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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 (SB05), een mailtje

sturen naar emile@fsw.leidenuniv.nl of ons DM’en op Instagram.

 

Hopelijk tot snel,

Het 33e 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?

 

Danique (Voorzitter)

Tatum (Secretaris)

Britt (Penningmeester en Commissaris Acquisitie)

Hoi! Ik ben Danique, 22 jaar en dit jaar derdejaars student

Pedagogische Wetenschappen. Aankomend jaar zal ik de Voorzitter zijn

binnen het 33ste bestuur van Studievereniging Emile. Ik zal mij bezig

houden met het onderhouden van contact met andere verenigingen,

docenten, de universiteit en studenten. Ik zal geen commissie onder mij

hebben. Wel hoop ik een aantal vergaderingen van verschillende

commissies bij te wonen om jullie zo te leren kennen. Verder kunnen

jullie altijd naar mij toe komen voor vragen of om gezellig te kletsen

met een theetje in het hok. Hopelijk zie ik jullie snel bij activiteiten, in

het hok en bij de commissievergaderingen!

Hii allemaal! Ik ben Tatum van Starkenburg, 19 jaar en ik ben dit jaar

tweedejaars student Pedagogische Wetenschappen. Aankomend

studiejaar zal ik de rol van Secretaris vervullen binnen Studievereniging

Emile, waar ik erg veel zin in heb. Ik zal mij met veel verschillende

dingen bezighouden, voornamelijk administratieve zaken. Zoals onder

andere het bijhouden van de post en mail, maar ook de in- en

uitschrijvingen vallen onder mijn verantwoordelijkheid. Ondanks dat er

geen commissie onder mij valt, sta ik altijd open voor een gezellig

praatje in het verenigingshok. Ook kijk ik er natuurlijk naar uit om veel

van jullie te zien tijdens alle leuke activiteiten aankomend jaar! 

Hoi allemaal! Mijn naam is Britt en ik ben 19 jaar oud. Ik ben net

begonnen aan alweer mijn derde jaar van de studie pedagogische

wetenschappen. Dit jaar zal ik de penningmeester & commissaris

acquisitie zijn bij Emile. Dit betekent dat ik mij vooral bezig zal houden

met alles wat met geld te maken heeft. Zo zal ik bijvoorbeeld de

contributie innen en de penningmeesters van de commissies begeleiden.

Een ander belangrijk onderdeel is het zoeken naar samenwerkingen en

sponsoren. Dit hoef ik gelukkig niet alleen te doen. Hier heb ik een hele

leuke commissie voor: de acquisitiecommissie! Ik denk dat we er met

zijn allen een heel mooi jaar van gaan maken. Ik heb heel veel zin om

jullie allemaal te zien op activiteiten en in het hok. Mocht je nog vragen

hebben, kan je altijd naar me toe komen!



 

Wie zijn wij?

Merijne (Commissaris Onderwijs)

Martine (Commissaris Evenementen)

Fleur (Commissaris Journalistiek en Promotie)

Noa Stroet (Commissaris Carrière)

Hee! Ik ben Merijne, ik ben 20 jaar en ik zit dit jaar in mijn derde jaar van

Pedagogische Wetenschappen. Ik zal dit jaar de Commissaris Onderwijs zijn van

Emile! Dat betekent dat ik drie gezellige commissies onder mij heb, waarmee ik

leuke activiteiten organiseer. Dit zijn de Studiegebonden Commissie,

Academische Pabo Commissie en de Activiteiten Commissie. Met deze commissies

heb ik erg veel zin om er een leuk jaar van te maken! Als je vragen hebt over

studie gerelateerde zaken of over één van deze commissies kan je altijd naar mij

toe komen! Ik kijk er naar uit om te beginnen en jullie snel te zien in het hok of

bij één van de activiteiten van Emile! 

 

Heee allemaal! Ik ben Noa, 20 jaar en ik ben nu derdejaars Pedagogische

Wetenschappen student. Ook zal ik dit jaar de rol van Commissaris Carrière

vervullen in het 33ste bestuur van Emile. Bij deze leuke functie horen ook drie

hele leuke commissies, namelijk de CarrièreCommissie, de AlumniCommissie en

de EerstejaarsActiviteiten Commissie. Ik heb zelf heel veel nieuwe mensen leren

kennen door de commissies van Emile, dus ik hoop dat jullie allemaal net zo

enthousiast zijn om ook bij een commissie te gaan! Hebben jullie vragen over de

commissies of gewoon over iets anders? Dan kun je die altijd stellen! Ik hoop

jullie snel binnen een van onze commissies te zien!

