Beste lezer,
Voor komend studiejaar (2018-2019) is Sarphati weer op zoek naar enthousiaste leden die in
het bestuur willen. Misschien heb je de poster al gezien of de stukjes op Facebook gezien? In dit
boekje staat alles wat je moet weten op een rij en verder komt er ook veel praktische
informatie aanbod. Zo vertellen we je wat de taken per functie zijn, hoe leuk een bestuursjaar is
en natuurlijk hoe jij kunt solliciteren. Op de laatste pagina vind je de contactgegevens van de
huidige bestuursleden zodat je hen kunt benaderen als je vragen hebt.
Veel plezier en we kijken uit naar je sollicitatiebrief!
Liefs,
Bestuur IX
(Nadine, Stijn, Pieter, Chiel en Silke)
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Studievereniging Sarphati
Sarphati is de studievereniging voor studenten Sociale Geografie en Planologie (en
Internationale Ontwikkelingsstudies) aan de Universiteit van Amsterdam. Sarphati is in 2009
ontstaan uit twee studieverenigingen; de ASVS (sociale geografie) en Het Groene Hart
(planologie). Sinds de oprichting is zij uitgegroeid tot een springlevende, betrokken,
toegankelijke en ondernemende vereniging met ongeveer 600 leden.
Studieverenigingen zijn ervoor om diensten aan studenten te verlenen die betrekking hebben
op de studie en sociale interactie tussen medestudenten en docenten bevorderen. Daarnaast
kunnen studenten altijd terecht bij Sarphati voor vragen, opmerkingen en adviezen als het gaat
om onderwijs.
Als studievereniging zorgt Sarphati ervoor dat de student vertrouwt raakt met de studie, de
universiteit en de stad Amsterdam. Door actieve deelname in de vereniging en het zelf
organiseren van educatieve en sociale activiteiten, hopen we dat studenten zich helemaal thuis
voelen bij onze opleiding.
Sarphati telt op dit moment dertien commissies waarin actieve leden zich inzetten voor de
vereniging. Naast wekelijkse borrels, feesten en een jaarlijks gala worden er lezingen, film- en
debatavonden, academisch verantwoorde excursies en inhousedagen georganiseerd. Ook zijn
er jaarlijks negen reizen naar uiteenlopende locaties. Uniek voor een vereniging van ons
formaat. Naast een wintersportreis kan men kiezen voor de stadsreis, rondreis of verre reis.
Ook is er een introkamp, Oktoberweekend, liftwedstrijd, actieve ledenweekend en een sportief
weekend.
Vijf keer per jaar wordt Den Uytvreter uitgebracht en aan het eind van het jaar natuurlijk een
Almanak waarin alle sappige roddels en interessante gebeurtenis opgeslagen staan. Sarphati is
een vereniging met vele activiteiten en reizen. Al deze activiteiten zorgen voor een hecht gevoel
binnen de vereniging.
De Sarphati-kamer is het hart van de vereniging. Dat is de plek waar het bestuur aan het werk is
en waar leden langs kunnen komen om te chillen.

Waarom een bestuursjaar?
Een bestuursjaar bij Sarphati is een goede aanvulling op je studie en heeft iedereen wel iets te
bieden. In een bestuursjaar leer je ontzettend veel nieuwe dingen op zowel sociaal als
individueel en professioneel gebied. Je leert goed samenwerken, organiseren, vergaderen,
leidinggeven, ordenen en enthousiasmeren.
Daarnaast zal je een aantal functiespecifieke taken leren. Iedere functie heeft namelijk haar
eigen belangrijke taken. Hier kun je meer over lezen vanaf pagina 8. Verder leer je veel
vaardigheden die je normaal niet zou leren als je alleen studeert. Denk aan omgaan met de ING,
de Kamer van Koophandel en meer bestuurszaken.
