








In het afgelopen jaar zullen jullie vaak genoeg voorstelstukjes van mij te zien hebben 
gekregen, dus bij deze zal ik de namen van mijn katten en mijn vroegere droombaan even 
achterwege laten. Ik neem jullie liever mee in mijn overwegingen om in de achtbaan, die ook 
wel een bestuursjaar wordt genoemd, te stappen.

Ik was iemand die altijd al hield van een drukke planning. Op de middelbare school com-
bineerde ik wekelijks vier dagen dansles met twee avonden werken in de horeca. Na een 
rustig eerste studiejaar, strooide de verhuizing naar Amsterdam wat roet in het eten. Ik 
werd mentor en voorzitter van de Toneelgroepcommissie en was in het tweede jaar vaak op 
MFVU-activiteiten te vinden. Samen met de extra vakken van het Honours Programme en 
het lidmaatschap bij een roeivereniging puilde mijn agenda zowat uit. Toen een deel van mijn 
vrienden zich besloot aan te melden voor het MFVU-bestuur, heb ik deze optie ook zeker 
overwogen. ‘Hoeveel drukker kan het zijn dan nu?’, dacht ik. Ik heb in mijn tweede jaar de 
keuze gemaakt om het bestuursjaar te laten schieten, simpelweg omdat ik niet genoeg gem-
otiveerd en overtuigd was van mijn eigen kunnen. De maanden daarna heb ik natuurlijk 
weleens gebaald, toen ik het 65e bestuur zag groeien als personen en als vriendengroep. Ik 
besloot mij aan te melden voor de introductiecommissie van 2016, een fantastische ervaring 
die mij erg veel bijgebracht heeft. 

Mijn voornemen om na de introductiecommissie in mijn derde jaar klaar te zijn met de 
MFVU is behoorlijk mislukt. De nieuwe lading eerstejaars enthousiasmeerden mij zo enorm 
dat ik mijn neiging naar een bestuursfunctie niet kon negeren. Maar waar zou ik dan geschikt 
voor zijn? Ik was enorm chaotisch en een beetje een flapuit. Ik wist vaak niet zo goed hoe ik 
moest reageren in moeilijke gesprekken en ik was een drama in spreken voor grote groepen. 
Ik sliep met een nachtlampje en droeg het liefst mijn Harry Potter sjaal. Dit leek me niet bep-
aald de perfecte cocktail voor een bestuurslid, in combinatie met het feit dat ik altijd en overal 
onvoorbereid en te laat binnen kwam wandelen. Na uren en uren praten over functies, per-
soonlijkheden, ervaringen en mogelijkheden was ik er eindelijk uit, maar durfde niet te koop 
te lopen met mijn wens om voorzitter te worden.

Pas later kwam ik erachter dat een voorzitter gewoon één van de acht functies is, niets meer 
en niets minder. Je hoeft je niet beschaamd of cool te voelen in deze positie, je werkt niet 
harder of beter. Ook een onervaren chaoot als ik is het gelukt om de aanpassing tot leiding-
gevende te voltooien, zolang je er maar voor openstaat om het te leren. 
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Tessa Coltof
66e voorzitter der MFVU

Veel studenten komen naar mij toe met een ondeugende glimlach en zeggen dan dingen als; 
‘Ja maar Tessa, jij bent hier toch de baas?’ Nou, nee. Hoe interessant het ook klinkt om voor-
zitter of ‘praeses’ te zijn, een dictatorschap is bij de MFVU ver te zoeken. Alle beslissingen die 
genomen moeten worden, nemen wij met zijn achten. 

Als bestuur ben je een team waarin elke speler zijn eigen vakgebied ofwel eilandje heeft, maar 
ik heb het geluk om van alles een klein beetje mee te mogen krijgen. Wanneer mensen mij 
vragen mijn functie te beschrijven, benoem ik vaak dat ik in tegenstelling tot de rest nauweli-
jks eigen taken heb. Mijn functie bestaat voor een groot deel simpelweg uit de andere zeven 
bestuursleden. Aan mij de eer om die alle zeven te ondersteunen, helpen, controleren en be-
geleiden totdat de ongeorganiseerde chaos een gestructureerde chaos is geworden. Maar hoe 
doe je dat in hemelsnaam? Zelfs ik ben daar nog niet helemaal achter, maar het oppikken van 
kleine signalen - zoals het toch net even iets langer blijven hangen als iemand zwetend over 
zijn of haar computer gebogen zit - is een goed begin. Dit betekent dat doordeweekse werkti-
jden van negen tot vijf een illusie zullen blijven. Je zult zien dat de plicht roept op het moment 
dat jij net even dacht vrij te hebben, maar dat vind ik juist het mooie van mijn functie. Een 
voorzitter ben je altijd, dag en nacht, als mijn bestuur me nodig heeft zorg ik dat ik er voor ze 
ben, en vice versa.

Naast als deze interne communicatie, houd ik mij natuurlijk ook bezig met de rest van de 
vereniging. Als voorzitter ben je de externe vertegenwoordiger, ofwel ‘het gezicht van de 
vereniging’. Dit betekent collegepraatjes houden, speeches geven, voorwoorden schrijven en 
contact onderhouden met de faculteit. Een volle Amstelzaal is eventjes slikken, maar zelfs 
types met plankenkoorts (zoals ik) weten daar gelukkig een weg in te vinden. Ook het contact 
met de faculteit valt onder mijn portefeuille, zoals maandelijkse gesprekken met de opleid-
ingsdirectrice en herhaaldelijk overleg over huisvesting en faciliteiten van de MFVU. Geluk-
kig is er ook veel overleg met leeftijdsgenoten, zo heb ik zitting in het LOGSO (Landelijks 
Overleg Geneeskundige Studenten Organisaties), het OFSO (Overleg Facultaire Studenten 
Organisaties) en de G5 (grootste vijf verenigingen van de VU). 

