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Leuk dat je interesse hebt om commissielid te worden bij Commissie Intree! 

Elk jaar vormt de Intreeweek het startschot van het studentenleven voor ongeveer 3200 
eerstejaars UvA studenten. Van 28 augustus tot en met 1 september 2017 leren zij 
de universiteit kennen en ontmoeten zij hun medestudenten. Daarnaast krijgen 
zij in deze week alles te zien wat Amsterdam tot de mooiste stad van Nederland 
maakt. Commissie Intree zorgt ervoor dat de deelnemers de leukste week van hun leven 
hebben!

In dit informatiepakket staat alles wat je moet weten over de organisatie, de werkzaam-
heden, de vergadermomenten en de leuke uitjes! Alle onderdelen waarop jij kunt 
solliciteren, zijn hier uitvoerig beschreven. Lees het document goed door, zodat je weet waarop je 
gaat solliciteren. 

De structuur van Commissie Intree

Achter de Intreeweek staat een organisatie van 31 studenten: een zeven-
koppig bestuur en 24 commissieleden. Het dagelijks bestuur wordt gevormd door de 
Voorzitter-Penningmeester en de IZ (Interne Zaken). Daarnaast zijn er vijf bestuursleden 
met ieder een eigen takenpakket. Zij krijgen vanaf februari allemaal een groep waarmee 
ze de Intreeweek vormgeven. Denk hierbij aan het organiseren van de evenementen, de 
communicatie van de Intreeweek naar buiten toe en het binnenhalen van 
sponsorgelden om alles financieel mogelijk te maken. Voor deze groepjes kun je dus 
solliciteren! Er is een groep Acquisitie, een groep Marketing & Communicatie en er zijn drie groepen 
Evenementen.

Jasper Swaalf
Voorzitter|Penningmeester

Maarten Ruiters 
Hoofd Acquisitie

Anouk Stolwijk 
Hoofd Marketing & 
Communicatie

Sacha Roché
Hoofd Evenementen (I)

Sophie van den Berg
Hoofd Evenementen (III)

Janneke Brantjes 
Interne Zaken

Ralph de Bruijne
Hoofd Evenementen (II)
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Wat doe je als Commissielid?

Host je eigen bioscoop, regel de beste DJ’s voor het Eindfeest, organiseer je eigen festival, 
promoot Intreeweek via social media, neem interviews af, fotografeer de highlights van 
Amsterdam of sluit de beste deals met bedrijven waardoor de Intreeweek een succes kan worden!   
Lijkt jou dit leuk en denk jij dat je een goede eventmanager, marketing tijger of sales talent zal zijn? 
Dan zijn wij hard op zoek naar jou! 

Druk? 

Het organiseren van de Intreeweek is heel goed te combineren met je studie. In de 
periode februari t/m augustus 2017 ben je ongeveer twee dagdelen per week bezig met Intree. 
Bovendien kun jij je werkzaamheden zelf indelen. Tussen 11 juni en eind juli, is er natuurlijk gewoon 
ruimte voor je zomervakantie.

Vergaderen 

Om goed op de hoogte te blijven van alle ontwikkelingen van de groepjes, wordt er 
iedere woensdagavond vergaderd. Deze (verplichte) vergadering zal alleen met je 
groepje zijn, gecombineerd met een etentje, verzorgd door een groepsgenoot. Eén keer in de 
6 weken komt de gehele commissie bij elkaar tijdens een plenaire vergadering. Hierin vertel 
je aan de rest van de commissie hoe het met jouw onderdelen staat en hoor je hoe de andere 
onderdelen zich ontwikkelen. 

Borrelen

Maar wanneer zie je de rest van de commissie dan? Na elke vergadering op woensdag wordt er 
met de hele commissie geborreld in café de Biecht. Achter de bar in ons stamcafé staat Jan, de 
gezelligste barman van Amsterdam!