Als bestuurslid ben je eindverantwoordelijk voor alle zaken binnen de vereniging. Je zorgt er
met zijn vijven voor dat alles op rolletjes loopt. Dit houdt in dat jullie bijvoorbeeld zorgen dat de
commissies daadwerkelijk hun activiteiten organiseren, dat de begrotingen worden
aangehouden en dat mensen zich op hun plek voelen binnen de vereniging. Met het bestuur
treedt je samen naar buiten en sta je er niet alleen voor.
De laatste jaren is de arbeidsmarkt niet meer wat het vroeger was. Het wordt steeds lastiger
om een baan te vinden en daarom is het belangrijk dat jij je onderscheidt van andere
studenten. Een bestuursjaar is hiervoor de perfecte mogelijkheid. Het is leerzaam, staat
ontzettend goed op je CV en is bovenal gewoon super leuk. De bestuurlijke ervaring en het
grote sociale netwerk wat je er mee opbouwt kan later nog heel handig van pas komen.
Een jaar lang intensief samenwerken met enthousiaste medebestuursleden, is iets wat je de
rest van je leven niet meer zult vergeten.

Praktische zaken
Gemiddeld zal je ongeveer 25 uur per week besteden aan bestuurstaken en Sarphatigerelateerde activiteiten. Qua activiteiten en reizen wordt er verwacht dat je in principe bij alle
activiteiten aanwezig bent. Dit betekent dat je bij inschrijvingen dus soms ook voorrang hebt
(gegarandeerd een plaatsje dus!). Het verschilt erg per blok hoe druk je het hebt met je
bestuurstaken. De maanden januari en februari worden vaak als druk ervaren. Sommige weken
kan je hele dagen bezig zijn met het bestuur maar er komen ook weken waarbij er veel minder
te doen is. Elke week heeft ieder bestuurslid een dag kamerdienst en is er een borrel. Deze tijd
valt binnen de uren die je per week gemiddeld besteed aan je bestuurstaak.
Naast een bestuursjaar bij Sarphati kun je nog prima een aantal vakken volgen. Aan te raden is
om één vak per blok te volgen (36 EC in een jaar). Je hebt dan genoeg tijd om te studeren en te
genieten van je bestuursjaar. Mocht je graag meer vakken willen doen, overleg dit dan met je
medebestuursleden en bedenk je goed van tevoren of je die druk zelf aan kunt. Het is
bijvoorbeeld mogelijk om nog talentvakken/honoursvakken te doen naast het bestuur, maar
wees je ervan bewust dat je het dan druk gaat krijgen. Het is niet de bedoeling dat je
bestuurstaken eronder gaan leiden. Je kan altijd vragen hoe eerdere bestuursleden hun
studieschema inplanden en vragen om tips.
Om een bestuursjaar te kunnen doen bij Sarphati, moet je ingeschreven staan als student aan
de UvA. Dit betekent dat je 42 EC behaald moet hebben in je eerste jaar.
Het is prima mogelijk om naast je bestuursjaar je favoriete hobby of sport te blijven beoefenen.
Daarnaast is er ruimte voor studeren of een bijbaantje. Nogmaals, overleg met je
medebestuursleden hoeveel tijd je hiervoor wilt inplannen, zodat alles goed op elkaar
afgestemd wordt! Er is natuurlijk ook nog ruimte om met vrienden buiten Sarphati af te
spreken.
De eisen waaraan je moet voldoen om in aanmerking te komen voor een bestuursbeurs zijn dat
je student bent aan de UvA en dat je in je eerste jaar minstens 42 EC hebt behaald. Als bestuur
vraag je in principe een bestuursbudget aan (bij speciale gevallen een individuele
bestuursbeurs). Je verdeelt het bestuursbudget onder de bestuursleden, waarbij vaak iedereen
hetzelfde bedrag krijgt. Wij krijgen de bestuursbeurs maandelijks uitbetaald, wat uitkomt op
275 euro per maand. Daarnaast kan hier nog maximaal tien procent bovenop komen aan het
eind van het jaar als blijkt dat het gaat om een erg actieve vereniging.

Hoe ziet een bestuursjaar eruit?
