De Leidsche Flesch

Commissies

Create the things you wish existed

Introductie
Wat leuk dat je interesse hebt in een commissie! Of nog niet en je wilt
je gewoon even oriënteren, ga je gang! In dit boekje kan je lezen wat jij
allemaal kan doen en organiseren bij De Leidsche Flesch. En mocht
er niets bij staan waar je interesse in hebt, maar heb je wel een leuk
idee: laat het ons vooral weten. Alles is mogelijk!
Als je je wilt aanmelden voor een commissie of een superleuk idee
hebt dat je graag wil uitvoeren, kan je altijd even langslopen bij de
assessor intern van het bestuur in de Flesschekamer of een mailtje
sturen naar intern@deleidscheflesch.nl.
Commissie-interesselunch

Mocht je nog wat extra informatie willen ontvangen of wil je gewoon
eens horen wat het nu allemaal teweegbrengt? Kom dan naar de commissie-interesselunch! Bij deze (aanvulling op je) lunch komen alle
commissies aan bod en kun je al je vragen stellen aan ervaringsdeskundigen. Mocht je niet kunnen, kun je natuurlijk altijd met al je vragen terecht bij de assessor intern!
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Commissies voor Dummies
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Woordenboek
Commissies: Een commissie organiseert één of meerdere activitei-

ten, of begeleidt deze door eten te verzorgen. Alle commissies zijn
vrijwillig, maar de meeste zijn niet vrijblijvend. Dit houdt in dat als
je een commissie gaat doen, je een verantwoordelijkheid aangaat
waarbij je met een team medestudenten één of meer mega gave activiteit(en) organiseert. De hoeveelheid werk en verantwoordelijkheid
verschilt per commissie. Er zijn grote, drukke commissies, maar er
zijn ook genoeg commissies waarbij je alleen iets hoeft te doen als je
daar zin en tijd voor hebt. Maar bij iedere commissie geldt hetzelfde:
je leert nieuwe dingen en maakt nieuwe vrienden!
Gilden: Gilden zijn groepen mensen met dezelfde interesse die vrij-

willig en compleet vrijblijvend dingen doen en bij elkaar komen. Je
kunt altijd aanschuiven als je daar zin in hebt, maar je mag ook wegblijven als je geen tijd hebt. Gilden kennen geen vaste bestaansperiode; je kunt altijd vragen of je bij een gilde mag, of aangeven dat je
er weer uit wil stappen als het toch niet jouw ding blijkt te zijn.
Disputen: Disputen zijn deelgroepen binnen De Leidsche Flesch die

binnen een bepaald thema of karakter bij elkaar passen. Ze zorgen
voor open en gesloten activiteiten met hun eigen tintje. Op dit moment kent De Leidsche Flesch 4 disputen, namelijk Kaiser, Ægir, Tara
en Dispuut I&E. De aanmeldingsprocedure verschilt per dispuut en
kan je vragen aan de assessor intern.
Assessor Intern: De persoon in het bestuur die alle commissies on-

dersteunt en in goede banen leidt. Bij hem/haar kun je altijd terecht
voor al je vragen en natuurlijk voor een leuk kletspraatje!

7

Commissies
Voor Jou
Eerstejaarscommissie

De eerstejaarscommissie is een enthousiaste groep Flesch-leden die
het eerstejaarsweekend organiseert. Zij zorgen ervoor dat je met De
Leidsche Flesch en met je mede eerstejaars bekend raakt, en dat je
gewoon een geweldig weekend hebt. Dit weekend wordt ieder jaar georganiseerd, en jij kan hierbij helpen volgend jaar! Komend jaar zal er
namelijk een nieuwe commissie geformeerd worden en jij kan hierin
plaatsnemen en een fantastisch weekend voor de nieuwe
eerstejaars organiseren!
Eerstejaarsreiscommissie

