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     Voorwoord
Voor u ligt het beleidsplan van de Medische Faculteit der Amsterdamsche Studenten (MFAS) voor het studiejaar 
2016-2017. Hierin zullen wij, het 121ste Bestuur der MFAS, met trots ons beleid voor aankomend jaar 
presenteren. De MFAS steunt al jaren op drie pijlers: onderwijs, dienstverlening en ontspanning. Dit jaar gaan 
wij, met behulp van ons beleidsplan, ons uiterste best doen deze pijlers in ere te houden. Dat willen wij doen door 
ons te richten op de volgende drie speerpunten: communicatie, ontwikkeling en professionaliteit.

Met ruim 2400 leden en een rijke geschiedenis mogen wij onszelf niet alleen een van de grootste 
studieverenigingen van Amsterdam, maar ook de oudste medische studievereniging van Nederland noemen. 
Zo’n groot aantal leden brengt een enorme diversiteit met zich mee. Komend jaar zullen wij ernaar streven deze 
diversiteit zo goed mogelijk te benutten. Ieder MFAS-lid moet zich welkom voelen en natuurlijk een leuke tijd 
bij de MFAS kunnen beleven. Daarnaast willen wij de afstand tussen het Bestuur en de MFAS-leden verkleinen. 
Immers, de essentie van een vereniging is verenigd zijn.

De diversiteit is met de invoer van Epicurus ook op het gebied van onderwijs belangrijker dan ooit. Wij zien het 
dan ook als onze taak onze leden zo goed mogelijk te ondersteunen bij de overgang naar dit nieuwe curriculum. 
Waar mogelijk zullen wij ons inzetten voor een verbetering van Epicurus.

Komend jaar wordt ook een jaar van het voortzetten en ontwikkelen van de plannen en ideeën van de afgelopen 
jaren. Op deze manier zal de vereniging zich als geheel kunnen ontwikkelen. Ten slotte zal bij het Bestuur een 
professionele houding hoog in het vaandel staan. 
Met veel toewijding en enthousiasme zullen wij ons maximaal inspannen er een succesvol jaar van te maken. 

Namens het 121ste f.t. Bestuur der MFAS,
Job van Wijlick - Voorzitter
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MFAS als vereniging

De MFAS is de studievereniging voor studenten Geneeskunde en Medische Informatiekunde op het Academisch 
Medisch Centrum (AMC). De MFAS steunt al jaren op drie pijlers: het bewaken en bevorderen van de kwaliteit van 
onderwijs, dienstverlening aan leden en gezelligheid en ontspanning. Het Bestuur zal zich volledig inzetten op deze 
drie vlakken. De behaalde resultaten zullen in stand worden gehouden en er zal actief worden gestreefd naar verbete-
ring. Hierbij wordt veel waarde gehecht aan het zo goed mogelijk behartigen van de belangen van al onze leden.

Het bewaken en bevorderen van de kwaliteit van het onderwijs
Goede kwaliteit van onderwijs is voor de MFAS erg belangrijk. Om dit doel te dienen zorgt de MFAS voor de Jaar-
vertegenwoordiging (JVT) van jaar 1, 2 en 3. De MFAS functioneert hierbij als intermediair tussen de studenten en 
het AMC-UvA, waarbij zij als aanspreekpunt dient voor zowel studenten als docenten. Zo wordt de kwaliteit van 
het onderwijs verbeterd en de betrokkenheid vergroot. Ook wordt gestreefd naar goed contact met de Studentenraad 
(SR). Wij zijn nauw verbonden met Partij MFAS en dragen bij aan het promoten van deze partij. Tevens zijn wij 
verantwoordelijk voor het samenstellen van de kieslijst voor Partij MFAS. Het Bestuur zal op de hoogte blijven van 
de ontwikkelingen rond de bachelorcurricula ‘Curius +’ en ‘Epicurus’, het mastercurriculum en het curriculum van 
Medische Informatiekunde (MI). 

Dienstverlening aan de leden
Het samenbrengen van mensen in een vereniging als de MFAS biedt mogelijkheden die voor een individu moeilijker 
te bereiken zijn. De MFAS biedt haar leden verschillende diensten aan, waarbij de MFAS-commissies vaak een grote 
rol spelen. Deze commissies dragen zorg voor onder andere een congres, cursussen en een buitenlandse studiereis. Te-
vens wordt er gezorgd voor de verkoop van onder andere tentamenbundels, samenvattingen, instrumenten en boeken 
tegen een gereduceerde prijs. Om de dienstverlening optimaal te houden, zal iedereen die met vragen of opmerkingen 
komt zo snel mogelijk geholpen worden. 

De MFAS-kamer dient tijdens kantooruren geopend te zijn, waarbij altijd een bestuurslid aanwezig zal zijn, met 
uitzondering van de tentamenweken, waarin de openingstijden aangepast kunnen worden. Dit zal gecommuniceerd 
worden. Als bij hoge uitzondering geen bestuurslid aanwezig kan zijn, zal ter vervanging een oud-bestuurslid ge-
vraagd worden om in de MFAS-kamer aanwezig te zijn. Door middel van persoonlijk contact tussen het Bestuur en de 
leden wordt getracht de drempel om vragen te stellen te verlagen. Bij dienstverlening hoort ook het verstrekken van 
informatie	betreffende	de	vereniging.	Onder	informatieverstrekking	vallen	onder	andere	algemene	ledenvergaderingen	
(ALV), nieuwsbrieven, websites, social media, posters, de plasmaschermen op plein J of eventuele vervanging hier-
van, en het houden van een collegezaalpraatje. 

Gezelligheid en ontspanning
De MFAS staat voor meer dan alleen het waarborgen van kwalitatief hoogstaand onderwijs en dienstverlening aan 
haar leden. Het bieden van gezelligheid en ontspanning is ook een belangrijk middel om MFAS-leden een aangename 
studietijd te bieden. Om dit doel te bereiken, zullen commissies gedurende het jaar activiteiten organiseren, zoals bor-
rels in de Epsteinbar, feesten en weekendjes weg. Op deze manier worden er mogelijkheden gecreëerd voor studenten 
van de verschillende studiejaren en studierichtingen om kennis met elkaar te maken. Deze kennismaking in een onge-
dwongen, informele sfeer zal leiden tot het uitwisselen van ervaringen en bijdragen aan een aangename studietijd. 
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Speerpunten

Communicatie
De MFAS is meer dan 2.400 leden rijk en telt meer dan 20 commissies. Goede en heldere communicatie is onmisbaar 
binnen een vereniging van dit kaliber. Niet alleen de interne communicatie, maar ook de externe communicatie is van 
belang. 
•	 Samenwerking. Gedurende de 121-jarige geschiedenis van de MFAS is samenwerking altijd belangrijk 

geweest. Dit is noodzakelijk om nieuwe invalshoeken te vinden en om nieuwe kennis en ideeën te verwerven. 
Door middel van onder andere het Landelijk Overleg Geneeskunde Studenten Organisaties (LOGSO) 
willen wij het contact met onze zusterverenigingen zo goed mogelijk houden. Naast de MFAS zijn er meer 
organen in het AMC die de belangen van geneeskunde- en MI-studenten behartigen. Met MIKpunt, de 
studievereniging voor Medische Informatiekundestudenten en de ganggenoten (de Studentenraad (SR), 
Medische Studentenvereniging Mozaïek (MVM), de Vereniging Chirurgie Medisch Studenten (VCMS) 
en International Federation of Medical Student’s Associations-UvA (IFMSA-UvA)) willen wij een goede 
samenwerking waarborgen. Dit willen wij bereiken door het uitwisselen van jaaragenda’s en het continueren 
van het gangoverleg. De MFAS zal trachten een optimale samenwerking te bewerkstelligen met de SR, om zo 
op een hoger niveau betrokken te raken bij het verbeteren van het onderwijs aan het AMC-UvA, zeker met oog 
op de invoering van Epicurus. 

•	 AMC. Vanaf 1 januari zal de Raad van Bestuur (RvB) van het AMC een nieuwe voorzitter hebben. Ons 
streven is om het contact met de nieuwe voorzitter, en daarmee de RvB zo goed mogelijk te laten verlopen. 
Het is daarnaast van belang een goede relatie met de beveiliging te behouden, dit geldt tevens voor de relatie 
met Onderwijssupport en museum Vrolik. 

•	 Promotie. Wij willen graag zoveel mogelijk mensen betrokken krijgen en houden bij de MFAS, het bereik 
onder onze leden vergroten en de diversiteit in stand houden. Dit willen wij onder meer bereiken door het 
aanmaken van een MFAS Snapchat-account. Dit is een laagdrempelige manier van communicatie naar onze 
leden. Tevens streven wij naar een goede promotie van de commissieleden, onder meer door het voortzetten 
van de commissievoorstelborrels. Het Bestuur zal de leden middels de algemene ledenvergadering op 
de hoogte houden van alle relevante ontwikkelingen. Wij zullen de ALV’s zo veel mogelijk promoten en 
commissieleden met behulp de voorzitters stimuleren om aanwezig te zijn.

