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INLEIDING
Misschien ken je ASVA van de Maagdenhuisbezetting en de strijd voor studenteninspraak in het
onderwijsbeleid, misschien ken je ASVA uit de Folia of misschien ken je ASVA vooral van de fietsen
met oranje sticker. ASVA houdt zich bezig met alles wat een student in Amsterdam tijdens zijn
studententijd tegenkomt. In dit boekje lees je wat het inhoudt om een jaar bestuurslid te zijn van de
ASVA studentenunie.
Dit boekje bevat veel informatie over een bestuursjaar bij ASVA. Zo wordt beschreven wat de
verschillende functies binnen het ASVA-bestuur zijn, met welke onderwerpen je aan de slag kunt gaan
en hoe het leven van een ASVA-bestuurslid eruitziet. Heb je na het lezen van dit boekje nog meer
vragen, dan drinkt iemand van de Zoekcommissie (ZoekCo) graag een keer koffie met je om die vragen
te beantwoorden.
Naast vaste functies en portefeuilles spelen er ieder jaar ook actuele vraagstukken waar ASVA zich
mee bezighoudt. Dit jaar zetten we ons bijvoorbeeld in tegen de bezuinigingen op de faculteit
Geesteswetenschappen en kijken we met een kritisch oog naar de kwaliteitsafspraken. Daarnaast zijn we
in gesprek met politici en studentenhuisvesters over het grote tekort aan betaalbare studentenkamers
in Amsterdam. Ook organiseren we KersVers, de introductie voor alle eerstejaars HvA-studenten. Dit
zijn slechts enkele voorbeelden van de manieren waarop wij voor studentenbelangen opkomen. Als
bestuurslid ben jij ervoor verantwoordelijk dat ASVA dit elk jaar opnieuw, op elke mogelijke manier
blijft doen. ASVA is als organisatie groot genoeg om werkelijk het verschil te maken voor studenten.
Lijkt het jou leuk om 100.000 Amsterdamse studenten te vertegenwoordigen? Solliciteer dan voor het
ASVA-bestuur!
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WAT IS ASVA?
VISIE
Anno 2016 worden studenten in alle facetten van het studentenleven nog steeds te weinig gehoord.
Studenten hebben nog te weinig inspraak in hun onderwijs, bij studentenwoningen zijn betaalbaarheid
en schaarste nog steeds een probleem en door het leenstelsel dreigt er nog minder ruimte over te
blijven voor de persoonlijke ontwikkeling van de student. Het is daarom des te belangrijker dat het
studentengeluid gehoord wordt. ASVA ziet het als haar taak om zoveel mogelijk naar studenten te
luisteren en hun mening op de juiste plekken te verkondigen.
De ASVA studentenunie is een organisatie die zich al meer dan 70 jaar inzet om het belang van de
Amsterdamse student te behartigen. ASVA houdt zich bezig met onderwijs, studentenhuisvesting en het
openbaar vervoer in Amsterdam. Zo strijdt ASVA in samenwerking met landelijke studentenorganisaties
voor betaalbaar en toegankelijk onderwijs en spreekt zij met onderwijsinstellingen over verbetering van
de onderwijskwaliteit. Ook organiseert ASVA regelmatig onderwijsdebatten en bijeenkomsten om de
behoeften van studenten in kaart te brengen. ASVA kaart de woningnood aan bij de gemeente en lobbyt
voor meer betaalbare studentenhuisvesting in Amsterdam. Daarnaast is ASVA de spin in het web van het
Amsterdamse studentenleven: ASVA houdt verenigingen op de hoogte van belangrijke onderwerpen,
zoals studiefinanciering en huisvesting. Tevens verbindt ASVA studieverenigingen, ondersteunen we