In een bestuursjaar gebeuren er een hele hoop leuke dingen. Natuurlijk alle Sarphati
activiteiten en feesten die door de commissies georganiseerd worden, maar voor het bestuur is
er ook nog een aantal andere dingen. Vanaf het moment dat de bekendmaking is, ben je
kandidaatsbestuur. Dit betekent dat je nog niet officieel bestuur bent. Tijdens de ALV in juni
wordt hierover gestemd. Tussen de bekendmaking en de ALV dien je met je bestuur een
beleidsplan te schrijven. Hierin schrijven jullie je visie als bestuur (ideeën en plannen) voor
komend jaar op. Dit is jullie houvast voor de rest van het jaar. Bij dit plan ga je nadenken wat
jullie als bestuur willen en hoe jullie dit willen bereiken. De wissel-ALV vindt plaats na actieve
ledenweekend (waar je natuurlijk ook voor wordt uitgenodigd zodra je kandidaatsbestuur bent)
in juni. Tijdens deze ALV wordt het huidige bestuur gedechargeerd en wordt er over het nieuwe
bestuur gestemd.
Jullie eerste activiteit als officieel bestuur zal tijdens de intreeweek zijn. Tijdens de
introductiedag houdt de voorzitter van het bestuur een praatje over Sarphati en kunnen jullie
alle eerstejaars zich laten inschrijven bij Sarphati. De zomervakantie zal redelijk rustig zijn en de
taken die gaan lopen zullen bij de overdracht al worden besproken.
In september is de financiële ALV. De oud-penningmeester zal dan de jaarrekening presenteren
en de nieuwe penningmeester presenteert zijn definitieve begroting. Vanaf september tot
november bezoek je naast de activiteiten van Sarphati ook de zogenaamde constitutieborrels.
Tijdens deze borrels ga je langs bij een ander bestuur om hen te feliciteren met hun constitutie
(vorming van bestuur) en komen zij ook bij jou langs. Dit is altijd heel erg gezellig en een goede
kans om andere besturen beter te leren kennen.
In februari vindt de halfjaarlijkse ALV, het NGPS en de Ouderdag plaats. Bij de halfjaarlijkse ALV
presenteren jullie als bestuur wat je allemaal al precies hebt gedaan en wat jullie plan is voor
komend halfjaar. Maart is natuurlijk de maand van de reizen. Met iedere reis moet natuurlijk
ook een bestuurslid mee, dus gegarandeerd een plaatsje voor jullie! Na de reizen is het alweer
tijd om op zoek te gaan naar een nieuw bestuur.
Dit is in grote lijnen hoe een bestuursjaar bij Sarphati eruitziet. Natuurlijk zijn er tussendoor nog
een hele hoop andere dingen die je gaat doen, maar die zijn meer functie specifiek. Kijk
daarvoor op de volgende pagina!

Voorzitter- Nadine Gruben
Dit jaar vervul ik de rol van voorzitter en dat is natuurlijk de leukste functie! Als voorzitter heb
je een aantal belangrijke verantwoordelijkheden. Als eerste ben je het gezicht van de vereniging
en moet je de vereniging goed presenteren op bijvoorbeeld introductiedagen of ouderdagen.
Maar je mag ook wat vertellen op de diploma-uitreiking over onze oud-leden. Het is dus
belangrijk dat je het leuk vindt om voor een grote groep te staan. Dit kan soms spannend zijn,
maar het is vooral heel leuk en het is echt iets waar je jezelf in kan ontwikkelen. Daarnaast ben
je ook de manager van het bestuur, waarbij je in de gaten houdt dat alle bestuursleden hun
taken goed uitvoeren. Ook let je goed op of het persoonlijk goed gaat met iedereen en fungeer
je als vertrouwenspersoon.
Als tweede taak onderhoud je veel externe contacten, met name met mensen binnen de UvA.