Weekendjes weg & wintersport

Om de andere commissieleden goed te leren kennen, gaan we drie gratis weekendjes weg: 
in februari, mei en september. In februari is het eerste weekend, dit is bedoeld om kennis te 
maken met je commissiegenoten en ook worden de groepen bekendgemaakt. In het tweede week-
end (mei) presenteert iedereen zijn of haar onderdelen en laat iedereen zien wat de stand van zaken  
is. Tenslotte gaan we in september op Evaluatieweekend. Om de commissie van 2018 een 
goede start te geven, wordt de Intreeweek geëvalueerd en teruggekeken op een hopelijk 
geslaagde Intreeweek. Buiten de verplichte vergaderingen en weekendjes, zijn feesten en 
gezelligheid natuurlijk net zo belangrijk! Naast drie weekendjes weg kun je ook nog 
mee gaan op Wintree, onze mega goedkope en gezellige wintersport. Dit is niet verplicht, 
wel een aanrader! Onder het kopje ‘Jaarplanning’ kun je zien wanneer de 
weekendjes plaatsvinden. 

Vergoeding

Aan het einde van je commissieperiode bij Intree ontvang je als beloning voor je harde 
werken een leuke financiële vergoeding: 3 maanden studiebeurs ! Dit natuurlijk naast de mooie 
herinneringen en opgedane vaardigheden die je tijdens je verdere loopbaan kunt gebruiken. Na 
deze algemene informatie, kun je nu verder lezen over de verschillende groepjes en hun onder-
delen waarop je kunt solliciteren.
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Acquisitie

Voor Acquisitie ben ik op zoek naar een team van commutatief sterke  commissieleden die me 
helpen om het geld bij elkaar te brengen voor een geweldige Intreeweek 2017. Daarnaast wil ik 
mensen hebben die de crea-tiviteit hebben om met bedrijven mee te denken hoe zij het best tot 
hun recht komen tijdens de week. Dus heb jij lef, ben je overtuigend en laat jij je niet zomaar 
afschepen? Solliciteer dan voor Acquisitie! – Maarten, Hoofd Acquisitie 

De acquisitieleden halen het grote geld binnen voor de Intreeweek. Hoe meer geld er 
binnenkomt, hoe mooier en beter de Intreeweek kan worden. Aangezien de Intreeweek veel 
aandacht trekt, zijn bedrijven en organisaties vaak geïnteresseerd om zich te promoten tijdens 
onze week. Voor hen zijn de 3600 studenten die deelnemen aan de Intreeweek een 
interessante doelgroep. Jij gaat als commissielid deze bedrijven en organisaties actief 
benaderen om mooie sponsordeals te sluiten. 

Als commissielid kom je in contact met zowel profit als non-profit organisaties. Bij profit gaat het 
om (grote) commerciële bedrijven, je probeert hier zoveel mogelijk producten aan te verkopen. 
Denk hierbij aan advertentieruimtes, banners op de website of een stand op onze 
Studentenbeurs. Denk mee met bedrijven hoe ze op de beste en leukste manier hun boodschap 
over kunnen brengen op onze deelnemers. 

Onder non-profit organisaties vallen vaak verenigingen en bedrijven die een andere 
bijdrage leveren dan geld. Het contact hiermee gaat er dan ook vaak iets informeler aan 
toe. Toch zijn deze bedrijven net zo belangrijk voor de Intreeweek en daarom is goed 
contact essentieel

Als acquisitielid ben jij de onderhandelaar en stel je de contracten op met bedrijven. Je overlegt 
met de eventmanagers over de mogelijkheden die bedrijven hebben om zichzelf te promoten 
tijdens hun evenementen. Daarnaast werk je nauw samen met Marketing & Communicatie, 
aangezien zij alle publicaties verzorgen waar jij de advertenties in verkoopt. Binnen Acquisitie 
ontwikkel je de vaar-digheden die je een expert in onderhandelen maken en waardoor je precies 
weet hoe je een professionele houding moet aannemen. Kortom, vaardigheden die je in je 
verdere loopbaan zeker kunt gebruiken! 