De EJR-commissie organiseert een meerdaagse reis naar het buitenland speciaal voor eerstejaars! Deze reis zal dit jaar van 17-21 januari
plaatsvinden, dus vlak na je laatste tentamen van het eerste semester.
Je bent hiervoor vrijgeroosterd, dus schrijf je vooral in! De locatie zal
tijdens het eerstejaarsweekend (ookwel EJW) bekend gemaakt worden.
Mocht je de reis mega-gaaf vinden en zou jij dit ook wel eens willen
organiseren, of weet je zelf nog een toffe locatie waar jij wel zo’n reis
naartoe zou willen organiseren, dan kan je volgend jaar ook zelf helpen dit te regelen! Zorg dat je gedurende het jaar de inschrijving in de
gaten houdt en wie weet verzorg jij wel zo’n weekend!
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Uitgelicht
Voor en Door Jou
RandomCie
Wat: De randomcommissie organiseert de meest willekeurige activi-

teiten van het jaar! Ze zijn vanaf november actief en vullen het gat op
dat ontstaat doordat de IntCie gestopt is met gave activiteiten regelen.
Ze zorgen daarmee voor superleuke (random) activiteiten! In het verleden hebben ze een drone race gehouden, koningsdag een maand te
laat gevierd en een Pokémon-gevecht plaats laten vinden.
Tijd: Denk aan een uurtje per week.
Looptijd: Vanaf november tot en met juni.

Commissies van A tot Z
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Almanakcommissie
Wat: De almanakcommissie maakt het jaarboek waarin alle avon-

turen van het afgelopen jaar worden gebundeld. De almanak is niet
alleen hét tastbare visitekaartje van De Leidsche Flesch, het is ook
een kostbaar boek vol met dierbare herinneringen aan een prachtig
jaar en deze kan jij zelf ontwerpen! Je hoeft geen InDesign skills te
hebben, maar het wel leuk vinden om vorm te geven en verder kan je
alles leren.
Tijd: Dit is één van de grotere commissies, maar als het werk goed

verdeeld wordt is het niet meer werk dan twee à drie uurtjes per week.
Looptijd: Van juni tot en met april.
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Alumnicommissie
Wat: De Alumnicommissie organiseert activiteiten voor bijna afge-

studeerden en afgestudeerden die lid zijn geweest van De Leidsche
Flesch. Ze organiseren activiteiten voor jonge alumni en een activiteit
voor alle alumni. Daarbuiten maken ze ook de Fleschback; een jaarlijks blad speciaal voor alumni waar gebeurtenissen over de vereniging maar ook wetenschappelijke artikelen in staan.
Tijd: Ongeveer een half uur per week. Rond de paar activiteiten die

elk jaar worden georganiseerd, is het iets drukker.

Looptijd: Dit is een doorlopende commissie, dus je kunt op elk mo-

ment binnenkomen en altijd de commissie verlaten. Kijk dus gerust
een keertje een activiteit of vergadering mee om te zien of je het leuk
vindt!
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BroZusdag
Wat: Het is altijd leuk om je familie te laten zien waar je studeert,

en wat er allemaal te doen is in Leiden. De Broertjes-en-Zusjesdagcommissie organiseert elke twee jaar een dag om broers en zussen een
leuke dag te geven in Leiden, door middel van een aantal gezellige
activiteiten.
Tijd: Voor deze commissie moet wel het een en ander gebeuren, denk

aan 1 tot 2 uur per week. Natuurlijk besteed je vlak voor de activiteit
wat meer tijd aan je commissie, dan is het ongeveer 2 uur per week.
Looptijd: Van juni tot en met november.
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CreaCie
Wat: De creatieve activiteitencommissie organiseert allerlei crea-

tieve activiteiten. Denk bijvoorbeeld aan koekjes versieren, mokken
versieren, shirts maken, Bob Ross nadoen of zandkastelen bouwen.
Als klap op de vuurpijl organiseert de CreaCie ook het Open Podium, waar alle Flesch-leden de mogelijkheid krijgen hun talent te laten
zien. De CreaCie heeft veel vrijheid: je mag helemaal zelf beslissen
wat voor en hoeveel activiteiten je wilt organiseren.
Tijd: De hoeveelheid tijd die hierin gaat zitten ligt aan jullie enthousi-

asme, maar denk aan één uur per twee weken.
Looptijd: Het hele jaar.
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Diescommissie
Wat: De diescommissie organiseert een week vol met activiteiten om

de verjaardag (dies) van de vereniging te vieren. Deze week is in april
en je bent vooral bezig met commissies aanschrijven om een activiteit
in die week te organiseren. Tijdens de diesweek ben je bezig met de
uitvoering van al deze feestelijke activiteiten.

