


28 oktober 
kandidaatsbestuur 
bekendmaking

29 oktober 
Eerste kandidaatsbestuur

vergadering



Vanaf dit moment waren we op alle activiteiten aanwezig in 
ons oranje kandidaatsbestuur shirt. Deze mochten we gelijk 
op onze eerste activiteit aan: de CAC niet in je broek. 

30 oktober
Cac niet in je broek 

11 november
ouderdag 

traditionele afsluiting van 
onze kandidaatsbestuurs
vergaderingen



24 november
Battle of the bands

in leiden 

17 november
Overdrachtsweekend

In je kandidaatsbestuurstijd ga je het 
hele land door om kennis te maken 
met de besturen van andere Medische 
Faculteiten, de zogeheten “zusjes”. 
Daarnaast maak je kennis met een aantal 
studieverenigingen van de VU. Ook krijg je 
overdracht van je voorganger, die alle ins- 
en outs vertelt over je functie. 

9 december
gala in leiden

Als bestuur word je 
uitgenodigd voor gala’s 
van zusjes. Op de foto links 
zie je de zusjesfoto (dus 
besturen vanuit het hele 
land) op het lustrumgala 
van M.F.L.S. (Leiden). 



En dan is het ineens zover....

18 januari
wissel-alv

29 januari
cac: medicac

De eerste grote acti-
viteit met z’n achten. 
Ineens niet meer met 
z’n zestienen. 



Een jaar vol....
Weekendjes weg          

11 mei zeilweekend

 21-april batavierenrace



Tripjes naar het buitenland

9 maart skireis6 april nacht van keulen

Inclusief de grote reis  21-april batavierenrace



Een jaar vol....
Uitstapjes door het hele land

h.t.o.t.f.t.’s.
Bijna elke Faculteit van 
geneeskunde organiseert een 
h.t.o.t.f.t. Dit is een borrel waar 
oude besturen, huidige besturen 
en toekomstige besturen heen 
kunnen. 

Gala’s en constitutieborrels 

Maastricht, Amsterdam, Utrecht, Leiden, Groningen, Nijmegen  



Contacten binnen de vu

studieverenigingen van 
andere studies 
Als studieverenigingen aan 
de VU ga je naar elkaar 
constitutieborrels, je leert mensen 
kennen van andere verenigingen 
en organiseert activiteiten samen. 
Daarnaast is er ook regelmatig 
een vergadering met de grootste 
verenigingen van de VU.

Betrokkenheid  bij het 
onderwijs
- Contact met docenten 
- Afspraken met Raad van Bestuur 
van het VUmc
- Contact met het Instituut 
Onderwijs en Opleiden 
- Contact met faciltiteiten 
van de VU 
- Afspraken met de 
opleidingsdirecteur

Tijdens je bestuursjaar ben je actief betrokken bij het onderwijs. Zo 
organiseert de onderwijscontactpersoon veel activiteiten, maar wordt 
je als bestuur ook uitgenodigd voor actviteiten als de opening van het 
Academisch jaar. 



Een jaar vol....

Dingen die je anders nooit zou doen

- De laatste trein missen in Groningen en Nijmegen
- Met z’n achten in bestuurspak op een waterfiets staan 
- Om 5 voor acht wachten tot de Gieter eindelijk opengaat
- Aanwezig zijn als bestuur bij de receptie ter ere van de fusie VUmc 
en AMC
- Een taxi van 200 euro pakken om op tijd te komen bij de Witte Jas 
Ceremonie
- De beker van MFAS brassen op het Interfacultair Sporttoernooi 
ondanks dat zij eigenlijk gewonnen hadden 
- Een blauwe zwembroek dragen tijdens de introductieweek 
- In 24 uur alle uithoeken van Nederland bezoeken met NS
- Naar 2 vette (en eigenlijk) heel dure congressen 
- Skinnydippen op beleidsweekend met zeevonk
- Naar Den Bosch afreizen om alleen maar Bosche bollen te halen 
- 500 euro aan prosecco uitgeven 
- Met z’n allen naar een feest in Nijmegen op vrijdagmiddag 
- Meer dan één keer per jaar Cola Ketjap klaarzetten 
- Taartgevecht houden in de MFVU-Kamer
- Doordat je zoveel zusjes (Geneeskunde studies aan andere 
faculteiten) hebt, maak je hoogstwaarschijlijk een Lustrumgala mee
- Schoenen vergeten in een taxi na een constitutieborrel 
- Danceparties ‘s nachts op de VU
- Uitgenodigd worden voor een besturendag van een bedrijf (inclusief 
programma, avondeten en PubQuiz)
- 67 pennen verzamelen in de intercity naar Zwolle tijdens spits
- Op een doordeweekse dag naar Maastricht afreizen voor een borrel 



