
 
 
Commissaris Extern  
Als commissaris Extern zorg je dat er extra geld in het laatje komt door middel van 
acquisitie. Ook onderhoud je contact met alle externe partijen waar Albion een 
samenwerkingscontract mee heeft, denk aan onze stamkroeg en drukker. Hierdoor valt ook 
de merchandise onder jouw verantwoordelijkheid. Ten slotte ben je voorzitter van de 
FeestCie en zit je in feestverbanden met een groot aantal andere studieverenigingen uit 
Utrecht.  

Als Commissaris Extern moet je niet bang zijn om op bedrijven af te stappen. Jij ben 
namelijk verantwoordelijk voor het zoeken van sponsoren. Je kunt kijken naar mogelijke 
uitbreidingen van bestaande samenwerkingsverbanden of op zoek gaan naar nieuwe 
sponsoren. Denk bij het werven van sponsoren niet alleen aan langdurige contracten, 
advertenties, vacatures en andere leuke samenwerkingsverbanden. Je gaat dan ook 
contracten opstellen en ondertekenen om deze afspraken vast te leggen. Acquisitie is voor 
veel mensen nog onbekend terrein, maar hier zal je natuurlijk op ingewerkt worden. Wat 
betreft sponsoring valt er nog veel te winnen voor Albion. In je functie heb je veel ruimte 
om nieuwe manieren tot sponsoring te vinden.  

Ook heb je regelmatig contact met huidige partners, zoals de stamkroeg om de borrels te 
organiseren, of met de drukker om de verenigingskleding en andere merchandise te 
regelen. Als voorzitter van de FeestCie neem je zelf plaats in feestverbanden die Albion met 
andere studieverenigingen heeft, en ondersteun je de rest van de commissieleden waar 
nodig. In deze functie ontmoet je een grote verscheidenheid aan externe contacten, en 
bouw je gaandeweg aan je netwerk skills!  

Het is moeilijk te zeggen hoeveel uur per week je kwijt bent aan je bestuurstaken. De 
functie van Commissaris Extern is erg veelzijdig. Het verschilt per week hoe druk je bezig 
bent met het werven van sponsoren of adverteerders, vergaderingen met feestcommissies, 
of het actief zoeken naar nieuwe acquisitiemogelijkheden. Daarbij komt nog het uitvoeren 
van algemene bestuurstaken. Om enigszins een indicatie te geven, is er een aantal zaken die 
wekelijks terugkomen. Zo ben je een aantal uur in de week op het hok tijdens jouw Office 
Hours. Verder is er een wekelijkse bestuursvergadering die meestal zo’n 2 uur duurt. 
Daarnaast ben je bezig met alle punten die hierboven genoemd zijn en moet je bij de 
meeste Albionactiviteiten zijn. Ga er dus vanuit dat je minimaal 15 uur per week bezig bent 
met Albion, hoewel dit dus erg kan verschillen per week. 

 