Zo zit je samen met de andere voorzitters van de FMG besturen in het bestuur van de
faculteitsvereniging van de FMG, waarmee je je onder andere inzet voor student brede
belangen zoals de aanwezigheid van voldoende studieplekken. Maar ook ben je toehoorder bij
de opleidingscommissie, waar je je in kan zetten voor de kwaliteit van het onderwijs. En je
onderhoudt het contact met de opleiding, hiervoor voer je regelmatig gesprekken met de
studieadviseurs.
Als voorzitter houd je je ook veel bezig met vergaderen. Je maakt de agenda’s voor de
algemene ledenvergaderingen en bestuursvergadering en je zorgt ervoor dat deze
vergaderingen goed verlopen. Je zorgt ervoor dat iedereen zijn zegje kan doen en dat er
beslissingen worden gemaakt als dat nodig is. Hiervoor is het belangrijk dat je een zogenoemde
helikopterview hebt, dit houdt in dat je altijd het overzicht houdt. Een hele leuke en leerzame
taak naar mijn mening!
Naast al deze serieuze taken is er ook een heleboel ruimte voor gezelligheid. Aan het begin van
je bestuursjaar heb je een hoop cobo’s waarbij je bevriende besturen feliciteert met hun
aanstelling als bestuur. Je lult dan een slap verhaal, drinkt wat gratis biertjes en ontmoet
nieuwe besturen. Ook ben je aanwezig bij alle activiteiten en reizen van Sarphati. Dit is opzich al
heel leuk, maar doordat je zo vaak iedereen ziet, leer je iedereen ook goed kennen. Dit heb ik
zeker als iets heel leuks ervaren afgelopen jaar. Als laatste zal je veel van je tijd doorbrengen in
de Sarphatikamer. Hier zal vaak muziek op staan en lopen veel leden in en uit om even een
praatje te maken. Heel gezellig!
Ik zou het zeker iedereen aanraden om een bestuursjaar te doen! Het is een hele mooie manier
om jezelf op andere gebieden dan studeren te ontwikkelen en absoluut heel erg leuk om te
doen.
Heel veel liefs jullie huidige voorzitter,
Nadine

Penningmeester- Pieter Stam
Hoewel je het niet zou verwachten, heb je in de rol van penningmeester veel te maken met
geld. Als penningmeester ben je verantwoordelijk voor de financiën binnen de vereniging. Een
belangrijke functie binnen het bestuur dus!
Samen met je medebestuursleden stel je aan het begin van het jaar een beleidsplan op. Jouw
voornaamste taak hierbij is het opstellen van een begroting voor jullie bestuursjaar. Aan de
hand van de begroting wordt duidelijk hoe geld over bepaalde posten en commissies wordt
verspreid. Bij wilde ideeën vanuit je bestuur of commissies kan jij voor het financiële plaatje
zorgen (zo hebben wij dit jaar de sportcommissie opgericht). Dit doe je uiteraard niet alleen, je
krijgt hulp van je medebestuursleden en onder andere van de KCC (Kas Controle Commissie).
Gedurende het bestuursjaar wordt je door hen geholpen bij het in orde houden van de
financiën en voor vragen kan je altijd bij deze commissie terecht. Naast het opstellen van een
begroting ben je verantwoordelijk voor het beheren van de betaal- en spaarrekening van
Sarphati. Per jaar gaat er bijna een ton aan geld in omloop binnen de vereniging, dus je zult
enige tijd bezig zijn met internetbankieren. Interessant en superhandig!
Voor de reizen of activiteiten die de commissies organiseren moeten uiteraard de geldzaken
kloppen, aan jou de taak om dit te checken. Mocht er iets niet in orde te zijn dan heb jij de
macht om de commissie een halt toe te roepen. Doordat bijna alle commissies een
penningmeester hebben die de financiën van zijn of haar commissie goed in de gaten houdt,
komt dit in de praktijk niet vaak voor.
