Bestuur
Wat komt er allemaal kijken bij een bestuursjaar? Uiteraard ben je als bestuurslid van Albion
aanwezig bij alle evenementen die van de vereniging uitgaan en ben je bezig met alle taken
die bij jouw functie horen. Naast alle Albionspecifieke evenementen en – taken, wordt je als
bestuurslid ook geacht betrokken te zijn bij algemenere vereniging– en universiteitszaken.
Een overzicht op semi-chronologische volgorde.
1. Matchingsdag.
De Matchingsdag is het eerste ‘officiële’ moment waarop je jezelf als
(kandidaats)bestuur presenteert aan potentiële nieuwe eerstejaarsstudenten Engelse
Taal & Cultuur. Op de matchingsdag volgen mogelijke nieuwe eerstejaars een dag
colleges en werkgroepen om te kijken of de studie bij hen past. Vanuit de faculteit
wordt hierbij de hulp van Albion gevraagd. Over het algemeen zijn er twee of drie
matchingsdagen waarop zowel het huidige bestuur als het kandidaatsbestuur
aanwezig is om te helpen. Bovendien vormt deze dag een mooie kans om nieuwe
studenten te informeren over wat Albion allemaal doet en om het introductiekamp te
promoten.
2. Introductiekamp en Introductiedag
In het laatste weekend voor het academisch jaar vindt het door de KampCie
georganiseerde introductiekamp plaats. Als bestuur ga je mee op kamp om een
weekend lang de nieuwe eerstejaarsstudenten te leren kennen. Het biedt het bestuur
de gelegenheid de nieuwe eerstejaars kennis te laten maken met Albion, om zo te
zorgen dat iedereen graag lid wil worden van onze mooie vereniging. Om de
vereniging draaiende te houden zijn natuurlijk (actieve) leden nodig, dus het is van
groot belang om Albion goed op de kaart te zetten! De maandag na het kamp volgt
de introductiedag, waarop je wederom de kans krijgt om je als bestuur te presenteren
aan de nieuwe eerstejaarsstudenten.
3. Andere Verenigingen

a. Constitutieborrels
De beginperiode van je bestuursjaar is gevuld met zogenaamde
constitutieborrels. Albion organiseert zelf uiteraard ook een constitutieborrel.
Deze borrels vormen de gelegenheid om de besturen van andere
verenigingen waarmee je gedurende het jaar te maken zult krijgen te
feliciteren met hun aanstelling en om ze in een gezellige sfeer te leren
kennen. Constitutieborrels zijn bijzondere aangelegenheden met eigenaardige
regels die je snel genoeg onder de knie zult krijgen. In de eerste maand van
het jaar kun je praktisch iedere avond wel naar een constitutieborrel toe.
b. Diesvieringen
Wat later in het jaar zal je ook te maken krijgen met Diesvieringen: recepties,
feestjes en borrels die door verenigingen worden georganiseerd om hun
zoveel jarig bestaan te vieren. Met het oog op goed contact onderhouden, is
het verstandig (en uiteraard leuk) om hierbij aanwezig te zijn. Iedere
vereniging bepaalt zelf hoe ze haar Dies viert. De Dies Natalis van Albion valt
op 9 oktober.
c. De gang
De bestuurskamer van Albion bevindt zich bovenin Drift 21 in ruimte 2.08.
Albion deelt de gang met Awatar, Babel, FUF, Dare to be Grey en Ubuntu.
Met de verenigingen op de gang worden doorgaans goede banden
onderhouden.
4. Samenwerkingen
a. Feestjes
Albion is onderdeel van verschillende samenwerkingsverbanden. Dit betekent
dat veel feestjes en sommige activiteiten samen met andere verenigingen
worden georganiseerd. Vaak zit er in de commissie van de samenwerking één
bestuurslid of een commissielid van de feestcommissie, die ontwikkelingen
terugkoppelt naar het bestuur. Voorbeelden van feestjesverbonden zijn: Let’s
Go, Driftig en MixItUp! Ook doen wij mee met het kerstgala van het
Samenwerkingsverband Moderne Talen (svMT), ookal maken wij geen deel
meer uit van dit verband.
Bestuursleden mogen vaak gratis naar binnen bij deze feestjes en draaien
soms een garderobe-, bar- of tostidienst.
b. Symposia
Samenwerken met andere verenigingen voor symposia is een goede manier
om een breder publiek aan te spreken.

5. Studieverenigingenoverleg (SVO)
Het SVO is een vergadering die wordt georganiseerd vanuit de faculteitsraad en
wordt geleid door de studentassessor. Hierbij komen alle verenigingen die onder
geesteswetenschappen vallen samen om veranderingen binnen en buiten de
universiteit te bespreken, ideeën uit te wisselen en evenementen te organiseren. Er
zijn meerdere SVO’s per jaar die allemaal een ander thema hebben. Gebaseerd op
het thema kun je bepalen welk bestuurslid het beste bij welk SVO aanwezig kan zijn
(sponsoring is bijvoorbeeld een belangrijk thema voor de commissaris extern;
onderwijs voor de commissaris intern). Het SVO heeft ook commissies die
verschillende evenementen organiseren, zoals de AvondCommissie en de
HuisvestingsCommissie. Als bestuur kun je kiezen om aan deze commissies
bestuursleden of commissieleden (bijvoorbeeld van de APC) af te vaardigen.
Overig
a) Bestuursweekend
Een inwerk- en bondingsweekend in de zomervakantie met het huidige- en het
kandidaatsbestuur. Hier wordt onder andere de wissel-ALV doorgenomen.
b) Opening Academisch Jaar
Een bijzondere ceremonie op de eerste dag van het academisch jaar waarbij je als
bestuur aanwezig mag zijn. Bovendien mogen twee bestuursleden meelopen in het
zogenaamde ‘studentencortège,’ een studentenoptocht vanaf het Academiegebouw
naar de Domkerk, waarin de ceremonie plaatsvindt.
c) Opening Facultair Jaar
Een uitgebreide borrel ter gelegenheid van het begin van een nieuw facultair jaar.
d) Universiteitsborrels
Decadente borrels van de universiteit waar je als bestuur bij aanwezig mag zijn,
bijvoorbeeld de nieuwjaarsreceptie.
e) Bestuursgezelligheid
Het is belangrijk en leuk om op z’n tijd wat te ondernemen met je medebestuursleden
buiten alle verplichte nummers om. Zo kun je elkaar in persoonlijke sferen (nóg) beter
leren kennen en (vooral) even met elkaar ontspannen. Denk hierbij aan samen eten,
borrelen, uitgaan of lekker op de bank hangen.

