
 
 
Commissaris Intern 

Als Commissaris Intern ben je verantwoordelijk voor de promotie van Albion via sociale 
media, en het contact met de leden. In deze functie staan communicatie en pr daarom 
centraal. Je houdt de website bij, zorgt ervoor dat de leden op de hoogte zijn van 
Albionevenementen (vooral via Facebook, die je ook beheert). Daarnaast ben je de hoofd 
coördinator van de commissies.  

Als hoofdcoördinator commissies ben je een aanspreekpunt voor commissies en 
ondersteun je medebestuursleden in het coördineren van commissies waar nodig, en je 
(mede)organiseert de algemene commissievergaderingen. Ook leidt je de 
commissievorming die aan het begin van het academisch jaar plaatsvindt.  

Het betrekken van leden bij Albion is belangrijk in deze functie. Denk aan het promoten van 
activiteiten, maar ook aan recaps of Member Mumbles om de communicatie met leden te 
versterken. Daarbij is het belangrijk om te weten wat een (potentieel)lid bindt met Albion, om 
hier vervolgens op in te spelen. Onderwijs gerelateerde activiteiten kunnen een andere 
groep studenten aanspreken dan bijvoorbeeld feestjes, dus hier hou je rekening mee bij de 
promotie van de activiteiten. Het is leuk om op deze manier de diversiteit van de door Albion 
georganiseerde activiteiten te tonen, maar ook om te proberen zo veel mogelijk mensen 
naar activiteiten te krijgen waar ze normaal misschien niet zo snel naartoe zouden gaan.  

Welke commissies je zult coördineren ligt aan de verdeling die je met je bestuur besluit te 
maken. Het is echter enigszins aan te raden dat de Phoenix onder de verantwoordelijkheid 
van de Commissaris Intern valt, omdat de Intern de uiteindelijke online publicatie uitvoert en 
promoot. Als jullie als bestuur ervoor kiezen dat de Phoenix onder de Intern komt te vallen, 
zal jij dus fungeren als helpende hand achter de schermen bij de redactie. Als coördinator 
controleer je of de commissie goed loopt en spring je in als dit niet zo is. Je zorgt ervoor dat 
er regelmatig een nieuwe editie verschijnt en maakt hierover afspraken met de 
hoofdredacteur.  

Naast deze functie specifieke taken ben je ook elke week bezig met standaard 
bestuurstaken. Minimaal 1 keer peer week vindt er een bestuursvergadering plaats en je 
moet een uur of 4 per week op het hok zitten. Ook wordt er van je verwacht dat je ernaar 
streeft bij veel Albionactiviteiten aanwezig te zijn. Ga er dus vanuit dat je minimaal 15 uur 
per week bezig bent met Albion. Naast het werk dat binnen jouw functie valt, kun je ook 
andere taken op je nemen gedurende het jaar. Zie daarvoor de algemene hand-out over het 
bestuur.  

 

 


