
Functieomschrijving Commissaris Activiteiten & Interne PR  

 

De functie commissaris activiteiten & Interne PR is eigenlijk onderverdeelbaar in twee verschillende 

functies, je bent namelijk zowel commissaris Activiteiten als commissaris Interne PR. 

Activiteiten  

Al vrijwel meteen nadat je hebt gehoord dat je in het bestuur mag, begin je met het actief promoten 

van de commissieaanmelding, in de hoop dat je genoeg enthousiaste mensen weet te werven die 

zich in willen zetten voor de commissies van de MFAS, dit doe je onder andere door posters te 

maken en praatjes te houden! Dit is erg leuk en op deze manier leer je veel mensen die geneeskunde 

studeren kennen. Daarnaast maak je ook al meteen de jaaragenda. In de jaaragenda staat per week 

welke commissie een activiteit mag doen, zodat elke week evenwichtig is qua MFAS activiteiten. In 

de loop van het jaar hou je ook het overzicht over deze agenda en blijf je contact houden met 

commissies over de data waarop zij hun activiteit hebben.  

Nadat de commissieaanmelding gestopt is in september, is het natuurlijk belangrijk om de 

commissies ook daadwerkelijk te vormen. Als commissaris Activiteiten & Interne PR plan jij deze 

sollicitaties allemaal in en neem je de sollicitaties voor de commissies af bij iedereen die zich heeft 

aangemeld. Als je al deze sollicitaties gehad hebt, is het belangrijk om een commissie te vormen. 

Samen met het begeleidend bestuurslid van de commissie ben jij de persoon die de commissie 

samenstelt. Als dit allemaal gebeurd is, ga je iedereen die zich voor de commissie heeft aangemeld 

bellen met de uitslag. Voor sommigen heb je dan goed nieuws, en voor anderen helaas slecht 

nieuws. Het allerlaatste onderdeel van de functie activiteiten is het maken en bestellen van de 

geneeskunde jaartrui!  

 

Interne PR 

Als interne PR is het jouw verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat iedereen die geneeskunde 

studeert op de hoogte is van wat de MFAS allemaal doet. Gelukkig heb je hier een aantal middelen 

voor! Zo ga je over de facebook, de site, je maakt posters, je beheert de plasmaschermen en 

klikborden op plein J en er zijn natuurlijk ook nog de collegezaalpraatjes die je een keer per blok 

houdt. Dit is erg leuk en creatief, want je kan zelf bedenken op welke manieren je allemaal wil 

promoten en hoe je dit aanpakt.  

Ook verstuur je elke maand een nieuwsbrief waarin je iedereen op de hoogte houdt van wat er 

allemaal gebeurt binnen de MFAS en met een aankondiging van dingen die gaan gebeuren.  

  

Als allerlaatste begeleid je als commissaris Activiteiten & Interne PR uit elke commissie de persoon 

die de functie PR heeft. Dit doe je door te helpen met het maken van posters en boekjes, als deze 

afzijn ben jij ook de persoon die ervoor zorgt dat de boekjes en posters besteld worden en op tijd 

binnen zijn. Op deze manier ben je altijd als een van de eerste op de hoogte van wat er allemaal 

gebeurt binnen de MFAS. 

Activiteiten en Interne PR is een functie waarbij je altijd erg druk bezig bent, maar wel erg leuk en 

leerzaam!   


