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Voorwoord 

Een bestuursjaar doen, is dat iets voor jou? Blijkbaar is jouw interesse al gewekt want je hebt 

het informatieboekje al in handen. Dit boekje is bedoeld voor iedereen die erover nadenkt om 

een bestuursjaar te doen. Wellicht twijfel je nog of ben je er al wel van overtuigd maar wil je 

graag weten wat bepaalde functies inhouden. Wij hopen dat de informatie in dit pakket je 

hierbij gaat helpen. 

 

Het solliciteren naar het bestuur van de MFAS is geen makkelijke keus. Het is een jaar wat veel 

tijd in beslag gaat nemen en veel van je zal gaan vragen. Je agenda staat continu vol, je bent 

verantwoordelijk voor een vereniging met 2300 leden en je moet altijd aanwezig zijn als geheel 

Bestuur. Aan de andere kant is het ook een jaar waarin je jezelf enorm ontwikkelt, vrienden 

maakt voor het leven en ervaringen opdoet die je anders nooit mee zou maken. Zo zijn er 

constitutieborrels van zusterverenigingen waarbij je zult recipiëren, gala’s waar je in je bestuurs 

galajurk of pak heen gaat met de trein of spontaan naar een feest van een andere 

zustervereniging gaat na de bestuursvergadering. Dit zijn nog maar een aantal van de 

momenten die jouw bestuursjaar onvergetelijk zullen maken. 

 

Een bestuursjaar is serieus leren zijn, een bestuursjaar is op de grond liggen van het lachen, een 

bestuursjaar is huilen bij je bestuursgenootjes maar bovenal; een bestuursjaar is een ervaring 

om nooit meer te vergeten. In dit boekje vindt je alle praktische zaken, ervaringen van oud 

besturen en functieomschrijvingen. 

 

Ik hoop dat je er wat aan hebt en het met plezier zult lezen. Als je nog vragen hebt na het lezen 

van dit boekje, stuur vooral een mailtje naar een van ons of loop even langs in de MFAS-kamer! 

 

Namens het 124ste bestuur der MFAS, 

 

Fenna Deutekom 

Voorzitter der MFAS 
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Functieomschrijvingen 

Voorzitter 

Voorzitter is een bijzondere functie, al zeg ik het zelf. Het is heel uiteenlopend omdat je in de 

loop van het jaar verschillende dingen op je kan nemen. Dit jaar ben ik buiten mijn functie 

bijvoorbeeld ook veel bezig geweest met geldwerving voor de bar, gesprekken over een 

mogelijke erkenning voor een bestuursjaar en het uitwerken van een meerjarenplan. Je zult 

merken dat niet al deze plannen werken zoals je had verwacht, maar ook daar leer je weer van 

dat dat blijkbaar niet iets is wat de vereniging nodig heeft. Buiten dit om heeft de Voorzitter 3 

hoofdtaken, namelijk het dienen als aanspreekpunt, leiding geven en eindverantwoordelijkheid 

dragen. 

 

Het dienen als aanspreekpunt is voor zowel externe partijen als eigen bestuursleden. Zo heb ik 

afgelopen jaar veel contact gehad met onder andere de Voorzitter van de Raad van Bestuur en 

Decaan, de beveiliging van het AMC, onderwijssupport, maar ook met veel zusterverenigingen 

tijdens het Landelijk Overleg Geneeskundige Studenten Organisaties (LOGSO). Tijdens deze 

gesprekken binnen het AMC is het belangrijk dat je je professioneel opstelt, er kan soms 

namelijk best wel veel afhangen van deze gesprekken en bovendien representeer jij de gehele 

vereniging in deze gesprekken. Denk bijvoorbeeld aan de gesprekken rondom de bouw van de 

nieuwe Epsteinbar. 

 

Het LOGSO is erg leuk en leerzaam omdat je samen met alle voorzitters en secretarissen van 

zusterverenigingen problemen bespreekt waar iedere vereniging tegen aan loopt, vaak zijn het 

hele herkenbare problemen en heb je dus veel aan de informatie die hier besproken wordt. Dit 

overleg vindt een keer in de 6 weken plaats. Je zult deze overleggen samen met je Secretaris 

bijwonen en eenmaal per jaar ook voorzitten. Het overleg wordt vaak zo gepland dat er na het 

LOGSO een feest of borrel is van een van de verenigingen zodat wij het overleg leuk kunnen 

afsluiten onder het genot van een biertje of twee. 

 

Een andere belangrijke taak van de Voorzitter is leiding geven. Dit komt neer op het voorzitten 

van de bestuursvergaderingen (BV) elke maandag en het voorzitten van de Algemene Leden 

Vergaderingen (ALV).  

Voor BV’s is het belangrijk dat er een agenda gemaakt wordt zodat iedereen weet wat er 

besproken gaat worden en je een overzicht hebt tijdens de vergadering. Het is aan jou om 

ervoor te zorgen dat iedereen tijdens de vergadering gehoord wordt en tegelijkertijd de 

structuur in de vergadering behouden blijft. Je wilt natuurlijk ook dat de BV voor iedereen leuk 

blijft maar daardoor kan het heel snel chaotisch worden. Het kan daarom erg lastig zijn om de 

balans hierin te vinden voor iedereen, maar ook is het een leuke uitdaging om dit zo goed 

mogelijk te doen. 

Voor de ALV wordt ook altijd een agenda gemaakt. Je bent in de periode voor de ALV druk bezig 

met de Secretaris om alles voor te bereiden. De mailing voor de leden moet er al 2 weken van te 

voren uit en voor de ALV zelf moet er altijd een powerpoint gemaakt worden en bereid je je 

‘what to say’ voor. Een ALV voorzitten is best wel spannend omdat er vaak veel oud 

bestuursleden aanwezig zijn die veel kennis hebben en ook graag hun mening geven over 



Medische Faculteit der Amsterdamsche Studenten  Bestuursinfo avond 14 april 5 

verschillende kwesties. Dit kan soms confronterend zijn maar je hebt hier wel heel veel aan 

aangezien zij allemaal Bestuur zijn geweest en dus heel veel ervaring hebben. 

De laatste hoofdtaak van de Voorzitter is eindverantwoordelijk dragen voor de hele vereniging. 

Als er dingen gebeuren wordt er verwacht dat de Voorzitter erop afstapt en hierover in gesprek 

gaat met de desbetreffende partij. Dit kan soms best wel lastig zijn maar ook dit is heel 

leerzaam. Je leert om in gesprek te gaan met mensen en om te denken in oplossingen, want 

uiteindelijk wil je het probleem oplossen om het contact goed te houden. 

 

Het is buiten deze hoofdtaken om ook heel belangrijk dat je een beetje creatief bent, je zult 

namelijk veel bijdragen gaan schrijven. Niet alleen voor je eigen activiteiten, maar ook voor de 

almanakken van andere zusterverenigingen en de Emphasis. Naast de bijdragen die je moet 

schrijven, kun je veel van je creativiteit ook kwijt in het houden van speeches. Na elke activiteit 

sluit de Voorzitter af door een klein woordje te doen voor de commissie die de activiteit 

georganiseerd heeft. Het kan dus zijn dat je een woordje doet voor 20 mensen zoals bij een 

onderwijsactiviteit, maar het kan ook zijn dat je voor 300 mensen een woordje moet doen 

tijdens de introweek. Dit is soms best wel even spannend, maar ook hier wen je uiteindelijk aan 

en vindt je je eigen weg in.  

