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Niet goed leesbaar? Klik hier voor de webversie

Nieuwjaarsreceptie vr 12-01

Agenda

Ons bestuursjaar loopt bijna ten einde, samen met een
prachtig kandidaatsbestuur zijn wij bezig met de laatste
lootjes. Natuurlijk gaan we niet in stilte weg, we gaan
namelijk nog een groots evenement organiseren.

08-01 tm
10-01
10-01
12-01
16-01
23-01

Er zal namelijk op vrijdag 12 januari 2018
een nieuwjaarsreceptie worden georganiseerd in de
Tuinzaal. Jullie leden zijn niet de enige die worden
uitgenodigd. We hebben namelijk ook alle oud-besturen,
docenten, leden van het OMA, broertjes- en
zusjesverenigingen uitgenodigd.
Het zal starten om 18 uur en duren tot 21.30 en aan het
begin zal er voor iedereen een glaasje prosecco
klaarstaan.
Hopelijk zien we jullie allemaal in het nieuwe jaar om een
glaasje met ons te drinken!

Gala 2018: Winterwonderland
Aangezien we afgelopen week nog niet genoeg sneeuw en
kou hebben gehad brengen Anguilla, Kraket, Mens, Salus
en Subliem Winterwonderland terug naar het gala! Dit
prachtige evenement wil je niet missen dus tijd om je
smoking of jurk weer uit de kast te trekken!
Tickets zijn te koop vanaf 10 januari om 21:30 bij Il Café op
onze pré-galaborrel! Hierna kun je ze ook nog bij je
studievereniging kunnen kopen.
Locatie: Escape Delux, Rembrandtplein 1
Tijd: 22:00 - 03:30...
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Boekverkoop
Pre-gala borrel
Nieuwjaarsreceptie
SportCie activiteit
Mens-lunch
Wissel-ALV
Gala
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Umme Gohri
Esmee van Leeuwen
Sifra Panhuysen
Farlyn Akerboom
Cato Bersee
Margo van Gent
Berthine Heerens
Laura Holtus
Salima Chami
Bejamin Arnods
Jessie Lof
Hannah van Gelder
Mariska Hoogkamer
Naomi de Kruif
Cyril Rommens
Nina van den Bergh

Wij wensen deze mensen een hele
fijne verjaardag toe!

Meer informatie volgt via de facebookpagina van het
evenement.

BCF Career Event

Dit wil je niet missen! Bij zijn = meemaken!

Ben jij benieuwd naar jouw
carrièremogelijkheden na je studie of
ben op zoek naar een stage?
Bezoek BCF Career Event 2018, de
grootste carrièrebeurs voor (PhD)studenten, postdocs en (jonge)
professionals in de sectoren Life
Sciences, Chemie, Food & Farma,
op 24 mei 2018 in het Beatrix
gebouw van Jaarbeurs Utrecht.
Ontmoet relevante werkgevers, laat
je cv checken door een recruiter,
ontvang advies van een
carrièrecoach en nog vele andere
mogelijkheden. Neem ook deel aan
het programma en laat je inspireren
d.m.v. workshops, presentaties en
interactieve groepssessies.

Mens-lunch di 23-01
Ook de laatste Menslunch van het bestuur
zal er eentje worden
om te herinneren. Voor
1,50 euro kan je
namelijk heerlijk gaan
genieten van TAART!
Inschrijven kan via de
inschrijflijst in de Mens-kamer of door te mailen.

Bestuur VU Introductiedagen
2018
Van 22 tot en met 28 augustus 2018 vinden de VU
Introductiedagen 2018 plaats. Durf jij de uitdaging aan om
voor ruim 3000 nieuwe studenten een fantastische
introductieperiode te organiseren, meld je dan aan voor de
commissie VU Introductiedagen 2018. Inmiddels is de
introductieperiode uitgegroeid tot een groot evenement met
een zeer gevarieerd programma. Meer dan 3000
eerstejaars maken kennis met de universiteit, hun
medestudententen en de stad Amsterdam.
Commissie VU-Introductiedagen, wat houdt dat in?
Met elkaar ben je verantwoordelijk voor de organisatie van
een prachtige week. Binnen deze week organiseert ieder
commissielid een eigen programmaonderdeel:
De voorzitter verzorgt het contact met verenigingen en
is het aanspreekpunt voor de overige bestuursleden.
De secretaris/pr-functionaris is verantwoordelijk voor
alle publicaties.
Een team van bestuursleden organiseert de
campusdag op woensdag 22 augustus, met o.a. de
ontvangst en het campusfestival.
Een team organiseert de stadsbezoeken met excursies
en bedrijfsbezoeken.
Een team organiseert het Uilenstedefestival op vrijdag
24 augustus, inclusief het avondprogramma.
Drie bestuursleden gaan op zoek naar leuke
theatervoorstellingen en musea voor het cultureel
avondprogramma op donderdag en het eindfeest op
dinsdag 28 augustus.
Een team organiseert een programma met workshops,
lezingen en masterclasses.
De week kost veel geld: drie commissieleden werven
sponsors en adverteerders.
Daarnaast zijn er ook zaken die door de commissie samen
worden gedaan, zoals vergaderen, tasjes inpakken en
kaartjes verkopen. Een andere gezamenlijke taak is het
begeleiden van de ca. 400 studentmentoren.
Hoeveel tijd kost dit?
De organisatie begint met een brainstormweekend van 2
tot en met 4 februari. Hier worden ook de taken verdeeld.
Tussen februari en juni ben je ongeveer een dag per week
kwijt. In juli heb je vakantie en van 6 tot en met 30
augustus ben je elke werkdag met de introductie bezig.