Het leuke aan het voorzitterschap is, dat je naast al deze serieuze taken ook nog ruimte hebt 
voor eigen projecten. Zo heb ik dit jaar mogen werken aan een nieuwe contributiemethode en 
heb ik bijgedragen aan de commissieborrel en de toegang voor internationale minorstudent-
en. Als laatste project heb ik de eer om een nieuw kandidaatsbestuur te begeleiden en helpen, 
hopelijk zien we elkaar daar.
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Irene Scholl
66e vicevoorzitter der MFVU

“Wat kom jij helemaal in Amsterdam doen dan?”

Je wilt niet weten hoe vaak ik die vraag de afgelopen twee jaar heb gehoord. Schijnbaar is mijn 
accent toch niet zo goed te verbloemen. Ik wilde dit stukje niet beginnen met de standaard 
informatie over mijn geboorteplaats maar om mij goed te leren kennen is het wel van belang 
om te weten dat mijn roots in het zuidelijkste puntje van Nederland liggen: Maastricht.

Zuidelijk opgroeien gaat samen met lekker eten, veel buiten spelen en een bepaalde relaxt-
heid. Ondanks de fijne sfeer en omgeving waarin ik mij bevond besloot ik een avontuur aan 
te gaan en sprong de intercity in om Amsterdam mijn nieuwe hometown te maken. Ik kende 
bijna niemand, kende de weg niet en kwam terecht in een hele andere mentaliteit. Nadat ik op 
de eerste avond van de introductieweek de weg kwijt raakte dacht ik: “waarom doe ik dit”. 

Mijn sociale leven speelde zich vooral nog af in Maastricht en mijn vriendinnen uit Amster-
dam zaten allemaal bij verschillende verenigingen. Dit resulteerde er in dat de MFVU mijn 
gezicht pas voor het eerst tijdens de sollicitaties voor het mentorschap voor de introductie 
2016 zag. Met veel geluk mocht ik me die zomer inderdaad mentor noemen en ik had de 
week van mijn leven. Die mensen bij de MFVU waren eigenlijk toch best leuk allemaal. Om-
dat ik het zo gezellig vond besloot ik te solliciteren bij de Reiscommissie. Dat vond ik al heel 
wat. En toch heb ik daar maar een paar weken in gezeten want het volgende avontuur stond 
alweer klaar. 

Dat ik ooit in het MFVU-bestuur een functie zou vervullen was voor mij tot 2 weken voor de 
deadline nog compleet ondenkbaar. Zelfs op de eerste bestuursinformatieavond had ik de am-
bitie nog niet, en was ik dus niet aanwezig. Ergens tussen de eerste bestuursinformatieavond 
en de deadline is er een zaadje geplant die enorm snel is gaan groeien. Toen ik wist dat ik het 
stiekem toch best leuk vond, ben ik er ook vol voor gegaan.

Als onervaren jonkie, die net pas bij de MFVU kwam kijken, begon ik aan de sollicitaties. 
Geen idee van hoe die hele vereniging in elkaar zat, geen idee van wat alle functies nu precies 
waren en geen idee van waar ik nu eigenlijk aan begon. Net zoals de stap om vanuit Maas-
tricht naar Amsterdam te verhuizen en in het diepe te duiken, was dit een avontuur waarvan 
ik niet wist hoe het zou aflopen. En echt, neem die duik. Wat is het ontzettend bijzonder 
onderwater! 
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Irene Scholl
66e vicevoorzitter der MFVU

Instagram, Snapchat, Facebook – tegenwoordig onmisbaar op smartphones. En al helemaal 
op die van mij, want dat is een deel van mijn bestuurswerk. Maar ik doe ook andere dingen. 
Als vicevoorzitter doe je eigenlijk werk in verschillende catagoriën.

Allereerst de promotie. Promo promo promo, mijn  bestuursleden worden er soms gek van. 
“Nodigen jullie je vrienden wel uit?”of “Hoe zit het met de poster voor je activiteit?” Omdat 
de MFVU vele activiteiten heeft die op verschillende manieren te promoten zijn coördineer ik 
dit. Je maakt schema’s van wanneer evenementen online komen op de Facebook, wanneer het 
tijd is voor een Instagrampost of wanneer er even een bericht tussendoor kan. Daarbij heb je 
veel contact met de promotiecoördinatoren van commissies, want uiteindelijk ben jij degene 
die eindverantwoordelijk is voor de promotie van een evenement. 
Ik ben daarom veel te vinden achter mijn computer in de bestuurskamer.  Bezig met Pho-
toshop, Indesign, Facebook , de website en applicatie. Maar niet alleen ben ik veel in de 
bestuurskamer, bij repro in het VU hoofdgebouw kennen ze namelijk inmiddels mijn naam 
omdat ik daar wekelijks kom om mooie prints te laten maken.  Het promotiewerk is redelijk 
constant met soms wat drukkere periodes. Aan het eind van de maand schrijf ik bijvoorbeeld 
de nieuwsbrief en maak ik de maandagenda en het lid van de maand. Er is dus geen reden om 
stil te zitten!

Buiten al deze promotie zorg ik ook, dat evenementen binnen de Medische Faculteit kunnen 
plaatsvinden. Zo houd ik contact met de huismeester en zorg ik dat benodigde lokalen of de 
kantine gereserveerd zijn. 

Nog een andere catagorie heeft meer te maken met de titel die ik draag. Het ondersteunen 
van de voorzitter en de rest van mijn bestuur. Dit is misschien ook wel het moeilijkst, omdat 
dit elk moment anders is. Soms gaat mijn focus meer uit naar Tessa, soms naar mijn mede 
bestuursgenoten en soms naar het vervangen van mensen.

Buiten al deze vaste taken heb ik ook nog tijd over om andere taken op me te nemen. Zo heb 
ik meegeholpen aan het organiseren van de skireis, kon ik een grote commissie zoals de In-
troductiecommissie begeleiden en heb ik de grote eer om het kandidaatsbestuur te mogen 
begeleiden.