 

Kortom; het is een hele veelzijdige functie met veel verantwoordelijkheid. Je zult veel buiten je 

comfort zone moeten stappen om je functie goed uit te kunnen voeren, dat kan erg spannend 

zijn maar daardoor leer je onwijs veel en wordt het een onvergetelijk jaar waar je je leven lang 

wat aan hebt. Ik heb er tot nu toe geen moment spijt van gehad dat ik aan dit avontuur 

begonnen ben. 
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Secretaris 

Secretaris is op het eerste gezicht een functie die nogal op de achtergrond lijkt te liggen, maar 

zonder Secretaris zou het Bestuur niet kunnen functioneren. De Secretaris van het Bestuur zorgt 
ervoor dat alle bestuursvergaderingen en algemene ledenvergaderingen (ALV) genotuleerd 

worden, dat iedereen weet wat hij die week moet doen en welke leuke activiteiten er aankomen. 

 Iedere week werkt de Secretaris de notulen van de bestuursvergaderingen uit en leest de rest 

van het Bestuur deze notulen en kijkt naar de actielijst, zodat ze weten wat ze moeten doen. Het 

notuleren van de ALV moet letterlijk gedaan worden, dus je moet alles woord voor woord 

notuleren. Dit lijkt eerst onmogelijk, maar als je daar eenmaal zit merk je toch dat dit 

makkelijker gaat dan gedacht en ben je iedere keer weer trots op jezelf als het lukt! 

Bovendien schrijft de Secretaris aan het begin van het jaar samen met de Voorzitter, na 

uitgebreid vergaderen met het hele bestuur, een beleidsplan. Hierin licht het bestuur van dat 

jaar o.a. toe wat hun speerpunten zijn voor het aankomende jaar. 

De Secretaris zorgt er niet alleen voor dat iedereen op de hoogte is van wat er op het moment 

speelt, maar houdt ook het archief van de MFAS bij. De MFAS bestaat nu al bijna 124 jaar en 

daar hoort natuurlijk zowel een behoorlijk papieren archief als digitaal archief bij. In dit archief 

staan dingen als posters, foto’s, verslagen en belangrijke verenigingsstukken. Ieder jaar houd je 

het archief bij als Secretaris. Dit doe je door ongeveer twee keer per jaar een CIA-dag te 

organiseren. Deze dagen zijn altijd erg gezellig en het is ook erg leuk om de oude bestanden te 

zien van de MFAS. Naar deze dagen kom jij zelf als Secretaris en de Commissie ter Inventarisatie 

van het Archief (CIA) komt ook naar deze dagen.  De CIA bestaat vooral uit oud-secretarissen, 

dus deze dagen zijn heel gezellig met je voorgangers! Verder bestaat de CIA ook uit een paar 

andere geïnteresseerden, die meestal ook oud-bestuurslid zijn.  

Naast deze taken waarmee het Bestuur voorzien wordt van de nodige orde in de chaos, is de 

Secretaris er ook voor de leden. Als Secretaris beheer je het ledenbestand en zorg je ervoor dat 

ieder MFAS-lid geregistreerd staat in het Online Ledensysteem (OLS). Via dit systeem beheer je 

ook de MFAS-app. Hierin zet je de jaaragenda, de online kaartverkopen en de foto’s die gemaakt 

worden op activiteiten.  

De MFAS bestaat uit tal van commissies en al deze commissies hebben ook een secretaris. Als 

Secretaris van het Bestuur begeleid je deze secretarissen. Je zorgt ervoor dat ze weten wat ze als 

secretaris van de commissie moeten doen. Naast deze taak voor de commissies begeleid je, net 

als ieder bestuurslid, ook een aantal commissies. Als Secretaris heb je tijdens je bestuursjaar 

geen grote pieken van druktes, zoals sommige andere functies dat wel hebben, hierdoor kan je 

meer commissies begeleiden en dus ook meer mensen beter leren kennen. 

De Secretaris is ook post-in-post-uit, dit betekent dat je zorgt voor zowel de inkomende post als 

de uitgaande post. De inkomende post is zowel fysiek als digitaal. De fysieke post check je 

ongeveer één keer per week in het postvakje en de digitale post komt binnen via de mail. Je 

beheert als Secretaris twee mailadressen, je eigen functie mail en mfas@mfas.net. Op deze 

account komen diverse vragen binnen, de Secretaris heeft de taak om die te beantwoorden of 

door te sturen naar de juiste bestuursgenoten. De uitgaande post gaat vooral om mails en 

uitnodigingen naar zusterverenigingen.  

mailto:mfas@mfas.net
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De andere medische studieverenigingen hebben ook allen hun eigen Bestuur en de 

secretarissen zorgen ervoor dat het contact tussen de zusterverenigingen (“zusjes”) goed 

verloopt en onderhouden wordt. Als Secretaris zorg je er dus voor dat, als je vragen hebt aan de 

zuster verengingen over hun gang van zaken of advies nodig hebt over iets wat bij elke 

vereniging kan spelen, je een mailtje stuurt naar de zusjes. Verder word je ook op de hoogte 

gehouden van activiteiten die de zusjes organiseren en nodig jij ook zusjes uit voor bijvoorbeeld 

de constitutieborrel, het gala en de diesreceptie.  

De voorzitters en secretarissen van alle zusjes zie je één keer in de zes weken op het LOGSO 

(Landelijk Overleg Geneeskundestudenten Organisaties). Hier bespreek je onder andere de 

interfacultaire evenementen, zoals MEgala en het Medisch Interfacultair Congres. LOGSO is het 

adviserende orgaan van deze dochter evenementen. Verder bespreek je onderwerpen die alle 

acht de faculteiten aangaan en kan je advies aan elkaar vragen. LOGSO is vaak gepland op dagen 

van constitutieborrels of dies recepties en hierdoor sluit je vaak af door met zijn allen een 

biertje te drinken, heel gezellig dus! 

Kortom, Secretaris lijkt dus in de eerste instantie misschien een onzichtbare functie, maar het is 

zeker niet onbelangrijk en heel erg leuk om te doen! Bovendien leer je ontzettend veel van een 

bestuursjaar en ontwikkel je jezelf enorm. Het kan soms een beetje druk zijn, maar ik heb er in 

ieder geval nooit spijt van gehad. 
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Penningmeester 

De functie van Penningmeester is er eentje die misschien het meeste voor zich spreekt. 
Zoals de naam het al doet vermoeden ben je verantwoordelijk voor al het geld binnen de 
MFAS. En dat is meer geld dan je in eerste opzichte zou denken. Zelf vond ik het heel 
gaaf om te leren omgaan met en beslissingen te nemen over zo veel geld. Jij bepaalt 
uiteindelijk namelijk wat ermee gebeurt. Daarnaast ben je ook hoofdverantwoordelijke 
over alle juridische aspecten van de vereniging. Zo beheer je de verzekeringen en doe je 
het contact met de Belastingdienst. Hier leer je echt veel van, want dit is niet iets wat je 
op onze leeftijd in het dagelijkse leven zo snel tegenkomt.  
 