•	 Toegankelijkheid. Het Bestuur zal te allen tijde zich toegankelijk opstellen naar haar leden. Deze 
toegankelijkheid willen wij waarborgen door zeker te stellen dat elk lid dat de MFAS-kamer betreedt zo snel 
mogelijk begroet en/of geholpen wordt. Door de hokcomputer te behouden zal het voor ieder lid duidelijk zijn 
bij wie hij/zij terecht kan met vragen. Daarnaast willen wij de zichtbaarheid van het Bestuur vergroten, onder 
meer	door	het	maken	van	een	voorstelfilmpje.

Ontwikkeling
In de afgelopen 120 jaar is er in de wereld en in de vereniging veel veranderd. Ook dit jaar zal de MFAS zich blijven 
vernieuwen en verbeteren. Door met de moderne tijd mee te gaan zal de MFAS ook in de toekomst een belangrijke rol 
blijven spelen in het leven van haar leden. 
•	 Epicurus. Met de invoering van Epicurus zal er veel veranderen op het gebied van onderwijs. De MFAS zal 

zich als studievereniging door middel van de JVT 1 en de Commissaris Onderwijs op de hoogte houden van 
relevante ontwikkelingen. Zij zal zich hard maken om de relevante verbeterpunten die naar boven komen door 
te voeren. Wij zullen bij het opstellen van de jaaragenda zo veel mogelijk rekening houden met de eerstejaars 
geneeskundestudenten, die een afwijkende planning hebben ten opzichte van de overige studenten. 

•	 Evaluatie. Om continuïteit te garanderen is het noodzakelijk lessen te trekken uit het verleden en deze te 
gebruiken als springplank voor de toekomst. Wij streven ernaar om ten minste twee persoonlijke evaluaties, 
twee beleidsplanevaluaties en twee groepsevaluaties te houden. Minimaal één persoonlijke evaluaties zal 
plaatsvinden met de Raad van Toezicht. Tevens gaan de begeleidende bestuursleden in samenwerking met de 
voorzitters tussentijdse groepsevaluaties stimuleren. Het begeleidend bestuurslid is hiervoor verantwoordelijk. 
Ten slotte zullen wij het commissiedummybeleid van de afgelopen jaren voortzetten. 
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•	 Commissies. Vanwege onvoldoende animo zien wij ons genoodzaakt de Medische Oriëntatiemiddag (MOM) 
geen doorgang meer te geven in huidige vorm. De functie van de MOM zal worden overgenomen door de 
informatiemarkt tijdens de introductieweek. De Introductieweekcommissie zal vanaf dit jaar in de herfst 
gevormd worden. Op deze manier heeft zij meer tijd voor het organiseren en promoten van de introductieweek. 
Verder zullen de Cultuurcommissie en de Activiteitencommissie samengevoegd worden en verder gaan onder 
de naam Activiteitencommissie. Wij zullen er op toezien dat de culturele insteek behouden blijft. Ten slotte zal 
een Diescommissie worden toegevoegd. Deze commissie zal activiteiten organiseren rondom de dies natalis 
van de MFAS. 

•	 Applicatie en Online Ledensysteem (OLS). Afgelopen jaar is een MFAS-app ontwikkeld. Wij zullen deze 
actief gaan promoten en gebruiken. In combinatie met het OLS zal dit veel nieuwe mogelijkheden bieden. De 
MFAS-app en het OLS zullen wij komend jaar blijven ontwikkelen. 

•	 Faciliteiten. Komend jaar zullen wij proberen de wachttijden bij de Boekenservice te beperken. Verder zullen 
wij dit jaar een pilot starten onder MI-studenten omtrent tentamenbundels voor Medische Informatiekunde. 
Door deze pilot hopen wij onze dienstverlening aan MI-studenten te kunnen verbeteren. Ten slotte zal er naar 
de  MFAS-site worden gekeken of deze gebruiksvriendelijker en overzichtelijker gemaakt kan worden.  

Professionaliteit
Een actieve studievereniging zoals de MFAS moet de belangen van haar leden behartigen. Dit kan het beste worden 
bereikt door een professionele houding. Er zal daarom veel waarde worden gehecht aan professionaliteit. 
•	 Representativiteit. De MFAS-kamer en de Boekenservice spelen een centrale rol binnen de MFAS. Daarom is 

het noodzakelijk dat deze er te allen tijde representatief uit zien. Een schoonmaakrooster zal hieraan bijdragen. 
Tevens zullen er MFAS-kamer schoonmaakdagen plaatsvinden. 

•	 Verantwoordelijkheid. Bestuursleden worden geacht verantwoordelijkheid te nemen voor hun functie en 
bijbehorende taken. Het wordt van alle bestuursleden verwacht altijd hun verantwoordelijkheid te nemen. 
Wanneer leden hulp vragen met betrekking tot MFAS-gerelateerde problemen zullen de bestuursleden zo 
mogelijk ondersteuning bieden. Daarnaast wordt het nuchterdienstbeleid van de afgelopen jaren voortgezet om 
te voorkomen dat er incidenten plaatsvinden. De nuchtershirts die afgelopen jaar zijn geïntroduceerd zullen 
behouden blijven om aan iedereen duidelijk te maken wie de nuchterdienst draait op dat moment. 

•	 Discretie. Het is vanzelfsprekend dat het Bestuur discreet met informatie, in het bijzonder informatie omtrent 
de	sollicitaties	en	financiën,	om	zal	gaan.	Vertrouwelijke	informatie	die	vanuit	commissies	die	met	het	Bestuur	
gedeeld wordt, zal eveneens vertrouwelijk blijven en zal niet met derden worden gedeeld.

•	 Uniformiteit. Het Bestuur van de MFAS vormt een hecht team waarbij het van belang is dat alle acht de 
bestuursleden	kennis	nemen	van	relevante	ontwikkelingen	betreffende	de	MFAS.	Bovendien	zullen	de	
bestuursleden op de hoogte zijn van elkaars functies en bezigheden. Dit heeft tot doel een gestroomlijnde 
informatievoorziening te bespoedigen. Daarnaast zullen wij de huisstijl van de MFAS voortzetten en waar 
nodig uitbreiden. 
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Het Bestuur der MFAS

Voorzitter
Job van Wijlick

•	 Eindverantwoordelijk	zijn	voor	het	algemeen	functioneren	van	de	MFAS	en	haar	Bestuur.
•	 Coördineren	en	voorzitten	van	de	bestuursvergaderingen	(BV)	en	algemene	ledenvergaderingen	(ALV).	
•	 Het	onderhouden	en	eventueel	verbeteren	van	het	contact	met	de	faculteit,	Onderwijssupport	(OS)	en	de	Raad	

van Bestuur (RvB) van het AMC. 
•	 Deelnemen	aan	vergaderingen	van	het	LOGSO.	
•	 Eindverantwoordelijk	zijn	voor	de	externe	PR.	
•	 Zorg	dragen	voor	een	Emphasisbijdrage	voor	elke	uitgave	namens	het	Bestuur.
•	 Contact	onderhouden	met	het	bestuur	van	Stichting	Medisch	Interfacultair	Congres	(Stichting	MIC)	en	

het bestuur van stichting MEgala en deelnemen aan Algemene Deelnemersvergaderingen (ADV) van deze 
stichtingen. 

•	 Contact	onderhouden	met	het	bestuur	van	IFMSA-UvA.	
•	 Contact	onderhouden	met	het	bestuur	van	MVM.	
•	 Contact	onderhouden	met	het	bestuur	van	MIKpunt.	
•	 Contact	onderhouden	met	de	SR.	
•	 Contact	onderhouden	met	de	voorzitters	van	commissies	en	het	organiseren	van	voorzittersoverleggen.
•	 Optreden	als	vertrouwenspersoon	binnen	het	Bestuur.	
•	 Zitting	nemen	in	de	Professor	Stokvisfondscommissie.	
•	 Als	begeleidend	bestuurslid	optreden	in	de	Diescommissie,	de	Eerstejaarsweekendcommissie	(EJW)	2017	en	

de Wintersportcommissie 2016-2017. 
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•	 Notuleren	van	de	BV’s	en	ALV’s.		
•	 Eindverantwoordelijk	zijn	voor	het	bijhouden	en	beschermen	van	het	leden-,	actieve	leden-,	Leden	van	

Verdienste- en Ereledenbestand.  
•	 Eindverantwoordelijk	zijn	voor	het	archiefbeheer	op	basis	van	het	archiveringsprotocol.	
•	 Beheren	van	de	inventaris	van	de	MFAS.	
•	 Het	verzorgen	van	in-	en	uitgaande	post.	
•	 Deelnemen	aan	vergaderingen	van	het	LOGSO.	
•	 Contact	onderhouden	met	de	besturen	van	zusterverenigingen.	
•	 Contact	onderhouden	met	secretarissen	van	commissies	en	het	organiseren	van	secretarisoverleggen.	
•	 Eindverantwoordelijk	zijn	voor	de	commissiedummy’s.
•	 Als	begeleidend	bestuurslid	optreden	in	de	Almanakcommissie,	de	Commissie	ter	Inventarisatie	van	het	

Archief (CIA), de Medische Carrièredagcommissie (MCD), de Ouderdagcommissie en de Sportcommissie 
(SpoCo). 