Het leuke aan mijn functie vind ik dat je super zichtbaar werk levert. Het gevoel wanneer 
iemand jouw zelfgemaakte poster complimenteert is ongelofelijk. Maar het allerbeste is dat je 
buiten al je taken er ook kan zijn voor je voorzitter en mede bestuursgenoten. Je doet dit jaar 
met zijn achten en het is fijn om er voor te kunnen zorgen dat iedereen zich goed voelt. Het is 
net als een groot gezin, en daar ben ik dankbaar voor. 
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Bjørn Kos
66e penningmeester der MFVU

Hallo allemaal, zoals de meesten van jullie wel weten ben ik Bjørn, 19 jaar en kom ik uit het 
pittoreske Langedijk. Toen ik iets meer dan twee jaar geleden met de studie geneeskunde 
begon zag mijn leven er een stuk anders uit. Ik woonde toen zes dagen per week bij mijn (in-
middels) ex-vriend in Rotterdam. Nou klinkt Rotterdam redelijk dichtbij, maar als je vanuit 
Delfshaven met OV naar de VU probeert te komen, dan gaat het allemaal niet zo gemakkeli-
jk.  

Het eerste halve jaar bestond dan ook voornamelijk uit met ’s ochtends precies één minuut 
te laat te komen en ’s middags direct naar de Amstelveenseweg  te hollen. De MFVU vond ik 
maar eng en raar, soms werd ik wel meegesleept naar een CATjelam, maar meestal sneakte ik 
binnen een uur weg. Dit veranderde in februari, toen ik 3 dagen voordat de befaamde skire-
is begon (bijna onder dwang) een kaartje heb gekocht. Tijdens skireis hebben verschillende 
mensen mij op ook wel verschillende manieren uit mijn schulp gehaald en heb ik besloten 
om mijn leven een beetje om te gooien: de relatie met mijn toenmalige vriend verbreken, 
een kamer op Uilenstede te bemachtigen en het studentenleven in Amsterdam te verkennen.    
Dit laatste ging vooral via de MFVU, ook al kon je dan ook om vier uur ’s nachts eindigen in 
Heeg met twee koude knakworsten op een kadetje.   

Kortom ik woonde vanaf de skireis bijna elke activiteit van de MFVU bij en baalde dan ook 
dat ik nét te laat was voor de commissiesollicitaties in februari. In de loop van het einde 
van mijn eerste jaar groeide, naast de interesse voor commissies, ook de interesse voor een 
bestuursjaar. Het was tijdens mijn zorgstage zelfs zo dat ik op een woensdagmiddag prima 
mee ging naar de Gieter en pas om drie uur mijn bed in te rollen, met als logisch gevolg dat ik 
zes uur te laat kwam op stage. Ik wilde mezelf “bewijzen” als nieuwe ik en geen dingen mis-
sen, wat een bullshit achteraf. 

Nadat ik mijn zorgstage, wonderbaarlijk, met een voldoende had afgerond, heb ik de MFVU 
voor twee maanden links laten liggen. Immers was het halve jaar ervoor heel anders dan dat 
ik dat in eerste instantie van plan was en had ik plannen om het zelfs nog gekker te mak-
en dan dat ik het al gemaakt had. Kortom, ik moest alles even laten bezinken. In die twee 
maanden ben ik veel bij mijn ouders geweest, op de heugelijke TWEE AUGUSTUS na, 
toen ik mijn MCV moest herkansen om mijn propedeuse binnen te slepen. Ook tijdens de 
introductieweek was ik afwezig, toen was ik namelijk lekker cocktails aan het drinken om 
Kaapverdië. In september heb ik uiteindelijk besloten om voor de barcommissie te solliciter-
en, maar na één week barcommissie wist ik het eigenlijk wel: bestuur, ja dat wil ik. Na mezelf, 
met hulp van Lau en Juul, voor meer dan een maand compleet gek te hebben gemaakt over 
het eventuele (kandidaats)bestuur, was het één november eindelijk zover: ja, ja, ja!
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Bjørn Kos
66e penningmeester der MFVU

Mijn functie is voor jullie meestal alleen zichtbaar als “diegene die de pinpas heeft” of 
“diegene die de shotjes afrekent tijdens de CAC kroegentocht”, maar achter de schermen 
gebeurt er uiteraard nog veel meer. In het begin van mijn bestuursjaar was ik ervan overtu-
igd dat ik verreweg mijn meeste tijd zou besteden aan het boekhouden en internetbankieren. 
Later kwam ik erachter dat een deel van mijn tijd gedurende de dag wordt opgeslokt door 
random vragen van bestuursleden en commissies over geldzaken. Heel leuk, want zo kom je 
als penningmeester nog eens met mensen in contact, in plaats van al het “vingerwerk” met de 
computer. 

Het is dus afwisselend om samen met commissiepenningmeesters te werken en samen te 
bekijken hoe de geldzaken (hopelijk) gaan verlopen of zijn verlopen. Voornamelijk voor de 
ALV’s ben ik hier druk mee bezig, immers moeten alle commissiepenningmeesters begrotin-
gen en/of resultaten laten zien. Uit deze samenwerking kun je een hoop voldoening halen, 
de meeste commissiepenningmeester kun je namelijk echt wat bijbrengen: zij zijn niet dag in 
dag uit met geldzaken bezig en de meesten van hen weten dan ook niet precies hoe het alle-
maal werkt. Aan mij de taak om het allemaal in goede banen te leiden en ervoor te zorgen dat 
de secretaris internus de dia’s vóór de ALV heeft. Best stressvol, vooral op de ALV als ieder-
een meekijkt naar alle getallen op de dia’s en sommigen meerekenen. Bij vragen die gesteld 
worden, wordt er vaak jouw kant op gekeken aangezien jij de eindverantwoording hebt. Maar 
als uiteindelijk alle commissiedia’s er doorheen zijn haal je opgelucht adem en ben je trots op 
het werk van jezelf en de commissiepenningmeesters van de afgelopen tijd. 