De bezigheden van de functie van Penningmeester starten al heel snel nadat je gevormd 
bent. Helemaal op het begin van je jaar maak je een begroting in samenwerking met je 
voorganger. Dit is een super leuke puzzel om te maken. Je hebt als Bestuur allerlei 
ideeën bedacht en jij moet vervolgens kijken en bedenken hoe dit in het financiële 
plaatje gaat passen. Daarnaast heb je bij het maken van deze begroting veel contact met 
allerlei mensen om te vragen of bepaalde budgetten afgelopen jaar toereikend waren. 
Zo leer je veel over wat er met welk budget mogelijk is.  
 
Wat ik echt super leuk vind aan deze functie is dat je heel veel contact hebt met je 
commissie kindjes. Elke commissie van de MFAS heeft een penningmeester en met deze 
spreek je als eerste af als de commissie gevormd is. Daarna gaat de penningmeester 
bezig met het maken van de begroting. Als deze af is, ga je die samen na en aan het einde 
van de activiteit maak je samen een realisatie, dus zet je op een rijtje wat er 
daadwerkelijk is binnengekomen en uitgegeven. Zo leer je echt veel nieuwe mensen 
kennen. Het is superfijn om te merken dat mensen laagdrempelig op je af durven te 
stappen als ze vragen hebben en het is gaaf om te zien hoe de commissie kindjes echt 
groeien in hun functie. Zelf begon ik ook ooit als penningmeester van de BuReCo.  
 
Niet alleen met commissies werk je samen, maar ook binnen je bestuur. Samen met de 
Commissaris Faciliteiten en de Commissaris Epsteinbar ben je het financiële trio. Je 
werkt dan ook op sommige momenten nauw samen met hen en vooral bij het maken 
van je financiële verslagen heb je erg veel aan elkaar.  
 
Als Penningmeester ben je bijna dagelijks bezig met je functie. Ten eerste moeten alle 
facturen die je binnenkrijgt betaald en ingeboekt worden. Dit is een heel rustgevend 
taakje. Zeker als je alles wekelijks bijhoudt. Daarnaast heb je regelmatig overlegjes met 
je commissie kindjes. Ook moet je controleren of iedereen betaald heeft en of iedereen 
jou betaald heeft.  
 
Als laatste ben je verantwoordelijk voor de penningen. Bij alle officiële 
aangelegenheden draag je gezamenlijk als Bestuur penningen. Jij moet ervoor zorgen 
dat deze meegenomen worden en weer veilig thuiskomen.  
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Commissaris Activiteiten & Interne PR 

Mijn functie, commissaris activiteiten en interne PR, is eigenlijk een wirwar van allerlei 
taken. Je hebt een ontzettend creatieve kant waar je enorm vrij in bent, maar ook een 
deel waarbij je alles goed moet organiseren en op je planning moet letten. Eigenlijk valt 
mijn functie onder te verdelen in 3 delen: commissies, sociale media en promotie. Je 
begint je jaar met het maken van de activiteitenagenda. Wanneer wil je activiteiten 
inplannen, welke weken zijn drukker en wanneer zijn de tentamens? Dit zijn allemaal 
vragen die je jezelf moet stellen bij het maken van de agenda. Je wilt immers dat zoveel 
mogelijk leden naar je activiteiten komen en dus moet je deze op de juiste momenten 
inplannen! Soms moet je nog even schuiven in het jaar zelf maar als je dit tijdig laat 
weten is dat geen probleem.  
 
Naast het maken van de agenda, begint ook meteen je grootste piek in het jaar, namelijk 
het werven van nieuwe commissieleden voor de herfst commissies. Dit begint met het 
maken van je allereerste poster en flyer van je bestuursjaar. Dit moet een goede 
blikvanger zijn, want actieve leden en niet actieve leden moeten natuurlijk nieuwsgierig 
zijn naar wat er komen gaat. Tijdens de introductieweek voel je ineens dat je echt 
begonnen bent. Je hebt je tuinpak aan en staat klaar om alle eerstejaars op te vangen en 
informatie te geven over de commissies waarvoor ze zich kunnen opgeven. In deze 
week leer jij als Commissaris Activiteiten en Interne PR verreweg de meeste mensen 
kennen en alle nieuwe eerstejaars zien jou meteen als aanspreekpunt. Maar geen 
zorgen, deze taak deel je samen met je andere bestuursgenoten. 
 
Na de introductieweek ga je beginnen met je allereerste sollicitaties. Dit is veel werk en 
neemt wat tijd in beslag, maar je krijgt er enorm veel energie van terug. Je eerste 
sollicitatie zal je nooit vergeten en eerst ben je nog aan het zoeken hoe je het aanpakt, 
maar na een aantal dagen ben je net een cassetteband. Samen met een begeleidend 
bestuurslid houd je de sollicitaties en vorm je uiteindelijk de commissies. Hierin ben jij 
degene die het laatste woord heeft, waardoor elke commissie een beetje als je eigen 
kindje voelt. Deze sollicitatieperiodes zijn echt je grote piekmomenten en heb je twee 
keer in het jaar, tijdens de herfst- en lente commissies. De lente commissies vinden 
plaats in februari/maart.  
 
In elke commissie zit een lid PR, deze neem ik onder mijn hoede. Ik zorg ervoor dat ze 
photoshop begrijpen en weten hoe ze posters, boekjes en logo’s moeten maken. Dit is 
een ontzettend leuke taak, want lid PR’tjes zijn echt creatieve mensen en dus kan je 
altijd lekker sparren over ideeën.  
 
Terwijl je druk bezig bent met het vormen van commissies moet je natuurlijk ook je 
leden nog op te hoogte houden van alles wat er binnen de vereniging gebeurt. Dit doe je 
door middel van promotie. Je regelt collegepraatjes voor de bachelorstudenten, zorgt 
dat de nieuwsbrief er op tijd uitgaat, maakt posters voor alle bestuursactiviteiten, zoals 
ALV’s en bestuurs promotie en je zorgt voor de plasmaschermen en de posters op plein 
J. Ook Social media, zoals Facebook en Instagram vallen onder jouw functie en moeten 
dus door jou geüpdate worden. Dit klinkt als heel veel, maar het is vooral ontzettend 
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leuk werk. Na een dag sollicitaties is het erg fijn om je hoofd even leeg te maken en 
creatief bezig te zijn door posters te maken, leuke tekstjes te schrijven en gewoon lekker 
te knutselen met alle ideeën die je hebt. Want dit is de functie waar je eigen draai aan 
kan geven en waarmee je jouw stempel op de MFAS kunt drukken.  
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Commissaris Acquisitie 

Als Commissaris Acquisitie ben jij verantwoordelijk voor het contact met sponsoren, en 

daarmee voor een groot deel van de zakelijke kant van de vereniging. Aan het begin van je jaar 
zal je vooral veelal bestaande samenwerkingen evalueren met bedrijven. Je kijkt dan hoe het 

vorig jaar is gegaan. Wat ging goed, wat kan beter maar vooral willen wij volgend jaar weer een 

samenwerking? Hopelijk kan je dus het contract verlengen en wellicht zelfs uitbreiden. Verder 

in het jaar zal je ook gaan kijken naar nieuwe samenwerkingen, je zal merken dat er veel 

instanties zijn die hier geïnteresseerd in zijn. Je zal vaak buiten het AMC op pad gaan voor 

afspraken met bedrijven, dit doe je meestal samen met iemand anders uit je Bestuur. Dit is niet 

alleen veel gezelliger tijdens de heen en terugreis maar je hoort ook veel meer met twee paar 

oren. Daarnaast is het fijn om iemand bij het gesprek te hebben met een open blik, dit zorgt voor 

nieuwe en andere inzichten. Je zult je gaan wanen grote kantoorpanden, de een chiquer dan de 

ander, en tussen mensen strak in pak. 

