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Voorwoord

Geachte lezer,

Voor u ligt het beleidsplan van de Medische Faculteit der Amsterdamsche Studenten (MFAS) voor 
het jaar 2020 - 2021. Hierin zullen wij, het 125ste f.t. Bestuur der MFAS, met trots ons beleid voor 
aankomend jaar presenteren.
De MFAS is een van de grootste en actiefste studieverenigingen van Amsterdam, met ongeveer 
2500 leden en 200 actieve leden. De MFAS heeft een eigen boekenwinkel, een eigen bar, een eigen 
faculteitsblad en 28 commissies. Tevens is zij met haar oprichting in 1896 de oudste medische 
studievereniging van Nederland.
Dit jaar is de eer aan ons om het beleid waar de MFAS zich de afgelopen jaren op heeft gericht, voort te 
zetten. Het behouden en verbeteren van de kwaliteit van onderwijs, dienstverlening aan haar leden en 
gezelligheid en ontspanning zijn de pijlers waar de MFAS zich de afgelopen jaren voor heeft ingezet.
Om te zorgen dat wij deze pijlers kunnen voortzetten binnen de MFAS, hebben wij drie speerpunten 
opgesteld die het komende jaar zullen dienen als houvast. Uitstraling, vitaliteit en bewustwording 
zullen als overkoepelende thema’s terugkeren binnen het handelen van het Bestuur. Het uitstralen 
van betrokkenheid, toegankelijkheid en professionaliteit zal de band tussen het Bestuur, de leden en 
andere partijen ten goede komen. Met �lexibiliteit, daadkracht en innovatie willen wij de successen 
van afgelopen jaren zoveel mogelijk proberen door te zetten. Verder willen wij ons als Bestuur graag 
bewust zijn van recente ontwikkelingen en belangrijke onderwerpen binnen de samenleving. Zo zullen 
wij proberen ook meer bewustwording wat betreft diversiteit, duurzaamheid en gezondheid onder de 
leden te creëren. Met deze drie pijlers zullen wij in stand houden wat er al is en streven naar verdere 
vooruitgang. 
Wij gaan als Bestuur met acht gemotiveerde personen een spannend jaar tegemoet. De COVID-19 
maatregelen zullen ons op bepaalde vlakken inperken in de mogelijkheden. Dit beleidsplan gaat uit 
van een positieve blik op de ontwikkelingen omtrent COVID-19. Echter blijven de maatregelen die 
gedurende het jaar kunnen veranderen onvoorspelbaar. We zullen ons dit jaar maximaal gaan inzetten 
om desalniettemin ons beleidsplan na te leven. 

Namens het 125ste f.t. Bestuur der MFAS, 
Dora Kamminga – f.t. Voorzitter
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MFAS als vereniging

De MFAS is de studievereniging voor studenten Geneeskunde en Medische Informatiekunde op de Amsterdam 
Universitair Medische Centra (Amsterdam UMC) - locatie Academisch Medisch Centrum (AMC). De MFAS steunt 
al jaren op drie pijlers: het behouden 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 resul-
taten zullen in stand worden gehouden en er zal actief worden gestreefd naar verbetering. Hierbij wordt veel 
waarde gehecht aan het zo goed mogelijk behartigen van de belangen van al onze leden. 

Het behouden en bevorderen van de kwaliteit van het onderwijs 
Hoge kwaliteit van onderwijs is voor de MFAS erg belangrijk. Om het behouden en bevorderen van de kwaliteit 
van onderwijs te bereiken zorgt de MFAS voor de Jaarvertegenwoordiging (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). Het Bestuur is nauw verbonden 
met Partij MFAS en dragen bij aan de werving van deze partij. Tevens is het Bestuur verantwoordelijk voor het 
samenstellen van de kieslijst voor Partij MFAS. Het Bestuur zal op de hoogte blijven van de ontwikkelingen 
rondom het bachelorcurriculum ‘Epicurus’ en het master curriculum. 

Dienstverlening aan de leden 
Het samenbrengen van mensen in een vereniging als de MFAS biedt mogelijkheden die voor een individu moei-
lijker te bereiken zijn. De MFAS biedt haar leden verschillende diensten aan, waarbij de MFAS-commissies een 
grote rol spelen. Deze commissies dragen zorg voor onder andere een congresdag, verscheidene cursussen en 
een buitenlandse studiereis. Tevens wordt er gezorgd voor de verkoop van onder andere samenvattingen, tenta-
menbundels, 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. Als 
wij door COVID-19 maatregelen niet geopend kunnen zijn of de openingstijden gewijzigd worden, zal dit tijdig 
gecommuniceerd worden. Als bij hoge uitzondering geen bestuurslid aanwezig kan zijn, zal ter vervanging een 
oud-bestuurslid gevraagd 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, waaronder algemene ledenvergaderingen 
(ALV), nieuwsbrieven, websites, sociale media, posters, de plasmaschermen op plein J 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 borrels in de Epsteinbar, feesten en weekendjes weg. Op deze manier worden er mogelijkhe-
den gecreëerd voor studenten van de verschillende studiejaren en studierichtingen om met elkaar in contact te 
komen. Deze kennismaking in een ongedwongen, informele sfeer zal leiden tot het uitwisselen van ervaringen 
en bijdragen aan een aangename studietijd.
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Speerpunten

Elk jaar stelt de MFAS nieuwe doelen. De speerpunten die dit jaar centraal zullen staan binnen de MFAS zijn: 
uitstraling, vitaliteit en bewustwording. 

Uitstraling
Als Bestuur zijn wij verantwoordelijk voor de uitstraling van de MFAS richting onze leden en externe partijen.
Deze verantwoordelijk zullen wij nemen door toegankelijk te zijn voor al onze leden en door betrouwbaarheid 
en professionaliteit uit te stralen. 

Toegankelijkheid
Wij willen dat iedereen zich welkom voelt bij de MFAS. Dit gaan wij doen door zowel vast te houden aan de
werkwijzen van voorgaande jaren als onze eigen ideeën te introduceren. Wij willen wij meer zitruimte creëren 
in de kamer  door het opgeruimd te houden en mensen erop te wijzen geen jassen en tassen op de banken te 
leggen. Wij willen zorgen dat deze zitruimte altijd beschikbaar is voor leden, zeker nu de anderhalve meter in 
de kamer gehandhaafd wordt en de capaciteit lager is. Daarnaast willen wij er een spelcomputer en een 
spelletjeskast (inclusief puzzelboekjes en kleurplaten) neer gaan zetten. Ons plan is om een Wii neer te zetten
die elke vrijdag een dagdeel gebruikt kan worden. Zo hopen wij dat de leden zich snel welkom voelen in de 
kamer. Verder gaan wij de Tosti-Everyday voortzetten, om de laagdrempeligheid in de MFAS-kamer in stand te 
houden. Daarnaast vinden wij het heel belangrijk dat ouderejaars zich ook welkom blijven voelen bij 
de MFAS. Dit willen wij doen door bij activiteiten waarbij dit mogelijk is eerstejaars aan ouderejaars te koppelen 
om zo teams tevormen. Deelnemers kunnen zich dan in tweetallen opgeven zodat zij zeker ingedeeld worden 
met minstens één iemand die zij kennen. Hierdoor zullen zij elkaar beter leren kennen wat hopelijk leidt tot 
meer betrokkenheid van ouderejaars.  

Betrokkenheid
Wij zullen ons inzetten om zo veel mogelijk informatie met de leden te communiceren. Wij zullen er in de MFAS-
kamer voor zorgen dat de leden kunnen deelnemen aan het gesprek, we eventueel ideeën kunnen uitwisselen 
en er een welkom gevoel ontstaat. Dit zal de vertrouwensband tussen het Bestuur en de leden bevorderen.
Verder zullen wij de ideeënbus, een nieuw leven ingeblazen door het 124ste Bestuur, doorzetten en uitbreiden 
in de vorm van een digitale wensenlijst. Met ideeën die hier uitkomen zullen wij zo snel mogelijk aan de slag 
gaan. Verder willen wij het gevoel van vertrouwen bevorderen door sollicitaties voor commissies met de 
Commissaris Activiteiten & Interne PR zoveel mogelijk met het begeleidend bestuurslid van de commissie af te 
nemen. Er wordt zorgvuldig en discreet omgegaan met sollicitaties. Alleen de Commissaris Activiteiten & 
Interne PR zal een volledig overzicht hebben van wie er heeft gesolliciteerd. Verder willen wij als bestuur actief 
eerstejaars bij de MFAS betrekken, fysiek en op sociale media. Door leden uit te nodigen voor activiteiten, via 
Facebook en/of in het echt, zullen zij zich welkom voelen. Ook meer updates geven over de stand van zaken 
middels onze sociale media zal zorgen dat belangstellenden betrokken worden bij waar wij mee bezig zijn.