Een van  mijn taken waar ik intens blij van wordt is het beheren van de kluis. Met geld tel-
len, kluisjes maken en legen van commissies kun je me heel blij maken. Dan nu nog even 
over het grootste karwei: het boekhouden. Hiervoor gebruik ik het boekhoudprogramma 
Davilex (waar mijn geliefde algeneter in het aquarium naar vernoemd is). Per week krijg ik 
een bankafschrift  die ik hierin invul. Ik verdeel de uitgaven en inkomsten over “potjes” zodat 
er uiteindelijk met behulp van een kostenplaatsrapport makkelijk bekeken kan worden waar 
nog wat meer geld aan kan worden uitgeven en waar wel wat geminderd mag worden. Mijn 
(aangepaste) begroting gebruik ik hierbij als leidraad. Bij het invullen van een afschrift zorg ik 
ervoor dat de BTW bij de belastingaangifte (vier keer per jaar) juist kan worden afgedragen. 
Verder houd ik bepaalde bestanden bij ter ondersteuning, zoals de bestuursleningen, kruis-
posten en te ontvangen / te betalen bedragen. Ook beheer ik de vrienden van de MFVU met 
de bijbehorende incasso’s, de verzekeringen, barfinanciën en MFVU-merchandise. Voor de 
laatste twee tel ik meerdere keren per jaar de voorraad net als Julia doet bij de winkel. Ook de 
voorraad kan ik in Davilex invoeren, zodat je op het tijdstip van de telling kunt zien of er de 
afgelopen periode winst of verlies is gemaakt. Ik hoop dat jullie inmiddels een goed idee van 
mijn functie hebben gekregen, maak gerust een afspraak met mij zodat ik je persoonlijk een 
langere versie van dit verhaal kan geven en je wat dingen kan laten zien. Mailen naar pen-
ningmeester@mfvu.nl mag uiteraard ook!
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Laura van Dijk
66e secretaris internus der MFVU

Eendracht maakt … machtig! 
Dat schreeuwde ik iedere zaterdag met tien andere meiden arm in arm op 
het voetbalveld in aanvang van de wedstrijd. We waren een hechte groep die 
elke week weer met hetzelfde doel het veld opliep. In aanloop van de wed-
strijd hadden we zo onze rituelen waar de yell een onmisbaar onderdeel van 
was. Niet dat ik bewust bezig was met die “eendracht” maar het is zeker iets 
waar ik machtig gelukkig van word. 

Eendracht: “ Het bij elkaar zijn in een goede sfeer” . Die goede sfeer zoek ik 
eigenlijk altijd op. Bij de voetbalvereniging stond ik niet alleen op het veld 
maar hing ik heel de zaterdag in de kantine. Op school zat ik graag in com-
missies, had ik altijd mijn vaste vriendengroep en hielp ik bij het organiseren 
van sport- en opendagen. Gezelligheid, groepsgevoel en het leren kennen 
van nieuwe mensen kom ik als MFVU bestuurslid elke dag weer tegen! 
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Laura van Dijk
66e secretaris internus der MFVU

Als secretaris internus vervul je ontzettend veel rollen. Je hebt natuurlijk de 
functiespecifieke taken zoals het ledenbestand, de notulen, de post en de 
inventaris maar deze onderdelen van het secretarisschap vormen eigenlijk 
maar een klein deel van wat ik de hele dag doe. 

Het zijn essentiële taken binnen het bestuur die eigenlijk met elke functie wel 
iets te maken hebben. Ik ben een soort van spin in een web welke iedereen 
met elkaar verbindt en zorgt dat iedereen zijn of haar werk goed kan doen.

De basis leggen voor andermans werk is maar een fractie van wat ik doe. 
Ik beschrijf mezelf ook vaak als de vliegende keep van het bestuur. Ik heb tijd 
om grote dingen te organiseren zoals de actieve ledendag en de DIES-week. 
Het biedt mij de mogelijkheid om met veel verschillende mensen samen te 
werken en écht iets neer te zetten. 

Verder heb ik meer tijd dan andere bestuursleden om aan onze ideeën en 
doelen te werken. Denk hierbij aan het in kaart brengen van het archief of 
het opstarten van de halfjaarlijkse functieavonden.

Als laatste word ik vaak de commissie-queen genoemd. Ik heb vier grote 
commissies waaronder de BarCie waar ik met enthousiasme veel tijd insteek. 
Gemiddeld iedere week zijn er wel één à twee activiteiten georganiseerd door 
één van mijn commissies. Begeleiding geven is ontzettend leuk en leerzaam 
en zorgt ervoor dat ik veel contact met de leden heb. Kortom: Als secretaris 
internus sta je midden in de vereniging!
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Overstroomde mailboxen, bestuursshirt binnenste buiten  aangetrokken en fietssleutels kwijt.

Veel leer je in een bestuursjaar maar gelukkig blijf je nog altijd wel jezelf.  Geboren als chaoot, 
beetje bij beetje geslepen in iets dat structuur moet zijn. Gelukkig kan ik nog op veel manier-
en mijn creativiteit en gekkigheid kwijt. 

Na een aantal jaren middelbare school waar ik ook al vaak actief was bij de leerlingenraad (zie 
het als activiteitencommissie) en de boekenbeurs (zie het als winkelcommissie) zocht ik een 
mogelijkheid om nieuwe mensen te leren kennen en om hét studenten leven in te vullen op 
een manier die bij mij paste. Studentenverenigingen had ik overwogen. Eerst wilde ik sowieso 
mijn BSA halen. Toch had ik me ingeschreven bij Nereus, twee maanden afoeiperiode bijge-
woond en dit bleek toch niet helemaal mijn ding. Vervolgens ging ik bij de winkelcommissie 
en een half jaar later bij de barcommissie van de MFVU. Dit zooitje ongeregeld sprak me 
meer aan. Na steeds meer borrels te hebben bijgewoond als Barcie had ik de ballen om mee 
te gaan op zeilweekend zonder dat ik daar nou echt heel goed mensen kende. Gelukkig heb ik 
daar nieuwe mensen ontmoet. 