Studentenbeurs 

Acquisitieleden zijn naast het binnenhalen van geld ook verantwoordelijk voor een evenement: 
de Studentenbeurs. Bij deze beurs biedt je een platform aan bedrijven zodat zij in direct contact 
kunnen komen met de studenten. In de Passenger Terminal Amsterdam zullen tientallen bedrijven 
hun stand neerzetten; aan de organisatoren van de Studentenbeurs de uitdaging om dit in 
goede banen te leiden.
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Marketing & Communicatie

Maak Intreeweek 2017 groter dan ooit tevoren!

Voor Marketing & Communicatie ben ik op zoek naar 
mensen die Intreeweek 2017 zo goed en groots mogelijk naar 
buiten gaan brengen. Het eerste contact tussen de (nieuwe) 
studenten en de Intreeweek loopt via jou! Ben jij creatief, heb je 
affiniteit met marketing of ben je super gemotiveerd om te leren 
werken met programma's als InDesign en Photoshop? Dan ben je 
bij Marketing & Communicatie op de juiste plek. Het schrijven 
van blogs, designen van posters, flyers en programmaboekjes, 
bijhouden van social media en de website, fotograferen, maken 
van filmpjes: het valt allemaal onder de taken van M&C. En het 
leukste is dat je binnen M&C alle vrijheid krijgt om zelf ideeën aan 
te dragen! Ben jij inmiddels heel enthousiast geworden? Solliciteer 
dan voor Marketing & Communicatie! - Anouk, Hoofd Marketing & 
Communicatie

Als M&C lid ben je tijdens Intreeweek 2017 overal inzetbaar en daardoor druk bezig op alle 
evenementen. Jij bent onder andere verantwoordelijk voor het maken, bewerken en verspreiden 
van foto's, het bijhouden van social media en het maken van de Gelegraaf. Daarnaast houd jij 
de verschillende PR-activiteiten in de gaten.

Taken van Marketing & Communicatie 

De Website

Maak van de website een platform voor nieuwe studenten door middel van het schrijven 
van blogs. Schrijf over Amsterdam, houd interviews met Amsterdammers, praat over 
studeren en informeer over het studentenleven. Alles is mogelijk! Je hoeft hier overigens 
geen ICT-er voor te zijn.

Social Media en de Intree App

Social media zijn tegenwoordig dé manier om studenten te bereiken. Bedenk een strategie 
om het bereik te vergroten, informeer de studenten met leuke posts en houd hen op de 
hoogte van het laatste nieuws. Maak van Intree een platform waar studenten informatie 
vandaan halen en leer alles over content marketing. Het is aan jou om Facebook, 
Instagram, Snapchat en YouTube te onderhouden!
De app bevat alle informatie over de Intreeweek voor de deelnemers. De app is vrij 
nieuw, dus wederom een kans voor jou om nieuwe ideeën te ontwikkelen.

Programmaboekje

Naast alle tijden, locaties en activiteiten die in het programmaboekje staan, 
moeten alle evenementen op een zo aantrekkelijk mogelijke manier omschreven 
worden, zodat deelnemers ze absoluut niet willen missen. Ook vind je hierin de overige 
informatie over het studentenleven in Amsterdam. Daarnaast is het van belang dat het 
programmaboekje er aantrekkelijk uitziet. Als je het leuk vindt om met designprogramma’s 
te werken (of om het te leren) is het ontwerp van het programmaboekje echt iets voor 
jou. 
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De Gelegraaf

De GeleGraaf is dagelijkse krant van de Intreeweek. Elke dag krijgen alle deelnemers deze tijdens de 
lunch uitgereikt. Voorafgaand aan de Intreeweek ben je al veel aan het schrijven en vormgeven. 
Tijdens de Intreeweek houd jij je dagelijks bezig met aanvullen van de Gelegraaf: van de laatste 
gebeurtenissen en foto’s tot interviews met deelnemers… Alles wat je maar kunt bedenken. De 
complete inhoud (en als je wilt zelfs een deel van het design) ligt in jouw handen, dus make it yours!  

Public Relations 

Het groepje M&C publiceert niet alleen zelf, maar zorgt er ook voor dat de Intreeweek aandacht 
krijgt in de media. Als commissielid benader je zowel lokale als nationale media. Jij moet er voor 
zorgen dat Intreeweek zo positief mogelijk in het nieuws komt. 