Professionaliteit
Wij willen als Bestuur professionaliteit uitstralen naar onze leden, de opleiding, onze partners en andere 
externe partijen. Dit gaan wij in de praktijk brengen door met het Bestuur te functioneren als een eenheid. Wij 
zullen als Bestuur bij de communicatie naar de leden eenduidig zijn, ook wanneer er 
verschillende meningen heersen. Verder gaan wij ons representatief opstellen in de MFAS-kamer en zullen wij 
ervoor zorgen dat deze opgeruimd blijft. Denk bij een representatieve houding aan het vermijden van 
scheldwoorden en andere negatieve uitingen. Voor de kleinere schoonmaaktaken in de kamer zal de laatste 
hokdienst van de dag verantwoordelijk zijn. De laatste hokdienst van de week zal als eindverantwoordelijke 
optreden voor het naleven van het schoonmaakrooster. Wij willen ook laagdrempelig ondersteuning gaan 
vragen aan onze voorgangers en de CvA, zodat wij snel en goed geïnformeerde beslissingen kunnen maken. Om 
het contact met de CvA te bespoedigen zullen wij aan het begin van het jaar een uitje inplannen om elkaar alvast 
te leren kennen. Wij zullen ernaar streven dat elk bestuurslid met minimaal twee van zijn voorgangers een 
evaluatiemoment plant om te re�lecteren op onze functie speci�ieke taken. 
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Vitaliteit 
Wij willen als Bestuur een actieve houding aannemen om mee te bewegen met ontwikkelingen en ons snel 
aan te kunnen passen aan de situatie. Dit willen wij doen door �lexibel en daadkrachtig te handelen en
innovaties door te voeren.

Flexibiliteit
De MFAS zal zich dit jaar moeten aanpassen aan het nieuwe normaal door de COVID-19 pandemie. Wij zullen dit 
jaar niet kunnen vertrouwen op de oude gewoontes en werkwijzen en creatief moeten omgaan met de nieuwe 
omstandigheden. Dit zal een aantal gevolgen hebben. De studenten zullen bijvoorbeeld minder op het 
AMC zijn waardoor de openingstijden van de boekenservice aangepast zullen worden aan hun rooster. Dit zal 
waar mogelijk betekenen dat de Boekenservice ook vaker geopend zal zijn. 
Verder zal er zorgvuldig omgegaan moeten worden met het beleid van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid 
en Milieu (RIVM) en het Amsterdam UMC – locatie AMC. Dit zal betekenen dat wij de opleiding actief zullen 
betrekken bij de MFAS. Dit zal deels zijn om de professionele band tussen de MFAS en de opleiding te behouden 
en te versterken en deels om het belang van onze activiteiten te benadrukken. 
Ook zullen wij de commissies aansporen om  zich �lexibel opstellen wat betreft de plannen die zij maken. Het 
begeleidend bestuurslid is hier verantwoordelijk voor. De leden die voor een commissie solliciteren zullen 
tijdens de sollicitaties geïnformeerd worden dat sommige activiteiten wellicht anders ingericht moeten worden. 
Dit zal het functioneren van de commissie, eenmaal gevormd, bespoedigen. 

Daadkracht
Wij streven naar een ef�iciënte werkwijze. Duidelijkheid en goede organisatie zullen helpen om zo snel mogelijk 
resultaten te behalen. Informatie die naar de leden zal worden verstrekt zal tijdig en eenduidig zijn. 
Mochten er onverwachte moeilijkheden optreden, zal een ander bestuurslid de overgebleven taken op zich 
nemen. Zo zit er vaart achter alle bezigheden en kunnen wij ook de continuïteit behouden tijdens bijvoorbeeld 
tentamenweken. Dit jaar zullen er zich ongetwijfeld situaties voordoen waar wij als Bestuur snel op moeten 
reageren. Actief contact opnemen met externen, zoals de zusterverenigingen, zal er voor zorgen dat wij snel 
geïnformeerde beslissingen kunnen maken. Deze samenwerking heeft heeft tot gevolg dat wij van elkaar 
kunnen leren en elkaar kunnen ondersteunen in onzekere tijden. 

Innovatie
De MFAS moet zich blijven ontwikkelen zodat zij meegaat met de belangen van de leden. Een goede 
bereikbaarheid via het internet en sociale media is hier een groot onderdeel van. Naast Facebook zullen wij 
meer gebruik gaan maken van onze Instagram. Via deze sociale media zullen wij zorgen dat de leden tijdig op 
de hoogte worden gesteld van de laatste ontwikkelingen binnen de MFAS. We zullen dus meer informatie 
verstrekken via Instagram posts. De site zal regelmatig geüpdatet worden zodat deze optimaal functioneert. 
Ten slotte zullen wij ter vervanging van liftweekend, wat dit jaar hoogstwaarschijnlijk niet door zou kunnen 
gaan wegens COVID-19, een nieuwe commissie introduceren: de Rallycommissie. De Rallycommissie zal een 
Rallyweekend organiseren. Tijdens dit weekend wordt er een route afgelegd door gebruik te maken van één 
auto met een team. Onderweg zijn er punten te verdienen door (zo snel mogelijk) 
checkpoints te bezoeken die zullen bestaat uit verschillende bezichtigingen en opdrachten.
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Bewustwording
In 2020 is wederom gebleken dat het thema bewustwording erg belangrijk is. De recente ontwikkelingen 
rondom het thema diversiteit zijn veelvuldig in het nieuws geweest. Daarbij zijn duurzaamheid en gezondheid 
ook belangrijke terugkomende thema’s binnen de samenleving. Hier willen wij als Bestuur ook graag 
aandacht aan besteden. 

Diversiteit
Als bestuur vinden wij diversiteit binnen de MFAS erg belangrijk. Wij willen ons meer bezig gaan houden met 
de LHBT+ gemeenschap en met culturele diversiteit. Met de MFAS willen wij activiteiten die betrekking hebben 
op de actualiteit organiseren. Een voorbeeld hiervan is lezingen over Black Lives Matter of over de 
MeToo situatie. Wij gaan de Emphasis stimuleren om over deze onderwerpen te schrijven. 
Verder willen wij een paarse borrel organiseren als thema feest in de Epsteinbar wanneer deze weer open kan. 
Deze borrel zal in thema zijn van de LHBT+ gemeenschap maar zal toegankelijk zijn voor alle leden. 
Daarnaast willen wij de verschillende culturen binnen de MFAS naar voren laten komen. Wij willen een 
activiteit organiseren waar mensen van verschillende a�komsten hun cultuur kunnen laten zien en andere leden 
meer culturen kunnen ontdekken. Deze activiteit zal plaatsvinden in de vorm van een diner later dit jaar in de 
Epsteinbar. Hier kunnen mensen van verschillende a�komsten een gerecht uit eigen cultuur meenemen en delen 
met andere leden. Er wordt een interne commissie opgezet om dit te organiseren. 

Duurzaamheid
Het meerjarenplan heeft ons een voorzet gegeven om ons meer te gaan inzetten voor het verduurzamen van 
de vereniging. Wij willen dit ook doorzetten binnen de activiteiten die het Bestuur zelf neerzet en onze eigen 
ideeën hieraan toevoegen. Zo willen wij drie van de vijf dagen per week alleen vegetarische tosti’s verkopen. 
Ook willen wij wederom een groene week organiseren waar wij aan toevoegen dat wij in deze week 
veganistische tosti’s gaan verkopen. Voor ons volledige plan wat betreft duurzaamheid is het document 
‘Meerjaren idee: Duurzaamheid’ te raadplegen.