Tijd: Ongeveer een uur per week. In de week zelf ben je meer tijd kwijt

om alle activiteiten te coördineren

Looptijd: Vanaf februari tot en met april.
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ExcurCie
Wat: De excursiecommissie organiseert, je raadt het al, excursies.

Excursies naar pretparken, bedrijven, universiteiten of musea; het
kan allemaal. Jaarlijks worden er meerdere (kleine) excursies georganiseerd, van een dagdeel, maar ook een grote excursie. Deze grote
excursie is vaak een bezoek aan een buitenlandse universiteit in een
weekend. De komende grote excursie is al in november, ga vooral mee!
Tijd: Vlak voor een excursie ben je wat meer tijd kwijt, denk aan twee

uur per week, maar in de rest van het jaar is het erg rustig en ben je
vooral aan het brainstormen voor nieuwe excursies.
Looptijd: Vanaf januari tot en met januari. Vraag aan de assessor in-

tern voor meer informatie.
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FeestCie
Wat: De feestcommissie organiseert feestjes! Bedenk het thema en

maak promotie: dat is het meeste wat je doet. Then it’s time to party!

Tijd: Vlak voor een feest ben je veel promotie aan het maken, maar

buiten dat kost dit erg weinig tijd. Dit is een van de commissies waar
je weinig tijd aan kwijt bent. Het komt neer op ongeveer een uur per
twee weken.
Looptijd: Het hele jaar.
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FrietCie
Wat: De FrietCie frituurt tijdens bepaalde activiteiten. Een andere

commissie kan een aanvraag doen voor frituur, en dan ga jij lekker frituren. Voordelen voor jou zijn: een paar gratis drankjes, gezelligheid,
en niet hoeven afwassen.
Tijd: Deze commissie is vrijblijvend. Elke keer als er een aanvraag is

kun je beslissen of je inderdaad wilt frituren, of dat je tijd hebt om
boodschappen te doen. Als je een paar keer geen tijd hebt is dat geen
probleem!
Looptijd: Dit is een doorlopende commissie. Kijk dus gerust een

keertje tijdens het frituren mee om te zien of je het leuk vindt!
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HistoriCie
Wat: De historische commissie onderzoekt de geschiedenis van De

Leidsche Flesch. Het uiteindelijke doel van deze commissie is om een
boek te onthullen bij het honderdjarige bestaan van de vereniging (in
2023) over de geschiedenis van De Leidsche Flesch.
Tijd: Afhankelijk van je enthousiasme, maar gemiddeld 4 uur per

maand. Het kan ook meer of minder zijn in overleg met de rest van de
commissie. De grootste tijdsinvesteringen zijn archiefdagen
Looptijd: Dit is een doorlopende commissie. Je kunt altijd een keertje
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Een leidse fles

Paul Ehrenfest - Initiatiefnemer DLF

meekijken bij een vergadering of een archiefdag.

IntCie
Wat: De integratiecommissie organiseert een paar geweldige activi-

teiten speciaal voor eerstejaars. Zo zijn er in het verleden bijvoorbeeld
een eerstejaarsbarbecue, een LAN-party, Wie-is-de-mol en een casinoavond georganiseerd. Dit is een erg enthousiaste commissie die er
puur op gericht is om eerstejaars elkaar en de vereniging te laten leren
kennen.
Tijd: Deze commissie bestaat uit veel leden, dus het werk kan goed

verdeeld worden. Hierdoor zou de tijd die je in de commissie stopt
ongeveer gelijk moeten zijn aan één uur per week, met natuurlijk meer
tijd vlak voor een grote activiteit.
Looptijd: Van april tot en met oktober.
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JeuCie
Wat: De spellencommissie organiseert allerlei spel-gerelateerde acti-

viteiten. Denk aan een schaaktoernooi, een LAN-party, een moordspel, een spelletjesmiddag of de epische monopolyrace!
Tijd: De hoeveelheid tijd die hierin gaat zitten ligt aan jullie enthousi-

asme, maar denk aan een uur per week.
Looptijd: Het hele jaar.
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KookCie
Wat: De KookCie kookt voor bepaalde activiteiten. Een andere com-