 

Hey allemaal! Ik ben Martine, 19 jaar oud en tweedejaars Pedagogische

Wetenschappen student. Daarnaast zal ik dit jaar de functie van Commissaris

Evenementen op mij nemen binnen het 33ste bestuur. Deze functie is op mijn lijf

geschreven, want ik hou wel van een feestje op z’n tijd. Aankomend jaar zullen

de Feest- en Borrelcommissie, ReisCommissie en de GalaCommissie onder mij

vallen. Zelf heb ik afgelopen jaar de Feest- en Borrelcommissie gedaan en ik heb

het mega erg naar m’n zin gehad binnen deze commissie! Verder heb ik nieuwe

mensen leren kennen en veel geleerd over organiseren. Zie jij een commissie wel

zitten? Schrijf je dan vooral en hopelijk tot volgend jaar!

 

Hey! Ik ben Fleur en ik ben 19 jaar oud. Ik zit nu in mijn tweede jaar van

Pedagogische Wetenschappen en heb het hier erg naar mijn zin! Ik zal dit jaar

de functie van commissaris Journalistiek en Promotie op mij nemen. Dit

betekent dat ik mij vooral bezig hou met het bijhouden van de social media,

het versturen van de nieuwsbrief en het maken van foto's en posters. Ik vind

het namelijk erg leuk om creatief bezig te zijn en heb ook hobby's die daarop

aansluiten. Dit jaar zal ik de DiesCommissie, de PublicatieCommissie en de

Mannen+Commissie onder mij hebben. Afgelopen jaar heb ik de Feest- en

BorrelCommissie en de EerstejaarsCommissie gedaan en hierdoor heb ik ook

heel veel nieuwe mensen leren kennen. Ik zou dus ook iedereen aanraden om

een commissie te doen! Ik kijk ernaar uit om jullie te leren kennen en hopelijk

natuurlijk in 1 van onze commissies :)



Overzicht commissies

 

AcquisitieCommissie (AqCie)

Studiegebonden Commissie (StuCo)

Academische Pabo Commissie (AcpaCo)

EerstejaarsActiviteitenCommissie (EJA)

Feest- en Borrelcommissie (FeBo)

ReisCommissie (ReisCo)

GalaCommissie (GalaCo)

PublicatieCommissie (Publico)

DiesCommissie (DiesCo)

Mannen+Commissie (Man+)

Voorzitter (Danique)

Secretaris (Tatum) 

Penningmeester (Britt)

Commissaris Onderwijs (Merijne)

Commissaris Evenementen (Martine)

Commissaris Journalistiek & Promotie (Fleur)

EerstejaarsActiviteitenCommissie (EJA)

CarrièreCommissie (CaCo)

Commissaris Carrière (Noa)



 

Wil jij onderdeel worden van een hele leuke én leerzame commissie? Kom dan bij de

acquisitiecommissie! Binnen deze commissie zal je op zoek gaan naar bedrijven of organisaties

die ons willen sponsoren of een andere leuke samenwerking aan willen gaan! Dit kan dan

bijvoorbeeld gaan om een bedrijf dat graag een vacature wil promoten via onze sociale media.

Ook organiseer je met deze commissie de traditionele bingo! Dit is elk jaar weer een mega leuke

en gezellige activiteit. Naast dat deze commissie erg leuk is, is het ook een goede kans om alvast

in contact te komen met allerlei verschillende soorten bedrijven en organisaties. Daar heb je

later misschien ook wel wat aan! Je zal ongeveer één keer in de drie weken vergaderen. Lijkt dit

je leuk? Schrijf je dan snel in!