Gezondheid
Wij zullen ernaar streven dat de leden zich bewust worden van het belang van hun mentale en fysieke 
gezondheid. Dit willen wij bewerkstelligen door een themaweek neer te zetten, getiteld ‘gezondheidsweek’. 
Door middel van verschillende posts op sociale media en eventueel cursussen en workshops zullen wij tijdens 
deze week bewustwording creëren op het gebied van gezondheid. Verder zullen wij het eten van gezond 
voedsel promoten door tijdens deze week in plaats van tosti’s, gezondere opties aan te bieden zoals groente en 
fruit. In de MFAS-kamer zullen wij wekelijks  een rustmoment van ongeveer een half uur inlassen om te 
re�lecteren op de week. Leden kunnen zich hierbij aansluiten op een laagdrempelige manier. 
Bij het speerpunt gezondheid kan er ook gedacht worden aan het verkopen van MFAS-mondkapjes.
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Het Bestuur der MFAS

Voorzitter
Dora Kamminga

• Eindverantwoordelijk zijn voor het algemeen functioneren van de MFAS en haar Bestuur.
• Coördineren en voorzitten van de bestuursvergaderingen (BV) en algemene ledenvergaderingen (ALV).
• Deelnemen aan vergaderingen van het LOGSO.
• Zorg dragen voor een Emphasisbijdrage voor elke uitgave namens het Bestuur.
• Zorg dragen voor een Emphasisbijdrage voor iedere deadline van iedere uitgave met betrekking tot de 

bestuursbijdragen.
• Contact onderhouden met de faculteit, Onderwijssupport (OS) en de Raad van Bestuur (RvB) van het 

Amsterdam UMC – locatie AMC.
• Contact onderhouden met het bestuur van Stichting Medisch Interfacultair Congres (Stichting MIC) en het 

bestuur van stichting MEgala.
• 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 het bestuur van VCMS.
• Contact onderhouden met andere relevante verenigingen binnen het Amsterdam UMC – locatie AMC.
• Contact onderhouden met de SR.
• Contact onderhouden met de voorzitters van commissies en het organiseren van voorzittersoverleggen.
• Contact onderhouden met de beveiliging van het Amsterdam UMC - locatie AMC.
• Contact onderhouden met de conservator van Museum Vrolik.
• Eindverantwoordelijk voor het contact met externe partijen.
• Optreden als vertrouwenspersoon binnen het Bestuur.
• Optreden als algemeen aanspreekpunt voor de leden van de MFAS.
• Eindverantwoordelijkheid dragen voor de voorbereiding van de denktankavond en het uitvoeren van het 

meerjarenplan.
• Zitting nemen in de Professor Stokvisfondscommissie.
• Als begeleidend bestuurslid optreden in Commissie Verbouwing, de Eerstejaarsweekendcommissie (EJW) 

2020, de Feestcommissie, de RedDeEpsteinbarcommissie en de Sportcommissie.
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• Notuleren van de Bestuursvergaderingen en de Algemene Leden Vergaderingen.
• Eindverantwoordelijk zijn voor het bijhouden en beschermen van het leden-, actieve leden-, Leden van 

Verdiensteen en het Ereledenbestand.
• Eindverantwoordelijk zijn voor het archie�beheer op basis van het archiveringsprotocol.
• Beheren van de inventaris van de MFAS.
• Verzorgen van in- en uitgaande post.
• Eindverantwoordelijk zijn voor de commissiedummy’s.
• Deelnemen aan vergaderingen van het LOGSO.
• Contact onderhouden met de besturen van zusterverenigingen.
• Contact onderhouden met secretarissen van commissies en het organiseren van secretarisoverleggen.
• Verantwoordelijk zijn voor de uitbreiding van de huidige huisstijl indien nodig en het coördineren van het 

gebruik hiervan.
• Eindverantwoordelijk zijn voor de samenstelling van de Commissie ter Inventarisatie van het Archief (CIA).
• Eindverantwoordelijk zijn voor de inhoud van de MFAS-app.
• Als begeleidend bestuurslid optreden in de Almanakcommissie, Commissie ter Inventarisatie van het 

Archief (CIA), Galacommissie en de Wintersportcommissie (2021-2022)

Secretaris
Zoe Davidson
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Penningmeester
Rani Serré

• Eindverantwoordelijk zijn voor de �inanciën van de MFAS als geheel.
• Maken en presenteren van de begroting en het �inanciële hal�jaar- 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 �inanciën.
• Toezien op de juistheid van ingediende declaraties.
• Coördineren van de optimalisering van de �iscaal-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 het controleren van de �inanciële realisaties 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 Emphasisredactie, de Zeilweekendcommissie en de 

Introductieweekcommissie.
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Commissaris Activiteiten & Interne PR
Maya van Noort

• Eindverantwoordelijk zijn voor de samenstelling van alle commissies, met uitzondering van de Professor 
Stokvisfondscommissie, de CIA, de Internetcommissie, de CoRaad, de JVT’s, de CvA en de KCC.

• Een actief PR-beleid voeren om nieuwe actieve leden te werven en huidige actieve leden te behouden.
• Opstellen van een promotieplan voor de werving van een kandidaatsbestuur.
• Opstellen van een jaarkalender met daarin alle MFAS-activiteiten en deze actueel houden op het 

plasmascherm, de website en onze sociale media.
• Coördineren van de promotie van activiteiten van de verschillende commissies.
• Promoten van ALV’s.
• Beheren van het prikbord, de klikborden en het plasmascherm in de faculteit.
• Contact onderhouden met de ganggenoten met betrekking tot het plannen van activiteiten en het gebruik 

van de plasmaschermen of eventuele vervanging hiervan.
• Contact onderhouden met Onderwijssupport over het gebruik van het plasmascherm.
• Zorg dragen voor de tijdige aankondiging van de activiteiten van de MFAS door middel van posters op en 

rondom plein J, (online) collegezaalpraatjes, het plasmascherm, de website, de nieuwsbrief en onze sociale 
media.

• Eindverantwoordelijk zijn voor het ontwerp van de jaartruien.
• Maandelijks 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 Eerstejaarsweekendcommissie (2021), Lustrumcommissie en 

de Ouderdagcommissie.
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Commissaris Acquisitie
Lucas de Natris

• Contact onderhouden met partners.
• Zorg dragen voor het naleven van de samenwerkingsovereenkomsten.
• Zoeken van een nieuwe hoofdsponsor.
• Eindigende sponsorcontracten eventueel verlengen.
• Samenwerkingen met partners evalueren en waar wenselijk voortzetten en uitbreiden.
• Facturen naar sponsoren versturen in samenwerking en overleg met de Penningmeester.
• Potentiële nieuwe sponsoren benaderen met verschillende samenwerkingsmogelijkheden. 
• 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.
• Als begeleidend bestuurslid optreden in de CoRaad, Congressdagcommissie, Introuctieweekcommissie, de 

Rallycommissie en de Medische Carrièredagcommissie (MCD).
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Commissaris Onderwijs
Astra Kowsoleea

• Behartigen van belangen ten aanzien van het onderwijs van studenten Geneeskunde en Medische 
Informatiekunde aan het Amsterdam UMC – locatie AMC. 

• Op de hoogte blijven van de ontwikkelingen omtrent het curricula van Geneeskunde aan het Amsterdam 
UMC – locatie AMC. 

• 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 Amsterdam UMC – 

locatie AMC bezighouden met onderwijs. 
• Eindverantwoordelijk voor de taken van de Partijraad van Partij MFAS. 
• Zorg dragen voor de organisatie van Partij MFAS.
• Zorg dragen voor het aanstellen van de Sollicitatiecommissie (SoCo) voor Partij MFAS. 
• Organiseren van de campagne van Partij MFAS in samenwerking met de kieslijst. 
• Coördineren van de organisatie van de MFAS-onderwijsprijs. 
• Samenstellen en begeleiden van de Jaarvertegenwoordigingen (JVT’s). 
• 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 Jaarvertegenwoordigingen (JVT’s), de Medische 

Carrièredagcommissie (MCD) en de Onderwijscommissie.
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Commissaris Faciliteiten
Daniël Abdollahi

• Eindverantwoordelijk zijn voor de �inancië n van de Boekenservice.
• Eindverantwoordelijk zijn voor het onderhoud van de website.
• Eindverantwoordelijk zijn voor de samenstelling van de Internetcommissie
• Maken en presenteren van het hal�jaar- en jaarverslag van de �inancië n van de Boekenservice.
• Opmaken van een kwartaalverslag welke uitsluitend door de KCC gecontroleerd zal worden en niet 

gepresenteerd wordt tijdens de ALV.
• Contact onderhouden met de leveranciers van zowel de producten van de Boekenservice als de webshop.
• Eindverantwoordelijk zijn voor het leveren van de boekenlijst aan studystore. Hierop staan tenminste de 

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

leverancier.
• Tijdig aankondigen van kortingsperiodes op studieboeken.
• Eindverantwoordelijk zijn voor een representatieve uitstraling van de Boekenservice.
• Informatie verstrekken over en het actueel houden van de webshop.
• Zorg dragen voor de verkoop van witte jassen en instrumenten.
• Zorg dragen voor de verkoop van samenvattingen.
• Het verkopen van tentamenbundels voor geneeskundestudenten.
• Eindverantwoordelijk zijn voor de verkoop en distributie van de jaartruien.
• Benaderen en inroosteren van de draaiers en het eventueel uitbetalen van een vrijwilligersbijdrage.
• Zorg dragen voor een Emphasisbijdrage voor iedere deadline van elke uitgave met betrekking tot de 

advertenties van de leverancier van de boeken.
• Als begeleidend bestuurslid optreden in de Buitenlandsereiscommissie, Ouderdagcommissie, 

