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1 Inleiding

Commissies zijn erg gaaf. Je kan samen met andere mensen allerlei leuke dingen doen en organiseren.
Maar hoe werkt een commissie bij De Leidsche Flesch? Na het lezen van dit document ken je alle ins
en outs van DLF-commissies.

2 Commissiewiki5

De Leidsche Flesch heeft een Commissiewiki, waar je naast dit document nog meer algemene informatie
en tips van je voorgangers specifiek voor jouw commissie vindt. De Commissiewiki is te vinden op
www.deleidscheflesch.nl/commissiewiki, je kunt er op inloggen met je Flesch-account.

3 Functies

Een commissie heeft een aantal functies, namelijk de grote drie: Praeses, Ab-actis en Quaestor, en een10

aantal Assessores, die een specifieke taak hebben in de commissie (bijvoorbeeld Assessor Promotie of
Assessor Locatie).

• Praeses: Dit is de voorzitter van de commissie. Hij/zij leidt de vergadering en zorgt voor de
agenda (zie 5.2). Ook zorgt hij/zij ervoor dat iedereen zijn of haar actiepuntjes (zie 5.4) doet.

• Ab-actis: Dit is de secretaris van de commissie. Hij/zij notuleert (zie 5.3) bij elke vergadering15

en zorgt voor de post(voor zover aanwezig).
• Quaestor: Dit is de penningmeester van de commissie. Hij/zij beheert de financiën van de

commissie en houdt bij hoeveel geld aan elke activiteit uitgegeven kan worden. Ook wordt er
snel een begroting gemaakt en naar de Quaestor van het bestuur gestuurd.

• Assessor: Dit commissielid heeft een commissiespecifieke taak. Dit kan bij de formatie van de20

commissie of op een later moment worden gedefiniëerd.

4 Communicatie

4.1 Alias

Voor goede samenwerking binnen een commissie is communicatie erg belangrijk. Hierom krijgen jullie
een eigen alias! Dit zal in de vorm zijn van ”commissienaam”@deleidscheflesch.nl. Alles wat naar25

deze alias gestuurd wordt komt automatisch bij alle commissieleden terecht. Je kan hem bijvoorbeeld
gebruiken om vragen naar je commissiegenoten mailen en documenten, zoals de agenda en notulen(zie
5.2 en 5.3). Het is handig om ook een WhatsAppgroep aan te maken, om snel en handig met elkaar
te kunnen overleggen.

4.2 Google Drive30

Een google drive is erg handig om alle belangrijke documenten, zoals agenda’s, notulen, begroting,
realisatie etc. in op te slaan. De Assessor Intern van het bestuur heeft voor jullie een drive met daar
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in dit document, een checklist voor activiteiten en jullie CommissieStartDocument. Daar worden de
hele commissie na de formatie voor uitgenodigd.

5 Vergaderen35

Als je leuke activiteiten wil organiseren, moet je afspraken maken met elkaar en met anderen. Dit kan
je het beste doen in een vergadering. Overigens kunnen vergaderingen harstikke gezellig zijn.

5.1 Vergadering

Een vergadering is een bijeenkomst van alle commissieleden. Tijdens een vergadering bespreek je
relevante en vaak ook minder relevante dingen en maak je afspraken met elkaar. De praeses van de40

commissie zorgt voor een agenda die je gezamenlijk tijdens de vergadering doorloopt.

5.2 Agenda

De praeses stuurt op tijd een agenda naar de commissie, zodat iedereen zich kan voorbereiden op elk
agendapuntje. Wat er op een agenda staat hangt af van wat er besproken moet worden, maar enkele
puntjes staat er altijd op, zoals:45

• Opening
• Vaststellen aanwezigen
• Vaststellen agenda
• Goedkeuren notulen
• (hier bijvoorbeeld de volgende activiteit)50

• nog enkele puntjes
• volgende vergadering
• W.V.t.T.K. 1

• Rondvraag 2

• Roddels 3
55

• Sluiting

5.3 Notulen

De praeses leidt de vergadering en opent en sluit elk puntje. De Ab-actis notuleert bij elk puntje wat
er gezegd wordt. Na de vergadering maakt de Ab-actis de notulen af en leesbaar en stuurt ze naar de
commissiealias en zet ze op de drive.60

5.4 Actiepuntjes

Als er afspraken gemaakt worden in de vergadering (jij gaat dit en dit zus en zo doen), dan is het
handig om een compleet lijstje met actiepuntjes in de notulen te noteren aan het eind. Als de Ab-actis
geen tijd heeft om de notulen snel af te maken, dan is het handig om dit lijstje alvast apart te mailen
naar je commissie.65

6 Quaestoraal

Activiteiten kunnen gaver worden als je er meer geld aan uitgeeft, en je krijgt een bepaalde bedrag
van De Leidsche Flesch om je activiteiten te organiseren. Maar hoeveel geld kun je gebruiken voor
elke activiteit?

1Wat Verder ter Tafel Komt: bij dit puntje kunnen onderwerpen die nog niet op de agenda stonden, maar tijdens de
vergadering aan het licht kwamen, besproken worden.

2Bij dit puntje vraagt de voorzitter aan alle commissieleden of die nog iets te zeggen of te vragen hebben.
3De meningen verschillen of dit puntje voor of na de sluiting op de agenda hoort, en of de roddels wel of niet

genotuleerd worden. Hierover kunnen commissies zelf een mening vormen.
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6.1 Begroting70

Om dit duidelijk te kunnen zien maakt de quaestor een begroting. In deze begroting (het liefst in
excel format) staat bij elke activiteit hoeveel geld er aan uit wordt gegeven en ook uitgesplitst wat
elk item kost. Om een idee te krijgen hoe een begroting er uit ziet, kan je kijken naar de voorbeeld
begroting (te vinden op de commissiewiki). Hierin kan je ook enkele tips vinden.