Zo’n weekend weg blijft toch iets magisch hebben. Na het eerste jaar studeren kreeg ik onder 
de knie hoeveel feestjes ik mee kon pakken en ook nog kon studeren. Vlak voor de zomer 
kwam wel weer de vraag naar boven: ‘Hoe ga je volgend jaar je studentenjaar inrichten?’. Ik 
wist al redelijk wat ik wilde. Maar toch houd je je opties open. Ik merkte dat ik soms een wat 
hechtere groep mistte. Een standaard vrienden groep had ik op geneeskunde al gauw gemaakt 
maar iedereen besloot zich toch aan te sluiten bij een vereniging in de zomer. Het idee van 
een hecht dispuut waar je veel samen mee doet sprak me aan. Maar een studenten verenig-
ing in het algemeen paste toch niet bij mij. Activiteiten organiseren, mensen leren kennen en 
feesten is wat ik wilde. Dit wilde ik het liefst bij een plek waar ik me thuis voelde. Uiteindelijk 
heb ik dus de volle focus gelegd op het MFVU-bestuur en dit doe ik nu nog elke dag met veel 
liefde.

Tot slot zal ik nog iets meer over mezelf vertellen. Ik kom uit het pittoreske Zwaanshoek, 
het slimste dorp van Nederland (echt waar, het heb op Wikipedia gestaan). Niet dat ik zelf 
bijdroeg aan een positief gemiddelde, maar ach. Verder fietste ik tien kilometer naar een 
school midden in Haarlem. Na al die jaren op en neer fietsen besloot ik wellicht iets te laat 
een racefiets te kopen. Deze gebruik ik inmiddels te weinig. Verder heb ik lang gehockeyd en 
getennist, is Netflix mijn beste maat geworden en speel ik wat gitaar. Ik ben zielsgelukkig dat 
ik geneeskunde doe. Hopelijk schop ik het later ook nog tot kinderarts, dat wat ik vroeger al 
wilde worden. Daarnaast vind ik het niet erg om wat studievertraging op te lopen door dit 
bestuursjaar. Ik merk dat ik nu al veel dingen geleerd heb, die van pas zullen komen later als 
arts. Bepaalde zaken die ik niet zou leren in een doorsnee studiejaar. Zo weet ik inmiddels 
hoe ik mijn bestuursshirt juist aan moet trekken.
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66e secretaris externus der MFVU

‘Secretaris externus? Oh, dus jij gaat over de sponsoring?.’ ‘Nee, dat doet de onze sponsor-
cöordinator’, antwoord ik dan. Wat ik dan wel doe? Ja, best veel. Of ik hetzelfde doe als elke 
externus? Nee, ook zeker niet. 

De secretaris externus heeft namelijk niet veel functie specifieke taken. Deze functie is dus 
redelijk naar eigen zeggen in te vullen. Dat is leuk. Zo kan je aandacht besteden aan de dingen 
die jij belangrijk of interessant vindt. 

Ten eerste neem ik jullie mee naar mijn functie specifieke taken als externus. Ik draag zorg 
voor alle externe contacten van de MFVU behalve de sponsoring. Hier vallen alle zuster- en 
broederverenigingen onder. Respectievelijk, andere geneeskunde verenigingen door heel 
Nederland en andere studieverenigingen aan de VU. 

Daarnaast houd ik contact met de oud-bestuursleden van de MFVU. Zo organiseer ik op dit 
moment een reünie en een symposium voor de oud-bestuursleden. 

Met de zusterverenigingen houd ik nauw contact. Zo schrijf ik almanakstukken en zien we 
elkaar vaak op feesten en gala’s. Naast de feestjes hebben we een landelijk overleg over een o.a. 
het MIC, MEgala, GO en RFC. Dit zijn weer losse zogenaamde dochterverenigingen die op 
landelijk niveau activiteiten organiseren voor geneeskunde studenten. 

Omdat hiernaast relatief veel tijd overblijft heb ik iets meer commissies onder me hoede dan 
een ander bestuurslid. Zo heb ik vier commissies die ik begeleid. Vanuit het bestuur heb ik 
ook samen met andere bestuursleden activiteiten georganiseerd. Je kan hierbij denken aan 
een constitutieborrel, skireis en DIES-week. 

Een van de punten die ik belangrijk vind dit jaar is het contact uitbreiden met onze broed-
erverenigingen: V.I.B. en VSPVU. Zo hebben we samen een MF-battle en burenborrel geor-
ganiseerd. Op deze manier konden geneeskunde studenten op laagdrempelig niveau contact 
leggen met andere studenten. 

Tot slot ondersteun ik mijn bestuur waar het nodig is. Wanneer iemand het te druk heeft met 
de voorbereidingen van een activiteit van een commissie kan ik bijvoorbeeld een extra dag- of 
hokdienst overnemen.

In mijn functie staat dus wel externus maar ben nog steeds veel te zien binnen de MFVU. Ge-
lukkig maar, anders had ik veel moois moeten missen.
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Wie is nu eigenlijk dat klein blonde meisje met het shirt ‘sponsorcoördina-
tor’? Mijn naam is Valérie Rondaij en ik ben geboren en getogen in het West-
Friese (en nee, dat ligt niet in Friesland) plaatsje Hoorn. Ik ben de middelste 
in een gezin van drie en heb dus nog een oudere broer en een jonger zusje. 