Congresdagcommissie, Almanakcommissie en de Internetcommissie.
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Commissaris Epsteinbar
Mike Schilder

• Eindverantwoordelijk zijn voor de Epsteinbar en het onderhoud hiervan.
• Eindverantwoordelijk zijn voor de �inanciën van de Epsteinbar.
• Contact onderhouden met bestaande klanten, evenals het benaderen van potentiële klanten binnen de 

Amsterdam UMC - locatie AMC omtrent het huren van de bar.
• Zich ontfermen over de inkoop voor de huurder, reserveringen en speciale wensen van de huurder.
• Maken en presenteren van een hal�jaar- en jaarverslag van de �inanciën van de Epsteinbar. 
• Opmaken van een kwartaalverslag, welke uitsluitend door de KCC gecontroleerd zal worden en niet 

gepresenteerd wordt tijdens de ALV.
• Contact onderhouden met Heineken en jaarlijks controleren van het opgestelde contract.
• Contact onderhouden met de beveiliging in samenwerking met de Epsteinbarcommissie en de Voorzitter 

van het Bestuur.
• Contact onderhouden met de conservator van museum Vrolik in samenwerking met de Voorzitter.
• Dienen als contactpersoon tussen de Epsteinbarcommissie en het MFAS-bestuur om nauwe samenwerking 

te bewerkstelligen.
• Zorg dragen voor het werven en inplannen van externe tappers.
• Herziet de schoonmaakroosters aan het begin van het jaar voor de Epsteinbarcommissie en de externe 

tappers.
• Benaderen en inroosteren van de tappers en het eventueel uitbetalen van een vrijwilligersbijdrage.
• Is verantwoordelijk voor een bijdrage over de bar aan de Emphasis.
• Zorg dragen voor de organisatie van MFAS-gerelateerde borrels.
• Als begeleidend bestuurslid optreden in de Activiteitencommissie, de Commissie Verbouwing, de 

Epsteinbarcommissie, de Rallycommissie en de RedDeEpsteinbarRcommissie.
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Vicevoorzitter
Lucas de Natris

• 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. Daarnaast vergroot zij 
de betrokkenheid van studenten en schept zij duidelijkheid in het evaluatieproces door maandelijkse 
updates van de JVT’s in de nieuwsbrief.

• De Commissaris Onderwijs zal op de hoogte blijven van de ontwikkelingen rondom Epicurus. Alle 
relevante ontwikkelingen zullen worden 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 de in deze 
verslagen genoemde verbeterpunten.

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

• 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 Commissaris Onderwijs streeft ernaar de JVT’s te motiveren om voor ieder blok de 
besprekingsverslagen van voorgaande jaren door te lezen om de continuïteit van onderwijsevaluatie te 
waarborgen.

• Elk jaar wordt een jaaroverstijgende overdracht met een afvaardiging van alle JVT’s gehouden om 
kennisoverdracht tussen de verschillende JVT’s te faciliteren.

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

• Social media is een platform waar leden hun opmerkingen omtrent onderwijs kenbaar kunnen maken 
aan de JVT’s. De JVT’s worden geacht ervoor te zorgen dat dit forum bekend is bij studenten. Tevens 
kunnen zij social media gebruiken om belangrijke ontwikkelingen terug te koppelen naar de studenten.

• Het Bestuur zal op de hoogte blijven van ontwikkelingen binnen de verschillende curricula binnen 
de Amsterdam UMC. 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 om waardering te tonen 
aan personen die op de achtergrond veel voor het onderwijs betekenen. De Commissaris Onderwijs zal 
de onderwijsprijs coördineren.

• Er is elk jaar een overdrachtsmoment met het lid Facebook van de JVT en de Commissaris Activiteiten & 
Interne PR om betere promo voor de JVT te bewerkstelligen.

• Om duidelijke, goed en laagdrempelige communicatie tussen het lid Facebook van de JVT en de 
Commissaris Onderwijs en de Commissaris Activiteiten & Interne PR te bewerkstelligen, zullen de 
commissarissen het commissielid actief benaderen. 

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

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

• De Boekenservice dient er te allen tijde representatief uit te zien, de Commissaris Faciliteiten ziet hierop 
toe. 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, instrumenten en studiemateriaal worden gedurende het hele studiejaar in de 
Boekenservice verkocht.

• Tentamenbundels en samenvattingen voor geneeskunde worden in de Boekenservice verkocht.
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• De Boekenservice is elke maandag tot en met donderdag geopend van 12.00 uur tot 12.30 uur, met 
uitzondering van feestdagen en in vakanties. Zo nodig kunnen deze openingsdagen en/of -tijden in de 
loop van het jaar veranderen. Zo lang er minder onderwijs op de faculteit is door COVID-19, zullen de 
openingstijden van de Boekenservice worden aangepast aan de tijden dat de studenten op de faculteit 
aanwezig zijn.

• De leden zullen op de hoogte worden gehouden van voor hen relevante veranderingen omtrent de 
Boekenservice. Dit zal de Commissaris Faciliteiten realiseren door ernaar te streven om actief gebruik te 
blijven maken van de Facebookpagina.

• 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. 
Deze voorrangsregel zal duidelijk gemaakt worden met behulp van een brie�je op het raam van de 
boekenservice.

• Draaiers ontvangen een vrijwilligersbijdrage voor hun inzet in de Boekenservice. De mogelijkheid zal 
worden geboden om deze bijdrage te laten doneren aan het goede doel Stichting Muziekids.

• Na elke draaidienst zorgt de Commissaris Faciliteiten voor een correcte administratie van de �inanciën.
• Bij verdenking op diefstal wordt er door een bestuurslid zo snel mogelijk aangifte gedaan bij de interne 

bewakingsdienst van de Amsterdam UMC en zal de Commissaris Faciliteiten op de hoogte worden 
gebracht.

• De Commissaris Faciliteiten zal zich op de hoogte houden van relevante ontwikkelingen in het AMC 
omtrent studiemateriaal. Alle relevante ontwikkelingen zullen worden gecommuniceerd naar het 
Bestuur en, indien van toepassing, naar de leden.

• Om meer boekenservicedraaiers te werven zal de Commissaris Faciliteiten maandelijks een 
samenvatting verloten onder de verschillende draaiers.

• Indien de Boekenservice gesloten is, kunnen de tentamenbundels in de MFAS-kamer bij een bestuurslid 
worden gekocht.

Beleid ten aanzien van de Epsteinbar
• Er is elke week een studentenborrel in de Epsteinbar, met uitzondering van feestdagen, vakanties of 

indien het Bestuur anders besluit.
• 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 zo goedkoop 
mogelijk worden aangeboden.

• De Epsteinbar moet er te allen tijde representatief uitzien. Een scherp onderhoudsbeleid zal hieraan 
bijdragen. Na a�loop van een borrel zal er worden schoongemaakt, de Commissaris Epsteinbar ziet 
hierop toe. Er wordt schoongemaakt volgens een rooster opgesteld door de Commissaris Epsteinbar. 
De eerste hokdienst op vrijdag ziet erop toe dat de bar schoon is, als dit niet zo is zal de Commissaris 
Epsteinbar op de hoogte worden gebracht en zal er een extra schoonmaak op vrijdag plaatsvinden door 
de Epsteinbarcommissie. Bovendien zal er een aantal keer per jaar een dag worden ingepland waarop er 
een grote schoonmaak zal plaatsvinden.

• Aan het begin van het jaar wordt de schoonmaaklijst herzien door de Commissaris Epsteinbar. Dit is 
een aftekenlijst die elke baravond gebruikt zal worden door de Epsteinbarcommissie en het Bestuur. De 
Commissaris Epsteinbar zal ook het schoonmaakrooster voor de externe tappers elk jaar herzien.

• Tijdens het schoonmaken van de Epsteinbar heeft het deel van het AMC tussen de bar en Museum Vrolik 
voorrang op de rest van de bar. Dit zal ook aangegeven worden in de schoonmaaklijst.

• Tijdens elke studentenborrel zullen ten minste twee bestuursleden en één lid van de 
Epsteinbarcommissie nuchter zijn om zo incidenten te voorkomen. Naar eigen inzicht kan daar 
eventueel een derde bestuurslid aan worden toegevoegd. De bestuursleden met nuchterdienst zullen 
herkenbaar zijn door het dragen van blauwe nuchtershirts of blauwe sjerpen.

