
Commissaris	  Faciliteiten	  	  
	  
Als	  Commissaris	  Faciliteiten	  heb	  je	  de	  leiding	  over	  de	  MFAS	  boekenservice.	  Samen	  met	  de	  
Draaiers	  run	  je	  de	  MFAS	  boekenservice.	  Je	  hebt	  dus	  een	  beetje	  je	  eigen	  winkeltje	  binnen	  het	  
AMC.	  Vroeger	  verkochten	  we	  hier	  fysiek	  de	  boeken,	  maar	  we	  zijn	  een	  aantal	  jaren	  terug	  
overgestapt	  op	  een	  webshop.	  Nog	  steeds	  moet	  je	  zorgen	  dat	  er	  voldoende	  boeken	  op	  
voorraad	  zijn,	  maar	  dat	  gebeurt	  nu	  bij	  de	  leverancier	  en	  niet	  meer	  in	  het	  AMC.	  Wel	  worden	  
er	  in	  de	  MFAS	  boekenservice	  nog	  steeds	  instrumenten	  verkocht.	  Als	  Commissaris	  Faciliteiten	  
moet	  je	  ervoor	  zorgen	  dat	  deze	  instrumenten	  te	  allen	  tijde	  op	  voorraad	  zijn	  in	  de	  
boekenservice.	  	  
Na	  7	  weken	  hard	  zwoegen	  is	  het	  voor	  de	  studenten	  weer	  tijd	  voor	  een	  tentamen.	  Als	  
Commissaris	  Faciliteiten	  is	  het	  jouw	  verantwoordelijkheid	  dat	  de	  tentamenbundels	  op	  tijd	  in	  
de	  boekenservice	  aanwezig	  zijn.	  Je	  zorgt	  ervoor	  dat	  de	  meest	  recente	  tentamens	  erin	  staan	  
zodat	  de	  studenten	  kunnen	  oefenen	  met	  het	  maken	  van	  tentamens.	  Om	  de	  student	  nog	  een	  
extra	  handvat	  te	  bieden,	  worden	  er	  ook	  samenvattingen	  van	  de	  stof	  verkocht	  in	  de	  
boekenservice.	  Als	  Commissaris	  Faciliteiten	  zorg	  je	  ervoor	  dat	  deze	  samenvattingen	  op	  tijd	  
geleverd	  worden	  en	  voldoende	  op	  voorraad	  zijn.	  	  
Samen	  met	  de	  Penningmeester	  en	  de	  Commissaris	  Epsteinbar	  ben	  je	  als	  Commissaris	  
Faciliteiten	  onderdeel	  van	  het	  financiële	  trio.	  Het	  gaat	  soms	  om	  grote	  bedragen	  en	  het	  is	  
daarom	  van	  groot	  belang	  dat	  de	  financiën	  goed	  bijgehouden	  worden.	  Er	  worden	  dan	  ook	  
financiële	  verslagen	  gemaakt	  door	  de	  Commissaris	  Faciliteiten.	  Op	  de	  halfjaar-‐ALV	  in	  mei	  
presenteer	  je	  je	  halfjaarverslag	  en	  op	  de	  financiële	  ALV	  in	  november	  presenteer	  je	  je	  
jaarverslag.	  	  
Sinds	  een	  paar	  jaar	  is	  de	  website	  nu	  ook	  onder	  beheer	  van	  de	  Commissaris	  Faciliteiten.	  Je	  
zorgt	  ervoor	  dat	  de	  site	  up-‐to-‐date	  is	  door	  onder	  andere	  foto’s	  van	  activiteiten	  en	  de	  nieuwe	  
commissies	  op	  de	  site	  te	  zetten.	  Het	  wordt	  altijd	  erg	  gewaardeerd	  als	  dit	  goed	  wordt	  
bijgewerkt.	  
Al	  met	  al	  is	  het	  een	  hele	  veelzijdige	  functie	  waarbij	  je	  op	  heel	  veel	  vlakken	  bijleert.	  Zo	  leer	  je	  
je	  eigen	  winkeltje	  onderhouden,	  het	  bijhouden	  van	  de	  financiën	  en	  boekhouden,	  maar	  ook	  
een	  klein	  beetje	  programmeren.	  
	  


