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Voorzitter  
De voornaamste taak van de voorzitter is overzicht houden over de andere zes bestuursleden. Verder 
is het de bedoeling dat de voorzitter het beleid bewaakt en zich bezighoudt met de 
langetermijnplanning.  
 
Concreet takenpakket  
1. Bestuurs- en beleidsvergaderingen voorbereiden en voorzitten 
2. Overzicht houden over de bestuursleden  
3. POP-gesprekken voeren met bestuursleden ter begeleiding en motivatie.  
4. Feedbackrondes voor het bestuur organiseren. 
5. Regelmatig horizontaal overleggen plannen met alle commissievoorzitters.  
6. Gezicht van de vereniging bij o.a. collegepraatjes en constitutieborrels. 
7. Langetermijnvisie (waaronder ook ALV’s en eventuele “heidagen”)  
8. De voorzitter is verantwoordelijk voor de coördinatie van de overdracht tussen besturen.  
9. Begeleiden van de ALV-commissie 
 
Opmerkingen  
Idealiter begeleidt de voorzitter geen commissies. 
 
Secretaris  
De secretaris is de ‘pen van de vereniging’ en is daarom verantwoordelijk voor vrijwel alle 
communicatie met SPiN-leden. 
 
Concreet takenpakket  
1. Onderhoud van website en contact met de webmaster 
2. Bijhouden van de infomail 
3. Communicatie naar de leden via website/blackboard/social media  
4. Post (incl. kerst/verjaardagskaarten)  
5. Ledenadministratie  
6. Begeleiden commissiesecretarissen door middel van horizontaal overleggen. 
7. Verantwoordelijk voor het secretarieel (half)jaarverslag  
8. Notuleren bestuursvergaderingen  
9. Nieuwsbrief/agendaflyer 
10. Begeleiding Tijdschriftcommissie 
 
Opmerkingen 
/ 
 
Penningmeester  
De penningmeester is verantwoordelijk voor de begroting en boekhouding.  
 
Concreet takenpakket  
1. Begroting  
2. Boekhouding  
3. Boeken  
4. Begeleiden commissiepenningmeesters door middel van horizontaal overleggen 
5. Financieel (half)jaarverslag  
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6. Begeleiding boekencommissie (optioneel) 
 
Opmerkingen  
De boeken zullen naar verwachting online verkocht gaan worden. Ook zal er de komende jaren 
steeds meer met online inschrijven en betalingen gewerkt gaan worden. Dit zal ervoor zorgen dat er 
minder tijd gaat zitten in administratieve taken. In overleg kan de penningmeester dus andere taken 
op zich nemen of meer commissies begeleiden. 
 
Commissaris Formeel  
De Commissaris Formeel begeleidt studiegerelateerde en werkveldcommissies.  
 
Concreet takenpakket  
1. Begeleiden van de Oriëntatiecommissie  
2. Begeleiden van de Congrescommissie  
3. Begeleiden van de Lezing & debatcommissie 
4. Begeleiden van de Carrière & excursiecommissie 
5. Begeleiden van de Training & informatiecommissie 
6. Begeleiden van de Stedentripcommissie  
7. Begeleiden van de Skireiscommissie  
8. In samenwerking met Commissaris Informeel: 
  - Actieve leden werven  
  - Activiteitenplanning  
  - Plannen van alle horizontaal overleggen 
 
Opmerkingen  
De commissaris formeel zal nauw samenwerken met de commissaris informeel. Algemene 
commissietaken zoals de jaarplanning en het plannen van horizontaal overleggen zal dan ook in 
overleg gebeuren. 
 
Commissaris Informeel 
De Commissaris Informeel begeleidt de niet-studiegerelateerde commissies.  
 
Concreet takenpakket  
1. Begeleiden van de Activiteitencommissie  
2. Begeleiden van de Sportcommissie  
3. Begeleiden van de Galacommissie 
4. Begeleiden van de Socialcie  
5. Begeleiden van de SPiN-commissie 
6. Begeleiden van de Almanakcommissie 
7. Begeleiden van de Studiereiscommissie 
8. In samenwerking met Commissaris Formeel: 
 - Actieve leden werven  
  - Activiteitenplanning  
  - Plannen van alle horizontaal overleggen 
 
Opmerkingen  
De commissaris informeel zal nauw samenwerken met commissaris formeel. Algemene 
commissietaken zoals de jaarplanning en het plannen van horizontaal overleggen zal dan ook in 
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overleg gebeuren. Uit ervaring blijken deze commissies redelijk zwaar te zijn ten opzichte van de 
commissies van de commissaris formeel. Daarom zou ervoor gekozen kunnen worden om één of 
meerdere commissies over te dragen aan een ander bestuurslid. 
 
Commissaris Onderwijs 
De commissaris onderwijs is, zoals de naam al zegt, verantwoordelijk voor alles wat met onderwijs te 
maken heeft.  
 
Concreet takenpakket  
1. Studiebegeleiding in de vorm van bijles en eventueel studiegroepen  
2. Overleg OLC/FSR/SPS-NIP/Assessor/SSPN/FOS/SOFv  
3. Contact studieadviseur en het onderwijsinstituut  
4. Onderwijsnieuws (inclusief voorlichtingen vanuit de opleiding)  
5. Samenwerking Masterverenigingen  
6. Begeleiden van de Internationaliseringscommissie 
 
Opmerkingen  
Deze functie bestaat pas één jaar als aparte functie. Daarom is dit een functie waarin nog veel 
nieuwe doelen gesteld kunnen worden en waarin veel nieuwe dingen uitgeprobeerd kunnen worden. 
 
Commissaris PR  
De Commissaris PR is verantwoordelijk voor acquisitie en promotie en is het gezicht van de 
vereniging voor de externe partners waarmee SPiN samenwerkt. 
 
Concreet takenpakket:  
1. Sponsoring  
2. Het begeleiden van de Carrière & Acquisitiecommissie  
4. Het begeleiden van de Feestcommissie 
5. Het begeleiden van de Promotiecommisssie  
6. Verantwoordelijk voor alle promotiemiddelen die SPiN kent (flyers, posters, promotieacties) 
7. Coördineren van de activiteiten tijdens de RAG-week en eventueel tijdens de introductie 
8. Bijhouden van het bestand voor externe contacten (eventueel inclusief contracten) 
9. Bijhouden van het alumnibestand 
  
Opmerkingen  
Zowel promotie als acquisitie heeft te maken met de uitstraling van SPiN. Om die reden zijn deze 
twee taken samengevoegd tot een functie. Aangezien de SPiN-feesten plaatsvinden bij de 
hoofdsponsor van Buren, ligt het voor de hand dat de Commissaris PR ook de Feestcommissie 
begeleidt. 
 
 


