommissie en de ActiviteitenCommissie. Ik hoop dit jaar bij Emile

veel te leren, veel plezier te hebben en veel (nieuwe) leden te leren

kennen. Daarnaast hoop ik dat wij, als bestuur, er voor kunnen zorgen

dat jullie een leuk jaar bij Emile ervaren.



Overzicht commissies

 

MannenCommissie (ManCo)

AlumniCommissie (AlumniCo)

AcquisitieCommissie (AqCie)

Studiegebonden Commissie (StuCo)

Academische Pabo Commissie (AcpaCo)

EerstejaarsActiviteitenCommissie (EJA)

Feest- en Borrelcommissie (FeBo)

DiesCommissie (DiesCo)

ReisCommissie (ReisCo)

BlogCommissie (BlogCo)

ActiviteitenCommissie (AC)

CarrièreCommissie (CaCo)

Voorzitter (Carolien)

Secretaris (Laura) 

Penningmeester (Maartje)

Commissaris Onderwijs (Gaby)

Commissaris Evenementen (Merel)

Commissaris Journalistiek & Promotie (Milou)



 

In deze commissie gaan we op zoek naar bedrijven of organisaties die ons willen sponsoren of op

een andere manier een leuke samenwerking aan willen gaan! Het is een erg leuke en hele

leerzame commissie waarin je leert hoe je goed contact kunt leggen met bedrijven, wat

misschien later ook van pas kan komen. Een heel leuk onderdeel van de commissie is de

traditionele bingo avond. Voor deze activiteit gaan we met z'n allen op zoek naar bedrijven die

leuke prijsjes willen sponsoren. Met deze commissie vergader je ongeveer eens per 2 of 3

weken. Vind jij het leuk om in contact te komen met het bedrijfsleven en sponsoren te werven

om vervolgens ook nog een spetterende bingo te organiseren? Meld je dan aan bij deze

commissie. Nog niet overtuigd en heb je vragen? Kom dan langs in het hok of stuur een DM naar

de Instagram van Emile!

 

AcquisitieCommissie (AqCie)

AlumniCommissie (AlumniCo)
De AlumniCommissie (Alumni) is een commissie die zich vooral richt op de Alumni-leden. Dit zijn

leden van Emile die al afgestudeerd zijn, maar nog steeds betrokken willen blijven bij de

studievereniging. Alumni-leden vormen een belangrijke bijdrage voor studievereniging Emile en

het is daarom van belang dat wij af en toe iets terug kunnen doen voor hen. Als commissielid zal

je gedurende het jaar 1 lezing en 1 workshop organiseren! De invulling van de lezing en de

workshop is helemaal aan jullie en nieuwe ideeën zijn altijd welkom! Naast het organiseren van

twee leuke activiteiten krijg je ook de kans om je netwerk uit te breiden, doordat je in contact

komt met verschillende Alumni-leden en reguliere leden. Als commissielid bij de

AlumniCommissie vergader je ongeveer 1 keer in de maand. Wanneer de geplande activiteit

bijna plaatsvindt, vergader je misschien iets vaker. Vind jij het leuk om nieuwe mensen te

ontmoeten en interessante activiteiten te organiseren, maar wil je niet teveel tijd kwijt aan een

commissie? Dan is de AlumniCommissie misschien wel iets voor jou!

Academische Pabo Commissie (AcPaCo)

Commissies

De Academische Pabo Commissie is speciaal in het leven geroepen

voor ACPA-studenten. Deze commissie organiseert interessante

activiteiten die aansluiten op de lesstof van de Academische Pabo.

Deze activiteiten krijgen de naam ACPA-activiteit, maar zijn voor

iedereen toegankelijk. Je gaat bijvoorbeeld op zoek naar

enthousiaste mensen die willen spreken op de universiteit of regelt

een excursie naar een onderwijsinstelling of school. Dit jaar gaat

het om twee lezingen en één excursie. Dit is een uitstekende

commissie waarin je actief kan zijn naast je drukke

studentenleven. Zo zorg jij voor de koppeling tussen theorie en

praktijk! Ben je enthousiast geworden? Schrijf je dan nu in!