studenteninitiatieven en bevorderen we een actief studentenleven door bijvoorbeeld de organisatie
van KersVers. ASVA heeft daarnaast een aantal laagdrempelige diensten om het studentenleven te
faciliteren. Zo biedt ASVA trainingen aan voor studenten en kunnen studenten er terecht voor een
goedkope fiets. Ook heeft ASVA een rechtsbureau waar studenten met al hun juridische vragen en
problemen terecht kunnen.
Lees meer over alles wat ASVA doet verderop in dit boekje.
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De ontruiming van het Bungehuis (2015)
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ASVA zet zich in voor studentenhuisvesting (1956)
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GESCHIEDENIS
De Algemene Studenten Vereniging Amsterdam (ASVA) werd opgericht op 25 mei 1945 en komt
voort uit het studentenverzet. ASVA vestigde zich vanaf het eerst moment als gesprekspartner
van de Universiteit van Amsterdam, de lokale en de landelijke politiek en is dat tot op de
dag van vandaag gebleven. De vereniging wist door een uitgebreid dienstenpakket met
onder meer kamerbemiddeling, kortingen, boekenverkoop, een mensa en de Universitaire
Gezondheidszorg 90% van de Amsterdamse studenten aan zich te binden.
In de jaren ‘60 kreeg de ASVA een ander gezicht. Onder invloed van het politiek activisme in
deze jaren groeide de vereniging uit tot een activistische studentenvakbond. Ondanks de vele
enkele successen voldeed deze ontwikkeling niet aan de verwachtingen van veel studenten.
Hierdoor viel de vereniging uiteen in een dienstentak (OBAS) en een activistische tak, de
ASVA. Pas in 1997 kwamen de twee weer bij elkaar en in 1999 sloot ook de Studenten Unie
Amsterdam (SUA) zich aan. Zo ontstond de ASVA studentenunie. In de ruim zeventig jaar van
haar bestaan heeft ASVA veel bereikt. Naast de diensten van het eerste uur was ASVA onder
meer nauw betrokken bij de Maagdenhuisbezetting van 1969, de Culturele Jongeren Pas en
NBBS-studentenreizen. Ook heeft ASVA het UvA Cultureel Festival (nu In De Diamantfabriek)
en de Intreeweek opgezet. In 2001 is met groot succes de Bachelor-Master Manifestatie
georganiseerd. In 2010 heeft ASVA een demonstratie op de Dam georganiseerd tegen de
bezuinigingen op het onderwijs en de langstudeerboete. De opkomst was met 5.000 studenten
historisch hoog. Afgelopen jaar was ASVA betrokken bij het protest tegen de bezuinigingen op
de geesteswetenschappen, de Maagdenhuisbezetting en de vraag om meer democratie op de
universiteit.
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ASVA ALS
ORGANISATIE
ASVA is uitgegroeid tot een grote organisatie: ongeveer twintig studenten zijn in dienst als
medewerker en daarnaast zetten zo’n vijftig activo’s zich wekelijks vrijwillig in. ASVA wordt
geleid door een bestuur dat dit jaar uit vijf personen bestaat. Het bestuur wordt ondersteund
door de Raad van Advies, die het bestuur zowel gevraagd als ongevraagd advies geeft. Boven
het bestuur staat de Algemene Ledenvergadering die bestaat uit alle leden van ASVA. De ALV is
het hoogste orgaan van ASVA en bepaalt de hoofdlijnen van het beleid. Het beleid van ASVA rust
op vier pijlers: Onderwijs, Studentenleven, Evenementen en Diensten. Onder deze pijlers vallen
verschillende portefeuilles. De portefeuilles worden door het bestuur onderling verdeeld.