missie kan een aanvraag doen voor eten, en dan ga jij het koken. Voordelen voor jou zijn: gratis eten, niet hoeven afwassen, en heel veel
dankbare Flesschers! Je hoeft niet te kunnen koken: dat kun je gaandeweg leren. De eerste paar keren kun je helpen met snijden of roeren,
en later weet je ook hoe het moet en kun je zelf de leiding nemen.
Tijd: Deze commissie is tot op zekere hoogte vrijblijvend. Elke keer

als er een aanvraag is kun je beslissen of je inderdaad wilt koken, of
dat je tijd hebt om boodschappen te doen. Als je een paar keer geen
tijd hebt is dat geen probleem!
Looptijd: Dit is een doorlopende commissie. Kijk dus gerust een

keertje tijdens het koken mee om te zien of je het leuk vindt!
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Ledenweekend
Wat: Ieder voorjaar wordt er een weekend georganiseerd waar alle

leden aan deel mogen nemen. Dit weekend zit bomvol met spelletjes
en gezelligheid. Dit is de uitgelezen kans om kennis te maken met andere leden.
Tijd: Deze commissie is goed te doen in een uur per week of zelfs min-

der!

Looptijd: Vanaf november tot en met maart.
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LKP-Commissie
Wat: Het Leidsch kampioenschap programmeren (LKP) is een voor-

ronde van de Benelux Algorithm Programming Contest (BAPC).
Tijdens het BAPC worden programmeeruitdagingen opgelost in de
strijd naar de winst. Wie lost de vraagstukken het snelste op? Het
LKP is de voorronde in Leiden om te bepalen wie onze stad gaat
vertegenwoordigen. Het LKP heeft dezelfde opbouw als het BAPC,
maar dan doen alleen Leidsche studenten mee.
Tijd: Deze commissie heeft genoeg leden om het werk goed te verde-

len. Dit kost ongeveer een uur per week.

Looptijd: Van juni tot en met september.
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Mastercommissie
Wat: De mastercommissie organiseert één activiteit per maand spe-

ciaal gericht op masterstudenten. Het is heel leuk om voor allemaal
internationale studenten een activiteit neer te zetten en op die activiteit lekker met ze te babbelen!
Tijd: Er is één activiteit per maand, om dit te regelen ben je ongeveer

een uur per week kwijt.

Looptijd: Deze commissie loopt van september tot en met juni.
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[Hoofdstuk Titel]
Pubquizcommissie
Wat: De pubquizcommissie organiseert pubquizzen tijdens een don-

derdagborrel. Onze studenten en PhD’s houden heel erg van pubquizzen, dus er zijn vaak veel deelnemers. Een pubquiz is een quiz
met random feitjes, waarbij het team met de meeste goede antwoorden wint.
Tijd: De commissie organiseert gemiddeld één pubquiz per twee

maanden. Als je het werk goed verspreid ben je er hoogstens een half
uur per week mee bezig, maar je kunt er ook voor kiezen om al het
werk in één dag te doen.
Looptijd: Deze commissie loopt van september tot en met juni.
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Open Podium
Wat: De Open Podiumcommissie organiseert het Open Podium,

waar alle Flesch-leden de mogelijkheid krijgen hun talent te laten zien.
Tijd: Er is één activiteit waar je een aantal dingen zoals een locatie op

tijd voor wilt regelen. Je bent hier ongeveer een half uur per week mee
bezig.
Looptijd: Deze commissie loopt van februari tot en met mei
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Ouderdag
Wat: De ouderdagcommissie organiseert één dag: de ouderdag. Dit

is een erg gezellige dag waarin er proefjes worden gedaan in het Huygens, programmeeroefeningen in het Snellius, en er verscheidene
lezingen worden gegeven waardoor het je ouders ongeveer duidelijk
wordt wat je zo de hele dag uitspookt.
Tijd: Dit is een vrij grote activiteit met veel deelnemers, dus daardoor

gaat er wat meer tijd in zitten. Wel is er in de afgelopen jaren goed
gedocumenteerd wat er is gedaan, dus dat scheelt weer tijd. Denk aan
gemiddeld twee uur per week.
Looptijd: Vanaf december tot en met maart.
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Reiscommissie
Wat: Ieder jaar wordt er naast de eerstejaarsreis ook een reis voor ou-