• Tijdens de externe borrels is een van de tappers of iemand van de externe partij nuchter.
• Incidenten zullen worden afgehandeld volgens het barprotocol dat is opgenomen in het HR.
• Wanneer er geen studentenborrel gehouden wordt, kan de Epsteinbar worden afgehuurd door externe 
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organisaties. De tappers die bij deze borrels aanwezig zijn ontvangen een vrijwilligersbijdrage. De 
mogelijkheid zal worden geboden om deze bijdrage te laten doneren aan het goede doel Stichting 
Muziekids.

• Tijdens deze externe borrels draagt minimaal één lid van de Epsteinbarcommissie of een Bestuurslid 
de verantwoordelijkheid over de Epsteinbar. Bij uitzondering kan deze verantwoordelijkheid worden 
overgedragen op en voormalig lid van de Epsteinbarcommissie of een oud-bestuurslid.

• Bij de externe borrels is er een lijst voor de externe tappers, zodat ze weten hoe ze schoon moeten 
maken en de bar moeten onderhouden.

• De Commissaris Epsteinbar wijzigt de code van de kluis minstens twee keer per jaar en maakt deze 
enkel bekend aan de voorzitter en de penningmeester van de Epsteinbarcommissie. Binnen een maand 
na de nieuwe commissiesamenstelling van de Epsteinbarcommissie wordt de code gewijzigd.

• De Commissaris Epsteinbar en de Voorzitter van het Bestuur streven om tweemaandelijks de gang van 
zaken omtrent de Epsteinbar te evalueren met de beveiliging van het AMC en Onderwijssupport.

• Het beleid van de Epsteinbar wordt herzien op het moment dat de Epsteinbar verplaatst is.

Beleid ten aanzien van de verbouwing van de Epsteinbar
• De leden kunnen zich aanmelden voor een mailinglijst om zo, via de mail, op de hoogte te worden 

gehouden van eventuele ontwikkelingen van de bar.
• Alle gesprekken omtrent de Epsteinbar zullen worden genotuleerd en opgestuurd ter goedkeuring 

waardoor eventuele afspraken worden vastgelegd
• Alle belangrijke beslissingen omtrent de nieuwe Epsteinbar worden genomen met de aanwezigen op de 

ALV.
• Er bestaat een Commissie Verbouwing ter ondersteuning van de Voorzitter en de Commissaris 

Epsteinbar, in deze commissie zullen de Voorzitter en de Commissaris Epsteinbar dan ook zitting nemen.
• De RedDeEpsteinbarcommissie zal geld inzamelen voor het interieur van de nieuwe Epsteinbar. De 

Voorzitter en de Commissaris Epsteinbar zullen zitting nemen in deze commissie.
• De Voorzitter of Commissaris Epsteinbar zal altijd aanwezig zijn bij de gesprekken over de verbouwing 

van de Epsteinbar.
• Wij zullen te allen tijde zorgen voor een goede communicatie tussen de verschillende instanties die te 

maken hebben met de verbouwing van de Epsteinbar.

Beleid ten aanzien van de MFAS-kamer
• De MFAS-kamer dient als werkplek voor het Bestuur en commissieleden, deze is voor iedereen 

toegankelijk en biedt tevens ruimte voor ontspanning en gezelligheid.
• Op collegedagen is de MFAS-kamer van 9.00 tot 17.00 uur geopend, tenzij het Bestuur anders besluit. In 

geval van practica buiten de openingstijden zullen de openingstijden worden verruimd, met het oog op 
faciliteren van witte jassen.

• De MFAS faciliteert in de uitleen van witte jassen tegen inlevering van borg. Het Bestuur ziet er op toe 
dat de witte jassen in goede staat worden uitgeleend.

• Witte jassen moeten minimaal twee keer per jaar worden gewassen. Het Bestuur zal hier zorg voor 
dragen.

• De deur van de MFAS-kamer zal tijdens openingstijden open blijven om de toegankelijkheid te vergroten.
• Het Bestuur ziet er op toe dat de MFAS-kamer te allen tijde representatief eruit ziet. De hokdienst is hier 

eindverantwoordelijk voor.
• Minimaal één bestuurslid zal aanwezig zijn in de MFAS-kamer en de hokdienst op zich nemen. Deze 

zal het aanspreekpunt in de kamer zijn en neemt plaats achter de daarvoor bestemde hokcomputer. In 
uitzonderlijke gevallen kan een oud-bestuurslid worden gevraagd om de hokdienst over te nemen.

• Er zijn twee kasten aanwezig in de MFAS-kamer. Kast 1 is alleen toegankelijk voor het Bestuur, kast 2 is 
voor alle leden toegankelijk.
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• De MFAS-kamer is tevens de leefomgeving van aquariumdieren. Alle Bestuursleden dragen zorg voor de 
aquariumdieren, de Commissaris Faciliteiten en de Commissaris Epsteinbar zijn eindverantwoordelijk.

• De computers in de MFAS-kamer zijn in principe beschikbaar voor alle leden, MFAS-gerelateerde zaken 
hebben echter voorrang.

• Het hele Bestuur is verantwoordelijk voor het schoonhouden van de MFAS kamer. De laatste hokdienst 
van de week zal verantwoordelijk zijn voor de grotere schoonmaaktaken in de kamer volgens een 
schoonmaakrooster.

• Elke drie maanden is er in de MFAS-kamer een grote schoonmaak, waarbij het hele Bestuur aanwezig zal 
zijn. De Commissaris Activiteiten & Interne PR plant dit in. 

• Elke vrijdag zal er een spelcomputer beschikbaar zijn in de MFAS kamer en er wordt een kast toegewe-
zen die als spelletjeskast zal fungeren. 

Beleid ten aanzien van Partij MFAS
• Partij MFAS streeft ernaar continuïteit te waarborgen door het partijprogramma te baseren op de partij-

beginselen. Het partijprogramma zal worden aangepast om het weer te laten aansluiten bij de lopende 
curricula en huidige aandachtspunten binnen het onderwijs.

• 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.
• De leden van de Sollicitatiecommissie zullen zich onthouden van de werving voor Partij MFAS om een 

rechtvaardig proces te waarborgen.
• In de Sollicitatiecommissie zal een Partijraadslid zitting nemen in plaats van een begeleidend bestuurs-

lid vanuit het Bestuur.

Beleid ten aanzien van de Emphasis
• De Voorzitter van het Bestuur zal zorgen dat er voor iedere deadline van elke editie een bestuursbijdra-

ge wordt ingeleverd bij de Emphasisredactie. 
• De Commissaris Activiteiten & Interne PR zal zorgen dat er voor iedere deadline van elke editie de activi-

teitenkalender voor de komende periode wordt ingeleverd.
• De Commissaris Acquisitie zal zorgen dat er voor iedere deadline van elke editie sponsor advertenties 

worden ingeleverd.
• De Commissaris Onderwijs zal zorgen dat er voor iedere deadline van elke editie een bijdrage wordt 

ingeleverd met betrekking tot onderwijs.
• De Commissaris Faciliteiten zal zorgen dat er voor iedere deadline van elke editie een advertentie van de 

leverancier van de boeken wordt ingeleverd.
• Indien er veranderingen zijn zal de Emphasis een update over de Epsteinbar bevatten. De Commissaris 

Epsteinbar levert deze update tijdig aan bij de Emphasisredactie.

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 met de ereleden 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.
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Beleid ten aanzien van Onderwijssupport en de Raad van Bestuur van het AMC-UvA
• Het MFAS-bestuur zal Onderwijssupport en de Raad van Bestuur op de hoogte houden van belangrijke 

ontwikkelingen binnen de MFAS.

Beleid ten aanzien van de kluizen, pinpassen en sleutels
• Er zijn twee kluizen aanwezig binnen de MFAS, waarvan één dient voor de Epsteinbar en één dient voor 

de centrale rekening, waar de Commissaris Faciliteiten en de Commissaris Epsteinbar geld uit kunnen 
lenen.

• De code van de kluis van de Epsteinbar is bekend bij zowel de penningmeester van de 
Epsteinbarcommissie, als de Commissaris Epsteinbar.

• De code van de kluis van de centrale rekening is bekend bij de Penningmeester van het Bestuur, de 
Commissaris Faciliteiten en de Commissaris Epsteinbar.

• De code van de kluis van de centrale rekening moet minstens twee keer per jaar veranderd worden. De 
Penningmeester is hier verantwoordelijk voor.

• Alleen de Penningmeester van het Bestuur, de Commissaris Faciliteiten en de Commissaris Epsteinbar 
zullen in het bezit zijn van een bankpas die toegang geeft tot de MFAS-rekeningen.

• De Penningmeester van het Bestuur beschikt over een creditcard.
• De penningmeester van de CoRaad heeft een pinpas die toegang geeft 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 
uitgeschreven.