Aan bijna iedere portefeuille is een medewerker verbonden, met wie je als bestuurslid samen
verantwoordelijk bent voor de portefeuille. Naast de inhoudelijke portefeuilles heeft ASVA een
Infoteam. Het Infoteam zorgt voor de marketing en communicatie van ASVA en denkt wekelijks
na over de promotie van campagnes en acties.
Activo’s van ASVA zijn een bron van kennis. Zij zorgen grotendeels voor de continuïteit van de
organisatie en daarnaast voor enorm veel gezelligheid! Voor wie intern extra actief wil zijn is er
de verenigingscommissie, die ervoor zorgt dat er regelmatig borrels, uitjes en weekendjes weg
voor activo’s georganiseerd worden. ASVA is dus een grote en gezellige organisatie die midden
in het studentenleven staat en het op allerlei verschillende manieren mogelijk maakt om je in te
zetten voor studenten.
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BESTUUR ZIJN
VAN ASVA
Acties en campagne voeren
ASVA vindt het belangrijk dat de mening van studenten gehoord wordt. Actie is daar vaak
een goed middel voor. Als bestuur verzin je grote en kleine acties en campagnes om de
standpunten van ASVA aan de wereld te verkondigen. Zo is er in 2013 succesvol actiegevoerd
tegen een fusie van de bètafaculteiten van de UvA en de VU. In 2015 heeft ASVA samen met
actiegroepen een aantal demonstraties georganiseerd tegen de bezuinigingen op de geesteswetenschappen en voor meer democratie op de universiteit.
Organiseren
ASVA organiseert debatten, evenementen en acties. Als bestuurslid ben je hier nauw bij
betrokken. Zo organiseer je onderwijsdebatten en huisvestingssymposia waar beleidsmakers
en politici op afkomen, de introductie voor alle eerstejaars van de HvA en een heel scala aan
acties om je standpunt aan de wereld te verkondigen. Als ASVA-bestuurslid doe je dan ook
veel organisatorische ervaring op. Zo organiseerde ASVA in 2018 samen met andere organisaties debatten voor de gemeenteraadsverkiezingen, en organiseert ASVA elk jaar KersVers:
de introductie voor HvA’ers.
Pers en media
Als bestuur ben je verantwoordelijk voor de mediastrategie van ASVA. Je stippelt uit hoe
standpunten het beste naar buiten kunnen worden gebracht en je bedenkt wat de boodschap
van een persbericht of opiniestuk moet zijn.
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Onderhandelen en lobbyen
Je spreekt met veel beleidsmakers en bestuurders uit de politiek, de UvA, de HvA en de
gemeente. Je leert hoe je een doel kunt verwezenlijken door middel van lobby. Je spreekt
met iedereen die in Amsterdam of landelijk iets voor Amsterdamse studenten kan betekenen
om ervoor te zorgen dat zij zich hier ten volste voor inzetten. Via lobby wist ASVA in 2012
bijvoorbeeld te voorkomen dat er tientallen studenten met terugwerkende kracht extra geld
voor hun tweede studie moesten betalen. Ook zorgt ASVA ervoor dat studentenhuisvesting
en het openbaar vervoer hoog op de politieke agenda van Amsterdam blijven staan.
Activo’s aansturen
ASVA is een grote organisatie waar ongeveer vijftig activo’s actief zijn. Als bestuur werk je
samen met alle medewerkers en vrijwilligers om doelen van ASVA te bereiken. Je stuurt
medewerkers aan en je bent verantwoordelijk voor het coördineren van commissies. Ook
neem je af en toe sollicitatiegesprekken af.