Nadat ik als ijverige leerling de middelbare school succesvol had afgerond 
kon ik eindelijk beginnen aan mijn droomstudie: Geneeskunde! Aangezien 
ik eerst wilde aankijken hoe de studie mij zou afgaan heb ik mij niet meteen 
aangemeld voor een commissie binnen de MFVU. Pas in de tweede helft 
van het eerste jaar besloot ik actief te worden bij de carrièreavondcommis-
sie. Alleen die commissie was niet genoeg… Ik was op zoek naar een nieuwe 
grotere uitdaging. 

Toen de bestuursollicitaties begonnen heb ik na veel wikken en wegen 
besloten een sprong in het diepe te wagen en er vol voor te gaan! Na een 
aantal zenuwslopende sollicitatierondes kreeg ik het geweldige nieuws dat ik 
als sponsorcoördinator deel zou uitmaken van het 66e bestuur der MFVU. 
Ik woonde op dat moment nog thuis bij mijn ouders en leefde tijdens mijn 
kb-periode dan ook vanuit een tas. Uiteindelijk ben ik in de kerstvakantie 
verhuisd naar Uilenstede en heb ik op het moment dat ik dit stukje schrijf 
geen moment spijt gehad van mijn beslissing om voor het bestuur te gaan. 
Tuurlijk had ik ook mijn overwegingen om niet voor het bestuur te kiezen 
(financieel, hobby’s, familie), maar uiteindelijk heeft het bestuur mij meer ge-
bracht dan ik ervoor moest opgeven. Wil jij net als mij een onvergetelijk jaar 
tegemoet gaan? Kom dan naar de bestuursinfoavonden!   
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De zakenvrouw van het MFVU-bestuur, zo durf ik mezelf stiekem wel een 
beetje te noemen in de functie als sponsorcoördinator. Als sponsorcoördina-
tor ben ik namelijk degene die de contacten onderhoud met externe partijen, 
zoals de Rabobank, Athena, VvAA etc. Waar andere bestuursleden het geld 
uitgeven ben ik juist degene die ervoor zorgt dat de verenigingskas gevuld 
blijft! 

Misschien denk je bij de functie als sponsorcoördinator meteen aan bedelen 
om geld, maar laat ik je meteen uit die droom helpen; dat is wel het laatste 
wat je in een bestuursjaar als sponsorcoördinator gaat doen. Bedrijven zijn 
namelijk bijzonder geïnteresseerd in het goud dat jij in handen hebt, nameli-
jk zo’n 2000 artsen in spé. Deze bedrijven zijn ook zeker bereid om daarin te 
investeren. Aan jou de taak om potentiële partners van de vereniging binnen 
te slepen en vooral ook het contact te onderhouden met de huidige partners 
van de MFVU. 

Je mailbox wordt een jaar lang je beste vriend, want een hoop communicatie 
verloopt via de mail. Daarnaast is je telefoon onmisbaar, want bellen is vaak 
net wat persoonlijker en directer als mailen. Het allerleukste blijven toch echt 
de sponsorgesprekken. Je stap namelijk als studentje grote bedrijven binnen 
zoals de Rabobank of gaat lunchen met sponsoren zoals Talent&Care. Je leert 
veel over het bedrijfsleven in contractonderhandelingen en de afhandeling 
hiervan doormiddel van facturatie. Naast het opstellen en ondertekenen van 
de contracten voor de vereniging ben jij ook degene die ervoor moet zorgen 
dat de contracten worden nageleefd. Daarom beheer je als ‘spoco’ de vaca-
turepagina en de maandelijkse vacaturenieuwsbrief. Als sponsorcoördinator 
neemt jouw netwerk explosief toe en ontwikkel jij jezelf op professioneel vlak 
enorm. Dit was mijn functie in een notendop! Heb je vragen over de functie 
als sponsorcoördinator of andere algemene vragen, kom vooral even langs! 
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Nu bijna een jaar geleden was het voor mij een onwijs spannende periode. Ik ging solliciter-
en voor het MFVU bestuur en had ook eindelijk daadwerkelijk de knoop doorgehakt. Ik heb 
misschien wel eeuwig getwijfeld of het wel echt iets voor mij was. Naast de Feestcommissie 
en leuke activiteiten waar ik naartoe ging was ik niet de diehard MFVU’er die ik in sommige 
anderen zag. Daarnaast was ik ook iemand die ervan hield om het druk te hebben met van 
alles en nog wat. Handballen, bijbaantjes, lekker met vriendinnen eet-avondjes houden, af en 
toe onverwacht naar een concert en tussendoor nog een beetje studie. Ik wist dat ik dit niet 
vol zou kunnen houden op de zelfde manier als ik een jaar bestuur zou gaan doen. 

Uiteindelijk ben ik er toch met de volle honderd procent voor gegaan en nu zit ik hier, bijna 
een jaar later. Terugkijkend op afgelopen tijd is inderdaad gebleken dat ik het met alles iets 
rustiger aan moest gaan doen. Vrienden, sport, werk, familie, zoveel hooi paste er niet op 
mijn vork. Ik ben met mijn bijbaantje gestopt en sport nog maar sporadisch. Studie is voor 
mij toch echt zwaar gebleken, maar heb ik er nog zo veel mogelijk naast geprobeerd. Mijn 
vrienden buiten de MFVU zie ik minder, maar zeker niet nooit. Mijn vriendinnen zijn top-
pers en houden er rekening mee en tijdens onze wijn-avondjes is het nog steeds gezellig als 
vanouds. De vrienden van binnen de MFVU zie ik daarentegen juist vaker en daarnaast heb 
ik dit jaar ook zoveel mooie mensen leren kennen, echt iets wat heel bijzonder is aan een jaar 
als deze.