• Naast de sleutel die toegang geeft tot de Epsteinbar is er een aparte sleutel voor het voorraadhok van de 
Epsteinbar.

• De voorzitter van de Epsteinbarcommissie en de Commissaris Epsteinbar hebben de sleutels van de 
Epsteinbar en het voorraadhok in eigen bezit. De sleutel van de Epsteinbar is ook beschikbaar in de 
MFAS kamer.

• De Commissaris Faciliteiten heeft een sleutel van de Boekenservice in eigen bezit. Deze sleutel is ook 
beschikbaar in de MFAS-kamer.

• De sleutels in de MFAS kamer worden bewaard in het sleutelkluisje.
• Het Bestuur en de Emphasisredactie kunnen de sleutel van de Emphasiskamer ophalen bij de portier.

Financieel beleid
In dit hoofdstuk zal het te voeren �inancieel beleid worden belicht. De MFAS is een vereniging zonder 
winstoogmerk. Alle inkomsten zullen ten goede komen aan de vereniging.
• De begroting 2020-2021 zal door het f.t. Bestuur op de Wissel-ALV 2020 ter goedkeuring worden 

gepresenteerd.
• 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 hal�jaar 

een �inancieel verslag worden gemaakt. De KCC zal deze verslagen controleren en deze verslagen zullen 
gepresenteerd worden op de hal�jaar- en �inanciële jaar-ALV.

• Ter voorbereiding op de hal�jaarverslagen zal er door de Penningmeester, de Commissaris Faciliteiten en 
Commissaris Epsteinbar een �inancieel kwartaalverslag worden gemaakt. Dit verslag zal uitsluitend door 
de KCC worden gecontroleerd en zal niet worden gepresenteerd op een ALV.

• Op de eerstvolgende ALV na de Wissel-ALV in 2020 zullen de �inanciële jaarverslagen 2019-2020 
worden gepresenteerd. De KCC 2019-2020 zal deze verslagen controleren.

• De belastingaangifte wordt op vier momenten in het jaar gedaan. De eerste drie zijn conform afspraken 
een nul aangifte. Pas bij de vierde aangifte, in december, wordt de belasting van het vorige Bestuur 
afgedragen. De vorige Penningmeester maakt op diens verslag een reservering voor dit bedrag. 
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Aankopen vanaf een bepaald bedrag, vastgesteld door de ALV aan de hand van artikel 14 van de statuten, 
moeten goedgekeurd worden door de ALV.

• Activiteiten georganiseerd door het Bestuur, zoals de h.t.-o.t.-f.t. borrel, worden bij voorkeur opgenomen 
in de �inanciële verslagen, dit om de overzichtelijkheid van de geldstromen te bevorderen.

• De �inanciën van de CoRaad zullen door de Penningmeester van het Bestuur in samenwerking met de 
penningmeester de CoRaad in het boekhoudprogramma worden bijgehouden.

• De �inanciën van de Boekenservice en de Epsteinbar verlopen centraal.

Beleid ten aanzien van externe instanties
• 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, IFMSA-UvA en andere 

relevante verenigingen binnen het Amsterdam UMC – locatie AMC, in het bijzonder omtrent het plannen 
van activiteiten.

• De Commissaris Activiteiten & Interne PR wisselt informatie uit over de jaaragenda met alle relevante 
verenigingen binnen het Amsterdam UMC – locatie AMC.

• De communicatie met de SR, MVM, MIKpunt, IFMSA-UvA en andere relevante verenigingen binnen het 
Amsterdam UMC – locatie AMC verloopt via de Voorzitter.

• LOGSO-vergaderingen worden bijgewoond door bij voorkeur de Voorzitter en de Secretaris.
• Studieverenigingoverleggen (SVO’s) van de ASVA zullen indien mogelijk worden bijgewoond door ten 

minste de Vicevoorzitter en één ander bestuurslid. 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.

• 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.

• De MFAS streeft naar een goede samenwerking en communicatie met het Amsterdam UMC - locatie 
AMC omtrent de Epsteinbar. De Voorzitter onderhoudt, samen met de Commissaris Epsteinbar, hiervoor 
contact met de beveiliging van het Amsterdam UMC - locatie AMC en de conservator museum Vrolik.

• De MFAS tracht ernaar een optimale samenwerking te bewerkstelligen met de SR. Op deze wijze raakt 
de MFAS op een hoger niveau betrokken bij het verbeteren van het onderwijs aan het Amsterdam UMC 
-locatie AMC. Het contact met de SR verloopt via de Voorzitter en de Commissaris Onderwijs.

• Het MFAS-bestuur zal indien mogelijk aanwezig zijn bij oraties en afscheidscolleges van hoogleraren 
van de faculteit der geneeskunde. Contact tussen het Bestuur en de Pedel van de UvA zal verlopen via de 
Voorzitter.

Beleid ten aanzien van commissies en begeleidend bestuursleden
• De Commissaris Activiteiten & Interne PR stuurt de algemene commissiedummy en, indien aanwezig, de 

speci�ieke commissiedummy naar alle commissieleden in de vormingsmail van de commissie. 
• Elk begeleidend bestuurslid ziet erop toe dat er van zijn/haar commissie een speci�ieke 

commissiedummy gemaakt wordt of dat deze aangepast wordt, indien reeds aanwezig. Deze dummy 
dient binnen zo snel mogelijk na de (laatste) activiteit aangepast of af te zijn. Daarnaast zorgt het 
begeleidend bestuurslid ervoor dat de dummy bij de Commissaris Activiteiten & Interne PR van het 
Bestuur terecht komt.en van het draaiboek naar de rest van het Bestuur twee weken voor aanvang van 
een activiteit
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• De commissiedummy wordt gemaakt of aangepast aan de hand van een evaluatie van de activiteit. Het 
begeleidend bestuurslid zal er op toezien dat de voorzitter deze evaluatie plant. Als het alsnog niet goed 
verloopt is het begeleidend bestuurslid eindverantwoordelijk.

• Het begeleidend bestuurslid ziet erop toe dat de commissie goed functioneert, indien mogelijk lost hij of 
zij het probleem op door middel van gesprekken met de niet-functionerende commissieleden samen met 
de voorzitter van de commissie. 

• De commissie draagt zorg voor een goede en tijdige promotie van haar 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. De Commissaris 
Activiteiten & Interne PR is eindverantwoordelijk. Alle communicatie vanuit commissies naar de MFAS-
leden moet eerst worden goedgekeurd door een bestuurslid.

• Zoveel mogelijk commissieleden per commissie geacht aanwezig te zijn bij de ALV’s. Het begeleidend 
bestuurslid zal ervoor zorgen dat de commissie aanwezig is op de ALV. De commissie zal tijdens de ALV 
de mogelijkheid krijgen om zichzelf voor te stellen. 

• De digitale commissiemappen worden overzichtelijk en toegankelijk gepresenteerd op de server en 
zijn toegankelijk voor alle leden. Het begeleidend bestuurslid zal erop toezien dat de secretaris van 
iedere commissie voor de commissie relevante bestanden aan de digitale commissiemap toevoegt. Alle 
vertrouwelijke informatie dient hieruit verwijderd te zijn.

• Alle vertrouwelijke informatie en papieren documenten worden overzichtelijk in de commissiemappen 
in kast 1 bewaard, het begeleidend bestuurslid ziet hierop toe.

• Het begeleidend bestuurslid zal zorg dragen voor het doorsturen van het draaiboek naar de rest van het 
Bestuur twee weken voor aanvang van een activiteit

• Het begeleidend bestuurslid zal zorg  dragen voor de implementatie van het meerjarenidee 
‘Duurzaamheid’ binnen de commissies.

• Het begeleidend bestuurslid zal de commissie aansporen om na te denken over de COVID-19 
maatregelen en meerdere scenario’s voor de geplande activiteit te bedenken en draagt hier 
eindverantwoordelijkheid voor. 

• Het begeleidend bestuurslid zal zoveel mogelijk aanwezig zijn bij de sollicitaties samen met de 
Commissaris Activiteiten & Interne PR.

• Het Bestuur 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 
bekend is gemaakt, zullen er zo snel mogelijk bijeenkomsten worden gepland om de voorzitters, de 
secretarissen, de penningmeesters, de leden PR en de leden sponsoring te instrueren. Daarnaast 
zullen er door de overige bestuursleden bijeenkomsten worden gepland om de algemene leden van 
commissies te instrueren. Deze bestuursleden zullen tevens de contactpersonen zijn van de algemene 
leden uit een commissie. Er wordt naar gestreefd om minstens 1 evaluatie gedurende het jaar met alle 
commissieleden te plannen, zodat de commissietaken beter zullen verlopen.