Je zult niet altijd voor het contact naar de bedrijven zelf toe gaan. Soms komen ze naar jou maar 

veruit het meeste contact gebeurt via de mail en telefoon. Vaak zul je werken vanuit de MFAS-

kamer omdat hier alle belangrijke documenten op de server staan en je snel kan overleggen met 

anderen uit je Bestuur. Echter kan je ook prima vanuit huis aan de slag. Je zal nette mails op 

leren stellen waarin helder de afspraken en opties uiteen worden gezet. Daarnaast zal je merken 

dat je je altijd bewust bent van hoe je dingen verwoord, je leert je woorden zorgvuldig kiezen 

zodat het contact de externe partij zoveel mogelijk aanspreekt en je op deze manier de interesse 

voor een samenwerking wekt.  

Een samenwerking kan verschillende vormen aan nemen. Zo kan er bijvoorbeeld gekozen 

worden voor een advertentie in de nieuwsbrief, het plaatsen van een vacature, een advertentie 

in een programmaboekje laten drukken of genoemd worden in een collegezaal praatje. De lijst 

met samenwerkingsmogelijkheden is erg lang en divers en is constant aan verandering 

onderhevig, met de tijd zijn er nieuwe dingen mogelijk en anderen worden minder interessant.  

Naast dat het belangrijk is om duidelijk te krijgen wat de externe partij wilt en wat er voor de 

MFAS in zit is het belangrijk om te kijken wat deze samenwerking voor de student, onze leden, 

kan betekenen. Deze functie is namelijk niet alleen gericht op het ophalen van geld maar ook op 

het faciliteren van de leden. Mocht een bedrijf dingen aan bieden waar zij niet voor kunnen 

en/of willen betalen kan dit toch interessant zijn als het voordeel heeft voor de leden.  

Na het rond krijgen/sluiten van een deal is het vaak aan jou om de 

samenwerkingsovereenkomst, of gewoonweg contract, op te stellen. Je zal hier wederom 

formeel en helder de afspraken in zetten. Je zal kennis krijgen van de voorwaarden die met een 

contract gemoeid gaan en welke wetten er gelden. Na het teken van de overeenkomst, door 

beide partijen, moet jij je net als de sponsor aan deze afspraken houden. Het is dan ook handig 

om in een tabel bij te houden wat de concrete afspraken met alle sponsoren zijn. Dit kost wat 

tijd, maar zorgt voor een goed en duidelijk overzicht waardoor je dingen niet vergeet en 

bijvoorbeeld promotie op tijd uitvoert. Aan het einde van de samenwerking is het tijd om een 

factuur te sturen. Daarna moet er bijgehouden worden of deze ook daadwerkelijk betaald 

wordt. Ook dit zul je snel onder de knie krijgen.  

Gedurende je bestuursjaar werk je naar jouw target toe. Dit is een streefbedrag van sponsorgeld 

wat je in het jaar moet ophalen. De ene maand zul je meer geld op halen dan de andere maand. 
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Dit kan het maken van een globale planning er lastig maken. Maar bedenk hierbij ook weer dat 

jouw functie niet alleen over het ophalen van geld gaat maar ook over het faciliteren van de 

leden.  

Als Commissaris Acquisitie vervul je dus een veelzijdige en afwisselende functie. Zo leer je als 

geen ander onderhandelen, je professioneel op te stellen en kan je aan het eind van het jaar 

binnen no time zien of een samenwerking met een bedrijf interessant is en wat de 

mogelijkheden zijn. Daarnaast leer je natuurlijk werken binnen een groep van acht waar je lief 
en leed mee deelt. Kortom een veelzijdige en leerzame functie waar je veel persoonlijke groei 

door kan maken.  
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Commissaris Onderwijs 

Commissaris Onderwijs een heel veelzijdige functie, die van veel andere functies binnen het 

bestuur een beetje weg heeft! Je hebt namelijk veel eigen projecten, waarbij je zelf 

verantwoordelijk bent voor sollicitaties, geldzaken, promotie en al het andere wat erbij komt 

kijken. Je functie bestaat over het hele jaar gezien uit 3 hoofdtaken. Je bent verantwoordelijk 

voor de jaarvertegenwoordiging (JVT), je organiseert de jaarlijkse uitreiking van de MFAS 

Onderwijsprijzen en je zorgt voor de promotie en werving van Partij MFAS, zodat kandidaten 

zich verkiesbaar kunnen stellen voor de Studentenraad! 

 

Medezeggenschap 

Je bestuursjaar begint met de aanmeldperiode voor de JVT jaar 1 in september. Voor de oudere 

jaarlagen is er al een jaarvertegenwoordiging, maar de nieuwe lading eerstejaars heeft deze 

natuurlijk ook snel na de start van hun studie nodig. Vanaf de introweek ben jij dus bezig 

hiervoor mensen te werven. De JVT is de enige commissie die niet wordt gevormd door de 

Commissaris Activiteiten en Interne PR; dit doe jij! Je neemt de sollicitaties af bij iedereen die 

zich voor de JVT aanmeldt en stelt de ideale groep samen, die net als alle andere commissies een 

gezellige groep is maar ook een wat professionelere houding moet hebben. 

 

Naast het vormen van de JVT van jaar 1 in september, hou je je het hele jaar bezig met het 

begeleiden van alle JVT’s (jaar 1, 2 en 3). Je houdt in de gaten dat problemen die optreden bij de 

blokken of AV/PO goed worden opgelost en kan de JVT hierbij helpen. Ook ben je bij de 

blokevaluaties. Om deze voor te bereiden ga je met de JVT voorbespreken wat de positieve- en 

verbeterpunten van het blok zijn, zodat de JVT vervolgens tijdens de evaluatie goede input kan 

geven. Bij een evaluatie zijn de coördinatoren, het hoofd van de bachelor, de Studentenraad, de 

Opleidingscommissie, de JVT en nog een hoop anderen aanwezig. Het leuke hieraan is dat de 

coördinatoren vrijwel altijd goed naar de studenten en echt open staan voor verbeterpunten. 