hele leuke activiteiten en 
bijhorende outfits 



Avonturen met z’n achten 
Maar vooral heel veel herinneringen met z’n achten 





MAAR NATUURLIJK HEEFT IEDEREEN OOK ZIJN EIGEN FUNCTIE, 
ZIJN EIGEN COMMISSIES EN TAKEN 

Meer weten over een functie? 
Stuur een mailtje naar:
“functie@mfvu.nl”

Bijvoorbeeld: voorzitter@mfvu.nl



MAAR NATUURLIJK HEEFT IEDEREEN OOK ZIJN EIGEN FUNCTIE, 
ZIJN EIGEN COMMISSIES EN TAKEN 

Benieuwd naar hoe een dag 
van een bestuurslid eruit ziet? 
Meelopen kan altijd! Denk hierbij 
aan een halfuurtje. 

Lijkt dit je leuk? Stuur een mailtje!



Disha Karim



Voorzitter

Afgelopen jaar hebben jullie denk ik al meer dan genoeg voorstelstukjes van 
mij gehoord of gelezen, dus ik zal dat buitenwegen laten. Ik vertel jullie liever 
wat over wat ik heb geleerd afgelopen jaar. 

Ik ben altijd iemand geweest die graag zo veel mogelijk verschillende dingen 
– soms een beetje buiten mijn comfortzone – tegelijk doet en dat heeft een 
bestuursjaar mij zeker geboden. 

Als bestuur doe je alles met zijn achten, maar natuurlijk heeft iedereen een 
eigen functie met daarin eigen taken. In tegenstelling tot de rest, heb ik echter 
weinig eigen taken. Mijn functie bestaat voornamelijk uit het ondersteunen van 
mijn bestuursgenoten. Hierdoor heb ik het geluk van elke functie een klein 
beetje mee te krijgen. Ik leer van alle zeven persoonlijk en op functiegebied 
elke dag weer iets nieuws. Maar hoe ondersteun je iemand nou echt?

Ik moet zeggen dat hier niet één juiste manier voor is. Iedereen doet het op zijn 
of haar eigen manier en iedereen wil ook op een andere manier ondersteund 
worden. De truc is om de kleine signalen te herkennen en gaandeweg te leren 
wat iemand op dat moment nodig heeft. Aangezien je deze momenten niet kan 
plannen, bestaan er niet echt vaste werktijden. Een voorzitter ben je de gehele 
dag en nacht door, maar dat is ook het leuke aan de functie. Je staat altijd voor 
elkaar klaar. 

Er zijn echter wel een paar eigen taken. Als voorzitter ben je de externe 
vertegenwoordiger van de vereniging. Dit houdt in dat je collegepraatjes houdt, 
voorwoorden schrijft, speeches geeft en contact onderhoudt met de faculteit. 
Mocht je nu onzeker zijn of spreken voor grote groepen wel iets voor jou is, 
hoef je je geen zorgen te maken. Ik deed dit zeker ook niet zonder eventjes te 
slikken, maar daar wen je aan. 

Verder heb je zitting in een aantal overleggen, namelijk het LOGSO (Landelijk 
Overleg Geneeskundige Studenten Organisaties), het OFSO (Overleg 
Facultaire Studenten Organisaties) en de G5 (grootste vijf verenigingen van de 
VU). 

Tot slot leid je natuurlijk de bestuursvergaderingen en de ALV (Algemene 
Ledenvergadering) en heb ik de eer het volgende kandidaatsbestuur te mogen 
begeleiden, hopelijk zien we elkaar daar. 

voorzitter@mfvu.nl



Vicevoorzitter
Lieve lezer, 

Zoals jullie misschien wel weten, maar misschien ook niet, ben ik Hanna. 
Spontane momenten zijn m’n favoriete momenten en lachen om het lachen is 
toch eigenlijk het leukste dat er is? Dit alles heb ik meer dan genoeg gedaan (en 
doe ik nog steeds) tijdens mijn bestuursjaar. Met z’n achten maak je de gekste 
dingen mee. Van een doordeweekse borrel in Maastricht, naar een congres 
inclusief overnachting tot aan een beleidsweekend met bijhorende escalatie. 