• De activiteiten die MFAS-commissies aanbieden zijn toegankelijk voor alle MFAS-leden. Niet-leden 
kunnen aan activiteiten deelnemen, mits deze open zijn voor niet-leden.

• Bij MFAS-activiteiten waar alcohol wordt geschonken, zal actief worden gecontroleerd op leeftijd.
• Alle MFAS-leden mogen solliciteren voor commissies. De sollicitaties zullen tijdig gehouden worden. 

Deze worden afgenomen door de Commissaris Activiteiten & Interne PR en minstens één ander 
bestuurslid.
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• 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.

• Indien geïnteresseerd kunnen commissies, in overleg met de Commissaris Acquisitie, (extra) sponsoren 
werven. De Commissaris Acquisitie en de Penningmeester zijn eindverantwoordelijk en behouden 
altijd het recht om deze voorstellen te weigeren of, bij uitzondering, een percentage van het eventueel 
binnengehaalde sponsorbedrag te reserveren ter aanvulling van de sponsorinkomsten van de 
Commissaris Acquisitie. Mocht dit het geval zijn, zal er te allen tijde rekening gehouden worden met 
de �inanciële status van de commissie en zal worden gewerkt met vooraf afgesproken percentages van 
passende omvang.

• Na a�loop van elke activiteit dient de penningmeester van de commissie in samenwerking met de 
Penningmeester van het Bestuur een �inanciële realisatie te maken.

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

• De volgende commissies zullen in de lente gevormd worden: de EJW-commissie, de 
Wintersportcommissie en de Zeilweekendcommissie.

• De volgende commissies zijn niet gebonden aan een aanmeldperiode: de CIA, de Emphasisredactie, de 
Internetcommissie, Partijraad en Commissie Verbouwing.

Beleid ten aanzien van het meerjarenplan
• Elk jaar zal het Bestuur een nieuw Meerjarenplan presenteren op de Musical ALV, deze ALV zal vanaf nu 

de Meerjaren ALV heten. 
• Twee keer per jaar zal een denktankavond worden georganiseerd om de huidige stand van zaken te 

evalueren en een nieuw idee met het plan van aanpak te bespreken.
• De denktankavonden worden door de Commissaris Activiteiten & Interne PR in de jaaragenda gezet. Ze 

zullen in januari/februari en in juni/juli plaatsvinden.
• Tijdens de denktankavond zal het Bestuur aanwezig zijn en minimaal twee leden van de CvA.
• Elk meerjarenidee loopt drie planjaar. Elk planjaar loopt van Meerjaren ALV tot de eerstvolgende 

Meerjaren ALV.
• Op elke ALV zal er een update gegeven worden over het meerjarenplan. Op de Meerjaren- en Wissel ALV 

wordt het meerjarenplan in meer detail besproken en geëvalueerd. 
• Het nieuwe meerjarenplan idee dient ingestemd te worden op de Meerjaren ALV.
• De Voorzitter is eindverantwoordelijk voor de voorbereiding van de danktankavond en de uitvoering 

van het meerjarenplan. 
• Per plan worden twee mensen uit het Bestuur aangewezen die verantwoordelijk zijn voor dat plan. 
• Alle of�iciële documenten van toepassing op het Meerjarenplan worden in de vaste formats geplaatst op 

zowel de drive, als de server, als de website en up to date gehouden.
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Beleid ten aanzien van COVID-19
• Te allen tijde wordt het beleid ten aanzien van COVID-19 van het Amsterdam UMC – Locatie AMC 

gevolgd door de commissies en het Bestuur. Dit geldt binnen de muren van het Amsterdam UMC – 
Locatie AMC en op MFAS activiteiten.

• Te allen tijde wordt het beleid ten aanzien van COVID-19 van het RIVM gevolgd, door de MFAS op 
activiteiten en binnen de muren van het Amsterdam UMC - Locatie AMC. 

• Het bestuur zal nauw contact hebben met de opleiding over doorgang van activiteiten. 
• Alle maatregelen die er genomen kunnen worden om MFAS leden niet in besmettingsgevaar te brengen 

zullen genomen worden (denk aan handdesinfectie, 1.5 meter afstand etc.).
• Commissies zullen gevraagd worden om meerdere scenario’s te bedenken zodat een activiteit meer kans 

heeft om door te gaan. Het begeleidend bestuurslid zal hierop toezien.
• Het Bestuur spoort commissies aan om rekening te houden met geldzaken omtrent COVID-19, zoals het 

kosteloos annuleren van locaties.
• De openingstijden van de Boekenservice zullen zich aanpassen aan de tijden waarop de studenten op 

het AMC zijn.
• Mocht er geld overgehouden worden door het onverhoopt vervallen van activiteiten wegens COVID-19, 

dan zal dit geld in een apart potje terecht komen. Commissies waarop bezuinigd is aan het begin van 
het jaar door het vervallen van inkomsten door COVID-19 kunnen aanspraak maken op dit potje bij de 
Voorzitter en de Penningmeester van het Bestuur. Deze aanvraag zal bestaan uit een begroting en een 
motivatiebrief waarin de activiteit en de uitgaven die nodig zijn voor de activiteit duidelijk toegelicht 
worden. Deze beslissingen worden gemaakt in communicatie met de rest van het Bestuur. Ook het 
Bestuur mag aanspraak doen op dit potje om eigen activiteiten neer te zetten. 

Beleid ten aanzien van borrels op externe locaties gedurende COVID-19
• Zolang het niet mogelijk is om studentenborrels te organiseren in de Epsteinbar, zal de Commissaris 

Epsteinbar zich inzetten voor het regelen van externe locaties voor de borrels.  
• Om zoveel mogelijk leden deel te laten nemen aan de studentenborrels zal er, wanneer nodig, gebruik 

worden gemaakt van shifts gedurende de avond.
• Zolang de 1,5 meter maatregel geldt zullen leden een vaste plek ingedeeld krijgen aan een tafel om deze 

regel te kunnen handhaven. Zij mogen wel opstaan om gebruik te maken van het toilet of als er een 
andere noodzaak is die door de nuchterdienst geldig geacht wordt. 

• Het Bestuur en de de Epsteinbarcommissie zal rondlopen zoveel mogelijk proberen te beperken en als 
het wel noodzakelijk is gebruik maken van een mondneusmasker als de maatregelen nog van toepassing 
zijn.

• Om een opkomst groter dan de capaciteit van de locatie te voorkomen zullen de leden een plaats moeten 
reserveren. 
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Speci�iek commissiebeleid

Activiteitencommissie (begeleid door Mike Schilder)
Deze commissie bestaat uit een voorzitter, secretaris, penningmeester, lid PR, twee algemene leden en een 
begeleidend bestuurslid. De Activiteitencommissie organiseert vier activiteiten per jaar waarvan ten minste 
één van deze activiteiten een culturele insteek dient te hebben. Deze commissie organiseert activiteiten zonder 
daarbij te overlappen met activiteiten van andere commissies.

Almanakcommissie (begeleid door Zoe Davidson & Daniël Abdollahi)
Deze commissie bestaat uit een voorzitter, secretaris, penningmeester, lid PR, lid sponsoring en twee 
begeleidende bestuursleden. De Almanakcommissie brengt één almanak uit, waarin de gegevens van alle leden 
die daarvoor toestemming hebben gegeven worden opgenomen. De almanak wordt uitgereikt rond de dies 
natalis van de MFAS.

Buitenlandse Reiscommissie (begeleid door Daniël Abdollahi)
Deze commissie bestaat uit een voorzitter, secretaris, penningmeester, lid PR, lid sponsoring, een algemeen 
lid en een begeleidend bestuurslid. De Buitenlandse Reiscommissie organiseert één buitenlandse reis in de 
onderwijsvrije week 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 Zoe Davidson)
Deze commissie bestaat uit oud-Secretarissen van het Bestuur der MFAS, andere geïnteresseerden en een 
begeleidend bestuurslid. De CIA draagt zorg voor het archief. Het archief blijft geordend door middel van het 
opstellen en naleven van protocollen en door er voor te zorgen dat derden de protocollen naleven.

Congresdagcommissie (begeleid door Lucas de Natris en Daniël Abdollahi)
Deze commissie bestaat uit een voorzitter, secretaris, penningmeester, lid PR, een algemeen lid en twee 
begeleidende bestuursleden. De Congresdagcommissie organiseert één congres met studie gerelateerde 
thema’s.

CoRaad (begeleid door Lucas de Natris en Astra Kowsoleea)
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.