 

Behalve de begeleiding van de JVT’s, ben je bij nog bij veel andere onderwijszaken betrokken. Zo 

is er een Bachelor Studenten Overleg, waarbij eens in de 6 weken met alle 

medezeggeschapsorganen in het AMC over de bachelor wordt gepraat, een faciliteitenoverleg 

waarbij allerlei logistieke problemen kunnen worden aangekaart, en een Interfacultair Medisch 

Studentenoverleg, waar je met alle andere Geneeskundefaculteiten landelijk lopende zaken 

bespreekt, zoals de coschapvergoeding. Je hebt regelmatig direct contact met de mensen die het 

beleid maken, zoals Gabor Linthorst en Jan-Hindrik Ravesloot, en wordt uitgenodigd om mee te 

praten over alle beslissingen die op onderwijsgebied gemaakt worden. 

 

Onderwijsprijs 

Een heel andere hoofdtaak is de Onderwijsprijs! Je begint hiermee in december, met het 

opzetten van een tweede stemmodule. De eerste ronde is al door jouw voorganger in juni 

gedaan. Je maakt een module in Google Forms, waarin studenten in 4 categorieën op een 

winnaar kunnen stemmen. Vervolgens maak je er zelf promotie voor dat zo veel mogelijk 

studenten in de ‘Stemweek’ hun favoriet gaan kiezen! Als de stemweek afgelopen is ga je de 

stemmen tellen en krijg je hier genomineerden uit, bij wie je op de afdeling langsgaat om een 
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interview af te nemen. Je zet hiermee een filmpje in elkaar, wat een heel leuke bezigheid is, 

omdat de genomineerde docenten zich super vereerd voelen en het afnemen van de interviews 

bovenal heel gezellig is. Op de congresdag in april laat je het filmpje zien, en reik je vervolgens 

voor een volle zaal een oorkonde en gegraveerde beker aan de docenten uit. Een ontzettend 

leuk onderdeel van je functie, waarvoor je echt alles zelf doet en dit op de congresdag allemaal 

samenkomt tijdens de uitreiking! 

 

Partij MFAS 

Je derde hoofdtaak is het organiseren van de werving en de naamsbekendheid voor Partij MFAS. 

Ieder jaar meldt Partij MFAS zich aan met een kieslijst voor de verkiezingen van de 

Studentenraad; jij zorgt ervoor dat mensen weten wat Partij MFAS is, en dat de kieslijst er komt. 

Hiervoor begin je in december met het samenstellen van de Sollicitatiecommissie; mensen die 

zich aanmelden voor Partij MFAS zullen bij hen op sollicitatie gaan en zij stellen dan de kieslijst 

op. Verder organiseer je een naamsbekendheidsactie (een leuke avond in de bar in het teken 

van Partij MFAS) en een wervingsweek! Tijdens de wervingsweek sta je een week lang op Plein J 

met goodies, eten, en informatiepakketten om mensen te overtuigen om zich voor de kieslijst 

aan te melden. Dit is super leuk om te doen, je hebt de tijd om mensen persoonlijk te spreken en 

alle info te geven die nodig is om de beslissing te maken.  

Voor de werving en naamsbekendheid van Partij MFAS ben je dus grotendeels zelf 

verantwoordelijk. Wel heb je een aantal keer per jaar vergaderingen met de Partijraad, een 

groep mensen die zelf Commissaris Onderwijs zijn geweest of op andere manier hier heel 

betrokken bij zijn. Zij geven waardevol advies en denken mee over de werving! Je organiseert en 

notuleert deze vergaderingen zelf. 

Als de SoCo de kieslijst rond heeft, is het aan de mensen die daarop staan om campagne te gaan 

voeren voor de verkiezingsweek in mei! Jij ondersteunt ze daarin waar nodig.  

 

Een nog niet genoemd onderdeel van de functie is het financiële aspect! Voor alle zaken die je 

organiseert, dus de Onderwijsprijs, de wervingsweek, verkiezingsweek etc., maak je zelf een 

begroting. Dit is een kleine taak als je het vergelijkt met de 3 financiële functies 

(Penningmeester, Commissaris Faciliteiten, Commissaris Epsteinbar), maar je leert dus wel hoe 

je dit moet doen en bent verantwoordelijk voor je eigen potje met geld!  

 

Samenvattend word je in jouw jaar als Commissaris Onderwijs een beetje een duizendpoot. Je 

hebt een aantal eigen grote projecten, waarvoor je alles zelf mag regelen; de vergaderingen 

organiseren, je creativiteit loslaten op de promotie en een filmpje, een klein beetje 

Penningmeester spelen met je eigen begroting en ga zo maar door. Ondertussen leer je super 

veel over hoe het onderwijs binnen het AMC geregeld is en verbeterd kan worden, je bouwt een 

waardevol netwerk op, je leert kritisch kijken, effectief overleggen en heel zelfstandig werken. 

Dus, ben jij een manusje van alles of lijkt het je juist een leuke uitdaging dat te worden? Dan is 

deze functie sowieso wat voor jou!  
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Commissaris Faciliteiten 

Als je een veelzijdige uitdaging zoekt, hoef je niet verder te zoeken dan de functie Commissaris 

Faciliteiten. Je kent mij en deze functie waarschijnlijk al door de mooie Boekenservice, maar de 

mooiste functie van het Bestuur is veel meer dan alleen ‘samenvattingen verkopen.’ Ik zal even 

toelichten wat je allemaal doet en leert in als Commissaris Faciliteiten 

De belangrijkste taken van Commissaris Faciliteiten zijn het beheer van de boekenservice en de 

verantwoordelijkheid voor de verschillende sites van de MFAS. Daarnaast is het een functie met 

veel ruimte om tijd te steken in eigen projecten of commissies.  

De Boekenservice 

De Boekenservice is het welbekende winkeltje in het AMC met medische artikelen, labjassen en 

samenvattingen. Dit wordt natuurlijk jouw kindje. Je bent de beheerder van de Boekenservice. 

Hoewel dit door anderen vaak gezien worden als rommelhok of als opslagruimte, is dit 

natuurlijk veel meer. Je hebt gesprekken samen met Commissaris Acquisitie om te zorgen voor 

de beste prijzen voor de artikelen, maar ook gesprekken over de promotie die je moet maken. Je 

zal maandelijkse taakje uit moeten voeren zoals draai roosters maken, voorraad tellen en de 

verkoopcijfers bijhouden. Ook heb je ontzettend veel contact met de studenten die tijdens de 

openingstijden altijd een leuk praatje met je willen praten. Verder zal je ook de boekhouding 

gaan doen voor de gehele Boekenservice. Samen met de Penningmeester en Commissaris 

Epsteinbar zal je het Financiële trio van de MFAS vormen. Hierbij hoort ook het presenteren van 

je halfjaar- en jaarverslag op de Algemene Leden Vergaderingen (ALV). Dit is natuurlijk voor 

veel mensen iets nieuws en daarom werk je veel samen met je voorganger. Samen zal je gaan 

kijken naar hoe je de boekhouding bijhoudt en hoe je een verslag moet maken en presenteren. 