StudiegebondenCommissie (StuCo)

CarrièreCommissie (CaCo)

Commissies

 

Krijg jij niet genoeg van je studie? Dan is de Studiegebonden Commissie van Emile misschien

wel iets voor jou! Deze houdt zich bezig met het organiseren van studiegerelateerde activiteiten

voor alle studenten van Pedagogische Wetenschappen en de Academische Pabo. Zo organiseert

de StuCo lezingen, workshops, een symposium, een running dinner en nog veel meer! Totaal

gaat het om zes activiteiten. Jij zal samen met je commissiegenoten op zoek gaan naar

interessante en enthousiaste sprekers die het leuk vinden om wat te komen vertellen over hun

werkveld. Misschien leg je zelf ook wat connecties! Ook helpt de commissie bij het vergaren en

nakijken van samenvattingen die in het hok van Emile verkocht kunnen worden. Je gaat actief op

zoek naar studenten die het leuk vinden om samenvattingen te schrijven in ruil voor een mooie

vergoeding. Dit kan je zelf ook zijn! Daarnaast spreekt de Studiegebonden Commissie bijna

wekelijks af en is het een mooie kans om sociale contacten te maken. Spreekt dit alles je aan en

denk je een goed oog te hebben voor leerzame activiteiten? Schrijf je dan snel in voor de

Studiegebonden Commissie! 

De CarrièreCommissie (CaCo) organiseert activiteiten die gericht zijn op jouw carrière na je

studie. Deze activiteiten bestaan uit twee excursies, een carrièremiddag en twee workshops. Één

van deze workshops is standaard de Kinder-EHBO, waarbij een EHBO-diploma te verdienen is!

De excursies zullen zijn naar instanties binnen het pedagogisch werkveld. Als lid van de

commissie ben je verantwoordelijk voor het zoeken naar een instantie, het maken van een

afspraak en het begeleiden van de deelnemers naar de locatie. De CaCo organiseert ook een

carrièremiddag, waarbij er verschillende activiteiten plaatsvinden die gericht zijn op het

toekomstperspectief. De commissie mag de invulling van deze activiteiten zelf bedenken. Door

middel van deze carrièremiddagen kun je een beter beeld krijgen van het werkveld waarin je

later terechtkomt en kun je wellicht al een interessante stageplek of bijbaan vinden. Je vergadert

om de twee weken en met het organiseren van vijf activiteiten is dit een wat drukkere

commissie. Wil jij meer te weten komen over je toekomstige carrière en leuke activiteiten

organiseren? Meld je dan aan voor de CarrièreCommissie!



 Feest- en BorrelCommissie (FeBo)

BlogCommissie (BlogCo)

Commissies

De ActiviteitenCommissie organiseert in totaal drie activiteiten. Aan twee van deze activiteiten

mag je, als commissie, geheel je eigen invulling geven. Dit kan verschillen van een kroegentocht

tot een sportactiviteit! De andere activiteit staat al vast en dat is het traditiegetrouwe schoen

zetten met Sinterklaas. Je hebt dus veel vrijheid met deze commissie. Je vergadert ongeveer 1

keer per maand. Met deze commissie ben je niet super veel tijd kwijt. De activiteiten die je

organiseert, zijn goed verdeeld over het jaar. Je kan je organisatie skills opkrikken bij deze

commissie, en daarnaast is het gewoon heel gezellig. Ben jij een echte organisator en heb je

misschien al een paar ideetjes voor activiteiten? Schrijf je dan nu in voor de

ActiviteitenCommissie!

ActiviteitenCommissie (AC)

Ben jij een echt feestbeest? En heb jij het in je om leuke

borrels en feesten te organiseren? Kom dan bij de Feest- en

Borrelcommissie! Dit jaar zullen wij 3 feesten en een borrel

organiseren. Aan het begin zal je ongeveer één keer in de

twee weken vergaderen. Wanneer de datum van het feest of

de borrel dichterbij komt zal dit één keer per week worden.

Om alles te regelen zijn er vier aspecten die natuurlijk niet

kunnen ontbreken! Dat is een gezellige vereniging, een

geschikte locatie, een toffe DJ en natuurlijk wat versiering.

Het is dan ook een commissie die niet al te veel werk vergt

en je zal er niet al te veel tijd aan kwijt zijn. Dus houd jij wel

van een feestje en heb jij zin om dit jaar eindelijk weer eens

fysieke feesten en borrels te organiseren? Schrijf je dan snel

in! 

 

Heb jij een verborgen schrijftalent? Vind je het leuk om lekker creatief bezig te zijn? Dan heb je

bij de Blogcommissie de kans om je helemaal uit te leven! Met je commissie zorg je ervoor dat er

iedere week nieuwe stukken verschijnen. De onderwerpen kunnen studiegebonden zijn zoals

verslagen van excursies of een artikel met een thema wat net bij je college is behandeld. Maar

ook niet-studiegebonden stukken zijn welkom op de blog, want recepten en tips voor de leukste

plekjes in Leiden zijn altijd welkom! Bovendien mogen de stukken ook in de vorm van een vlog

of een filmpje of op de manier waarop jij het leuk vindt om je creativiteit te uiten. Je vergadert

één keer per maand en bent er dus niet heel veel tijd aan kwijt! Voel je gelijk al inspiratie voor

een interessant stuk omhoogkomen? Neem alvast een kijkje op tabulascripta-emile.nl en schrijf

je in voor de Blogcommissie!