AcquisitieCommissie (AqCie)

AlumniCommissie (AlumniCo)
Vind jij het leuk om activiteiten te organiseren voor onze alumni-leden? Dan is de

AlumniCommissie misschien wel iets voor jou! De AlumniCommissie is een commissie die

activiteiten organiseert gericht op onze alumni-leden. Dit houdt overigens niet in dat deze

commissie bestaat uit alumni-leden. Alumni-leden zijn leden van Emile die al afgestudeerd zijn,

maar nog steeds betrokken zijn bij onze studievereniging. Deze leden vormen een belangrijke

bijdrage aan onze studievereniging en daarom organiseren wij deze activiteiten voor hen en

andere geïnteresseerde leden! De AlumniCommissie organiseert dit jaar twee activiteiten, de

invulling hiervan is helemaal aan de commissie zelf, denk bijvoorbeeld aan een workshop, lezing

of symposium. Deze commissie vergadert ongeveer een keer in de maand en dit is dus een iets

rustigere commissie. Dus lijkt het jou leuk om activiteiten te organiseren voor onze alumni-leden

waar jij zelf jouw eigen invulling aan kan geven? Meld je dan vooral aan!

Academische Pabo Commissie (AcPaCo)

Commissies

Lijkt het je leuk om samen met andere ACPA-studenten activiteiten

te organiseren? Dan is dit een leuke commissie voor jou! De

Academische Pabo Commissie is namelijk speciaal in het leven

geroepen voor ACPA-studenten. Deze commissie organiseert

interessante activiteiten die aansluiten op de lesstof van de

Academische Pabo. Je gaat bijvoorbeeld op zoek naar enthousiaste

mensen die willen spreken over een interessant onderwerp dat past

binnen de Academische Pabo. Dit jaar gaat het om drie onderwijs

gerelateerde activiteiten, waarbij de commissie zelf eigen invulling

mag geven. Deze commissie kan je goed combineren met een druk

studentenleven en je studie. Ben je enthousiast geworden? Schrijf

je dan nu in!



StudiegebondenCommissie (StuCo)

CarrièreCommissie (CaCo)

Commissies

 

Vind jij de onderwerpen in je studie interessant? En lijkt het je leuk daar nog verder op in te

gaan? Dan is de Studiegebonden Commissie misschien wel iets voor jou! Deze commissie houdt

zich bezig met het organiseren van studiegerelateerde activiteiten. Zo organiseert de StuCo

lezingen, een workshop, 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 en leer je veel meer over onderwerpen die jou

aanspreken! De Studiegebonden Commissie spreekt bijna wekelijks af en dit is dan ook een

mooie kans om sociale contacten te maken. Spreekt dit alles je aan? Schrijf je dan snel in voor

de Studiegebonden Commissie!

Vind jij het nou leuk om activiteiten te organiseren gericht op de carrière van anderen en van

jezelf? Dan is de CarrièreCommissie echt iets voor jou! Met de CarrièreCommissie organiseer je

activiteiten gericht de carrière na je studie. Met deze commissie worden er verschillende soorten

activiteiten georganiseerd, namelijk een carrièremiddag, twee excursies, twee kinder-EHBO

workshops en een normale workshop. Als lid van de commissie ga je bijvoorbeeld opzoek naar

instanties voor de excursie of naar bedrijven die langs willen komen op onze carrièremiddag. Je

vergadert met deze commissie ongeveer een keer in de drie weken en je organiseert zes

activiteiten, wat dit een iets drukkere commissie maakt. Ben jij helemaal enthousiast geworden

voor deze commissie? Meld je dan aan voor de CarrièreCommissie! 



 

Feest- en BorrelCommissie (FeBo)

PublicatieCommissie (PubliCo)

Commissies

Wil jij in een commissie waar je veel vrijheid hebt en waar je leuke activiteiten kan organiseren?

Kom dan in de Activiteiten Commissie. De Activiteiten Commissie organiseert dit jaar in totaal

drie activiteiten. De eerste activiteit is een traditie binnen Emile, namelijk het schoen zetten met

Sinterklaas. De andere twee activiteiten zijn voor de commissie eigen invulling. Het kan dus van

alles zijn, een kroegtocht of een workshop. Met deze commissie ben je niet super veel tijd kwijt

en kan je dus goed combineren. Je vergadert 1 keer per maand. Deze commissie is gewoon erg

gezellig en je kan leuke en gezellige activiteiten organiseren voor de leden van Emile. Spreekt dit

je aan en heb jij al een paar ideetjes voor activiteiten? Schrijf je dan nu in voor deze commissie!