Naast het geven van toestemming voor het uitgeven van geld, moet je er ook voor zorgen dat
er geld bij de vereniging binnenkomt. Iedereen die nog niet voor een activiteit of reis heeft
betaald, moet eraan herinnerd worden dat zij alsnog hun betaling voldoen. In de loop van het
jaar kom je erachter dat het vaak dezelfde mensen zijn die hier moeite mee hebben, maar door
het sturen van een mailtje of tikkie (ook Sarphati gaat mee met de razendsnelle technologische
veranderingen van de 21e eeuw) is dit snel weer opgelost. Ook is het belangrijk dat
sponsorgelden en de subsidies binnenkomen, zonder inkomsten blijft de vereniging niet goed
functioneren.
Financiën is niet het enige waar je je mee bezighoudt, als penningmeester mag je ook twee
commissies coördineren. Met je bestuur verdeel je onderling wie welke commissie krijgt. Je
hebt veel contact met de voorzitters van deze commissies en ondersteunt hen waar nodig. Bij
het coördineren van commissies komen andere vaardigheden om de hoek kijken, die altijd later
nog van pas kunnen komen. Zelf heb ik dit jaar de Feest- en Borrelcommissie en de
Wintersportcommissie gecoördineerd en dit gaf mij ontzettend veel energie!
‘’Getallen en cijfers, aan mij niet besteed’’, voor het penningmeesterschap wordt geen hogere
wiskundige kennis van je verwacht, ikzelf ben ook geen wiskundig genie. Enig verstand van
rekenen is natuurlijk wel lekker meegenomen, maar logisch nadenken is het allerbelangrijkste
en dat kunnen we allemaal. Bij vragen kan je ook altijd bij de penningmeesters van andere
verenigingen terecht, onderling is er erg goed contact en proberen we elkaar allemaal te
helpen.

Kortom, als penningmeester zorg je ervoor dat de vereniging blijft draaien. Door een
bestuursjaar te doen kom je met onwijs veel nieuwe mensen in contact, wat ik erg leuk vind.
Samen met je bestuur en commissies werk je hard, maar dit harde werken wordt zeker
beloond. Het is enorm leerzaam en ik kan het iedereen aanraden!

Secretaris – Stijn Verwoest
Als secretaris ben je het gezicht van het bestuur naar de leden toe. Ik bewijs dit jaar dat je hier
gelukkig niet knap voor hoeft te zijn, maar waar het wel om gaat is de interne communicatie
binnen de vereniging. Via jou worden alle leden op de hoogte gehouden van al het nieuws
rondom Sarphati door middel van de maandelijkse nieuwsbrief, de banner, het aanmaken van
evenementen en het uitnodigen van leden hiervoor, en het bijhouden van het ledenbestand.
Doordat het nieuws via jou wordt verspreid ben je altijd als eerste op de hoogte van de ins en
outs binnen Sarphati, waardoor je de vereniging heel snel leert kennen.
In de kamer werk je verder voornamelijk aan de administratieve taken. Tijdens (algemene
leden)vergaderingen notuleer je wat er gezegd wordt en wat de actiepunten voor de volgende
week zijn. Je leert hierbij de zin van de onzin te onderscheiden en die duidelijk te structureren.
Verder houdt je ook de inkomende berichtenstroom in de mail bij. Het is van belang dat dit
netjes bij wordt gehouden zodat zowel de andere bestuursleden als jijzelf een duidelijk
overzicht hebben van alles wat er te doen staat. Het is hierbij niet per se van belang dat je al
heel goed bent in administreren en organiseren. Dit zijn juist vaardigheden die je ontwikkelt
door het jaar heen.
Wat de functie van secretaris daarnaast kenmerkt is de creativiteit die je kwijt kan in je functie.
De sociale media, de nieuwsbrief en het scherm naast de kamer zijn allemaal middelen om je
creativiteit tot uiting te laten komen. Aan de communicatie via deze media kan je je eigen draai
geven, wat de functie ook telkens weer erg gevarieerd maakt. Van visuele promotie zoals
filmpjes, foto’s en posters tot tekst, alles is mogelijk. Deze creatieve vrijheid zorgt er daardoor
voor dat je de functie zo uitdagend kan maken als je zelf wilt.