Secretaris
Vincent Ligtvoet
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Penningmeester
Joris van Sabben

•	 Eindverantwoordelijk	zijn	voor	de	financiën	van	de	MFAS	als	geheel.	
•	 Maken	en	presenteren	van	de	begroting	en	het	financiële	halfjaar-	en	jaarverslag	volgens	de	statuten	en	het	

huishoudelijk reglement (HR). 
•	 Maken	van	een	kwartaalverslag	welke	uitsluitend	door	de	Kascontrolecommissie	(KCC)	gecontroleerd	wordt	

en niet gepresenteerd wordt tijdens de ALV. 
•	 Contact	onderhouden	met	de	CoRaad	betreffende	de	financiën.	
•	 Toezien	op	de	juistheid	van	ingediende	declaraties.	
•	 Coördineren	van	de	optimalisering	van	de	fiscaal-juridische	structuur	van	de	MFAS.	
•	 Eindverantwoordelijk	zijn	voor	het	boekhoudprogramma.	
•	 Contact	onderhouden	met	de	penningmeesters	van	commissies	en	het	organiseren	van	

penningmeesteroverleggen. 
•	 Goedkeuren	van	de	begrotingen	van	commissies	en	controleren	van	de	financiële	eindverslagen	van	de	

commissies. 
•	 Bijwonen	van	GELD-overleggen.	
•	 Optreden	als	penningmeester	van	de	Professor	Stokvisfondscommissie	en	eindverantwoordelijk	zijn	voor	de	

samenstelling hiervan. 
•	 Als	begeleidend	bestuurslid	optreden	in	de	Activiteitencommissie	(Accie),	de	Diescommissie	en	de	

Eerstejaarsweekendcommissie (EJW) 2016. 
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Commissaris Activiteiten & Interne PR
Alexander Moerkamp

•	 Eindverantwoordelijk	zijn	voor	de	samenstelling	van	alle	commissies,	met	uitzondering	van	de	Professor	
Stokvisfondscommissie.

•	 Een	actief	PR-beleid	voeren	om	nieuwe	actieve	leden	te	werven.
•	 Opstellen	van	een	jaarkalender	met	daarin	alle	MFAS-activiteiten	en	deze	up-to-date	houden	op	de	

plasmaschermen  of eventuele vervanging hiervan, de website en social media.
•	 Coördineren	van	de	promotie	van	activiteiten	van	de	verschillende	commissies.
•	 Promoten	van	ALV’s.
•	 Beheren	van	het	prikbord,	de	plasmaschermen	of	eventuele	vervanging	hiervan	en	de	klikborden	in	de	

faculteit.
•	 Contact	onderhouden	met	andere	organisaties	met	betrekking	tot	het	plannen	van	activiteiten	en	het	gebruik	

van de plasmaschermen.
•	 Onderhouden	van	contacten	met	het	hoofd	Vaardighedencentrum	over	het	gebruik	van	de	plasmaschermen.
•	 Zorg	dragen	voor	de	tijdige	aankondiging	van	de	activiteiten	van	de	MFAS	door	middel	van	activiteitenposters	

op en rondom plein J, collegezaalpraatjes, de plasmaschermen of eventuele vervanging hiervan, de website, de 
Emphasis, de nieuwsbrief en social media.

•	 Eindverantwoordelijk	zijn	voor	het	ontwerp	van	de	jaarvesten.
•	 Iedere	maand	een	nieuwsbrief	sturen	naar	de	leden	die	zich	hiervoor	hebben	aangemeld.
•	 Contact	onderhouden	met	de	leden	PR	van	commissies	en	het	organiseren	van								PR-overleggen.		
•	 Als	begeleidend	bestuurslid	optreden	in	de	Emphasisredactie,	Feestcommissie	en	de	Liftweekendcommissie.	
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Commissaris Acquisitie
Pien van Putten

•	 Contact	onderhouden	met	sponsoren.
•	 Sponsorcontracten	naleven.
•	 Eindigende	sponsorcontracten	eventueel	verlengen.
•	 Bestaande	en	potentiële	sponsoren	benaderen	met	nieuwe	sponsormogelijkheden.
•	 Facturen	naar	sponsoren	versturen	in	samenwerking	en	overleg	met	de	Penningmeester.
•	 Sponsoren	op	de	hoogte	stellen	van	de	door	de	MFAS	georganiseerde	activiteiten	die	voor	hen	relevant	zijn.
•	 Verzorgen	van	advertenties	en	publicaties	van	sponsoren	in	de	Emphasis	en	de	boekjes	van	commissies.
•	 Vacatures	voor	studenten	werven	en	verspreiden.	
•	 Contact	onderhouden	met	en	het	organiseren	van	overleggen	met	de	leden	sponsoring	van	commissies.	
•	 Contact	onderhouden	met	de	CoRaad	betreft	sponsoring.
•	 Verantwoordelijk	zijn	voor	de	uitbreiding	van	de	huidige	huisstijl	indien	nodig	en	het	coördineren	van	het	

gebruik hiervan. 
•	 Zitting	nemen	in	de	sollicitatiecommissie	(SoCo)	voor	de	Partij	MFAS-kieslijst	voor	de	SR.	
•	 Als	begeleidend	bestuurslid	optreden	in	de	Galacommissie,	de	Medische	Carrièredagcommissie	(MCD)	en	de	

Wintersportcommissie 2017-2018. 
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Commissaris Onderwijs
Jolien van Dorth

•	 Het	behartigen	van	belangen	ten	aanzien	van	het	onderwijs	van	studenten	Geneeskunde	en	MI	aan	het	AMC-
UvA.

•	 Op	de	hoogte	blijven	van	de	ontwikkelingen	omtrent	de	curricula	van	Geneeskunde	en	het	curriculum	van	MI	
aan het AMC-UvA.

•	 Op	de	hoogte	blijven	van	de	ontwikkelingen	met	betrekking	tot	de	zij-instromers.
•	 Op	de	hoogte	blijven	van	de	ontwikkelingen	in	verschillende	organen	die	zich	binnen	het	AMC-UvA	

bezighouden met onderwijs.
•	 Voorzitten	van	vergaderingen	van	de	Partijraad	van	Partij	MFAS.
•	 Zorg	dragen	voor	de	organisatie	van	Partij	MFAS.
•	 Zorg	dragen	voor	het	aanstellen	van	de	Sollicitatiecommissie	voor	Partij	MFAS.
•	 Organiseren	van	de	campagne	van	Partij	MFAS	in	samenwerking	met	de	kieslijst.
•	 Het	coördineren	van	de	organisatie	en	het	aanpassen	van	de	MFAS-onderwijsprijs	met	het	oog	op	Epicurus.
•	 Samenstellen	en	begeleiden	van	de	Jaarvertegenwoordigingen	(JVT).
•	 Het	onderhouden	van	en	eventuele	verbeteringen	aanbrengen	in	afspraken	die	zijn	gemaakt	met	de	CoRaad.
•	 Contact	leggen	en/of	onderhouden	met	de	studentassessoren,	de	opleidingsdirecteur	en	de	SR.
•	 Als	contactpersoon	optreden	voor	de	Commissaris	Onderwijs	van	het	bestuur	van	MIKpunt.
•	 Op	de	hoogte	blijven	van	de	ontwikkelingen	in	het	onderwijs	aan	de	andere	medische	faculteiten	door	het	

onderhouden van contacten met collega’s van zusterverenigingen.
•	 Op	de	hoogte	blijven	van	relevante	politieke	ontwikkelingen	omtrent	onderwijs.
•	 Zorg	dragen	voor	een	Emphasisbijdrage	voor	iedere	deadline	van	elke	uitgave	met	betrekking	tot	het	

onderwijs.
•	 Als	begeleidend	bestuurslid	optreden	in	de	CoRaad,	de	Introductieweekcommissie,			de	

Jaarvertegenwoordigingen, de Onderwijscommissie en de Zeilweekendcommissie. 
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Commissaris Faciliteiten
Iris Ertuğrul