Naast de algemene taken/activiteiten/avonturen die bij het bestuur zijn horen, 
heb je ook nog een eigen functie. Het eerste deel spreekt voor zich: je 
ondersteunt als vicevoorzitter de voorzitter. Ook verzorg je als vicevoorzitter de 
promotie. Dit houdt in dat je alle social media beheert, met eindeloze Instagram-
story-creaties en veel Facebook evenementen als gevolg. Je zorgt er tevens ook 
voor dat de website up-to-date is en men kaartjes kan kopen voor evenementen. 

Daarnaast ben je als vicevoorzitter ook veel creatief bezig. Voor 
bestuursactiviteiten, zoals bijvoorbeeld de DIES-week, maak je de posters. 
Hiervoor gebruik je de programma’s InDesign en Photoshop. Ook de 
nieuwsbrief, de maandagenda en de lid van de maand poster zijn jouw 
verantwoordelijkheid. Als vicevoorzitter heb je een goed overzicht over wat er 
binnen de vereniging gebeurt. Dit komt mede doordat je veel contact hebt met je 
bestuursgenoten over komende evenementen, maar ook omdat je veel contact 
hebt met de commissies zelf, eventueel voor een cursusje Photoshop/InDesign.  

Het grafische gedeelte vind ik één van de leukste dingen aan mijn functie. Je 
begint met niks, en je eindigt met een resultaat waar je zelf trots op bent. Dat is 
eigenlijk ook een beetje hoe dit jaar is gegaan. In het begin had ik geen idee wat 
ik aan het doen was, en uiteindelijk vielen de puzzelstukjes op zijn plaats. Als het 
gaat om het maken van posters bestaat er gelukkig iets Pinterest ter inspiratie, 
voor het uitvinden van je functie kun je bouwen op je andere 7 bestuursleden. 

Ten slotte heeft de vicevoorzitter contact met de VU wat betreft faciliteiten. Dit 
houdt o.a. in dat je evenementen aanvraagt. Dit meer zakelijke gedeelte is een 
leuk contrast met het creatieve gedeelte dat bij deze functie hoort. Nu zijn de 
woorden op, hoewel ik nog veel meer had kunnen vertellen. Mocht je alsnog 
meer willen weten, mail dan naar vicevoorzitter@mfvu.nl! Meelopen = leuk!

Liefs, Hanna  

vicevoorzitter@mfvu.nl



Hanna Voorberg



Jordy van Worcum



Penningmeester
Hoi lieve lezers,

Zoals jullie waarschijnlijk wel weten ben ik Jordy. Wat jullie misschien nog 
niet weten, is dat ik uit Den Haag kom, vóór geneeskunde nog een jaar 
bewegingswetenschappen heb gestudeerd en dat ik altijd fanatiek heb 
gevoetbald (de conditie die ik toen had opgebouwd, is de afgelopen jaren wel 
verdwenen).

Afgelopen half jaar heb ik mijn tweede jaar (op twee vakken na) afgerond.  Voor 
aankomend half jaar heb ik besloten om een kleine pauze van het studeren te 
nemen, zodat ik me volledig kan focussen op mijn bestuursjaar. Want afgelopen 
tijd was echt fantastisch en daar wil ik de rest van het jaar nóg meer bij stil 
staan. In een bestuursjaar heb je namelijk heel veel leuke activiteiten. Naast alle 
activiteiten van de MFVU heb je ook nog gala’s, feesten en borrels van andere 
geneeskundeverenigingen in Nederland. 

Naast al deze leuke activiteiten moet ik natuurlijk ook wat werk verrichten. 
Aangezien ik als penningmeester veel achter de schermen werk, zal ik even 
uitleggen wat mijn functie inhoudt. 
Kortgezegd beheer ik al het geld van de MFVU behalve de Boekwinkel. Dit 
houdt in dat ik onder andere bezig ben met internetbankieren om geld over te 
maken naar commissieleden die hun bonnetjes bij mij hebben ingeleverd. Ook 
betaal ik facturen van bijvoorbeeld de locatie voor het feest. Vervolgens vul ik 
alle bedragen die ik heb betaald in, in een boekhoudprogramma. Hierdoor heb 
ik een goed beeld van hoeveel geld er is uitgegeven en hoeveel er nog over 
is. Daarom werk ik ook nauw samen met andere commissieleden en ben ik bij 
elke activiteit betrokken, wat ik heel leuk vind. Naast commissieleden geef ik 
ook mijn medebestuursleden advies over geld zaken. Als we bijvoorbeeld een 
iPad willen kopen, weet ik of daar nog geld voor over is.  Daarnaast houd ik me 
bezig met de kluisjes en kaartverkoop, de barfinanciën, subsidieaanvraag en de 
verzekering voor als er bijvoorbeeld schade is. 