6.2 Realisatie75

Aan het einde van de looptijd van de commissie moeten alle financiën rond zijn. Daarom maakt de
quaestor ook een realisatie. Dit lijkt op de begroting, maar dan zijn alle bedragen precies gelijk aan
wat er uitgegeven is. Het is handig om deze bij te houden gedurende de looptijd van de commissie,
zodat je weet hoeveel geld er precies over is voor de volgende activiteiten.

7 Activiteiten80

Als je eenmaal een gaaf idee hebt voor een activiteit moet je natuurlijk ook een goede datum hebben.
Je kan een datum aanvragen bij de Assessor Intern van het bestuur, die de activiteitenagenda beheert.
Het is handig als je van te voren al enkele mogelijke data in je hoofd hebt, waarop je graag de activiteit
wil plannen. Denk bij het prikken van een datum aan colleges, tentamens en andere activiteiten.

7.1 FooBar85

Wist je dat we een eigen bar hebben? We zijn mede eigenaar van de FooBar in het Snellius. Via de
Assessor Intern kan je vragen of de activiteit ook in de FooBar kan plaatsvinden. Dit kan meestal wel,
op voorwaarde dat we de andere gebruikers niet in de weg zitten met onze activiteit als zij ook een
borrel hebben op die dag.

7.1.1 Tapperskosten90

Als je de FooBar aanvraagt voor een activiteit, dan worden er tappers gezocht die op die avond de
bar open houden. Hier zitten wel enkele voorwaarden aan, de tappers drinken namelijk gratis (met
een maximum van één drankje per half uur) en als er eten is bij de activiteit eten ze gratis mee. Dit
wordt betaald door degene die de bar aanvraagt, begroot dus deze tapperskosten ook in!

7.2 Lokaal95

Als je een lokaal in het Snellius wil gebruiken voor een activiteit, vraag dit dan ook aan de Assessor
Intern. Hij/zij zal dan met het gebouwbeheer overleggen wat er mogelijk is.

7.3 Promotie

Activiteiten zijn nóg leuker als er veel mensen zijn! Begin dus op tijd met promotie.

• Stuur op tijd (liefst twee weken van te voren) een weekmail stukje met beschrijving van je100

activiteit naar weekmail@deleidscheflesch.nl.
• Foto’s en filmpjes van je activiteit zijn gaaf. Als je een activiteit op deze manier wil vereeuwi-

gen, dan kan je het Fotografengilde mailen op foto@deleidscheflesch.nl. Vergeet ze niet te
bedanken!4

• De Leidsche Flesch heeft ook een facebookgroep! Je kan hierop ook een leuk berichtje over je105

activiteit zetten.
• Hang een inschrijflijst op bij het bord naast de Flesschekamer! Template staat op de wiki.
• Zorg dat er minstens twee weken van te voren een poster hangt voor je activiteit.

4Dit kan bijvoorbeeld met een gratis drankje/avondeten bij de activiteit.
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7.3.1 Poster

Als je een poster voor je activiteit wil, maar zelf geen kan maken, mail dan naar110

grafisch@deleidscheflesch.nl. Het Grafisch Gilde maakt met plezier deze poster voor je. Vergeet
ze niet te bedanken!4 Als je eenmaal een poster hebt, dan kan je hem ophangen! Dit kan je op
verschillende plekken doen:

In het Snellius:

• Op de FlesscheDeur: hierop zit magneetverf, dus hang je poster met magneetjes op.115

• Op het krijtbord naast de Flesschekamer.
• Op het prikbord, schuintegenover het krijtbord.
• Op de rode blokken bij de ingang, je kan beide kanten gebruiken.

In het Huygens: Op elke verdieping van het Huygens kan je een poster plakken bij de liften. De
belangrijkste plekken zijn echter:120

• De 0e, 1e, 2e, 3e, 4e en 5e verdieping naast de liften.
• De Kaiserlounge (als je activiteit vooral voor masters is). Deze kan je bereiken door de lift,

direct links na de ingang van het Huygens, te nemen naar de 5e verdieping en de gang schuin
tegenover de liften in te lopen.

• De staande borden in de hal op de begane grond (soms is hier plek). Als daar geen plek is, kun125

je de pilaren in het stuk hal bij De Sitterzaal ook nog beplakken.

7.4 Eten

Activiteiten lopen doorgaans vanaf 17:00. Het is dus fijn als je deelnemers van je activiteit avondeten
kan verschaffen. Je hebt doorgaans dan drie opties:

• De KookCie kan je helpen met het verzorgen van een goedkope, doch voedzame maaltijd! Mail op130

tijd naar kook@deleidscheflesch.nl. Koken doen ze graag, maar je zult zelf moeten afwassen.
• De FrietCie verzorgt gefrituurde lekkernijen bij avondactiviteiten. Dit kan dienen als snack bij de

activiteit of als volledige avondmaaltijd. Je kan ze bereiken op frietcie@deleidscheflesch.nl.
Doorgaans helpen commissieleden achteraf met het schoonmaken van de frituurpannen.

• Kies een leuke fastfoodketen en maak een bestellijst hiervoor. Favorieten hierbij zijn Taco135

Mundo, Domino’s, City Snack, Smulshop en Woo Ping.

Let op: vraag je de kook- of frituurcommissie om hulp, dan help je natuurlijk ook met schoonmaken!
Doorgaans eten deze mensen ook gratis.
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