•	 Eindverantwoordelijk	zijn	voor	de	financiën	van	de	Boekenservice.	
•	 Maken	en	presenteren	van	het	halfjaar-	en	jaarverslag	van	de	financiën	van	de	Boekenservice.	
•	 Opmaken	van	een	kwartaalverslag	welke	uitsluitend	door	de	KCC	gecontroleerd	zal	worden	en	niet	

gepresenteerd wordt tijdens de ALV. 
•	 Eindverantwoordelijk	zijn	voor	het	onderhoud	en	het	up-to-date	houden	van	de	website.	
•	 Contact	onderhouden	met	de	leveranciers	van	producten	van	de	Boekenservice	en	de	webshop.	
•	 Voortzetten	en	verder	ontwikkelen	van	het	EHBO-project	voor	Curius+-studenten.
•	 Eindverantwoordelijk	zijn	voor	het	opstellen	van	de	boekenlijst	met	daarop	ten	minste	de	verplichte	titels	van	

de curricula.
•	 Eindverantwoordelijk	zijn	voor	het	op	tijd	aanbieden	en	het	op	voorraad	hebben	van	de	juiste	boeken	bij	

StudyStore. 
•	 Het	tijdig	aankondigen	van	de	kortingsperiodes	op	studieboeken.	
•	 Zorg	dragen	voor	een	representatieve	uitstraling	van	de	Boekenservice.
•	 Informatie	verstrekken	over	en	het	up-to-date	houden	van	de	webshop.	
•	 Zorg	dragen	voor	de	verkoop	van	witte	jassen	en	instrumenten.	
•	 Zorg	dragen	voor	de	verkoop	van	samenvattingen	en	blokboeken.
•	 Het	produceren	en	verkopen	van	tentamenbundels	van	de	blokken,	de	Rode	Draden	en	het	Klinisch	

Lijnonderwijs.
•	 Het	opzetten	en	coördineren	van	een	pilot	voor	de	verkoop	van	tentamenbundels	aan	MI-studenten.	
•	 Eindverantwoordelijk	zijn	voor	de	distributie	van	de	jaarvesten.
•	 Benaderen	en	inplannen	van	de	draaiers	en	het	eventueel	uitbetalen	van	een	vrijwilligersbijdrage.
•	 Als	begeleidend	bestuurslid	optreden	in	de	Bandjescommissie,	de	Buitenlandse	Reiscommissie	(BuReCo),	de	

Congresdagcommissie en de Internetcommissie. 



16
Medische Faculteit der Amsterdamsche Studenten Beleidsplan 2016-2017 

Commissaris Epsteinbar
Sophie Noordzij

•	 Eindverantwoordelijk	zijn	voor	de	Epsteinbar	en	het	onderhoud	hiervan.	
•	 Eindverantwoordelijk	zijn	voor	de	financiën	van	de	Epsteinbar,	waaronder	het	wekelijks	tellen	van	de	kluis.	
•	 Contact	onderhouden	met	bestaande	klanten,	evenals	benaderen	van	potentiële	klanten	binnen	het	AMC	

omtrent het huren van de bar. 
•	 Maken	en	presenteren	van	een	halfjaar-	en	jaarverslag	van	de	financiën	van	de	Epsteinbar.	
•	 Opmaken	van	een	kwartaalverslag,	welke	uitsluitend	door	de	KCC	gecontroleerd	zal	worden	en	niet	

gepresenteerd wordt tijdens de ALV.
•	 Het	opstellen	van	een	begroting	en	het	bijhouden	van	geldstromen	die	met	de	bar	te	maken	hebben	in	

samenwerking met de penningmeester van de Epsteinbarcommissie. 
•	 Contact	onderhouden	met	Heineken	en	jaarlijks	controleren	van	het	opgestelde	contract.
•	 In	samenwerking	met	de	Epsteinbarcommissie	contact	onderhouden	met	de	beveiliging.	
•	 Zich	ontfermen	over	de	inkoop	voor	de	huurder,	reserveringen	en	speciale	wensen	van	de	huurder.	
•	 Dienen	als	contactpersoon	tussen	de	Epsteinbarcommissie	en	het	MFAS-bestuur	om	nauwe	samenwerking	te	

bewerkstelligen. 
•	 Benaderen	en	inplannen	van	de	tappers	en	het	eventueel	uitbetalen	van	een	vrijwilligersbijdrage.	
•	 Zorg	dragen	voor	de	organisatie	van	MFAS-gerelateerde	borrels.	
•	 Bijhouden	van	het	Epsteinbar-reünistenbestand.	
•	 Als	begeleidend	bestuurslid	optreden	in	de	Almanakcommissie,	de	Epsteinbarcommissie	(Epcie),	de	

Introductieweekcommissie en de Liftweekendcommissie.
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Vicevoorzitter
Pien van Putten

•	 Voorzitterstaken	waarnemen	indien	de	Voorzitter	deze	wegens	omstandigheden	niet	kan	vervullen.	Dit	
geschiedt altijd in onderling overleg.

•	 Studievereniging	overleggen	(SVO)	van	de	Algemene	Studenten	Vereniging	Amsterdam	(ASVA)	bijwonen.
•	 Als	tweede	vertrouwenspersoon	optreden	binnen	het	Bestuur.
•	 Ondersteunen	van	de	Voorzitter	bij	persoonlijke	evaluaties.	
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Het beleid toegespitst

Beleid ten aanzien van onderwijs
•	 De	MFAS	hecht	veel	waarde	aan	de	kwaliteit	van	onderwijs	en	het	behoud	hiervan.	Zij	vergroot	het	inzicht	

in het onderwijssysteem, bijvoorbeeld door het organogram op de site, vergroot de betrokkenheid van 
studenten bij het onderwijs en schept duidelijkheid in het evaluatieproces. Bovendien streeft de Commissaris 
Onderwijs naar het voltooien van de geplande onderwijsprijsmuur om de zichtbaarheid van de onderwijsprijs 
te vergroten.

•	 De	Commissaris	Onderwijs	zal	zich	op	de	hoogte	houden	van	de	ontwikkelingen	rondom	Epicurus.	Alle	
relevante ontwikkelingen zullen worden door gecommuniceerd naar het Bestuur en, indien van toepassing, 
naar de leden. 

•	 De	betrokkenheid	van	de	MFAS	bij	het	onderwijs	blijkt	onder	andere	uit	het	openbaar	maken	van	
nabesprekingsverslagen. De Commissaris Onderwijs ziet mede toe op de implementatie van in die verslagen 
genoemde verbeterpunten.

•	 De	JVT’s	worden	samengesteld	door	ten	minste	de	Commissaris	Onderwijs	en	één	ander	bestuurslid	of	een	lid	
van JVT 2 of 3.

•	 De	JVT’s	worden	aangemoedigd	voor,	na	en	eventueel	tijdens	ieder	blok	met	docenten	en	coördinatoren	te	
overleggen over problemen binnen het onderwijs. Door middel van deze besprekingen voeren zij controle uit 
op	de	curricula.	Ze	geven	gewenste	veranderingen	door	aan	de	blokcoördinatoren,	het	hoofd	van	de	Bachelor	
en de Opleidingscommissie.

•	 De	JVT’s	worden	aangemoedigd	om	voor	ieder	blok	de	nabesprekingverslagen	van	voorgaande	jaren	door	
te lezen om de continuïteit van onderwijsevaluatie te waarborgen. Ook zal elk jaar een jaaroverstijgende 
overdracht met een afvaardiging van alle JVT’s worden gehouden om kennisoverdracht tussen de 
verschillende JVT’s te faciliteren. 

•	 Er	wordt	gestreefd	naar	professionalisering	van	de	JVT’s	door	het	organiseren	van	trainingen	in	samenwerking	
met het Center for Evidence Based Education.

•	 De	JVT’s	worden	geacht	om	leden	wekelijks	via	social	media	de	ruimte	te	bieden	hun	opmerkingen	
omtrent het onderwijs kenbaar te maken. Tevens kunnen zij deze social media gebruiken om belangrijke 
ontwikkelingen terug te koppelen naar de leden.

•	 Het	Bestuur	zal	op	de	hoogte	blijven	van	ontwikkelingen	binnen	de	verschillende	curricula	binnen	het	AMC-
UvA. In samenwerking met de SR zullen de studenten hierover zo goed mogelijk geïnformeerd worden.

•	 De	MFAS	hecht	veel	waarde	aan	goede	docenten.	Hiertoe	reikt	zij	een	onderwijsprijs	uit.	Deze	geeft	blijk	van	
de waardering van studenten. Daarnaast wordt er een juryprijs uitgereikt aan personen die op de achtergrond 
veel	voor	het	onderwijs	betekenen.	De	Commissaris	Onderwijs	zal	de	onderwijsprijs	coördineren.	Dit	jaar	
zullen wij een nieuwe onderwijsprijs opzetten voor Epicurus. Deze prijs zal worden uitgereikt vanaf 2018. 