Waar ik me ook erg zorgen over maakte was dat ik mijn leventje, waar ik altijd weer met 
iets anders bezig was en een beetje van hot naar her ging, zou missen. Echter is dit jaar zo 
veelzijdig gebleken, is er nog zoveel eigen invulling aan te geven en zijn er mooie, spontane 
momenten om mee te maken, dat dit gelukkig niet het geval was. Ik ben helemaal opgeslokt 
voor een jaar in dit ene grote project, maar saai wordt het nooit. Natuurlijk komt en gaat 
mijn enthousiasme met vlagen, het is niet altijd één groot feest, maar spijt heb ik zeker niet.

Het is echt opmerkelijk als ik terugkijk naar november 2016. Bizar hoeveel een mens kan ler-
en in zo’n korte tijd. Leren omgaan met stressvolle situaties, nieuwe gezichten, leiding geven, 
stevig in je schoenen staan, mensen aanspreken, organiseren, samenwerken, maar vooral 
leren wie je zelf bent. Want als je van iemand kan leren in zo’n jaar dan is het wel van jezelf. 
En dat samen met die zeven anderen, die er altijd zijn of je het nu wil of niet. Je bent voor 
een jaar collega’s, maar ook vrienden en na een tijd ben je familie. 
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Als onderwijscontactpersoon houd je je bezig met het onderwijs. Logisch. Maar wat betekent 
dat nu? Vergader ik de hele dag met hoge piefen? Luister ik naar lange en ingewikkelde praat-
jes? Komen mensen naar me toe met moeilijke vragen die ik zelf eigenlijk ook niet weet? Ja, 
eigenlijk wel.

Dat klinkt nu allemaal misschien erg serieus, maar eigenlijk is het reuze interessant en leuk. 
Als onderwijscontactpersoon kan je echt groeien in je functie. Hoe ik eerst met mijn mond 
vol tanden stond tegenover medewerkers van het IOO of een belangrijke landelijke vergade-
ring moest bijwonen waar ik niets durfde te zeggen, zo lul ik nu iedereen onder tafel. Ik ben 
door het jaar heen sterker in mijn schoenen gaan staan en weet beter wat ik wil binnen mijn 
functie. Omdat je naast vergaderingen over het Geneeskunde onderwijs binnen de VU, lan-
delijke vergadering, omgang met docenten en medewerkers aan de VU en een signalerings-
functie binnen het onderwijs bij de geneeskundestudenten ook nog veel eigen evenementen 
te organiseren hebt is je functie heel eigen te maken. Iedere onderwijscontactpersoon kan zijn 
of haar functie anders invullen en in het bestuursjaar kiezen ergens anders de focus op leggen. 
En dat is maar goed ook, want ieder persoon vindt andere dingen interessant en leuk om te 
doen. 

Activiteiten die je zelf organiseert staan vrijwel ieder jaar vast. De kunst is om er je eigen draai 
aan te geven en het tot een succes te maken. Zorg jij ervoor dat een WJC vlekkeloos verloopt 
en alle artsen op tijd waren voor hun praatjes? Weet jij bij de Teacher Awards en de StudI-
OO-borrel meer dan handje vol docenten te trekken? Breekt er een goede discussie los tijdens 
het studentenforum? Er is niets mooier om achteraf te kunnen zeggen dat een activiteit die jij 
organiseerde is geslaagd. 

Een aantal van alle vergaderingen die je bijwoont en evenementen die je organiseert gaan in 
samenwerking met andere facultaire studentenorganisaties aan de VU. Zo heb je een maan-
delijks overleg met de Studentenraad en JVB, organiseer je met alle FSO’s  het studenten-
forum en heb je zitting in het OFSO, waar iedereen samen komt. In mijn functie draait het 
eigenlijk allemaal om contact met anderen binnen het onderwijs. Een praatje hier, lange mail 
daar en vaak vergaderen. En zo proberen dat alles goed gaat en het liefst zoals jij het wilt. 

Mijn functie is druk en zorgt ervoor dat je agenda volgepland staat met afspraken, maar is on-
wijs veelzijdig. Naast al je commissies (waaronder de WJC en de Educatiecommissie)  en al-
gemene bestuurstaken is er altijd iets te doen in onderwijsland. Je bent op een dag nooit maar 
met één ding bezig of één project aan het organiseren.  Je leert onwijs veel nieuwe mensen 
kennen en bouwt je connecties op binnen het ziekenhuis. Als persoon groei je ook enorm, 
hoe jij ook besluit je bestuursjaar in te richten. 
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Jullie kennen mij allemaal als Julia van de boeken en hopelijk ook een beetje als ‘gewoon’ 
Julia. Ik zal jullie niet vermoeien met hoe oud ik ben (20) of waar ik vandaan kom (Amster-
dam), maar zal daarentegen uitleggen hoe ik zelf op het idee van een bestuursjaar ben ge-
komen. Ik ben altijd al een bezig bijtje geweest die net iets te veel hooi op haar vork nam. Op 
de middelbare school volgde ik extracurriculaire vakken, werkte ik al vanaf mijn 12e, hockey-
de ik drie keer in de week, ging ik geregeld naar feestjes en probeerde ik ook nog hoge cijfers 
te halen. Nogal een streber dus.

Toen ik in de introductieweek in aanraking kwam met de MFVU was ik verkocht en ging ik 
ook gelijk hier bij een commissie. Ik werd steeds actiever en besloot na mijn mentorschap 
te solliciteren voor bestuur. Mijn belangrijkste reden hiervoor was dat ik mezelf graag verd-
er wilde ontwikkelen. Ik wilde leren zelfverzekerder te zijn van mijn zaak, met docenten/
sponsoren om te gaan, moeilijke beslissingen te maken en te functioneren binnen een groep. 
Daarnaast keek ik enorm uit naar de feestjes en nieuwe mensen die bij een bestuursjaar 
komen kijken. Wel wilde ik heel graag ook blijven studeren. Ik volgde namelijk ook nog het 
honours programme en wilde dit blijven doen. 