derejaars georganiseerd. Deze zijn gescheiden omdat het niveau tijdens lezingen voor deze twee groepen erg ver uit elkaar liggen. De reis
duurt vaak een week en is altijd naar een universiteit in het buitenland. Als commissielid heb je het grote voordeel dat je gegarandeerd
mee mag op reis!
Tijd: Een reis organiseren kost flink wat tijd en dit is dan ook één van

de drukste commissies van de hele vereniging. Het zal neerkomen op
gemiddeld zo’n twee tot drie uur per week.
Looptijd: Van juni tot en met mei.
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SportCie
Wat: De sportcommissie organiseert verscheidene sportactiviteiten.

Denk bijvoorbeeld aan een basketbaltoernooi, beachvolleybal, mountainbiken, boulderen of meedoen aan de Nieuwjaarsduik in Scheveningen. Dit is een erg vrije commissie, wat inhoudt dat je zelf mag
bedenken wat je gaat doen, dus als je heel graag wilt gaan trampolinespringen, dan kan dat. Verder zorgt de sportcommissie doorgaans
ook dat De Leidsche Flesch met een team meedoet aan de jaarlijkse
Batavierenrace.
Tijd: Denk aan een uurtje per twee weken.
Looptijd: Het hele jaar.
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Symposium
Wat: Om het jaar wordt er een symposium binnen de vereniging ge-

organiseerd. Dit is een dag vol lezingen met (inter)nationale sprekers
van een onderwerp wat binnen de studies valt. Dit is een hele leerzame en leuke dag waarin ook andere kanten van de wetenschap belicht
worden die normaal in college niet behandeld worden. Dit zijn vaak
enorm leerzame lezingen omdat je eens met een andere, frisse blik
naar een probleem kijkt.
Tijd: Als de sprekers een beetje meewerken is het te doen in een uur-

tje per week.

Looptijd: Van mei tot en met februari.
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Tosticommissie
Wat: Je maakt tosti’s voor de all-you-can-eat tostilunch die om de

week op donderdag is. Deze commissie wordt altijd heel erg gewaardeerd! Ook kun je een tosti-diner of iets anders ludieks organiseren
als je dat leuk lijkt. Een voordeel: je eet zelf gratis onbeperkt tosti’s!
Tijd: Dit is een vrijblijvende commissie, dus als je een donderdag géén

tijd hebt, dan is dat niet heel erg. Voor deze commissie hoef je echt
alleen boodschappen te doen en tosti’s te bouwen, dus denk aan twee
uurtjes per tostilunch.
Looptijd: Het hele jaar.
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VVV-Commissie
Wat: De Vrienden-van-Vroegercommissie organiseert om het jaar

een dag speciaal voor je vrienden van de middelbare school, voetbal of
nouja…. vroeger eigenlijk! Deze dag is bedoeld om aan je vrienden te
laten zien hoe het leven als student er eigenlijk uitziet. De dag bestaat
meestal uit een spel in de stad, gevolgd door een gezellige activiteit op
het Snellius met een afsluitend biertje! Dit jaar wordt de Vrienden van
Vroegerdag niet georganiseerd, je kunt in juni in de commissie gaan
die dit in 2019 organiseert.
Tijd: Ongeveer een uur per week.
Looptijd: Vanaf juni tot en met november
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WorkshopCie
Wat: De Workshopcommissie zal gedurende het jaar verschillende

workshops organiseren. Dit zijn zowel educatieve als niet-educatieve
workshops, zoals een GIT-workshop of een stijldans workshop. Heb
je dus altijd al een nieuwe vaardigheid willen leren, dan kan je ervoor
zorgen dat hier een workshop voor wordt georganiseerd!
Tijd: Ongeveer een uur per week.
Looptijd: Het hele jaar.
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Gilden
Grafisch gilde:

Voor vrijwel elke activiteit worden er posters opgehangen, maar die
moeten natuurlijk wel gemaakt worden. De gildeleden van het grafisch gilde zijn degenen die deze posters maken. Ook maken ze wel
eens logo’s voor commissies. Dit gaat als volgt: een commissie (of het
bestuur) mailt naar het grafisch gilde met een aanvraag, en als je dan
tijd en zin hebt reageer je dat jij de poster zal maken. Hiervoor heb je
nog helemaal geen kennis van illustrator nodig, want dat kun je leren!
Vrijwel alle huidige leden van het gilde hadden nog geen ervaring met
grafisch design voordat ze gildelid werden. Door posters te maken,
en gezamenlijke werkavonden krijg je steeds meer vaardigheid. Het
leuke is: jouw posters hangen door het hele gebouw!