Daarnaast zal je twee commissies coördineren. Een van deze commissies is voor de secretaris
meestal, maar niet noodzakelijk, de DU. Als coördinator leer je hoe het is om van boven een
overzicht te hebben op wat er gebeurt binnen de commissies en hoe je deze kan aansturen
waar dat nodig is. Ook heb ik er dit jaar voor gekozen om als Sarphati-afgevaardigde in de
commissie te zitten die de FMG-activiteit organiseerde. Dit was zeker een aanrader omdat je
hierdoor ook buiten je eigen vereniging veel contacten en veel organisatieskills opdoet.
Het is gek om te zeggen omdat we als bestuur eigenlijk pas op de helft van het jaar zitten, maar
ik kan nu al zeggen dat ik ontzettend veel geleerd heb, veel mensen heb leren kennen, mijn tijd
heel nuttig, maar ook heel leuk kan besteden met hele lieve medebestuursleden. Ik gun dan
ook iedereen zo’n mooi jaartje als secretaris van Sarphati!
Heel veel liefs,
Stijn

Vicevoorzitter – Chiel van de Camp
Hoi allemaal! Dit jaar ben ik de vicevoorzitter van Sarphati. Het zit dan wel niet in mijn titel,
maar als vicevoorzitter vervul ik voornamelijk de rol van een commissaris intern. Ik ben
dagelijks veel bezig met het coördineren van de commissies. Hierbij probeer ik vaak te polsen
hoe het bij de commissies gaat, of ik ergens kan helpen en of ze tegen problemen aanlopen.
Het is als vicevoorzitter erg belangrijk dat je goed kunt communiceren. Veel mensen zullen met
vragen op je af komen, omdat je toch een beetje het gezicht bent van het bestuur voor veel
commissieleden. Ik vind dat ontzettend leuk en ik heb daardoor heel veel nieuwe Sarphatianen
en eerstejaars Sarphatianen leren kennen.
Dit jaar ben ik als vicevoorzitter coördinator van de EAC, AC, SC en de Rondreis commissie.
Vorig jaar ben ik zelf als commissielid bij de EAC actief geweest bij Sarphati. Ik heb toen veel
mensen leren kennen bij Sarphati en dat vond ik supertof! Binnen de commissie heerste een
super goede sfeer en dat is denk ik het allerbelangrijkste. Hierdoor ben ik uiteindelijk ook gaan
kijken of ik misschien niet in het bestuur wilde gaan. Naast de EAC is de AC ook superleuk om te
coördineren. Dit jaar heb ik een ervaren commissie, maar dat betekent niet dat je als
coördinator achterover kunt leunen. Je moet altijd alert blijven. Dat ik ook de SC mag
coördineren is best spannend. Een nieuwe commissie, gaat dat wel goed?! Gelukkig gaat het
super goed met de commissie en hebben ze nu al keileuke activiteiten neergezet! Als laatste is
het gebruikelijk dat je als vicevoorzitter een van de reiscommissies van Sarphati coördineert. Dit
jaar heb ik de rondreis onder mijn hoedde genomen. Nog een paar dagen en een paart
tentamens en dan gaan we eindelijk naar Turkije! Het is heel bijzonder om bij zoveel
commissies betrokken te zijn en de commissies te zien groeien, ik denk dat ik het coördineren
van commissies wel het allerleukste vind aan mijn takenpakket.
Naast coördineren ben je als vicevoorzitter ook een beetje een manusje van alles. Ik ben
bijvoorbeeld ook voorzitter van de feestcommissie van de FMG, je kunt me daardoor misschien
ook beter aanspreken als fissavoorzitter. Ik heb nu al veel geleerd door het samenwerken met
veel partijen. Niet alleen door het feest, ik ben het afgelopen jaar ook erg druk geweest met het
NGPS.