Wat ik zelf ook een hartstikke leuk deel vind aan mijn functie is de creativiteit die je kwijt kan. Je 

kan de promotie zo gek maken als je zelf wilt, zo ben ik begonnen met filmpjes maken voor de 

‘Draaier van de Maand’-verloting, om als bedankje voor de draaiers een gratis samenvatting te 

verloten.  

De website 

Naast de Boekenservice is de website een andere grote verantwoordelijkheid tijdens de jouw 

jaar als Commissaris Faciliteiten. Dit doe je niet alleen, dit doe je samen met een hele gezellige 

en een beetje gekke commissie, de internetcommissie. Je zal ervoor zorgen dat de 

inschrijfmodules van sommige activiteiten online komen te staan, denk hierbij aan Ouderdag en 

Congresdag. Verder moet je de vacaturepagina up to date houden en de andere pagina’s op de 

site zoals die van commissies en nieuwtjes. Je zal hier dus wel een beetje moeten leren 

programmeren en dit zal natuurlijk goed overgedragen worden door mij, je voorganger. Het is 

ook heel leuk om te zien hoeveel er mogelijk is op zo’n site en dat je ook je creativiteit hier kwijt 

kan.  

Overige activiteiten 

Een ander belangrijke taak, waar eigenlijk je jaar mee begint, zijn de jaar truien. Dit is het eerste 

waar jouw jaar mee zal beginnen. Je gaat samen met de Commissaris Activiteiten en Interne PR 

zorgen voor een mooie trui voor de nieuwe eerstejaars en andere die de trui willen. Je gaat deze 
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verkopen en zorgt voor een goede deal met de bedrukker van de truien. Dit is een leuke eerste 

uitdaging waar je al veel leert. 

Verder horen er natuurlijk ook algemene bestuurstaken bij een bestuursjaar bij de MFAS. Deze 

doe je uiteraard samen met de rest van je Bestuur. Hierbij kan je denken aan foto’s uitzoeken na 

activiteiten, hok dienst en de commissies die je zal gaan begeleiden. Meestal begeleid je 

ongeveer 3 of 4 commissies. Je vergadert hiermee en zal samen werken naar een mooie 

activiteit. Je hebt hier als Commissaris Faciliteiten ook goed de tijd voor, wat zal zorgen voor een 

goede band met je commissieleden en leuke ideeën die je kwijt kan in de commissie.  

Kortom: Commissaris Faciliteiten is een veelzijdig functie waar je veel leert over het runnen van 

een klein winkeltje, boekhouden en het bijhouden van een site. Je kan er veel creativiteit in kwijt 

en je kan het zo gek maken als je zelf wilt.  

Bij vragen, klein of groot, kan je altijd even langskomen, mailen of bellen. Je kan een keertje 

meedraaien in de Boekenservice of een middagje meelopen bij met alle taken die ik zoal doe, om 

te zien wat het allemaal inhoudt. Ik wil graag alles laten zien van dit leuke kleine winkeltje en de 

taken die erbij horen! 
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Commissaris Epsteinbar 

Commissaris Epsteinbar is een van de meest veelzijdige functies van het Bestuur. Je ontwikkelt 

vaardigheden, die een Voorzitter en Commissaris Onderwijs ook opdoen, doordat je in overleg 
gaat met partijen binnen het AMC. Ook heb je mail contact met mensen die de Epsteinbar willen 

huren, waardoor je de schrijfvaardigheden van een Secretaris eigen maakt. Daarnaast maak je 

onderdeel uit van het financiële trio samen met de Penningmeester en Commissaris Faciliteiten. 

Bovendien leer je erg veel mensen kennen, doordat je achter de bar staat, net zoals de 

Commissaris Activiteiten & Interne PR. De gesprekken met leveranciers zorgen ervoor dat je 

jezelf ontwikkelt op het gebied van acquisitie en net zoals de Commissaris Faciliteiten beheer je 

eigenlijk een klein bedrijfje. Doordat er zoveel kanten zijn aan de functie heb je erg veel 

mogelijkheden om jezelf te ontwikkelen. 

Allereerst wil ik de scheiding maken tussen het organisatorische, sociale en financiële deel van 

de functie. Het organisatorische deel bestaat uit het organiseren van de externe borrels. Buiten 

de studenten borrels op donderdagen, zijn er nog veel meer borrels in de Epsteinbar. Partijen in 

het AMC kunnen de Epsteinbar huren. Hiervoor moet jij als Commissaris Epsteinbar ervoor 

zorgen dat aan alle wensen worden voldaan. Ook zorg je ervoor dat er barpersoneel is voor deze 

borrels, hiervoor maak je iedere maand een tap rooster.  

Het sociale deel van de functie bestaat uit het tappen op borrels en onderdeel zijn van de Epcie. 

Tijdens de studentenborrels op donderdagen heb je erg veel contact met de leden. Zelf vind ik 

dit het leukste aan mijn functie. Achter de bar kom je heel laagdrempelig met iedereen in 

contact. Je leert studenten uit allemaal verschillende jaarlagen kennen. Eens in de zoveel weken 

is er ook een themafeest in de Epsteinbar. Je gaat hiervoor met je Epcie vergaderen om een 

thema te verzinnen. Bovendien geef je een update over de financiën en bedenk je met elkaar 

leuke ideeën voor in de bar. Ook tap je veel op externe borrels. Hier heb je contact met veel 

verschillende werknemers uit het AMC. Dit is een ideaal moment om te netwerken. 

Het financiële deel van de functie bestaat uit het tellen van de munten na studentenborrels 

samen met de Penningmeester van je Epcie. Ook beheer je de rekening van de Epsteinbar. Dit 

betekent dat je bepaalt waar er geld aan wordt aangegeven. Bovendien stuur en betaal je 

facturen van bijvoorbeeld Heineken en externe partijen. Al het geld wat bij en af wordt 

geschreven van de rekening, ga je vervolgens inboeken in het boekhoudprogramma.  

Ook hoort bij het financiële deel het maken van financiële verslagen. Hierin laat je in een 

overzicht zien, wat er allemaal op financieel gebied is gebeurd. Vervolgens presenteer je die op 

de algemene leden vergadering (ALV). Zo laat je zien hoe het met de Epsteinbar gesteld is. 

Een bestuursjaar is een chaotisch jaar, maar gelukkig heb je 7 bestuursgenoten die precies 

hetzelfde meemaken. Je maakt elkaar op de meest leuke en zware dagen mee. Hierdoor krijg je 

een hele sterke band met elkaar, het klinkt cliché, maar het voelt echt als mijn familie. Los van 

de persoonlijke band die je met elkaar opbouwt, ontwikkel je ook een zakelijke band met elkaar. 

Je leert wat je van elkaar kan verwachten en wat je aan elkaar hebt. Doordat je en een sterke 

persoonlijke en zakelijke band ontwikkelt kan je erg goed met elkaar samenwerken. 