DE 3 ZEKERHEDEN VAN HET

GRAFISCH GILDE
AaBbCc
AaBbCc

Tekst

AaBbCc

Lorem ipsum
dolor sit amet

Leesbare
lettertypes

Goeie
compositie

3mm

3mm

Correct
geprint

Hulp bij je -logo, -poster of -boekje?
Mail naar grafisch@deleidscheflesch.nl
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Gilden
Fotografengilde:

Het is leuk om naar activiteiten te gaan, maar het is ook leuk om activiteiten te herinneren. Daarom is bij veel activiteiten een fotograaf
die mooie foto’s maakt gewenst. Vind jij het leuk om foto’s te maken,
meld je dan vooral aan voor het fotografengilde! Je hoeft geen goede
camera te hebben, want de vereniging heeft er zelf eentje. Dit is weer
volledig vrijblijvend, dus je kunt altijd aangeven dat je wel foto’s wilt
maken, maar je kunt ook overslaan als je geen tijd of geen zin hebt.
Vraag een keer aan de fotograaf op een activiteit of je ook wat foto’s
mag maken: dan zie je gelijk of je het leuk vindt. Het voordeel: je mag
gratis meedoen met activiteiten!
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Gilden
ICT-gilde:

De Leidsche Flesch heeft haar eigen ICT, en dat moet onderhouden
worden. Als je het leuk vindt om te programmeren of het wil leren,
schuif dan een keer aan bij een ICT-avond! Je hoeft geen achtergrondkennis te hebben, als je het maar interessant vindt. Zelfs mensen met
een voorliefde voor Excel of LaTeX worden erg gewaardeerd.
Elke maand is er een ICT-avond waarin de gildeleden vanaf vijf uur
tot zo laat je maar wil zitten te klussen. Er is altijd gratis frisdrank en
er zijn gratis snacks, dus het is zeker een fijne werk- en leeromgeving.
Je kunt zelf kiezen of je wel of niet bij een ICT-avond aanwezig bent en
voor hoe lang. Kom eens een keertje kijken hoe het is!
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Gilden
Tappersgilde:

Er is een bar in het Snellius: de FooBar. Deze FooBar is elke donderdag open. Elke donderdag? Ja, elke donderdag! Ook als kerst op een
donderdag valt? Ja, dan ook. Daarnaast is de FooBar ook open op aanvraag van De Leidsche Flesch of een van de instituten in het Snellius,
waardoor de bar in sommige weken elke dag open is.
Dit betekent dat er ook tappers nodig zijn om de FooBar te bemannen, als tapper ben je vanaf vijf uur welkom om achter de bar te staan.
Er wordt verwacht dat je tot een uur of tien blijft, maar als je eerder
weg wilt is dit prima mogelijk. Er zijn twee tapcursussen aan het begin van het jaar, en als je daar niet bij kan zijn zal een van de FooBarcommissieleden je tijdens een borrel uitleggen hoe de tap werkt. Het
is helemaal niet moeilijk, dus binnen een uurtje weet je hoe het werkt.
Bar staan is verder erg gezellig: je spreekt iedereen een keertje en iedereen waardeert de barman. Ga naar een borrel en bedenk of dit je
leuk lijkt. Proost!
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VerO-Commissies
Introductie
Buiten de commissies van De Leidsche Flesch bestaan er ook vier
commissies die activiteiten voor studenten van de gehele faculteit organiseren: de VerO-commissies. In iedere commissie zit iemand van
elke studievereniging van de faculteit, zo leer je mensen van de hele
faculteit kennen!