Ik zou nog veel meer kunnen vertellen over een bestuursjaar en het zijn van 
penningmeester, maar daarvoor kan je het best even bij me langskomen. 
Spreek me aan in de MFVU-kamer of op activiteiten om al je vragen te stellen. 
Als je een keer een uurtje met me mee wil kijken kan dat natuurlijk ook! Om 
een afspraak te maken, kan je mailen naar penningmeester@mfvu.nl

Groetjes,
Jordy van Worcum

penningmeester@mfvu.nl



Marjolein Keesenberg



Secretaris internus

Lieve lezer,

Hier een stukje over mij en mijn functie. Ik ben Marjolein en ik ben dit jaar de 
secretaris internus. Ik ben 21 jaar en ik kom uit Hoofddorp. Ik ben iemand die 
blij word van simpele dingen en daardoor ben ik ook best wel een gelukkig 
mens. Behalve dat ben ik een tikkie chaotisch, maar ja je kan niet altijd 6 
gooien he. Verder woon ik op Uilenstede en heb ik een jaar bij skoll geroeid. 
Tot ik aan mijn bestuursjaar begon. 

Als nieuwe secretaris internus mocht ik allemaal taakjes vervullen die bij 
mijn functie passen, zoals leden helpen met inloggen, de activiteiten van het 
bestuur presenteren op de ALV en honderden euro’s uitgeven aan bestellingen. 
Notuleren, post versturen en het archief netjes houden horen daar ook nog 
bij. Daarnaast heb je als secretaris internus ruimte voor wat meer commissies 
(superleuk!) en om andere dingen op te pakken door het jaar heen. Ik dacht 
van tevoren niet dat deze functie bij mij zou passen, omdat ik niet zoveel 
ervaring had met dingen organiseren en omdat ik zelf nooit zo geordend was. 
Maar uiteindelijk ben ik echt van mijn functie gaan houden. 

Ik ben natuurlijk heel erg gegroeid door het jaar heen. Een paar dingen die ik 
heb geleerd zijn een grote to do list hebben, en ook zorgen dat je die af krijgt. 
Ik heb heel erg leren samenwerken, zowel met je bestuur als bijvoorbeeld 
commissies moet je natuurlijk veel samen doen. En ik heb veel dingen 
georganiseerd dit jaar en daar ben ik dus ook een stuk beter in geworden! 
Nog een verandering aan mij is dat mijn kamer altijd de grootste bende was en 
sinds dit jaar blijft hij altijd spik en span. (Dit is niet gegarandeerd, maar voor 
mij wel mooi meegenomen.) Dat waren een paar dingetjes over mij en mijn 
functie. Als je vragen hebt kom alsjeblieft naar me toe, want ik vind het heel 
leuk om over te vertellen!

Kusjes,

Marjolein

secretarisinternus@mfvu.nl



Secretaris externus

Hoi! Ik ben Rosa, en ik ben 21 jaar oud. Ik kom uit de buurt van Den Haag, 
en heb daar een voorliefde ontwikkeld voor dieren - eens een vega, altijd een 
vega - en  zwemmen in de zee. Als ik niet dicht bij de zee ben neem ik ook 
genoegen met een frisse duik in het Nieuwe Meer na een lange dag op de VU, 
waar ik me bezig houdmet de functie van secretaris externus. Maar wat houdt 
die functie nu precies in? 

Misschien heb je de termen ‘zusjes’ of ‘broertjes’ weleens uit onze mond horen 
komen, misschien heb je geen flauw idee waar ik het over heb. Ik weet nog dat 
ik er zelf een jaar geleden maar weinig van begreep: wat is nou een zusje, wat 
is een broertje, en wat heb je eraan? 

Ik zal beginnen met een korte uitleg. Broertjes zijn alle studieverenigingen 
aan de VU, zusjes zijn alle medische faculteitsverenigingen in Nederland. 
Als secretaris externus heb je veel contact met de broertjes en zusjes, maar 
ook met andere externe partijen. Concreet betekent dit dat je o.a. veel naar 
landelijke- en universitaire overleggen gaat, dat je veel aan het netwerken 
bent en je je best doet om relaties te onderhouden. Onder die relaties vallen 
dus niet alleen de broertjes en zusjes, maar ook bijvoorbeeld onze Raad van 
Aanbeveling, de Raad van Bestuur en eigenlijk alle andere externen. 