Als Commissaris Epsteinbar heb je het geluk, dat je niet een, maar twee families hebt. Voordat je 

bestuursjaar al begonnen is, ben je samen met de Commissaris Activiteiten & Interne PR al bezig 

met het vormen van je Epcie, de eerste commissie van je bestuursjaar. Samen met je Epcie sta je 

iedere donderdag achter de bar. Of je nou brak, moe of gestrest bent, zij maken de donderdag 

altijd leuk en slepen je door je kater heen.  
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Kortom: de Commissaris Epsteinbar functie is een veelzijdige, uitdagende functie bestaande uit 

een sociaal, organisatorisch en financieel deel. Door de vele kanten van de functie heb je veel 

verschillende vlakken waarop je jezelf kan ontwikkelen. Verder heb je buiten een hele leuke 

functie ook een hele leuke groep mensen om je heen, wat de moeite die je erin steekt het 

helemaal waard maakt. En misschien nog wel het gaafste: je hebt een jaar lang je eigen bar! 
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Vicevoorzitter 

Deze functie is een beetje een vreemde eend in de bijt. Het is niet iets waar je voor solliciteert, 

maar je wordt hier naast één van de 8 andere functies voor gevraagd als nevenfunctie.  

 

De Vicevoorzitter is eigenlijk de rechterhand van de Voorzitter. Je ondersteunt hem/haar bij het 

uitvoeren van taken, staat klaar met advies en zult vaak overleggen over zaken zowel binnen als 

buiten het bestuur. Ook ben je de persoon die de Voorzitter zal vervangen als dat nodig is. Het 

kan dus zijn dat je ook af en toe een vergadering voorzit, een lullepot of een andere toespraak 

moet houden! Een Vicevoorzitter heeft dus een belangrijke ondersteunende rol voor de 

Voorzitter.  

 

Maar niet alleen dat, als Vicevoorzitter heb je ook voor de rest van je bestuur een 

ondersteunende functie; namelijk als tweede vertrouwenspersoon. Het bestuursjaar is een 

fantastisch leuk en leerzaam jaar, maar het kan soms ook zwaar zijn. Je werkt super intensief 

samen en dat kan spanningen opleveren. Behalve naar de Voorzitter, kunnen je bestuursleden 

dus ook op ieder moment van het jaar naar jou als Vicevoorzitter toe komen, om even hun hart 

te luchten of om advies te vragen op welk gebied dan ook. Je biedt een neutraal, luisterend oor 

en houdt de groepsdynamiek een beetje in de gaten. 

 

Je laatste taak als Vicevoorzitter is het onderhouden van het contact met de Algemene 

Studenten Vereniging Amsterdam (ASVA). De ASVA organiseert om de zes weken een 

Studieverenigingenoverleg (SVO), waarvoor studieverenigingen in Amsterdam worden 

uitgenodigd. Hier overleg je over problemen in Amsterdam en landelijke aandachtspunten 

binnen het onderwijs. Je krijgt hier veel informatie over verschillende verenigingen en bent zo 

op de hoogte van actuele onderwerpen die studenten in Amsterdam aangaan. Ook leer je in deze 

informele setting andere besturen in Amsterdam kennen! 
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Bestuursbeurs 

Een bestuursjaar is een erg druk jaar. Je bent veel bezig met je functie, gaat mee naar 
alle activiteiten van de MFAS, gaat naar veel activiteiten van zusterverenigingen en nog 
veel meer. Op sommige activiteiten van de MFAS ga je gratis mee, bij sommige krijg je 
korting. Om extra kosten te dekken is er vanuit de UvA een zogenaamd 
‘profileringsfonds’ opgezet. Hieruit kan een bestuursbeurs aangevraagd worden voor 
bestuursleden van een vereniging. De MFAS kan aanspraak maken op een beurs van 80 
maanden. Als Bestuurslid van de MFAS heb je recht op 10 maanden bestuursbeurs 
vanuit de UvA, waarbij maandelijks een bedrag van €275 op jouw rekening wordt 
uitgekeerd. Dit komt neer op een totaalbedrag van €2750. Hier heb je alleen recht op als 
je het afgelopen studiejaar behaald hebt en als je ingeschreven staat bij de UvA. Als je 
dus recidivist bent of in je wachttijd zit, kun je hier geen aanspraak op maken. Indien 
één bestuurslid niet aan de voorwaarden voldoet, is het aan jou als Bestuur om te kijken 
hoe je de 80 maanden bestuursbeurs wil verdelen.  
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Ingezonden brief oud bestuurslid 

 

Christiaan Ponsen 

Voorzitter 115e Bestuur (2010-2011) 

Momenteel werkzaam als senior beleidsadviseur Tweede Kamerfractie D66 

LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/christiaan-ponsen-992552128/ 

  

Wat leuk dat je overweegt om te solliciteren voor het bestuur van de MFAS en nog wel een 
lustrumbestuur! Mij is gevraagd iets te vertellen over mijn ervaringen van een bestuursjaar en 
of ik misschien zelfs met spijt terugkijk dat ik het heb gedaan. Om dat laatste maar meteen te 
ontkrachten: het was één van mijn leukste jaren van m’n studie en (‘by far’) de meest leerzame. 

Dus spijt: nee! Eerder als ik het niet gedaan had. De combinatie van lol en leren maakte het de 
investering meer dan waard.  

Om maar met de lol te beginnen. Elk jaar bestuur zijn is tof, maar een lustrumjaar maakte het 

net een tikkeltje bijzonderder. Ik kan me de silent disco op plein J tijdens de lustrumweek nog 
goed herinneren. Maar de gala’s, die blijven me het meeste bij. Met je bestuur samen naar 

Groningen of Rotterdam gaan om daar ‘all dressed up’ te verschijnen blijft memorabel. Als ik zo 
nu en dan nog blader door de foto’s komen er veel glimlachen terug. Zeker als ik die terugkijk 
met vrienden die ik er nog steeds aan overgehouden heb. 

Is het dan alleen maar lang leven de lol? Nop. En dat is goed ook want hier komt het leerzame 

aspect om de hoek kijken. Veel vergaderen, intensieve groepsdynamieken (met ieder hun eigen 
verwachtingen) en drukke schema’s maakte het soms wat lastig. Ik voelde snel veel 
verantwoordelijkheid die ik eerder nog niet had meegemaakt, en dit gold voor iedereen binnen 
mijn bestuur. Dat is wat het waardevol maakt. Als ik nu terugkijk op de periode als bestuurslid 
heb ik dingen geleerd die ik nu nog gebruik. Intensief plannen, combineren van taken, 
persoonlijk leiderschap had ik nooit geleerd tijdens de studie zelf. Tijdens m’n coschappen die 

volgde stond ik zekerder in mijn schoenen, vond ik praten voor groepen opeens leuk en kreeg ik 
interesse in dingen ook buiten de geneeskunde. Bijvoorbeeld toen oud-bestuurslid, huisarts en 

ex-minister Els Borst op ons lustrumcongres een praatje kwam geven. Het was de start van de 
verbreding van mijn horizon. 

Nu werk ik sinds kort in de Tweede Kamer als adviseur voor D66 en ben ik nog steeds trots dat 
ik een bestuursjaar bij de MFAS heb gedaan. Ik ben misschien nu geen praktiserende dokter 
meer, maar geloof me, de skills van dat bestuursjaar waren me ook van pas gekomen als ik in 
opleiding tot specialist was geweest. Sterker nog, het geeft je een uniek profiel. 