Voor gratis online inschrijving tot 3
mei en meer informatie kijk
op www.bcfcareerevent.nl!

Wissel ALV 23-01
Zoals jullie weten is het voor ons als
bestuur '17 bijna het einde van ons
bestuursjaar. Hier kijken wij vol
goede moed terug naar een
geslaagd jaar met veel
hoogtepunten.
Op de ALV van 23 januari is het dan
echt zover en zal er gestemd worden
over de wisseling van bestuur '17
met bestuur '18. Op deze ALV zal
bestuur '17 hun jaarverslag
presenteren en zal bestuur '18
uiteraard hun beleidsplan
presenteren. Verder zal ook de
nieuwe commissie, genaamd de
EducaCie hun beleidsplan
presenteren en zal de Activiteiten
Commissie ook hun jaarverslag en
beleidsplan presenteren, waarbij ook
gestemd zal worden over de
wisseling van voorzitter en
penningmeester.
Wij zouden het erg waarderen als
hier veel leden en andere
betrokkenen bij aanwezig zijn, om zo
met zijn allen terug te blikken op het
afgelopen jaar en uiteraard het
bestuur '18 veel succes en geluk toe
te wensen in hun bestuursjaar.

Laatste
nieuwsbrief
Al twee jaar lang schrijf ik steevast
elke maand (oke met uitzondering
van afgelopen december excuses)
de nieuwsbrief voor S.V. Mens. Als
voorzitter is dit soms een van de
taken waar je het meeste
tegenopkijkt, daarom heb ik er altijd
wat leuks van proberen te maken
met allemaal verborgen grappen in
bijvoorbeeld mailtjes. Ik hoop dat
jullie ze uiteindelijk net zo prachtig
vonden als ik.
Ik hoop dat jullie ervan hebben
genoten en ik wil iedereen bedanken
voor de samenwerking, het
enthousiasme en de inzet in de
afgelopen twee jaar.

Wat krijg je daar voor terug?
Je doet werkervaring op die op je CV niet misstaat, je hebt
gegarandeerd een gezellig studiejaar, leert leuke mensen
kennen en daarnaast krijg je een vergoeding van €750,voor je werkzaamheden.

S.V. Mens is een mooie levendige
vereniging waarbij iedereen
geaccepteerd word, dit is iets wat ik
heel erg mooi vind en hoop dat dat
altijd zo blijft.

Wie zoeken wij?
Sociaal vaardige studenten die creatief zijn, Amsterdam en
de VU goed kennen en belangstelling hebben voor cultuur.
Je weet wat er leeft onder aankomende studenten en vindt
het leuk om hen een goede start van hun studie te geven.
Daarnaast verwachten wij organisatietalent, een gezonde
dosis verantwoordelijkheidsgevoel en
doorzettingsvermogen.

Suus OUT

Geïnteresseerd?
Ben je enthousiast, stuur dan een motivatiebrief met CV
per mail naar Eric-Jan. Als wij denken dat jij een kandidaat
bent voor de commissie van de VU Introductiedagen 2018
word je uitgenodigd voor een kennismakingsgesprek.
Nog vragen?
Voor meer informatie kun je terecht bij Eric-Jan Hartstra,
telefoon: 020-5985076, e-mail: ej.hartstra@vu.nl
JOE WAS LEUK

Website

Facebook

LinkedIn

YouTube

Deze e-mail is verstuurd aan {{email}}. • Als u geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen, kunt
u zich hier afmelden. • Voor een goede ontvangst voegt u bestuur@mens-vu.nl toe aan
uw adresboek.