Activoweekend 2018
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FUNCTIES
Voorzitter
De voorzitter is het gezicht en de woordvoerder van ASVA. Als voorzitter onderhoud je goed
contact met alle externe partijen waar ASVA mee te maken heeft. Je staat de pers te woord en
je spreekt regelmatig uit naam van ASVA bij evenementen of debatten. De voorzitter is altijd
op de hoogte van wat er speelt op het gebied van onderwijs en huisvesting, hiervoor houd je
de media goed in de gaten. Op deze manier zorg je ervoor dat het belang van de Amsterdamse
student overal duidelijk gehoord wordt.
Vicevoorzitter
De vicevoorzitter is verantwoordelijk voor het functioneren van de organisatie. Kort gezegd
zorg jij er dus voor dat zowel het bestuur als de activo’s optimaal kunnen werken. Verder houd
je sollicitatiegesprekken als er nieuwe medewerkers aangenomen moeten worden en zit je de
bestuursvergaderingen voor. Als vicevoorzitter ben je samen met de Secretaris dus grotendeels verantwoordelijk voor hoe het er bij ASVA intern aan toe gaat.
Secretaris
Als secretaris bij de ASVA studentenunie beheer je de informatiestromen en zorg je dat
informatie op de juiste manier gecommuniceerd wordt. Dit betekent dat je de website up-todate houdt, berichten op Facebook en Twitter zet en regelmatig nieuwsbrieven en persberichten
schrijft. Daarnaast notuleer je de bestuursvergaderingen en ben je verantwoordelijk voor het
archief. Deze functiespecifieke taken kosten je gemiddeld één dag in de week, waardoor je
veel tijd overhoudt om portefeuilles op te pakken.
Penningmeester
De penningmeester van ASVA heeft eigenlijk vier taken. Naast boekhouder ben je planner
(je analyseert de financiële gegevens en stelt de begrotingen en financiële plannen voor),
financieel directeur (je neemt beslissingen en verantwoordt deze) en controller (je staat
inkomsten en uitgaven toe binnen de vastgestelde begroting). Kort gezegd houdt de functie
van penningmeester in dat je overal bij betrokken bent, omdat je ervoor moet zorgen dat
iedereen rekening houdt met de financiële kant van de vereniging.
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Algemeen bestuurslid
Het algemeen bestuurslid neemt zitting in het bestuur van de AKvV (Amsterdamse Kamer van
Verenigingen), de koepelorganisatie van 25 Amsterdamse studentenverenigingen. Hierdoor
vorm je de brug tussen ASVA en de AKvV. Deze functie is daarmee een interessante mix van
studentikoziteit en inhoud. Naast je bestuursfunctie bij de AKvV heb je binnen ASVA veel
ruimte om verschillende portefeuilles op te pakken.
Bestuurslid marketing en communicatie
Als bestuurslid marketing en communicatie ben je verantwoordelijk voor alle promotie van
ASVA. Je staat aan het hoofd van het Infoteam van ASVA dat verder bestaat uit de vormgever,
de fotograaf, de webdesigner en de hoofdredacteur. Samen met het Infoteam bedenk je
spraakmakende campagnes, ontwerp je prikkelend promotiemateriaal en bedenk je hoe
ervoor kunt zorgen dat de boodschap van ASVA alle studenten bereikt. Het Infoteam zorgt
ervoor dat de inhoudelijke boodschap van ASVA zo sterk mogelijk naar buiten wordt gebracht.
Creëer een nieuwe functie!
De dagelijkse werkzaamheden van een ASVA-bestuurslid zijn zeer divers. Je bent niet
dagelijks bezig met je functiespecifieke taken en deze zijn ook anders te verdelen over andere
bestuursleden. Herken je je toch niet niet in één van deze functies, maar ben je wel enthousiast
over een bestuursjaar bij ASVA? Laat je dan niet afschrikken! Tijdens de sollicitatieprocedure
kijken we naar al jouw eigenschappen en kwaliteiten. Dit jaar wordt het ook mogelijk om op
maat een nieuwe functie te creëren.
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PORTEFEUILLES
Naast je functiespecifieke taken houd je je dagelijks bezig met verschillende portefeuilles. Alle
inhoudelijke onderwerpen waar ASVA zich mee bezighoudt vallen onder een portefeuille. Je
bent gemiddeld één dag per week kwijt aan je functiespecifieke taken, maar het precieze aantal
uur verschilt per functie. De rest van de week stort je je in onderwijsdossiers, organiseer je
evenementen of lobby je voor meer studentenhuisvesting. ASVA heeft meerdere portefeuilles.
Als je bestuurslid van ASVA wordt is het portefeuilleweekend één van de eerste dingen die
je onderneemt met je bestuursgenoten. Hier zul je samen alle portefeuilles verdelen. Aan
alle portefeuilles worden twee bestuursleden toegewezen. Op sommige portefeuilles werk je
gelijkwaardig samen, bijvoorbeeld de grote portefeuilles als huisvesting, onderwijs en KersVers.
Sommige portefeuilles trek je alleen, met de tweede man als reserve of als sparringpartner. Hoe
die verdeling precies ligt, bepaal je als bestuur samen.
De portefeuilles van ASVA zijn grofweg te verdelen over drie pijlers;
• Intern
• Vakbond
• Platform
In de volgende hoofdstukken zullen we daar dieper op ingaan.
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Een Folia-advertentie over ASVA in 2016. Illustratie: Irene Buur
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Postercampagne op metrostation Weesperplein

