Functieomschrijving Commissaris Faciliteiten
Commissaris Faciliteiten is wellicht de meest veelzijdige functie van het Bestuur. De MFAS
Boekenservice is jouw winkel!
Deze functie kun je zien als een mini-Bestuur op zich, een Bestuur maar dan van de MFAS
Boekenservice. Jij bent namelijk de eindverantwoordelijke van de boekenservice (Voorzitter).
Ook moet je de administratie en boekhouding goed bijhouden en heb jij je eigen rekening
(Secretaris/Penningmeester). Verder maak jij je eigen promotie en beheer je ook de sociale
mediakanalen van de boekenservice (PR). De boekenservice heeft verschillende leveranciers
en hier heb je dan ook nauw contact mee (Acquisitie), vaak samen met de Commissaris
Acquisitie van het Bestuur. Ook speelt het onderwijs een belangrijke rol binnen deze functie,
zo heb je contact met de opleiding (Onderwijs) over bijvoorbeeld het faciliteren van de
handleidingen bij de practica en er worden verschillende medische instrumenten verkocht die
noodzakelijk zijn voor het onderwijs. Uiteraard wordt er geen bier genuttigd in de
boekenservice, dus de laatste functie van het Bestuur mist als enige in het rijtje.
Nu je een algemeen beeld hebt gekregen van wat de functie van de Commissaris Faciliteiten
inhoudt, zal ik wat meer taken specifiek toelichten. Het allereerste project is de jaartrui, die jij
gaat ontwerpen. Jij moet promotie gaan maken voor de jaartrui en deze uiteindelijk gaan
bestellen. Omdat veel mensen deze trui willen, is het best een logistiek klusje. Maar wanneer
je dan een heel groot deel van de studenten op het AMC met een bordeauxrode trui ziet lopen,
die jij ontworpen hebt, is dat toch wel echt heel tof!
Aangezien jij zelf niet elke dag in de boekenservice kan zitten, is het belangrijk om Draaiers te
werven. Samen met deze Draaiers zorg jij ervoor dat er ten tijde van open gaan, altijd iemand
zit om artikelen te verkopen of om de studenten te woord te staan. Hiervoor moeten dus roosters
gemaakt worden en is het belangrijk om nauw contact met de Draaiers te hebben. Een
Draaiersuitje is dan ook altijd enorm gezellig!
Lang geleden, in de tijd van Jagers en Verzamelaars, werden er nog studieboeken fysiek
verkocht vanuit de boekenservice. Dit gaat nu via de webshop, die ook onder jouw
verantwoordelijkheid valt. Samen met de leverancier zorg je ervoor dat de juiste boeken en
tekst op de webshop staan en maak je promotie voor de perioden waarin de studieboeken met
korting gekocht kunnen worden. Aangezien MFAS-leden korting krijgen op hun studieboeken,
is dit een erg belangrijk onderdeel. Verder worden er medische instrumenten verkocht. Denk
aan de witte labjas voor snijzaal, een stethoscoop voor lichamelijk onderzoek en verschillende
instrumenten voor tijdens de coschappen. Jij moet ervoor zorgen dat deze artikelen altijd op
voorraad liggen in de boekenservice.
Als MFAS-lid kun je bij de boekenservice samenvattingen kopen met korting. Enige tijd voor
het tentamen, is er dan ook altijd een flink aantal studenten die een samenvatting wil kopen bij
de boekenservice. Jij moet ervoor zorgen dat er genoeg samenvattingen klaarstaan en indien
nodig er meer samenvattingen opgestuurd moeten worden. Het is belangrijk om goed contact
te hebben met de leveranciers, zodat er snel gehandeld kan worden aan de hand van de vraag
naar samenvattingen.
Samen met de Penningmeester en de Commissaris Epsteinbar ben je onderdeel van het
Financiële trio. Zoals eerder gezegd heeft de boekenservice zijn eigen rekening, waardoor ook
een eigen boekhouding. Het is erg belangrijk om de boekhouding goed bij te houden. Hier

moeten uiteindelijk dan ook financiële verslagen van worden gemaakt. Na een half jaar
presenteer je het halfjaarverslag op de ALV en na een jaar, op de financiële ALV in november,
presenteer je het jaarverslag.
De MFAS-website valt onder de verantwoordelijkheid van de internetcommissie, waarin de
Commissaris Faciliteiten standaard deel van uit maakt. Samen met de commissie zorg je ervoor
dat de site up-to-date is, bijvoorbeeld door foto’s van activiteiten en de nieuwe commissies op
de site te zetten en de vacaturepagina bij te werken.
Al met al is het dus een ontzettend brede functie. Als Commissaris Faciliteiten heb je veel
vrijheid, aangezien de boekenservice echt jouw winkeltje is!