Beleid ten aanzien van de Boekenservice
•	 Studieboeken	worden	verkocht	via	de	webshop.	De	webshop	is	er	voor	de	leden	en	dient	daarom	zo	makkelijk	

en voordelig mogelijk te zijn. Om dit te waarborgen zal de Commissaris Faciliteiten blijven werken aan 
verbetering van de webshop. 

•	 De	Boekenservice	moet	er	te	allen	tijde	zo	representatief	mogelijk	uitzien.	Optimalisering	van	de	indeling	van	
de Boekenservice zal hier aan bijdragen. 

•	 Voor	MFAS-leden	geldt	een	gereduceerd	tarief	op	studieboeken.	Er	zal	actief	gecontroleerd	worden	dat	
iedereen die met korting studieboeken koopt MFAS-lid is. 

•	 Witte	jassen	en	instrumenten	worden	gedurende	het	hele	studiejaar	in	de	Boekenservice	verkocht.	
•	 Tentamenbundels	worden	in	de	Boekenservice	verkocht.	Indien	de	Boekenservice	gesloten	is,	kunnen	de	

tentamenbundels in de MFAS-kamer bij een bestuurslid worden gekocht tegen een verhoogd tarief. Het bedrag 
dat hierdoor extra wordt binnengehaald zal worden geschonken aan een goed doel. 

•	 De	Boekenservice	is	elke	maandag,	woensdag	en	donderdag	geopend	van	12.30	uur	tot	13.30	uur,	behalve	
op feestdagen en in vakanties. Zo nodig kunnen deze openingsdagen en/of -tijden in de loop van het jaar 
veranderen. 
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•	 De	leden	zullen	op	de	hoogte	worden	gehouden	van	voor	hen	relevante	veranderingen	omtrent	de	
Boekenservice. 

•	 Coassistenten	kunnen	langskomen	in	de	Boekenservice	en	zijn	hierbij	niet	gebonden	aan	de	openingstijden.	
Bovendien krijgen coassistenten, mits zij een witte jas dragen, voorrang in de rij. 

•	 Draaiers	ontvangen	eventueel	een	vrijwilligersbijdrage	voor	hun	aanwezigheid	in	de	Boekenservice.	
•	 Na	elke	draaidienst	zorgt	de	Commissaris	Faciliteiten	voor	een	correcte	administratie	van	de	financiën.	

Bij verdenking op diefstal wordt er door een bestuurslid zo snel mogelijk aangifte gedaan bij de interne 
bewakingsdienst van het AMC. 

•	 De	Commissaris	Faciliteiten	zal	zich	op	de	hoogte	houden	van	relevante	ontwikkelingen	in	het	AMC	omtrent	
studiemateriaal en zal de MFAS hier zoveel mogelijk bij betrekken.

•	 De	Commissaris	Faciliteiten	zal	een	pilot	starten	onder	MI-studenten	omtrent	tentamenbundels	voor	Medische	
Informatiekunde.

Beleid ten aanzien van de Epsteinbar
•	 Er	is	in	principe	elke	week	een	studentenborrel	in	de	Epsteinbar,	met	uitzondering	van	feestdagen	en	vakanties.
•	 De	studentenborrels	in	de	Epsteinbar	hebben	als	doel	om	studenten	samen	te	brengen	en	gezelligheid	

en ontspanning te bieden zonder winstoogmerk. Om deze reden zullen consumpties goedkoop worden 
aangeboden. 

•	 De	Epsteinbar	moet	er	te	allen	tijde	representatief	uitzien.	Een	scherp	onderhoudsbeleid	zal	hieraan	bijdragen.	
Na	afloop	van	een	borrel	zal	er	schoongemaakt	worden	volgens	een	rooster	opgesteld	door	de	Commissaris	
Epsteinbar. Daarnaast zal er op vrijdag door de Epsteinbarcommissie indien nodig een extra schoonmaak 
plaatsvinden. Bovendien zal er een aantal keer per jaar een dag worden ingepland waarop er een grote 
schoonmaak zal plaatsvinden. 

•	 Het	nuchterdienstbeleid	van	de	afgelopen	jaren	wordt	doorgetrokken,	wat	inhoudt	dat	bij	elke	studentenborrel	
ten minste twee bestuursleden en één lid van de Epsteinbarcommissie nuchter zullen zijn om zo incidenten 
te voorkomen. Naar eigen inzicht kan daar eventueel een derde bestuurslid aan worden toegevoegd. De 
nuchtershirts, die vorig jaar zijn geïntroduceerd, zullen behouden blijven om voor iedereen duidelijk te maken 
wie op dat moment de nuchterdienst draait. 

•	 Eventuele	incidenten	omtrent	de	Epsteinbar	zullen	gerapporteerd	en	gearchiveerd	worden.
•	 Wanneer	er	geen	studentenborrel	gehouden	wordt,	kan	de	Epsteinbar	gehuurd	worden	door	externe	

organisaties. De tappers die bij deze borrels aanwezig zijn ontvangen eventueel een vrijwilligersbijdrage. 
•	 Tijdens	deze	externe	borrels	draagt	minimaal	één	lid,	of	bij	uitzondering	een	voormalig	lid,	van	de	

Epsteinbarcommissie de verantwoordelijkheid over de Epsteinbar. 
•	 De	Commissaris	Epsteinbar	wijzigt	de	code	van	de	kluis	minstens	één	keer	per	jaar	en	maakt	deze	enkel	

bekend aan de voorzitter en de penningmeester van de Epsteinbarcommissie

Beleid ten aanzien van commissies
•	 De	Commissaris	Activiteiten	&	Interne	PR	stuurt	de	specifieke	commissiedummy	en	de	algemene	

commissiedummy naar alle commissieleden. 
•	 Elk	begeleidend	bestuurslid	ziet	er	op	toe	dat	er	van	zijn/haar	commissie	een	specifieke	commissiedummy	

gemaakt wordt of dat deze aangepast wordt indien reeds aanwezig. Deze dummy dient binnen een maand na 
de (laatste) activiteit af of aangepast te zijn. Daarnaast zorgt het begeleidend bestuurslid ervoor dat de dummy 
bij de Secretaris terecht komt. 

•	 De	commissiedummy	wordt	gemaakt	of	aangepast	aan	de	hand	van	een	evaluatie	van	de	activiteit.	Het	
begeleidend bestuurslid ziet erop toe dat deze evaluatie tijdig plaatsvindt. 

•	 Het	begeleidende	bestuurslid	zal	in	samenwerking	met	de	voorzitter	van	de	commissie	bij	voorkeur	ten	minste	
één keer een tussentijdse groepsevaluatie plannen. 

•	 De	commissie	en	het	begeleidend	bestuurslid	dragen	zorg	voor	een	goede	en	tijdige	promotie	van	hun	
activiteit. Tijdige promotie betekent dat posters en ander promotiemateriaal ten minste twee weken voor de 
activiteit in kwestie beschikbaar zijn. Binnen iedere commissie wordt hiervoor één lid PR verantwoordelijk 
gesteld. 
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•	 Alle	communicatie	naar	de	MFAS-leden	moet	eerst	worden	goedgekeurd	door	een	bestuurslid.	
•	 Minstens	één	afgevaardigde	per	commissie,	bij	voorkeur	de	voorzitter,	wordt	geacht	aanwezig	te	zijn	bij	de	

ALV’s. Het begeleidend bestuurslid stimuleert de hele commissie naar de ALV te komen. 
•	 Commissiemappen	worden	overzichtelijk	en	toegankelijk	gepresenteerd	in	de			MFAS-kamer	en	op	de	

server. Daarnaast zal het begeleidend bestuurslid er op toezien dat de secretaris van iedere commissie voor de 
commissie interessante bestanden aan de commissiemap op de server toevoegt. 

•	 Het	begeleidend	bestuurslid	is	bereikbaar	voor	commissieleden	die	vragen	hebben	met	betrekking	tot	hun	
functie, commissietaken of problemen binnen de commissie.

•	 De	leden	van	de	commissies	worden	begeleid.	Nadat	de	verdeling	van	de	functies	binnen	de	commissies	is	
afgerond zullen er bijeenkomsten worden gepland om de voorzitters, de secretarissen, de penningmeesters, de 
leden PR en de leden sponsoring te instrueren. 

•	 De	activiteiten	die	MFAS-commissies	aanbieden	zijn	toegankelijk	voor	alle						MFAS-leden.	Lidmaatschap	zal	
actief gecontroleerd worden. 