ECHTE STUDENTEN
STRIJDEN MEE
De ASVA studentenunie is de vakbond van alle
Amsterdamse studenten. Samen strijden we voor goed
onderwijs en betaalbare studentenwoningen. Sluit je
aan en strijd mee, kijk op ASVA.NL
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ONDERWIJS
ASVA zet zich in voor kwalitatief goed en toegankelijk onderwijs. Binnen het onderwijs denk je
na over het beleid van de UvA en HvA, maar houd je je ook bezig met landelijke ontwikkelingen,
zoals de kwaliteitsafspraken en onderwijsbekostiging. Je bent vaak in Utrecht om te praten met
de landelijke studentenorganisaties of in Den Haag om Tweede Kamerdebatten bij te wonen.
Onderwijs wo, hbo en algemeen
Je verdiept je in verschillende onderwijsdossiers, selectie en matching, het leenstelsel,
de rechten van studenten, de begroting van de HvA en de UvA of de flexibilisering van het
onderwijs. Samen met de onderwijscoördinator en de onderwijs-commissie vorm je een
mening en organiseer je debatten en acties of schrijf je een visiedocument of opiniestuk. Je
overlegt regelmatig met de studentenraad, bestuurders van de HvA en de UvA en de landelijke
studentenorganisaties.
Landelijke studentenorganisaties
ASVA is aangesloten bij de Landelijke Studentenvakbond (LSVb) en het Interstedelijk
Studentenoverleg (ISO). Je bezoekt vergaderingen en werkgroepen van beide partijen en
je praat mee over het beleid van deze landelijke studentenkoepels. Je houdt je ook bezig
met landelijke ontwikkelingen op het gebied van onderwijs, zoals het leenstelsel en de
prestatieafspraken.
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STUDENTENLEVEN
Als bestuurslid van ASVA ben je veel bezig met lobbyen. Je praat met politici, hoogleraren
en beleidsmedewerkers over bijvoorbeeld studentenhuisvesting en het openbaar vervoer
in Amsterdam. Je bedenkt ideeën om de studentenbelangen zo goed mogelijk te behartigen
en je gaat in gesprek met HvA- en UvA-bestuurders. Daarnaast ondersteunt ASVA de
studie- en studentenverenigingen in Amsterdam. ASVA organiseert zes keer per jaar het
studieverenigingenoverleg waar verenigingsbesturen best practices kunnen uitwisselen rondom
verschillende thema’s.
Studentenhuisvesting
ASVA zet zich in voor meer betaalbare studentenwoningen in Amsterdam. Je lobbyt, schrijft
opiniestukken en neemt deel aan debatten over studentenhuisvesting in Amsterdam. Je verdiept
je in de wetgeving en onderhoudt contact met gemeenteraadsleden en woningcorporaties.
Samen met de coördinator studentenhuisvesting organiseer je zelf ook debatten en symposia.
Openbaar vervoer en fiets
ASVA behartigt de belangen van de student via de Reizigersadviesraad, het inspraakorgaan
voor reizigers. Als bestuurslid werk je samen met de OV-coördinatoren van ASVA en ben je
bezig met lobby en actie voor beter openbaar vervoer in Amsterdam. Zo zet ASVA zich in voor
goede bereikbaarheid van studentencomplexen en onderwijslocaties, voor beter openbaar
vervoer in de nacht en voor veilige fietsroutes van en naar de buitenwijken van Amsterdam.