Net als de secretaris internus, heeft de secretaris externus wat meer en grotere 
commissies. Verder heb je als secretaris externus ruimte in je functie om 
gedurende het jaar grotere projecten op te pakken. Het leuke hieraan is dat je 
dus eigenlijk voor een groot gedeelte zelf kunt kiezen hoe jij je functie het liefst 
wil invullen. Als je benieuwd bent naar hoe ik dit hebt ingevuld, stuur me dan 
vooral een mailtje of appje, dan kunnen we dat een keertje bespreken onder 
het genot van een kopje koffie!

secretarisexternus@mfvu.nl



Rosa Humpig



Myrthe Biesma



Sponsorcoördinator

Hallo lieve lezer!

Mmm, 350 woorden over mijn functie en bestuursjaar. Blijkbaar vind ik dit 
nogal wat, ik ben namelijk de laatste, die dit stukje na de deadline nog inlevert. 
Ja, tijdens dit jaar ga je veel deadlines missen. Niet met opzet maar omdat 
je veel touwtjes hebt om strak te houden. Een aantal die je met liefde heel 
strak trekt, zoals voor mij het organiseren van de externe beerpongborrel, 
de  introductieweek en de carrièreavond. Maar er zijn ook touwtjes die je wel 
strak wil houden maar waarvan het gewoon even niet lukt.  Naturlijk heb je ook 
touwtjes waarvan je liever wilde dat die er helemaal niet waren geweest.  

Maar even terug naar het begin. Drie jaar geleden was ik er helemaal klaar 
voor om een nieuwe studie te beginnen, ver weg van de plaats waar het voor 
mij allemaal begon. Helemaal uit Friesland afgereisd woon ik nu hier in het 
prachtige en altijd levende Amsterdam. Mijn naam is Myrthe, ik houd van de 
kleur roze, ik vind het afwassen en de was ophangen verschrikkelijk en ik mag 
mij voorstellen als de sponsorcoördinator van de MFVU. 

Dit betekent dat ik de contacten met externe partijen onderhoud en ervoor 
zorg dat er geld de vereniging binnenstroomt. Deze contacten onderhoud 
ik doormiddel van samen een bakje koffie te drinken of door ze te mailen/
bellen. Gesprekken onder het genot van een bakje koffie vind ik het leukst 
maar ook het lastigst. Hierbij kan dan duidelijk worden besproken wat je voor 
elkaar kunnen betekenen maar in deze situatie vind ik het het lastigst om mijn 
poot stijf te houden voor een betere deal. Dit is dan ook gelijk het punt waar ik 
misschien wel het meest in gegroeid ben, namelijk heel duidelijk vertellen waar 
mijn eigen grenzen liggen en wat ik nodig heb van een ander. 

Mocht je nou nog meer willen weten kan je mij altijd mailen via 
sponsorcoordinator@mfvu.nl, berichtje sturen naar 0610207597 of aanspreken 
in de MFVU-kamer, ik schenk je dan met alle liefde een gratis kopje koffie in! 

Liefs en hopelijk tot snel, 

Myrthe 

sponsorcoordinator@Mfvu.nl



Onderwijscontactpersoon
Steve Keya is wie ik ben en onderwijscontactpersoon is wat ik ben. Gedurende 
het jaar 2018 heb ik deze mooie functie kunnen vervullen, maar voordat ik 
daar meer over ga zeggen wil ik wat vertellen over mijzelf. Ik ben 21 jaar en 
kom oorspronkelijk uit Enschede, en dat is soms ook te horen in mijn ‘’Ooooo’’. 
Ook zal je mij bijna nooit horen zeggen dat ik moe ben of geen zin heb in een 
feestje of activiteit!! 

Maar nu over mijn functie. Als onderwijscontactpersoon heb ik een hele brede 
functie. Hierdoor heeft iedere onderwijscontactpersoon de vrijheid om de 
functie in te vullen zoals diegene wil en te doen wat diegene leuk vindt. Wel 
zijn er 3 grote lijnen, namelijk: 1. Organiseren, 2. Onderwijs bevorderen en 
3. Signaleren. Het organiseren van onderwijsactiviteiten spreekt voor zich. 
Ik organiseer Witte Jas Ceremonies, Workshops (met mijn commissies), 
Speeddate-de-Specialist en ga zo maar door. Dit doe ik vaak in samenwerking 
met andere organisaties als de Studentenraad of het IOO (de grote baas van 
onze studie). 