Ik denk dat ik na een halfjaar kan zeggen dat het bestuur mijn wildste verwachtingen heeft 
overtroffen en ik nog steeds van (bijna) elk moment geniet. Ik besef me steeds meer hoeveel 
ik heb geleerd en hoeveel ik ben gegroeid. Wat ik heel bijzonder vindt is hoe je met een groep 
van acht man enerzijds zo close kan worden dat je op een gegeven moment letterlijk alles 
van elkaar weet en geen schaamte meer kent, maar anderzijds elkaar ook zonder moeite kan 
bekritiseren en heel zakelijk dingen kan afspreken.

Wel ben ik mezelf tegengekomen. Ik wilde graag alles blijven doen, maar dit is simpelweg niet 
haalbaar. Zo ben ik gestopt met hockey en na een halfjaar ook met het honours programme. 
Dit vind ik jammer, maar ik heb ervoor gekozen omdat ik op deze manier het meest uit mijn 
bestuursjaar kan halen. Wel ben ik blijven studeren, heb ik al mijn vakken gehaald, zie ik mijn 
vrienden nog geregeld en probeer ik zo veel mogelijk feestjes mee te pakken. 

In het kort, mijn bestuursjaar was het voor mij tot nu toe dubbel en dwars waard, maar ik heb 
er wel dingen voor op moeten geven. Wil je meer weten over mijn ervaringen en afwegingen; 
ik zie je graag op de bestuursinformatieavond en spreek me vooral aan in de wandelgangen!
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En dan nu over mijn geweldige, fantastische, veelzijdige functie: winkelcoördinator/wico/
keldertrol/ boekenchickie of hoe je me ook wil noemen. Als winkelcoördinator ben je een jaar 
lang de eigenaar van de MFVU-Boekwinkel. Deze bevindt zich in de kelder van de MF (maar 
hopelijk wist je dat al), en is elke dag van 12:00 tot 13:15 uur open. 

Ten eerste, de functie van winkelcoördinator is een van de ‘eiland’-functies, wat betekent dat 
het echt je eigen ding is en anderen er minder van af weten en het ook moeilijk is hen een 
goed inzicht te geven. Dit heeft zowel voor- als nadelen. Voordelen zijn dat je je functie heel 
erg zelf kan invullen en je eigen ideeën tot uiting kan brengen. Ook leer je heel veel verschil-
lende vaardigheden; denk bijvoorbeeld aan boekhouden, personeel begeleiden, sponsorg-
esprekken voeren, contact met leveranciers en promotie. Dit maakte voor mij de functie heel 
leuk, omdat je van alles wat meepikt en als je genoeg hebt van het ene je altijd nog wel plezier 
vindt in het andere. Ook moet je goed voor jezelf en de winkel durven opkomen, jij weet hier 
namelijk het meest vanaf en moet dat ook durven zeggen. 

De functie heeft vrij veel structuur, waarbij je elke dag tussen 11:30 en 13:30 op de VU en 
bereikbaar bent, zodat je kan bijspringen indien nodig. Daarnaast houd je elke week je boek-
houding bij in het geweldige programma davilex en zorg je ervoor dat er genoeg op voorraad 
is. De functie vraagt dan ook redelijk wat zelfdiscipline en nauwkeurigheid.

Functie-specifiek maak je vrij veel uren, waardoor je minder commissies hebt dan andere 
bestuursleden. De commissies die ik onder mijn hoede heb zijn de TonG, de Cult, de winkel-
commissie en de kascommissie. Die laatste commissie bestaat uit oud-winkelcoördinatoren 
en zij controleren eens in de zoveel maanden mijn boekhouding. 

Overkoepelend is winkelcoördinator dus vooral een hele veelzijdige functie waarbij je echt ei-
gen baas bent. Als je meer wil weten (en er is nog veel meer te weten), mag je mij altijd vragen 
stellen of een keertje komen meekijken! 

p.s Bonus: je mag als wico ook bepalen wat er op dat letterbord boven de winkel hangt en dat 
is gewoon best wel cool.
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Bestuur Algemeen

Eerder in dit boekje heb je al kunnen meekijken met alle 8 de functies die vervuld kunnen 
worden binnen het MFVU-bestuur. Maar als bestuurslid van de MFVU doe je veel meer 
dan alleen je functiewerk. Je bent ongeveer meer dan de helft van je tijd kwijt aan algemene 
bestuurszaken zoals vergaderen met bestuur en je commissies, hok- en dagdiensten, aanwezig 
zijn op activiteiten van je eigen maar ook broeder- of zusterverenigingen en het voorbereiden 
van afspraken. Zo doe je dus eigenlijk ontzettend veel leuke en verschillende dingen.

Hoe vet is het dat je een jaar lang alles mee mag doen met de MFVU? En dat je zelf een beleid 
mag bepalen en naleven?

Lijkt het jou leuk om meer te weten te komen over het  besturen van de MFVU?
Kom dan naar de bestuursinformatieavonden. Op deze avonden zullen wij nog meer vertel-
len over waarom wij dit zijn gaan doen en hoe het bevalt. Ook zullen we nog dieper op ieders 
functie ingaan en is er de mogelijkheid om ons alles te vragen. Op dinsdag 3 oktober zullen er 
ook oud-bestuursleden aanwezig zijn om al jouw vragen te beantwoorden.

We hopen jou te zien op de informatieavonden of bij de sollicitaties. 

Liefs,

Het 66e bestuur der MFVU



Stuur een mailtje naar:

Tessa Coltof: voorzitter@mfvu.nl
Irene Scholl: vicevoorzitter@mfvu.nl
Bjørn Kos: penningmeester@mfvu.nl
Laura van Dijk: secretarisinternus@mfvu.nl
Mitchel Koel: secretarisexternus@mfvu.nl
Valérie Rondaij: sponsorcoordinator@mfvu.nl
Willemijn van Seventer: onderwijscontactpersoon@mfvu.nl
Julia Wiersinga: winkelcoordinator@mfvu.nl

Of kijk op de website: www.mfvu.nl

Meer informatie?