21

Studentenverenigingen
Samen met de Amsterdamse Kamer van Verenigingen (AKvV) behartig je de belangen
van studentenverenigingen in Amsterdam. Je zorgt dat je op de hoogte blijft van de
ontwikkelingen binnen studentenverenigingen en bezoekt de algemene ledenvergaderingen
en de vergaderingen van de AKvV.
Studieverenigingen HvA en UvA
ASVA ondersteunt de studieverenigingen van de HvA en de UvA en creëert een netwerk
van verenigingsbesturen. Eens in de zes weken organiseer je samen met de coördinator
studieverenigingen een studieverenigingenoverleg, waar je verenigingsbesturen verbindt en
trainingen geeft.

Studieverenigingenoverleg UvA in de Muziekzaal

22

De ASVA-stand tijdens KersVers festival
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EVENEMENTEN
De evenementen die ASVA organiseert dienen verschillende doelen. Enerzijds kan een
evenement ingezet worden om studenten te informeren of om de mening van studenten te
horen, zodat ASVA haar lobby kan versterken. Anderzijds wordt de bekendheid van ASVA door
evenementen vergroot. Door het jaar heen organiseert ASVA een hele reeks aan evenementen.
Hierbij kun je denken aan debatten, symposia, denktanks en sinds 2015 ook Student Labs.
Daarnaast organiseert ASVA ieder jaar ook een aantal grote evenementen.
KersVers
Om nieuwe HvA-studenten hun instelling, de stad en het studentenleven te laten ontdekken
organiseert ASVA KersVers, dé HvA-brede introductieperiode. Samen met twee medewerkers
organiseer je twee dagen van de introductieperiode van de HvA. ASVA is samen met de HvA
nog volop bezig met het verbeteren van het concept om KersVers een nog groter succes te
laten worden.
Studentlabs
Studentlabs zijn de manier om direct in contact te komen met studenten. Er worden
verschillende vragen gesteld aan studenten, onderwerpen besproken en enquetes afgenomen.
De resultaten worden door het ASVA Onderzoeksbureau verwerkt.
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DIENSTEN
Om studenten op alle vlakken van het studentenleven te ondersteunen biedt ASVA diensten
aan. Zo helpt ASVA studenten aan een betaalbare kamer, verkopen we fietsen en bieden we
rechtshulp aan.
Secretariaat
Het secretariaat is het eerste aanspreekpunt van ASVA voor studenten en wordt gerund door
de baliemedewerkers en de coördinator secretariaat. Dagelijks beantwoorden zij allerlei
vragen van studenten en studie- en studentenverenigingen. Daarnaast regelt het secretariaat
de wekelijkse fietsverkoop van ASVA.
Rechtsbureau
Het Rechtsbureau van ASVA ondersteunt studenten op juridisch vlak door het geven van
advies, het schrijven van bezwaarschriften en eventuele bijstand in de procesgang. Naast de
juridische hulp die het Rechtsbureau verleent aan individuen, richt het rechtsbureau zich ook
op verenigingen.
Onderzoeksbureau
Om meer inzicht te krijgen in het leven van Amsterdamse studenten doet het ASVA
Onderzoeksbureau onafhankelijk onderzoek. De onderzoeken van het ASVA Onderzoeksbureau
worden gepresenteerd aan studenten en andere relevante partijen en worden waar dat
mogelijk is gebruikt om de lobby van ASVA te versterken.
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ASVA Academy
ASVA Academy organiseert trainingen voor actieve studenten waarbij ze kennis en
vaardigheden op kunnen doen die van pas komen bij hun bestuurs- of commissiewerk. Naast
losse trainingen over bijvoorbeeld vergaderen, acquisitie of commissies aansturen organiseert
ASVA Academy ook twee keer per jaar een grote trainingsdag, de Amsterdamse Besturendag.
Studentlabs
Studentlabs zijn de manier om direct in contact te komen met studenten. Er worden
verschillende vragen gesteld aan studenten, onderwerpen besproken en enquetes afgenomen.
De resultaten worden door het ASVA Onderzoeksbureau verwerkt.