•	 Niet-leden	kunnen	aan	activiteiten	deelnemen,	mits	deze	open	zijn	voor	niet-leden.
•	 Alle	MFAS-leden	mogen	solliciteren	voor	commissies.	De	sollicitaties	zullen	tijdig	gehouden	worden.	Ze	

worden afgenomen door de Commissaris Activiteiten & Interne PR en minstens één ander bestuurslid. 
•	 Commissies	moeten	een	begroting	indienen	bij	de	Penningmeester	van	het	Bestuur.	Deze	begroting	moet	eerst	

worden goedgekeurd voordat een commissie mag overgaan tot het doen van uitgaven. Voor uitgaven die niet 
in de begroting zijn opgenomen moet apart toestemming worden verleend door de Penningmeester van het 
Bestuur. 

•	 De	prijs	van	een	kaartje	voor	een	activiteit	moet	goedgekeurd	zijn	door	de	Penningmeester	van	het	Bestuur	
voordat deze prijs aan de leden bekend mag worden gemaakt.

•	 Commissies	worden	gestimuleerd	hun	toegekende	budget	uit	te	geven.	Een	onverhoopt	toch	behaald	positief	
saldo aan het einde van een commissieperiode gaat naar de centrale MFAS-rekening. 

•	 Na	afloop	van	elke	activiteit	wordt	er	actief	naar	gestreefd	dat	de	penningmeester	van	de	commissie	in	
samenwerking	met	de	Penningmeester	van	het	Bestuur	een	financieel	eindverslag	maakt.	

•	 De	volgende	commissies	zullen	in	de	herfst	gevormd	worden:	de	Activiteitencommissie,	de	
Almanakcommissie, de Bandjescommissie, de Buitenlandse Reiscommissie, de Congresdagcommissie, 
de Epsteinbarcommissie, de Feestcommissie, de Galacommissie, de Introductieweekcommissie, 
de Jaarvertegenwoordiging, de Liftweekendcommissie, de Medische Carrièredagcommissie, de 
Onderwijscommissie, de Ouderdagcommissie, de Sportcommissie en de Zeilweekendcommissie. 

•	 De	volgende	commissies	zullen	in	de	lente	gevormd	worden:	de	Diescommissie,	de	
Eerstejaarweekendcommissie en de Wintersportcommissie. 
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Specifiek	commissiebeleid
Activiteitencommissie (begeleid door Joris van Sabben)
Deze commissie bestaat uit een voorzitter, secretaris, penningmeester, lid PR, twee algemene leden en een begeleidend 
bestuurslid. De Activiteitencommissie organiseert vier activiteiten per jaar. Ten minste één en bij voorkeur twee van 
deze activiteiten moeten een culturele insteek hebben. Deze commissie organiseert activiteiten zonder daarbij te 
overlappen met de Sportcommissie. 

Almanakcommissie (begeleid door Vincent Ligtvoet en Sophie Noordzij)
Deze commissie bestaat uit een voorzitter, secretaris, penningmeester, lid PR, lid sponsoring en twee begeleidend 
bestuursleden. De Almanakcommissie zal één almanak uitbrengen, waarin de gegevens van alle leden die daarvoor 
toestemming hebben gegeven worden opgenomen. De almanak zal worden uitgereikt rond de dies natalis van de 
MFAS.

Bandjesavondcommissie (begeleid door Iris Ertuğrul)
Deze commissie bestaat uit een voorzitter, secretaris, penningmeester, lid PR, twee algemene leden en een begeleidend 
bestuurslid. De Bandjesavondcommissie organiseert één bandjesavond.

Buitenlandse Reiscommissie (in 2016-2017 begeleid door Iris Ertuğrul, in 2017 begeleid door Pien van Putten)
Deze commissie bestaat uit een voorzitter, secretaris, penningmeester, lid PR, lid sponsoring, algemeen lid en 
een begeleidend bestuurslid. De Buitenlandse Reiscommissie organiseert één buitenlandse reis met culturele en 
studiegerelateerde activiteiten.

Commissie van Advies 
Deze commissie bestaat uit oud-bestuursleden en/of ereleden. De Commissie van Advies (CvA) adviseert het Bestuur 
over diverse zaken, hetzij op verzoek van het Bestuur, hetzij uit eigen beweging.

Commissie ter Inventarisatie van het Archief (begeleid door Vincent Ligtvoet) 
Deze commissie bestaat uit oud secretarissen van het Bestuur der MFAS, andere geïnteresseerden en een begeleidend 
bestuurslid. De Commissie ter Inventarisatie van het Archief zal zorg dragen voor het archief. Het archief zal geordend 
blijven door middel van het opstellen en naleven van protocollen en door er voor te zorgen dat derden de protocollen 
naleven.

Congresdagcommissie (begeleid door Iris Ertuğrul) 
Deze commissie bestaat uit een voorzitter, secretaris, penningmeester, lid PR, twee algemene leden en een begeleidend 
bestuurslid. De Congresdagcommissie organiseert één congres met studiegerelateerde thema’s.

CoRaad (begeleid door Jolien van Dorth) 
De CoRaad behartigt de belangen van de coassistenten en bepaalt grotendeels zelf haar takenpakket. De strikte 
afspraken die er zijn tussen het Bestuur der MFAS en de CoRaad over de verantwoordelijkheden van beide partijen 
worden nageleefd. 

Diescommissie (begeleid door Job van Wijlick en Joris van Sabben)
De Diescommissie bestaat uit voorzitter, secretaris, penningmeester, lid PR, een algemeen lid en twee begeleidende 
bestuursleden. De Diescommissie organiseert activiteiten rondom de dies natalis van de MFAS waaronder één 
biercantus en een feest. Het feest zal worden georganiseerd in samenwerking met de Feestcommissie. 

Eerstejaarsweekendcommissie (in 2016 begeleid door Joris van Sabben, in 2017 begeleid door Job van Wijlick) 
Deze commissie bestaat uit een voorzitter, secretaris, penningmeester, lid PR, drie algemene leden en een begeleidend 
bestuurslid. De Eerstejaarsweekendcommissie organiseert een kennismakingsweekend voor de eerstejaarsstudenten.
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Emphasisredactie (begeleid door Alexander Moerkamp) 
Deze commissie bestaat uit een hoofdredacteur, eindredacteur, secretaris, penningmeester, lid PR, lay-out team, 
algemene redactieleden en een begeleidend bestuurslid. Het faculteitsblad wordt zes keer per jaar uitgebracht, waarvan 
één uitgave de eerstejaarsspecial is. In de Emphasis staan onder andere ontwikkelingen op het gebied van onderwijs 
aan het AMC-UvA en de activiteiten van de MFAS.

Epsteinbarcommissie (begeleid door Sophie Noordzij) 
Deze commissie bestaat uit een voorzitter, secretaris, penningmeester, lid PR, lid activiteiten, lid onderhoud en een 
begeleidend bestuurslid. Elke week is er op donderdag een studentenborrel, met uitzondering van tentamenweken 
en feestdagen. Daarnaast verzorgt de Epsteinbarcommissie borrels op locatie en externe borrels in de Epsteinbar. De 
Epsteinbarcommissie organiseert een aantal keer per jaar een themaborrel.
 
Feestcommissie (begeleid door Alexander Moerkamp) 
Deze commissie bestaat uit een voorzitter, secretaris, penningmeester, lid PR, twee algemene leden en een begeleidend 
bestuurslid. De Feestcommissie organiseert drie feesten, waarvan één rond de dies natalis van de MFAS in 
samenwerking met de Diescommissie.

Galacommissie (begeleid door Pien van Putten) 
Deze commissie bestaat uit een voorzitter, secretaris, penningmeester, lid PR, lid sponsoring, een algemeen lid en een 
begeleidend bestuurslid. De Galacommissie organiseert één gala.

Internetcommissie (begeleid door Iris Ertuğrul)
Deze commissie bestaat uit geïnteresseerden en een begeleidend bestuurslid. De Internetcommissie ondersteunt het 
beheer van de MFAS-website en helpt bij het ontwikkelen van uitbreidingen en verbeteringen voor de website.

Introductieweekcommissie (begeleid door Jolien van Dorth en Sophie Noordzij) 
Deze commissie bestaat uit een voorzitter, secretaris, penningmeester, lid PR, lid sponsoring, een algemeen lid en 
twee begeleidend bestuursleden. De Introductieweekcommissie organiseert, onder eindverantwoordelijkheid van het 
OTGEN, een introductieweek voor aankomende eerstejaars MI- en geneeskundestudenten. Zo krijgen zij de kans om 
kennis te maken met de faculteit, het AMC-UvA, de MFAS, andere verenigingen binnen het AMC, hun medestudenten 
en de stad Amsterdam. 