Commissie Verbouwing (begeleid door Dora Kamminga en Mike Schilder)
Commissie verbouwing bestaat ter ondersteuning van de Voorzitter en de Commissaris Epsteinbar bij alles 
omtrent de verbouwing van de Epsteinbar. Zo zullen zij bijvoorbeeld helpen met notuleren bij gesprekken over 
de verbouwing. De Voorzitter en de Commissaris Epsteinbar nemen zitting in deze commissie, evenals de leden 
die hiervoor uitgekozen zijn door het Bestuur.

Eerstejaarsweekendcommissie (’20 begeleid door Dora Kamminga, ’21 begeleid door Maya van Noort)
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.

Emphasisredactie (begeleid door Rani Serré)
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, 
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waar van één uitgave de eerstejaarsspecial is. In de Emphasis staan onder andere ontwikkelingen op het gebied 
van onderwijs aan de Amsterdam UMC en de activiteiten van de MFAS. Verder zal er elke in uitgave een artikel 
staan, ingaand op de actualiteit lettend op het speerpunt Diversiteit. Er zal ook een update over de nieuwe bar 
in staan, als dat van toepassing is.

Epsteinbarcommissie (begeleid door Mike Schilder)
Deze commissie bestaat uit een voorzitter, secretaris, penningmeester, lid PR, lid activiteiten, lid onderhoud en 
de Commissaris Epsteinbar. Elke week is er op donderdag een studentenborrel met uitzondering van tentamen
weken 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 Dora Kamminga)
Deze commissie bestaat uit een voorzitter, secretaris, penningmeester, lid PR, twee algemene leden en een bege-
leidend bestuurslid. De Feestcommissie organiseert vier feesten, waarvan één avond met live muziek.

Galacommissie (begeleid door Zoe Davidson)
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 Daniël Abdollahi)
Deze commissie bestaat uit geïnteresseerden en een begeleidend bestuurslid. De Internetcommissie onder-
steunt het beheer van de MFAS-website en helpt bij het ontwikkelen van uitbreidingen en verbeteringen voor 
de website.

Introductieweekcommissie (begeleid door Rani Serré en Lucas de Natris)
Deze commissie bestaat uit een voorzitter, secretaris, penningmeester, lid PR, lid sponsoring, een algemeen lid 
en twee begeleidend bestuursleden. De Introductieweekcommissie organiseert, onder eindverantwoordelijk-

heid van het OTGEN, een introductieweek voor aankomende eerstejaars MI- en Geneeskundestudenten. 
Zo krijgen zij de kans om kennis te maken met de faculteit, het Amsterdam UMC, de MFAS, andere ver-
enigingen binnen de faculteit, medestudenten en de stad Amsterdam.

Jaarvertegenwoordiging (begeleid door Astra Kowsoleea)
De Jaarvertegenwoordigingen (JVT’s) bestaan uit een voorzitter, secretaris, lid Facebook, lid evaluatie, lid Can-
vas en één algemeen lid. 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
Deze commissie wordt aan het begin van het bestuursjaar aangesteld. Het is wenselijk dat hierin twee voorma-
lige Penningmeesters, een Commissaris Faciliteiten en een Commissaris Epsteinbar zitting nemen. De Kascon-
trolecommissie (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 �inanciën gecontroleerd worden.

Lustrumcommissie (begeleid door Maya van Noort)
Deze commissie bestaat uit een voorzitter, secretaris, penningmeester, lid PR, een lid sponsoring, erelid, al
gemeen lid en twee begeleidend bestuursleden. De Lustrumcommissie is verantwoordelijk voor het organise
ren van verschillende lustrumactiviteiten in het jaar, met een piek rondom de dies natalis, in het teken van het 
125-jarig bestaan van de MFAS.
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Medische Carriëredagcommissie (begeleid door Lucas de Natris en Astra Kowsoleea)
Deze commissie bestaat uit een voorzitter, secretaris, penningmeester, lid PR, een algemeen lid, twee CoRaad 
leden en twee begeleidend bestuursleden. De Medische Carrièredagcommissie organiseert de medische 
carrièredag, voornamelijk bedoeld voor coassistenten. Deze dag wordt ingevuld met bijvoorbeeld lezingen, 
masterclasses en één of meer debatten.

Onderwijscommissie (begeleid door Astra Kowsoleea)
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 borrel.

Ouderdagcommissie (begeleid door Maya van Noort en Daniël Abdollahi)
Deze commissie bestaat uit een voorzitter, secretaris, penningmeester, lid PR, twee algemene leden en 
twee begeleidend bestuursleden. De Ouderdagcommissie organiseert een dag waarop de ouders van MI- 
en Geneeskundestudenten kennis kunnen maken met het onderwijs in het UMC. locatie AMC en de MFAS, 
waarvoor in het bijzonder de ouders van eerstejaarsstudenten worden uitgenodigd. De Ouderdagcommissie 
zal ervoor zorgen dat er voor de ouders van de eerstejaars uit studiejaar ’19-’20 een vervangende activiteit 
georganiseerd wordt eventueel in samenspraak met de Ouderdagcommissie ’19-‘20. 

Partijraad (begeleid door Astra Kowsoleea)
Deze commissie bestaat uit oud Commissarissen Onderwijs van het Bestuur der MFAS, (oud) 
Studentenraadsleden, leden van de Jaarvertegenwoordiging en andere geïnteresseerden. De Partijraad draagt 
zorg voor de naamsbekendheid van Partij MFAS en voor de werving van de kandidaten voor de kieslijst van 
Partij MFAS. Één lid van de Partijraad neemt zitting in de SoCo en houdt zich afzijdig van de werving. De 
voorzitter van de Partijraad is de jongste o.t. commissaris onderwijs.

Rallycommissie (begeleid door Lucas de Natris en Mike Schilder)
Deze commissie bestaat uit een voorzitter, secretaris, penningmeester, lid PR, lid sponsoring, één algemeen lid 
en twee begeleidend bestuursleden. De Rallycommissie zal één Rallyweekend organiseren.

RedDeEpsteinbarcommissie (begeleid door Dora Kamminga en Mike Schilder)
Deze commissie heeft een voorzitter en twee begeleidend bestuursleden en heeft voor de rest wisselende 
verantwoordelijkheid voor de functies secretaris en lid PR. De commissie zal geld inzamelen voor het interieur 
van de nieuwe Epsteinbar. Dit zal gebeuren door geld op te halen bij activiteiten georganiseerd door andere 
commissies maar ook door eigen activiteiten te organiseren. 

Sollicitatiecommissie
Deze commissie bestaat uit een Partijraadslid, een Studentenraadslid en een extern persoon. De SoCo is 
verantwoordelijk voor het afnemen van de sollicitaties van de kandidaten voor Partij MFAS. De SoCo zal een 
pro�ielschets maken welke wordt voorgelegd aan de ALV. Ten slotte zal de SoCo de kieslijst van Partij MFAS 
samenstellen.
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Sportcommissie (begeleid door Dora Kamminga)
Deze commissie bestaat uit een voorzitter, secretaris, penningmeester, lid PR, twee algemene leden en een 
begeleidend bestuurslid. De sportcommissie organiseert minstens vier sportgerelateerde activiteiten die niet 
overlappen met de activiteitencommissie. 

Stokvisfondscommissie (Dora Kamminga en Rani Serré nemen hier zitting in)
Deze commissie bestaat uit een twee bestuursleden, waaronder ten minste de Penningmeester, en een extern 
lid, bij voorkeur een erelid. De Stokvisfondscommissie zal verantwoordelijk zijn voor de verdeling van het 
Stokvisfonds.

Wintersportcommissie (’20-‘21 begeleid door Lucas de Natris, ’21-‘22 begeleid door Zoe Davidson)
Deze commissie bestaat uit een voorzitter, secretaris, penningmeester, lid PR, lid sponsoring, twee algemene 
leden en een begeleidend bestuurslid. De Wintersportcommissie organiseert één wintersportreis.

Zeilweekendcommissie (begeleid door Rani Serré)
Deze commissie bestaat uit een voorzitter, secretaris, penningmeester, lid PR, lid sponsoring, een algemeen lid 
en een begeleidend bestuurslid. De Zeilweekendcommissie organiseert één zeilweekend.
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Accie    Activiteitencommissie
ADV    Algemene deelnemersvergadering
ALV    Algemene ledenvergadering
AMC    Academisch Medisch Centrum
AUMC - locatie AMC  Amsterdam Universitaire Medische Centra - locatie AMC
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
MVM    Medische Vereniging Mozaïek
OLS    Online Ledensysteem
OS    Onderwijssupport
O.t.    Olim tempore (oud bestuur)
OTGEN    Opleidingsteam Geneeskunde
PR    Public Relations
RIVM    Rijksintituut voor Volsgezondheid en Milieu
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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