Faculty Party
Wat: In november wordt er een feest georganiseerd voor de gehele

faculteit. Dit is een geweldige gelegenheid om bèta’s van andere verenigingen te leren kennen! De commissie organiseert de locatie, het
thema en de promotie.
Tijd: Dit hangt af van de andere commissieleden, denk aan een uurtje
per week.
Looptijd: Van september tot en met november.

Open Mic Night
Wat: Jaarlijks wordt er eind november een avond georganiseerd

waarop de hele faculteit kan shinen op het podium! Iedereen kan zich
aanmelden om een act te doen, dit loopt uiteen van zang, dans, cabaret tot goochelen. Dit is altijd een erg leuke avond waarop je kan zien
waar je mede bèta’s goed in zijn! Wel is het aantal acts per vereniging
beperkt, want er zijn vrij veel verenigingen. Heb je echt een supergave
act, geef je dan snel op!
Tijd: Dit hangt af van de andere commissieleden, denk aan één tot
anderhalf uur per week.
Looptijd: Van september tot en met november.
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Science Gala
Wat: De bèta’s trekken rond Valentijnsdag ieder jaar hun mooiste

outfits aan voor het science gala en komen hier in groten getale naartoe. Het is een avond vol muziek, dans en gezelligheid, eentje om van
te genieten!
Tijd: Dit hangt af van de andere commissieleden, denk aan één tot
anderhalf uur per week
Looptijd: Van oktober tot en met februari.

Science quiz
Wat: Wie heeft de grootste voorraad aan onnozele kennisfeitjes? Wie

kan het beste de uitkomst van een proef voorspellen? Wie kan het beste gokken? Dit zijn allemaal vragen die beantwoord worden tijdens
de jaarlijkse science quiz. Ga jij naar huis met eeuwige roem, of een
troostprijs?
Tijd: Denk aan een uurtje per week.
Looptijd: Van januari tot en met mei.
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:

Eigen Ideeen
Als je een gaaf idee hebt voor een activiteit, maar je vindt het niet bij
een van de al bestaande commissies passen, geef dat dan vooral aan!
In het verleden zijn er bijvoorbeeld ook een bakcommissie, een vuurcommissie en een dartcommissie geweest, die bestonden uit leden die
zelf heel graag die commissie wilden vormen. Dus heb je een groepje
vrienden met een goed idee, of heb je zelf een geweldig idee maar weet
je niet hoe je het moet aanpakken? Ga dan naar de assessor intern van
het bestuur, hij/zij zal je vol enthousiasme ontvangen!
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Interesse?
Naam: _________________
Loop langs in de FK, stuur een mailtje naar intern@deleidscheflesch. nl
of kruis een van deze dingen aan en zorg dat het bij het bestuur terecht
komt!
Start eerste semester

❒❒ Creatieve Activiteitencommissie
❒❒ Faculty Party (VerO)
❒❒ Feestcommissie
❒❒ Jeucommissie
❒❒ Ledenweekendcommissie
❒❒ Mastercommissie
❒❒ Open Mic Night (VerO)
❒❒ Ouderdagcommissie

❒❒ Pubquizcommissie
❒❒ RandomcommissieWW
❒❒ Science Gala (VerO)
❒❒ Science Quiz (VerO)
❒❒ Sportcommissie
❒❒ Tosticommissie
❒❒ Workshopcommissie

Start tweede semester

❒❒ Diescommissie
❒❒ Eerstejaarscommissie

❒❒ Excursiecommissie
❒❒ Open Podiumcommissie

Start eind van collegejaar

❒❒ Almanakcommissie
❒❒ Eerstejaarsreiscommissie
❒❒ LKP-commissie
❒❒ Reiscommissie

❒❒ Symposiumcommissie
❒❒ Vrienden-van-Vroegercomissie
❒❒ Broertjes-en-Zusjesdagcommissie
❒❒ Integratiecommissie

Doorlopend

❒❒ Alumnicommissie
❒❒ Historische commissie

❒❒ Kookcommissie
❒❒ Frituurcommissie

Gildes

❒❒ Grafisch gilde
❒❒ Fotografengilde
❒❒ ICT-gilde

❒❒ Tappersgilde
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Ontwerp: Tineke Nogarede

DON’T BE AFRAID OF THE
ENORMITY OF THE POSSIBLE