Jaarvertegenwoordiging (begeleid door Jolien van Dorth) 
De Jaarvertegenwoordigingen (JVT) bestaan uit een voorzitter, secretaris, lid PR en drie algemene leden. De 
JVT	zal	voor,	na	en	eventueel	tijdens	elk	blok	met	docenten	en	coördinatoren	overleggen	over	problemen	binnen	
het onderwijs. Door middel van deze besprekingen voeren zij controle uit op de curricula. Zij geven gewenste 
veranderingen	door	aan	de	blokcoördinatoren,	het	hoofd	Bachelor	en	de	Opleidingscommissie.

Kascontrolecommissie 
De commissie wordt aan het begin van het bestuursjaar aangesteld. Het is wenselijk dat hierin twee 
voormalige Penningmeesters, een Commissaris Faciliteiten en een Commissaris Epsteinbar zitting nemen. De 
Kascontrolecommissie (KCC) controleert de boekhouding van de zittende Penningmeester, de Commissaris 
Faciliteiten en de Commissaris Epsteinbar. De KCC bestaat uit ten minste drie leden die geen zitting hebben in het 
Bestuur	waarvan	de	financiën	gecontroleerd	worden.

Liftweekendcommissie (in 2016-2017 begeleid door Alexander Moerkamp en Sophie Noordzij, in 2017 begeleid 
door Joris van Sabben) 
Deze commissie bestaat uit een voorzitter, secretaris, penningmeester, lid PR, twee algemene leden en twee 
begeleidend bestuursleden. De Liftweekendcommissie organiseert één weekend, waarbij de locatie bereikt wordt door 
te liften.
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Medische Carrièredagcommissie (begeleid door Vincent Ligtvoet en Pien van Putten) 
Deze commissie bestaat uit een voorzitter, secretaris, penningmeester, lid PR, een algemeen lid en twee begeleidend 
bestuursleden. De Medische Carrièredagcommissie organiseert de medische carrièredag, voornamelijk bedoeld voor 
coassistenten. Deze dag zal worden ingevuld met bijvoorbeeld lezingen, masterclasses en één of meer debatten.

Onderwijscommissie (begeleid door Jolien van Dorth) 
Deze commissie bestaat uit een voorzitter, secretaris, penningmeester, lid PR, twee algemene leden en een begeleidend 
bestuurslid. De Onderwijscommissie is verantwoordelijk voor het organiseren van verschillende onderwijsgerelateerde 
activiteiten die het gegeven onderwijs aanvullen. De Onderwijscommissie probeert het informele contact tussen 
studenten en docenten te bevorderen. De Onderwijscommissie organiseert ten minste drie activiteiten, waaronder ten 
minste één baravond. 

Ouderdagcommissie (begeleid door Vincent Ligtvoet)
Deze commissie bestaat uit een voorzitter, secretaris, penningmeester, lid PR, twee algemene leden en een begeleidend 
bestuurslid. De Ouderdagcommissie organiseert een dag waarop de ouders van MI- en geneeskundestudenten kennis 
kunnen maken met het onderwijs in het AMC en de MFAS, waarvoor de ouders van eerstejaarsstudenten in het 
bijzonder worden uitgenodigd.

Sportcommissie (begeleid door Vincent Ligtvoet) 
Deze commissie bestaat uit een voorzitter, secretaris, penningmeester, lid PR, twee algemene leden en een begeleidend 
bestuurslid. De Sportcommissie schrijft ten minste één team in voor de Batavierenrace en begeleidt dit team tijdens 
de voorbereiding en de race zelf. Er zal worden gekeken of er in samenwerking met de MFVU een interfacultair 
sporttoernooi kan worden georganiseerd. Daarnaast organiseert zij nog ten minste één andere sportgerelateerde 
activiteit die niet overlapt met de Activiteitencommissie.

Wintersportcommissie (in 2016-2017 begeleid door Job van Wijlick) 
Deze commissie bestaat uit een voorzitter, secretaris, penningmeester, lid PR, lid sponsoring, twee algemene leden en 
een begeleidend bestuurslid. De Wintersportcommissie organiseert één wintersportvakantie. 

Zeilweekendcommissie (begeleid door Jolien van Dorth) 
Deze commissie bestaat uit een voorzitter, secretaris, penningmeester, lid PR, twee algemene leden en een begeleidend 
bestuurslid. De Zeilweekendcommissie organiseert één zeilweekend. 
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Beleid ten aanzien van Partij MFAS
•	 Partij	MFAS	streeft	ernaar	continuïteit	te	waarborgen	door	het	partijprogramma	te	baseren	op	de	

partijbeginselen.
•	 Er	zal	inzet	worden	getoond	om	de	naam	en	de	standpunten	van	Partij	MFAS	zo	goed	mogelijk	bij	alle	

studenten onder de aandacht te brengen. De Partijraad zal hieraan bijdragen. 
•	 De	Commissaris	Onderwijs	zal	de	campagne	voeren	in	samenwerking	met	de	kieslijst	van	Partij	MFAS.	

Beleid ten aanzien van de Emphasis
•	 De	Commissaris	Activiteiten	&	Interne	PR	zal	zorgen	dat	er	voor	iedere	deadline	van	elke	editie	de	

activiteitenkalender voor de komende periode wordt ingeleverd. 
•	 De	Voorzitter	zal	zorgen	dat	er	voor	iedere	deadline	van	elke	editie	een	bestuursbijdrage	wordt	ingeleverd.
•	 De	Commissaris	Onderwijs	zal	zorgen	dat	er	voor	iedere	deadline	van	elke	editie	een	bijdrage	wordt	

ingeleverd met betrekking tot onderwijs. 
•	 De	Commissaris	Acquisitie	zal	zorgen	dat	er	voor	iedere	deadline	van	elke	editie	sponsoradvertenties	worden	

ingeleverd. 
•	 De	Commissaris	Faciliteiten	zal	zorgen	dat	er	voor	iedere	deadline	van	elke	editie	een	advertentie	van	

StudyStore wordt ingeleverd. 
•	 Indien	gewenst	door	de	Emphasisredactie	zullen	de	commissies	foto’s	en/of	artikelen	over	activiteiten	

aanleveren. De begeleidende bestuursleden zullen dit stimuleren. 
•	 De	Emphasis	heeft	een	eigen	penningmeester.	Deze	moet	verantwoording	afleggen	aan	de	Penningmeester	van	

het Bestuur. 

Beleid ten aanzien van bijzondere leden
•	 Ereleden	zijn	speciale	leden	van	de	MFAS	die	veel	voor	studenten,	de	MFAS	en	het	onderwijs	betekenen	

of betekend hebben. De MFAS wil graag gebruik maken van hun kennis en inzicht door ze onder andere 
om advies te vragen in bepaalde situaties. Om de contacten te onderhouden wordt er jaarlijks een diner 
georganiseerd door het vorige Bestuur, waarbij naast de ereleden, het huidige en vorige Bestuur aanwezig 
zullen zijn. Er zal een representatief restaurant worden uitgezocht rekening houdende met het budget. 

•	 Leden	van	Verdienste	hebben	geregeld	blijk	gegeven	van	een	geïnteresseerde	houding	jegens	de	MFAS	en	haar	
activiteiten en hebben zich buitengewoon en geruime tijd ingezet voor de MFAS en haar leden. Ieder Lid van 
Verdienste wordt bij benoeming op gepaste wijze bedankt voor zijn/haar bijdrage aan onze vereniging.

Beleid ten aanzien van Onderwijssupport en de Raad van Bestuur van 
het AMC-UvA
•	 De	Voorzitter	en	de	Penningmeester	zullen	een	aantal	keren	per	jaar	in	overleg	gaan	met	het	bestuur	van	

Onderwijssupport. 
•	 Het	MFAS-bestuur	zal	Onderwijssupport	en	de	Raad	van	Bestuur	op	de	hoogte	houden	van	belangrijke	

ontwikkelingen binnen de MFAS.
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Beleid ten aanzien van de kluizen, pinpassen en sleutels
•	 Er	zijn	vier	kluizen	aanwezig	binnen	de	MFAS.	Twee	in	de	Epsteinbar,	één	in	de	Boekenservice	en	de	centrale	

kluis.
•	 De	code	van	de	mobiele	kluis	is	bekend	bij	de	Penningmeester	van	het	Bestuur	en	de	Commissaris	Epsteinbar.	
•	 De	code	van	de	kluis	in	de	Epsteinbar	zijn	bekend	bij	de	voorzitter	van	de	Epsteinbarcommissie,	de	penning-

meester van de Epsteinbarcommissie en de Commissaris Epsteinbar.
•	 De	code	van	de	kluis	in	de	Boekenservice	is	bekend	bij	de	Penningmeester	van	het	Bestuur	en	de	Commissaris	

Faciliteiten.
•	 De	code	van	de	centrale	kluis	is	bekend	bij	de	Penningmeester	van	het	bestuur	en	de	Commissaris	Epsteinbar.	
•	 De	Penningmeester	van	het	Bestuur	heeft	de	bijbehorende	sleutel	in	zijn	bezit.	Er	is	een	reservesleutel,	die	los	

van het origineel bewaard wordt.
•	 Alleen	de	Penningmeester	van	het	Bestuur,	de	Commissaris	Faciliteiten,	Commissaris	Epsteinbar	zullen	in	het	

bezit zijn van een pinpas die toegang geeft tot de MFAS rekeningen. 
•	 Voor	de	andere	bestuursleden	is	er	een	commissiepas	beschikbaar.	De	Penningmeester	zal	er	op	toezien	dat	na	

gebruik van de commissiepas er een verantwoordingsformulier zal worden ingevuld; de bestuursleden zijn hier 
zelf voor verantwoordelijk.