De grote ASVA-fietsverkoop tijdens de Intreeweek
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WAT ZOEKT ASVA IN
EEN BESTUURSLID?
Je bent bevlogen en betrokken bij het studentenleven en het onderwijs.
Je hebt een brede interesse en wilt je graag inzetten voor de belangen van studenten.
Je kunt snel schakelen en te allen tijde het overzicht bewaren.
Je kunt goed samenwerken, maar ook kan zelfstandig dingen oppakken en uitzoeken als dat
nodig is.
Je bent benaderbaar, staat stevig in je schoenen en durft je mening te geven.
Je bent leergierig en daadkrachtig en kunt zowel kritiek geven als ontvangen.
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Oud-bestuurder Bram geeft een training
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WAT HEEFT ASVA
JOU TE BIEDEN?
Verschil maken
ASVA is een grote organisatie waar jij het verschil kan maken voor je medestudenten. Zo heeft
ASVA in 2012 een beleidsadvies over onderwijs geschreven dat volledig is overgenomen door
de toenmalige rector van de HvA, Jet Bussemaker. Verder hielp ASVA mee met de realisatie
van verschillende studentenhuisvestingscomplexen. Voorbeelden daarvan zijn de complexen
Go-West en Daalwijk. Ook hebben de demonstraties van ASVA op de Dam in 2010 en 2012
eraan bijgedragen dat de langstudeerboete werd afgeschaft. Daarnaast voerde ASVA in 2013
en nogmaals in 2017 succesvol actie tegen de bètafusie van de UvA en de VU.
Netwerk
Tijdens een ASVA-bestuursjaar leer je ontzettend veel mensen kennen. Dit levert je dan ook
een uitgebreid netwerk op bestaande uit Amsterdamse bestuurders, beleidsmakers, politici
en journalisten. Ook landelijk doe je veel contacten op doordat ASVA is aangesloten bij het
Interstedelijk Studenten Overleg (ISO) en de Landelijke Studenten Vakbond (LSVb).
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Gezelligheid
Bij ASVA is veel plaats voor gezelligheid en er heerst een informele sfeer. Ieder jaar organiseert
ASVA verschillende uitjes, weekendjes weg en borrels voor haar activo’s.
Inhoudelijke kennis
Als ASVA-bestuurder houd je je een jaar lang intensief bezig met verschillende onderwerpen
Hierdoor word jij in een jaar expert op het gebied van bijvoorbeeld onderwijs, studentenhuis- vesting, evenementen organiseren of marketing. Ook leer je hoe je een team van 20
medewerkers aanstuurt en werk je intensief samen binnen je bestuur.
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PRAKTISCHE
INFORMATIE
Bestuurslid van ASVA zijn is een meer dan fulltime functie voor een heel collegejaar. Van
september 2019 tot en met augustus 2020 zet je je vijf dagen per week in voor de Amsterdamse
student. Je zult af en toe op zaterdag een vergadering van de LSVb, het ISO of een andere
vereniging hebben. Vakanties en werktijden regel je onderling met het bestuur. Het is lastig
om nog vakken te volgen naast je bestuursjaar. Maak voor jezelf, met de sollicitatiecommissie
en je bestuursgenoten dan ook de afweging in hoeverre het mogelijk is om vakken te volgen
naast je werk voor ASVA. Voor je harde werk krijg je een bestuursbeurs ter hoogte van ongeveer
695 euro, daarnaast worden ook je reiskosten vergoed.
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Activoweekend Leiden