Vragen? Stuur me gerust een berichtje op LinkedIn 

 

 

 

 

 

https://www.linkedin.com/in/christiaan-ponsen-992552128/
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Begrippenlijst 

Als je een bestuursjaar gaat doen zul je veel nieuwe dingen meemaken. Er zijn in dit wereldje 

veel begrippen waarvan de meeste die niet in hetzelfde schuitje zitten echt geen idee hebben 

wat ze betekenen. Hieronder zullen een aantal van deze woorden worden toegelicht zodat je 

hier al een beetje van kunt genieten. 

Constitutieborrel 

Een constitutieborrel is een vereniging organiseert op het moment dat er een nieuw Bestuur 

aangesteld wordt. Zij zullen hier gefeliciteerd worden met hun aanstelling, dit gaat vaak gepaard 

met allerlei tradities. Iedereen komt hier naartoe in volledig bestuurspak, inclusief penning en 

de mensen die komen recipiëren brengen vaak een ‘cadeau’ mee met een achterliggend verhaal. 

Beide partijen houden een lullepot én wordt er natuurlijk een borrel op gedronken. Bij elke 

constitutieborrel is een pedel betrokken die alle mensen op zal roepen om te komen recipiëren 

en zijn er bewakers die proberen te voorkomen dat er spullen of bestuursleden gebrast worden. 

Recipiëren 

Zoals in het verhaal hierboven al is benoemd, is recipiëren iets wat je doet tijdens de 

constitutieborrel. Recipiëren is iets wat je doet om iemand te feliciteren. Ook hier hangen weer 

allerlei leuke regels en tradities aan vast. 

Lullepot 

Een lullepot is misschien een wat bekender begrip, dit wordt in onze namelijk Epsteinbar ook 

regelmatig gedaan. Bij een lullepot zal, vaak de voorzitter van de commissie, een woordje gaan 

doen terwijl je met z’n allen in een kring staat. Het is niet zomaar een woordje, dit namelijk een 

typisch geval van niet poetsen maar lullen. Je mag hier letterlijk het bier warm lullen, want je 

eindigt een lullepot altijd met een adt. (En vergeet niet; ‘MFAAAAAS HOOGH’) 

Brassen 

Op een constitutieborrel mag er gebrast worden. Dit betekent dat je alles wat los of vast zit mag 

proberen te ‘stelen’ en zo hard mogelijk moet rennen langs de bewaking om het vervolgens op 

de brasplek te krijgen. Hier maak je een foto met je ‘bras item’ zodat je achteraf een brief kan 

sturen naar de betreffende vereniging. In die brief vermeld je welke tegenprestatie je van hun 

verwacht. Na het brassen breng je het item natuurlijk netjes terug ;) 

LOGSO 

LOGSO staat voor Landelijk Overleg voor Geneeskundige Studentenorganisaties. Hier gaan alle 

Voorzitters en Secretarissen van alle medische studieverenigingen heen om van alles en nog wat 
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te bespreken. Alles waar de besturen tegenaan lopen komt hier aan bod en wordt uitgebreid 

besproken. Ook zijn er een aantal ‘dochter activiteiten’ waar het LOGSO voor verantwoordelijk 

is, zoals MEgala, het Medisch Interfacultaire Congres en de Geneeskunde Olympiade. Het overleg 

vindt altijd plaats in een van de steden van de MFV’s, vaak is het dan ook zo gepland dan een van 

de zusjes een leuk feest of borrel organiseert waar wij met zijn allen kunnen aansluiten. 

Zusterverenigingen 

Een zustervereniging is een medische vereniging die zich in een andere stad bevindt. 

K.B. 

K.B. staat voor kandidaatsbestuur. Je wordt hiervoor uitgekozen door het voorgaande bestuur, 

vervolgens zal deze groep nog moeten worden ingestemd door de ALV. 

F.T. 

F.T. staat voor futurum tempore, oftewel toekomstig Bestuur. Na de K.B.-ALV wordt er gestemt 

door de ALV of het K.B. ingeslagen mag worden als F.T. Je bent dan nog een stapje dichter bij 

écht Bestuur worden. 

H.T. 

H.T. staat voor hoc tempore, oftewel huidig Bestuur. Na de wissel-ALV wordt het F.T.-Bestuur 

ingeslagen als H.T., je mag je dan officieel Bestuur noemen! 

O.T. 

O.T. staat voor oud Bestuur. Na de wissel wordt het toekomstige Bestuur ingeslagen en daarmee 

het huidige Bestuur uitgeslagen.  
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Extra informatie 

Het sollicitatieformulier is te vinden in dit boekje en op www.mfas.net. Samen met een 

motivatiebrief en je CV dien je dit formulier uiterlijk 3 mei in te leveren. Dat kan via de mail naar 

mfas@mfas.net. 

Na het inleveren van deze documenten zal je worden uitgenodigd voor een sollicitatiegesprek. 

Deze gesprekken zijn van 11 tot en met 22 mei. Aan de hand van de brieven en het gesprek zal 

het komende bestuur der MFAS worden vastgesteld en ter goedkeuring aan de ALV worden 

voorgelegd. De bekendmaking zal zijn op 15 juni en de kandidaatsbestuur-ALV zal plaatsvinden 

op 23 juni. 

Vragen, een gesprekje of een keertje skypen? Dan ben je van harte welkom één (of meerderen) 

van ons aan te spreken door te mailen naar de volgende bestuursleden: 

Fenna Deutekom: voorzitter@mfas.net 

Kiki de Jong: secretaris@mfas.net 

Sarah Lutterman: penningmeester@mfas.net 

Emma van Rongen: internepr@mfas.net 

Jelte Versteijne: acquisitie@mfas.net 

Annick Weterings: onderwijs@mfas.net 
Anne Sturkenboom: faciliteiten@mfas.net 

Aniek Spil: epsteinbar@mfas.net 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:voorzitter@mfas.net
mailto:secretaris@mfas.net
mailto:penningmeester@mfas.net
mailto:internepr@mfas.net
mailto:acquisitie@mfas.net
mailto:onderwijs@mfas.net
mailto:faciliteiten@mfas.net
mailto:epsteinbar@mfas.net
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Aanmeldingsformulier Bestuurssollicitatie 

 

Naam en 

voorletters:............................................................................................................................................ 

 

Postcode en 

woonplaats:.................................................................................................................................... 

 

Telefoonnummer:.................................................................................................................................................

. 

 

E-mailadres:....................................................................................................................................................... ...... 

 

Jaar:............................................................................................................................................................................. 

 

Practicumgroepje:............................................................................................................ ..................................... 

 

 
Voorkeuren functies:       

 

1)................................................................................................. 

 

2) ................................................................................................ 

 

3) ................................................................................................ 

 

 

 

 

 

 

 

Lever dit formulier samen met je CV en een motivatiebrief uiterlijk 3 mei in via 

mfas@mfas.net. Kijk voor het informatiepakket op www.mfas.net. 
 

Handtekening: 