Maar daar houdt het niet op! Ook houd ik de jaaragenda bij, waarbij ik alle activiteiten van het
jaar in plan. Best veel werk als je bedenkt dat we 13 (!) actieve commissies hebben. Maar ook
erg leerzaam voor iemand die zo slecht was in plannen zoals ik.
Als allerlaatste, maar ook niet onbelangrijk spring je als vicevoorzitter in als je voorzitter in de
knoei komt met haar/zijn tijd. Voorzitter zijn is een drukke job en het is daarom fijn als je
iemand hebt die soms wat van je kunt overnemen. Zo ben ik dit jaar voor Nadine ingesprongen
bij een vergadering met de Rector Magnificus van de UvA.
Zoals je misschien al wel door hebt doet een vicevoorzitter eigenlijk gewoon super veel
verschillende dingen. Dat is waarom ik iedereen altijd zou aanraden om vicevoorzitter te
worden. Je leert heel veel verschillende dingen, spreekt heel veel mensen en raakt nooit
verveeld omdat je zoveel dingen doet.
Groetjes,
Chiel

Commissaris Externe Zaken – Silke Jonker
Dit jaar ben ik, Silke Jonker, commissaris externe zaken. Ik breng geld in het laatje, maar wat
doe je dan nog meer precies? Short version; je houdt je bezig met het contact onderhouden
met sponsoren, nieuwe sponsoren werven, contracten opstellen en aanpassen, de carrièrebank
up-to-date houden, de mail bijhouden dat gerelateerd is aan bedrijvigheid, commissies
coördineren, de LinkedIn en contact met Alumni onderhouden. Een hele mond vol … hieronder
meer:
Als commissaris externe zaken vertegenwoordig je het zakelijke en formele deel van de
studievereniging. Als externe onderhoud je namelijk al het contact met de huidige sponsoren
en probeer je nieuwe sponsoren te werven. Je voert het contact met bedrijven en organisaties,
waar jij en andere studenten hun toekomstige baan of stage kunnen vinden. Je zal voor dit
contact vaak met (nieuwe) sponsoren bellen, mailen en (gelukkig ook nog) heel veel koffietjes
drinken. Je gaat bijvoorbeeld langs bij sponsoren om kennis te maken. Hiervoor reis je het
heeeeele land door (ughh; voornamelijk Amsterdam). Tijdens deze gesprekken evalueer je het
vorige jaar en overleg je over het komende jaar, contractuele samenwerking, het organiseren
van een cursus of een inhousedag.
De contractuele samenwerking is een belangrijk (en zeer leerzaam) onderdeel van je functie.
Het is van belang om de beste deals eruit te halen voor Sarphati en haar leden. Dit kan
financieel zijn, maar ook betrekking hebben op het organiseren van activiteiten. Je kan het zo
uitdagend maken als je zelf wil. Je probeert je visitekaartje en de carrièreprospectus aan zoveel
mogelijk interessante mensen te geven, je weet immers nooit wat eruit kan komen!
Sarphati krijgt veel vacatures toegezonden en aan jou de taak om die te uploaden op de
carrièrebank (website) en oude te verwijderen. De vacatures worden kosteloos op de website
geplaatst, daarom is het aan jou te taak om te zorgen dat bedrijven betalen om vacatures en
evenementen via onze LinkedIn en nieuwsbrief te delen met de leden. Jij bepaalt en
onderhandelt namens Sarphati over het bedrag en de voorwaarden.
Naast dit prachtige takenpakket, ben je ook nog coördinator. Zo ben je coördinator van de
carrièrecommissie (CC) en was ik coördinator van de almanak. De carrièrecommissie is een
commissie die diverse inhousedagen, een carrièreborrel en het netwerkevenement organiseert.
Doordat jij veel contact hebt met de sponsoren en andere interessante bedrijven ben je een
mooie aanvulling voor de commissie. Je zal ook nog een andere commissie coördineren, zo heb
ik de almanak en de lustrumcommissie onder mijn hoede. Je zal vaak bij vergaderingen van
deze commissies aanwezig zijn (altijd heel gezellig) en de schakel vormen tussen de commissie
en het bestuur.