•	 De	Penningmeester	van	het	Bestuur	beschikt	tevens	over	een	creditcard.	
•	 De	penningmeester	van	de	CoRaad	heeft	een	pinpas	en	een	access	card	die	toegang	geven	tot	de	rekening	van	

de CoRaad.
•	 Er	zijn	drie	hoofdsleutels,	namelijk:	de	sleutel	van	de	MFAS	kamer,	de	sleutel	van	de	Epsteinbar	en	de	sleutel	

van de Boekenservice. 
•	 Alle	bestuursleden	hebben	een	sleutel	van	de	MFAS-kamer	in	eigen	bezit.	Uitsluitend	de	bestuursleden	kunnen	

de sleutel van de MFAS-kamer ophalen bij de portier, tenzij een bestuurslid een machtiging heeft uitgeschre-
ven. 

•	 Het	Bestuur	en	de	Epsteinbarcommissie	kunnen	een	sleutel	van	de	Epsteinbar	ophalen	bij	de	portier.	De	Com-
missaris Epsteinbar heeft een sleutel in eigen bezit. 

•	 De	Commissaris	Faciliteiten	heeft	een	sleutel	van	de	Boekenservice	in	eigen	bezit.	Alle	bestuursleden	kunnen	
een sleutel ophalen bij de portier. Deze sleutel is ook beschikbaar in de MFAS-kamer. 

•	 Het	Bestuur	en	de	Emphasisredactie	kunnen	een	sleutel	van	de	Emphasiskamer	ophalen	bij	de	portier.	

Financieel beleid
In	dit	hoofdstuk	zal	het	te	voeren	financieel	beleid	worden	belicht.	De	MFAS	is	een	vereniging	zonder	winstoogmerk.	
Alle inkomsten zullen ten goede komen aan de vereniging. 
•	 De	begroting	2016-2017	zal	door	het	f.t.	Bestuur	op	de	Wissel-ALV	2016	ter	goedkeuring	worden	gepresen-

teerd. 
•	 De	begroting	zal	vijf	werkdagen	voor	de	Wissel-ALV	ter	inzage	beschikbaar	zijn	in	de	MFAS-kamer.
•	 Er	zal	door	de	Penningmeester,	de	Commissaris	Faciliteiten	en	de	Commissaris	Epsteinbar	elk	halfjaar	een	

financieel	verslag	worden	gemaakt.	De	KCC	zal	deze	verslagen	controleren	en	deze	verslagen	zullen	gepresen-
teerd	worden	op	de	halfjaars-	en	financiële	jaar-ALV.

•	 Op	de	eerstvolgende	ALV	na	de	Wissel-ALV	in	2016	zullen	de	financiële	jaarverslagen	2015-2016	worden	
gepresenteerd. De KCC zal deze verslagen controleren. 

•	 Er	zal	belasting	worden	afgedragen.	
•	 Aankopen	vanaf	een	bepaald	bedrag,	vastgesteld	door	de	ALV	aan	de	hand	van	artikel	14	van	de	statuten,	moe-

ten goedgekeurd worden door de ALV. 
•	 Activiteiten	georganiseerd	door	het	Bestuur,	zoals	de	h.t.-o.t.-f.t.	borrel,	worden	opgenomen	in	de	financiële	

verslagen, dit om de overzichtelijkheid van de geldstromen te bevorderen. 
•	 Geld	dat	opgehaald	wordt	via	tentamenbundels	die	verkocht	worden	buiten	de	openingstijden	van	de	Boeken-

service wordt geschonken aan het goede doel. 
•	 De	financiën	van	de	CoRaad	zullen	door	de	penningmeester	van	de	CoRaad	in	samenwerking	met	de	Penning-

meester van het Bestuur in het boekhoudprogramma worden bijgehouden. 
•	 De	financiën	van	de	Boekenservice	en	de	Epsteinbar	verlopen	centraal.
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Beleid ten aanzien van andere verenigingen
•	 De	MFAS	blijft	open	staan	voor	nieuwe	ideeën	en	wil	blijven	leren	door	middel	van	het	uitwisselen	van	
ervaringen. Daarom hecht zij veel waarde aan de samenwerking en het contact met andere verenigingen. 
•	 De	MFAS	streeft	naar	goede	omgang	en	communicatie	met	MVM,	MIKpunt	en	IFMSA,	in	het	bijzonder	
omtrent het plannen van activiteiten. De Commissaris Activiteiten & Interne PR wisselt informatie uit over de 
jaaragenda met alle drie de verenigingen. 
•	 LOGSO-vergaderingen	worden	bijgewoond	door	in	ieder	geval	de	Voorzitter	van	het	Bestuur	en	een	ander	
bestuurslid, bij voorkeur de Secretaris. 
•	 Studieverenigingoverleggen	(SVO’s)	van	de	ASVA	zullen	worden	bijgewoond	door	ten	minste	de	
Vicevoorzitter, dit om op de hoogte te blijven van wat er binnen de UvA gebeurt en om ervaringen uit te wisselen. 
•	 De	leden	van	de	MFAS	hebben	de	mogelijkheid	gebruik	te	maken	van	de	diensten	van	de	ASVA	en	kunnen	
goedkoper lid worden. Veel leden zijn hier niet van op de hoogte en dit zal dan ook gepromoot worden. 
•	 GELD-overleggen	worden	bijgewoond	door	de	Penningmeester.	
•	 Besturen	van	zusterverenigingen	worden	indien	mogelijk	door	de	Secretaris	van	het	Bestuur	uitgenodigd	voor	
activiteiten van de MFAS. 
•	 Het	Bestuur,	of	een	afvaardiging	hiervan,	zal	op	uitnodiging	deelnemen	aan	activiteiten	die	georganiseerd	
zijn door zusterverenigingen, waaronder gala’s. Indien het niet mogelijk is om op een uitnodiging in te gaan, zal het 
Bestuur zich hiervoor excuseren. 
•	 De	MFAS	zal	éénmaal	per	jaar	een	borrel	organiseren	voor	de	h.t.,	o.t.	en	f.t.	besturen	van	de	MFAS	en	de	
zusterverenigingen. Dit zal een kostendekkende borrel zijn. 



27
Beleidsplan 2016-2017 Medische Faculteit der Amsterdamsche Studenten

Accie   Activiteitencommissie
ADV   Algemene deelnemersvergadering
ALV   Algemene ledenvergadering
AMC-UvA  Academisch Medisch Centrum – Universiteit van Amsterdam
ASVA   Algemene Studenten Vereniging Amsterdam
BuReCo  Buitenlandse Reiscommissie
BV   Bestuursvergadering
CIA   Commissie ter Inventarisatie van het Archief
CoRaad   Raad van coassistenten
CvA   Commissie van Advies
EJW   Eerstejaarsweekend
Epcie   Epsteinbarcommissie
F.t.   Future tempore (toekomstig bestuur)
GELD   Geneeskundig Eurogerelateerde Landelijke Denktank
HR   Huishoudelijk Reglement
H.t.    Hoc tempore (huidig bestuur)
IFMSA   International Federation of Medical Students’ Association
JVT   Jaarvertegenwoordiging
KCC   Kascontrolecommissie
LOGSO  Landelijk Overleg Geneeskunde Studenten Organisaties
MCD   Medische Carrièredagcommissie
MFAS   Medische Faculteit der Amsterdamsche Studenten
MFVU   Medische Faculteitsvereniging Vrije Universiteit
MIC   Medisch Interfacultair Congres
MI   Medische Informatiekunde
MOM   Medische Oriëntatiemiddagcommissie
MVM   Medische Vereniging Mozaïek
OLS   Online Ledensysteem
OS   Onderwijssupport
O.t.   Olim tempore (oud bestuur)
OTGEN  Opleidingsteam Geneeskunde
PR   Public Relations
RvB   Raad van Bestuur
RvT   Raad van Toezicht
SoCo   Sollicitatiecommissie
SpoCo   Sportcommissie
SVO   Studievereniging overleg
SR   Studentenraad
UvA   Universiteit van Amsterdam
Zusterverenigingen Studieverenigingen van de andere medische faculteiten in Nederland

Verklarende woordenlijst
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