Daarnaast ben ik erg betrokken bij het bevorderen van het onderwijs. Dit is elk 
jaar anders. Dit jaar heb ik o.a. mogen meedenken aan een nieuwe minor, zit ik 
in het bouwteam van de nieuwe VU-breed curriculum en ga zo maar door. Ook 
heb ik mee mogen discussiëren over wat er moet gebeuren met het geld dat 
nu over is door de studievoorschotmiddelen. Gedurende je jaar krijg je veel van 
dit soort projecten aangeboden. Het leuke van dit alles is dat de opleiding en 
andere organisaties met plezier luisteren naar wat jij te vertellen hebt, want jij 
vertegenwoordigd de stem van 2500 studenten. 

Nu nog iets over mijn signaalfunctie. Aangezien je als een bestuurslid van de 
MFVU het meest in beeld bent bij de studenten, weet jij vaak als allereerste 
wat er gaande is in het onderwijslandschap. Ook weten studenten dat ze bij jou 
kunnen aankloppen als ze iets niet weten. Zo heb je heel veel contact met de 
leden, wat ontzettend leuk is. Los van dit ben je ook heel landelijk bezig. Eens 
in de 6 weken komen we samen met alle studenten die iets te maken hebben 
met geneeskunde EN onderwijs. We vergaderen over dingen als het Raamplan, 
cum laude regeling, coassistenten overschot en hoe we dit soort landelijke 
problemen kunnen oplossen. 

Mocht je meer willen weten over dit fantastische functie, stuur me dan een 
mailtje naar onderwijscontactpersoon@mfvu.nl om een afspraak te maken!

Liefst,
Steve Keya

onderwijscontactpersoon@mfvu.nl



Steve Keya



Sanne Wesseling



Winkelcoördinator
Lieve Lezer,

Mijn naam is Sanne Wesseling, ik ben 23 jaar en kom oorspronkelijk uit 
het pittoreske Zwanenburg maar woon nu in Amstelveen. Mijn middelbare 
schooltijd speelde zich daar af waarna ik Bio-Farmaceutische Wetenschappen 
ben gaan studeren in Leiden. Na een jaar bleek dit het toch niet helemaal te 
zijn en besloot ik, zonder ook maar een open dag te hebben bezocht mij in een 
opwelling op te geven voor de decentrale selectie van geneeskunde. Achteraf 
een goede keuze geweest want ik heb het erg naar mijn zin hier. 

Tijdens de introductieweek had ik meteen al een warm gevoel bij de MFVU. 
De MFVU is een vereniging die open staat voor iedereen, en dat is iets wat mij 
enorm aansprak. In februari besloot ik te solliciteren voor de barcommissie. 
Ik vond de combinatie van samenwerken, leren en organiseren fantastisch en 
kijk dan ook met heel veel plezier terug op deze periode. Omdat ik op zoek 
was naar nog meer uitdaging besloot ik drie dagen voor de deadline de stap te 
zetten om te gaan voor een jaar vol MFVU en begon aan mijn sollicitatiebrief. 
Niet veel later stond ik met 7 anderen in een oranje kandidaatsbestuur shirt. 
Deze periode is, als ik er zo op terugkijk, voorbijgevlogen. Voor ik het wist 
was de wissel-ALV daar en mocht ik het stokje (lees de boekwinkel) van Julia 
overnemen.

Als winkelcoördinator run je de boekwinkel in de kelder van medische faculteit. 
Je zorgt ervoor dat de voorraad op orde is, dat er voldoende personeel 
staat ingeroosterd, dat de winkel er netjes uit ziet, verzorgt de promotie en 
webshop, de boekenpakketten en de starterspakketten voor de eerstejaars. 
De inkomsten verwerk je iedere week in een boekhoudprogramma en eens in 
de 6 weken splits je winst. Overkoepelend is winkelcoördinator dus vooral een 
heel veelzijdige functie waarbij je echt eigen baas bent en in run je dus een 
jaar lang je eigen zaak. Verder kun je met deze functie eigen ideeën tot uiting 
brengen. Ook leer je heel veel verschillende vaardigheden; denk hierbij aan 
boekhouden, personeel begeleiden, sponsoring, contact met leveranciers en 
promotie. 

Als je meer wil weten mag je mij altijd vragen stellen of een keertje komen 
meekijken!

Liefs,
Sanne

winkelcoordinator@mfvu.nl