Enorm positief aan deze functie vind ik dat je de concrete lijnen van de kansen in jouw
toekomstige loopbaan schetst: je leert de bedrijven en belangrijke personen goed kennen die je
later goed op weg zouden kunnen helpen. Ook leer je formeel omgaan met 'belangrijke'
mensen, de juiste dingen te zeggen en verantwoordelijk om te gaan met jouw taken. Daarnaast
ben je de enige die geld in het laatje haalt, wat natuurlijk een heerlijk gevoel geeft. Meer of
minder geld? Ben jij goed in netwerken en ben jij zakelijk ingesteld? Dan is de functie
commissaris externe zaken zeker iets voor jou!

Hoe word ik bestuurslid?
Als het goed is ben je nu helemaal enthousiast geworden om een bestuursjaar te gaan doen!
Hoe je precies moet solliciteren, leggen we hier uit!
De periode waarin je jouw sollicitatie kan opsturen is tussen dinsdag 10 april en woensdag 25
april 15:00. Je sollicitatie houdt twee dingen in, namelijk een motivatiebrief en je cv. Deze twee
dingen stuur je naar sarphati@uva.nl
Zorg ervoor dat je CV zo volledig mogelijk is (cursussen/workshops/etc.). Daarnaast vragen we
je een formele motivatiebrief te schrijven waarin je de volgende punten opneemt:
- Wie ben jij?
- Heb je ervaring binnen Sarphati of een andere vereniging?
- Waarom wil jij een bestuursjaar bij Sarphati doen?
- Wat is/zijn jouw visie/plannen voor Sarphati?
- Welke functie zou jij willen vervullen binnen het bestuur? (eerste en tweede keuze)
- Wat maakt jou geschikt voor deze functies?
- Als er een boek over SV Sarphati geschreven zou worden, wat zou de titel zijn en
waarom?
Vervolgens is er op woensdag 2 mei een teamdag. Hier komen alle sollicitanten, het bestuur en
een extern persoon bijeen. Verder worden er deze dag verschillende opdrachten uitgevoerd,
zoals een spel rondom samenwerken.
De dagen daarna zullen de sollicitatiegesprekken plaats vinden. Deze gesprekken zullen
ongeveer een uur duren en worden gepland na het ontvangen van alle sollicitaties. Iedereen
die een brief stuurt, zal een gesprek krijgen. Waar nodig zal er mogelijk een tweede gesprek
plaats vinden.
Woensdag 16 mei is de bekendmakingsborrel. Je hoort deze middag of je in het bestuur zit en
daarna is het tijd voor bier natuurlijk! Deze borrel zal geheel in het teken staan van het nieuwe
bestuur.
Als je nu nog vragen hebt over het bestuursjaar in het algemeen, de verschillende functies, de
sollicitatieprocedure of iets anders: kom vooral naar ons toe!
We kijken uit naar jouw brief!
Liefs,
Bestuur IX

Contact
Heb je nu nog vragen die je graag zou willen stellen of zijn bepaalde dingen je nog niet helemaal
duidelijk? Twijfel je nog tussen functies of zou je graag nog wat ervaringen willen horen? Het
huidige bestuur staat open voor vragen. Heb je vragen? Dan kan je langskomen in de kamer,
iemand aanspreken op een borrel of benaderen op een van de onderstaande manieren.
Email:
Sarphati@uva.nl
Bezoekadres:
Studievereniging Sarphati
Nieuwe Achtergracht 166
Kamer C0.09
1018 WV Amsterdam
Contactgegevens bestuursleden:
Nadine Gruben (Voorzitter)
06-37298861
Chiel van de Camp (Vice-voorzitter)
06-14161131
Stijn Verwoest (Secretaris)
06-83388469
Pieter Stam (Penningmeester)
06-30740883
Silke Jonker (Commissaris Externe Zaken)
06-39670725