nog bedenken
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SOLLICITATIEPROCEDURE
Sollicitatie
Stuur je sollicitatie uiterlijk 7 april naar soco@asva.nl. Deze moet de volgende documenten
bevatten:
• Een sollicitatiebrief waarin je duidelijk je reden van solliciteren uiteenzet en eventueel een
gemotiveerde voorkeur voor een functie aangeeft
• Een curriculum vitae
• Je beschikbaarheid in de maanden juli en augustus 2019
Zo snel mogelijk na het insturen van je sollicitatie ontvang je een bevestiging. Hierbij krijg je ook
meer informatie over de verdere procedure en de contactgegevens van de vertrouwenspersoon.
Je ontvangt uiterlijk binnen twee weken bericht.
Eerste gespreksronde
Aan de hand van de brieven nodigt de sollicitatiecommissie je al dan niet uit voor een
sollicitatiegesprek. Op 17 april neemt de sollicitatiecommissie hierover telefonisch contact met
je op. De gesprekken zullen waarschijnlijk plaatsvinden op 24, 25, 26 april. Het gesprek zal gaan
over je motivatie, je kennis en ervaring op bestuursgebied, je interesses en je capaciteiten. Het
gesprek duurt ongeveer één uur.
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Teamdag
De teamdag vindt plaats op woensdag 15 mei. Tijdens deze teamdag leer je de andere
kandidaten kennen en wordt bekeken welke sollicitanten een goed team vormen.
Voordracht
Uit alle kandidaten zal de sollicitatiecommissie een bestuursvoordracht samenstellen.
De sollicitatiecommissie draagt het bestuur voor op de Algemene Ledenvergadering van
17 juni 2019. De Algemene Ledenvergadering besluit uiteindelijk of het voorgedragen
bestuur wordt aangenomen of niet.
Voor meer informatie over solliciteren en de sollicitatieprocedure, zie
www.asva.nl/nieuwbestuur.

BELANGRIJKE DATA
12 februari 10:00/14:00

Opendag kantoor

21 maart 14:00/16:00

Opendag kantoor

7 april

Deadline sollicitatie

17 april

Belronde uitnodigingen gesprek

24, 25 en 26 april

Sollicitatiegesprekken

15 mei

Teamdag

17 juni

Voordrachts-ALV
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INWERKEN
Om je helemaal voor te bereiden op je ASVA-jaar is er in de zomer een inwerkperiode.
Je wordt dan met het hele nieuwe bestuur vier weken lang intensief ingewerkt. In je
inwerkperiode maak je kennis met bestuurders en beleidsmakers van de UvA en de HvA,
verenigingen, landelijke organisaties en de gemeente. Daarnaast krijg je een heleboel
trainingen die tijdens je bestuursjaar van pas zullen komen. Ten slotte zul je deelnemen
aan verschillende cursusweekenden van de LSVb en het ISO.
In principe is de inwerkperiode in augustus en dien je dan vier weken fulltime beschikbaar
te zijn. Mocht dit voor problemen zorgen, geef dit dan aan tijdens je sollicitatie.
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De agenda van een ASVA bestuurslid
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CONTACTGEGEVENS
ZOEKCOMMISSIE
Voor meer informatie over een bestuursfunctie bij ASVA of de sollicitatieprocedure kun je terecht
bij leden van de zoekcommissie:

Alba van Vliet		

alba.van.vliet@asva.nl

Bibi Smaal

bibi.smaal@asva.nl

Algemeen

zoekco@asva.nl
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DIRECT CONTACT MET BESTUURSLEDEN,
DAGJE MEELOPEN
Specifieke vragen over een bepaalde bestuursfunctie kan je ook direct aan het huidige bestuur
stellen. Wij moedigen je aan om vooral een dagje mee te lopen of een keer een kop koffie te
komen drinken als je nog vragen hebt waar dit boekje geen antwoord op geeft. Maak vooral een
afspraak met het betreffende bestuurslid!

Voorzitter					Alba van Vliet				
						alba.van.vliet@asva.nl
Vicevoorzitter					Maarten Kiers				
						maarten.kiers@asva.nl
Secretaris					Anouke Mandjes				
					
anouke.mandjes@asva.nl
Penningmeester				Maarten Albers				
					
maarten.albers@asva.nl
Algemeen bestuurslid - AKvV			
Lisa de Lange				
						lisa.de.lange@asva.nl

Dit zoekboekje geeft je veel informatie, maar bedenk: ASVA is niet altijd in woorden uit te
drukken. Kom daarom vooral een dagje meelopen!

ASVA.NL