Commissies

 

De EJA organiseert elk jaar een eerstejaarsweekend en een eerstejaarsactiviteit. Het

eerstejaarsweekend vindt plaats in de maand september van het volgende studiejaar. Tijdens dit

weekend krijgen de nieuwe studenten de kans om elkaar beter te leren kennen door middel van

een tof programma, waaronder kennismakingsspellen en een themafeest. Hierbij leggen zij vaak

vriendschappen voor de rest van hun studietijd. Jij als commissielid krijgt de kans om hen een

onvergetelijk weekend te laten beleven. Samen met jouw commissieleden bedenk je het

programma, bereid je dit voor en mag je als begeleiding zelf ook mee. Daarnaast organiseert de

EJA ook een activiteit speciaal voor alle eerstejaars. Heb jij al leuke ideeën om

eerstejaarsstudenten een warm welkom te geven? Meld je dan nu aan!

EerstejaarsActiviteitenCommissie (EJA)

ReisCommissie (ReisCo)
Vind jij het leuk om veel op pad te zijn? En lijkt het je leuk om in het buitenland studiegebonden

activiteiten en niet-studiegebonden activiteiten te organiseren? En wil jij een mooie stad

uitzoeken? Kom dan in de ReisCommissie! De ReisCommissie zal dit jaar 2 reizen organiseren.

Een korte reis van 3 dagen en een lange reis van ongeveer 8 dagen. Bij deze reizen zal je als

commissie activiteiten organiseren en alle andere aspecten die komen kijken bij het maken van

een reis. Een reis organiseren is natuurlijk heel leuk om te doen, maar vergt wel wat tijd, je zal

natuurlijk veel moeten regelen. Daarom zal je vanaf het begin al wekelijks vergaderen en

brainstormen over een leuke plek voor de reis. Naast de vergaderingen kan je in de week ook

wel eens tijd vrij moeten maken voor het uitzoeken van de leukste hostels of het beste vervoer

en andere aspecten van een reis. Dit zal echter niet elke week het geval zijn ;) Dus houd jij van

reizen en wil je een reis organiseren naar een leuke stad! Schrijf je dan snel in voor deze

commissie! 

DiesCommissie (DiesCo)
De DiesCommissie (Dies) is een commissie die de verjaardagsweek/ het bestaan van Emile

organiseert. In deze week in maart zullen er vier activiteiten georganiseerd worden. Als

commissie zorg je voor een feestelijke opening, een kleine activiteit, een grote activiteit en een

studiegebonden activiteit. Als commissie bepaal je zelf hoe je deze activiteiten vormgeeft. In het

begin zal je nog niet zoveel te bespreken hebben dus zal je een of twee keer in de maand

vergaderen, maar naarmate de maand maart nadert zullen er wekelijkse vergaderingen

plaatsvinden. Aan deze commissie zal je naast de vergaderingen niet heel veel meer tijd kwijt

zijn. Vind jij het leuk om ervoor te zorgen dat het bestaan van Emile goed gevierd wordt met

leuke activiteiten. Meld je dan snel aan voor de DiesCommissie!



MannenCommissie (ManCo)

Commissies

 

Ben jij een man en houd je van gezelligheid? Dan ben je al snel op je plek in de

Mannencommissie! De Manco is opgericht om de mannen van Emile een speciaal plekje te geven

binnen onze vereniging. Elk jaar organiseert de ManCo twee spetterende activiteiten waarbij jij

kan helpen in het organiseren hiervan. Voorbeelden van activiteiten die de ManCo de afgelopen

jaren heeft georganiseerd zijn een escaperoom, bubblevoetballen, lasergamen en kanoën. De

ManCo vergadert ongeveer een keer in de drie weken, dus je hebt nog genoeg tijd voor andere

leuke dingen! Wil jij als man meehelpen in deze gezellige commissie? Schrijf je dan in voor de

ManCo!

Inschrijven?
Enthousiast geworden voor één of meerdere commissies? Schrijf je dan snel in! Dit kan tot 1

oktober.

 

Voor vragen of meer informatie mag je altijd even langskomen in het hok, een mailtje sturen

naar emile@fsw.leidenuniv.nl, ons DM’en op Instagram of een vraag inzenden op Instagram

tijdens onze maandelijkse Q&A!
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