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 2 feesten en 2 borrels

organiseren. Je zal ongeveer één keer per week vergaderen

met je commissie. 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 de

feesten en borrels van Emile te organiseren? Schrijf je dan

snel in! 

 Vind jij het leuk om lekker creatief bezig te zijn? Dan heb je bij de PublicatieCommissie de kans

om je helemaal uit te leven! Met je commissie zorg je ervoor dat er iedere week nieuwe

publicaties in de vorm van blogs of vlogs verschijnen. De onderwerpen kunnen studiegebonden

zijn, zoals verslagen van excursies of een artikel met een thema wat net bij je college is

behandeld, maar ze mogen ook niet-studiegebonden zijn, want bijvoorbeeld recepten en tips

voor de leukste plekjes in Leiden zijn altijd welkom! Er is dus veel vrijheid in de manier waarop

jij je creativiteit kwijt wilt! Je vergadert één keer per maand en bent er dus niet heel veel tijd

aan kwijt. Voel je gelijk al inspiratie voor een interessante publicatie omhoogkomen? Neem

alvast een kijkje op tabulascripta-emile.nl en schrijf je in voor de Publicatiecommissie!



EerstejaarsActiviteitenCommissie (EJA)

ReisCommissie (ReisCo)

DiesCommissie (DiesCo)

Commissies

 

Lijkt het jou leuk om leuke activiteiten te organiseren voor de aankomende eerstejaars en hun

een leuke start van hun studententijd mee te geven? Dan is de EerstejaarsActiviteiten Commissie

zeker iets voor jou! De EerstejaarsActiviteiten Commissie organiseert ieder jaar een

eerstejaarsweekend en een eerstejaarsactiviteit. Het eerstejaarsweekend zal plaatsvinden in

september van het volgende studiejaar. De commissie organiseert dit weekend en bedenkt dus

allerlei activiteiten waarin de deelnemers elkaar en de vereniging leren kennen, zoals de

kennismakingsspellen en een themafeest. Als commissielid krijg jij de kans om een bijdrage te

leveren aan dit leuke weekend door het programma in elkaar te zetten en je mag natuurlijk zelf

mee als begeleider! Daarnaast organiseert de commissie een eerstejaarsactiviteit, wat een

activiteit is aan het begin van het studiejaar speciaal voor alle eerstejaars. Dus ben jij nu

helemaal enthousiast geworden om de aankomende eerstejaars een warm welkom te geven?

Meld je dan aan voor deze commissie!

Vind jij het leuk om veel op pad te zijn? Lijkt het je leuk om in het buitenland studiegebonden

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

organiseren? 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 bestemming! Schrijf je dan snel in voor deze

commissie! 

De DiesCommissie (Dies) is een gezellige 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. Dus 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!



Mannen+Commissie (Man+)

 

De Mannen+Commissie is een gezellige commissie

die 1 activiteit organiseert. Dit is dan ook een goede

plek voor iedereen die zich als man identificeert om

elkaar te ontmoeten en samen een leuk evenement

te organiseren! De activiteit is voor iedereen

toegankelijk en deze activiteiten zijn ook vaak

drukbezocht! De vergaderingen zullen 1 keer per

maand plaatsvinden dus is het een fijne commissie

om naast je studie te doen. Dus heb jij zin om een

leuke vriendengroep te vinden en hiermee iets leuks

neer te zetten? Meld je dan snel aan voor de

Mannen+Commissie!

Commissies

GalaCommissie (GalaCo)

Heb jij altijd al mee willen werken aan het organiseren van een groot evenement? Dan is de

GalaCommissie echt iets voor jou! Samen met je commissie organiseer jij het enige echte gala

van Emile, een van de grootste activiteiten binnen onze studievereniging. Van locatie tot

versiering, alles is volledig aan jullie. Er is veel creatieve vrijheid en tijdens deze commissie leer

je veel over organiseren. Aangezien de commissie maar één activiteit organiseert is het erg goed

te combineren met je studie en zal niet al te veel tijd in beslag nemen. 



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, of ons DM’en Instagram!

 

 

 

 

 

Scan de QR-code om je gelijk in te schrijven!
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