Film	en	Fotografie

Tijdens de Intreeweek wordt er elke ochtend een promofilmpje geplaatst op social 
media over wat er die dag allemaal te doen is. Deze filmpjes worden voorafgaand 
aan de Intreeweek gemaakt met behulp van beeldmateriaal van de jaren daarvoor. 
Het is aan jou om deze previews festivalwaardig te maken! 
Daarnaast zal je tijdens de Intreeweek verantwoordelijk zijn voor het maken van foto's 
en filmpjes die gedurende de week op social media geplaatst kunnen worden.

(Let op: je bent verantwoordelijk voor een aantal 
van deze taken, dus niet allemaal)

Werving Crew en Begeleiders

Dit is de ultieme kans om jouw marketing skills aan de wereld te laten zien. Middels een goed door-
dachte campagne en sterk ontworpen posters, moeten de honderden begeleiders en crewleden 
geworven worden. Ook hier is weer van alles mogelijk om zo veel mogelijk mensen te bereiken.
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Het Raamwerk

Als je bij Evenementen terechtkomt, zet je dan maar schrap. Je bent de baas over jouw twee 
evenementen, dus je leert mensen aan te sturen, logistiek na te denken en te werken onder de 
heerlijke druk van een deadline. Op de dag van jouw evenement moet het gebeuren, 
goedschiks of kwaadschiks; nergens word je zo gedwongen om oplossingsgericht te denken als 
bij het organ¬iseren van evenementen. En het mooiste is nog... Er bestaat geen grotere kick 
dan de kick die je krijgt door te zien hoe duizenden mensen de tijd van hun leven hebben op 
jouw evenement. Dus heb jij zin om hard te werken en je eigen ideeën uit te werken? Solliciteer 
dan voor Evenementen! - Sacha, Ralph en Sophie, Hoofden Evenementen I, II, III.

Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag
09:00 - 15:00 
Binnenkomst

10:00 - 15:00 
IJlandhoppen

11:00 - 13:00 
Wake Up Workshops

11:00 - 15:00
ErVaar

10:00 - 14:00 
Gapen Tussen De 
Apen

12:00 - 15:00
Lunch

13:00 - 15:00 
Lunch

13:00 - 15:00
Lunch

13:00 - 15:00
Lunch

13:00 - 15:00
Lunch

12:00 - 16:00
Aangenaam Intree

13:00 - 17:00 
Bij ons in de 
Jordaan

13:00 - 18:00
Studentenbeurs

Vanaf 13:00 
Amsterdam 
Cult Festival

vanaf 17:00 
Avondeten

17:00 - 21:00
BBQ

13:00 - 17:00
Intree Spelen

18:00 - 20:00
Avondeten

19:00 - 20:00
Avondeten

16:00 - 20:00
Opening Carré

17:00 - 20:00
Avondeten

20:00 - 00:00 
Nachtcultuur

20:00 - 00:00 
Intree Verenigt

20:00 - 22:30
Comedy Night

00:00 - 03:00 
Cinema @ Night

22:00 - 05:00
Eindfeest

22:00 - 04:00
PlankGas

Evenementen I

Avondeten 
Elke dag

Iedere avond moeten onze 3600 deelnemers een heerlijke maaltijd voorgeschoteld krijgen. Jij 
zorgt ervoor dat zij kunnen eten bij verschillende mensa’s en verenigingen in Amsterdam. Je zal 
vooral bezig zijn met het benaderen van verschillende partijen en verenigingen die jij echt niet 
wilt laten ontbreken in het programma. Hierbij probeer je een zo lekker mogelijke maaltijd neer te 
zetten binnen het budget. Ben jij klaar om deze logistieke uitdaging aan te gaan? 

Intree Verenigt 
Maandag 20:00 - 00:00

Dit is de eerste feestavond van de Intreeweek. Op een geweldige locatie mag jij een 
topevenement neerzetten waar de studenten voor het eerst echt los kunnen gaan. In de 
industriële Kromhouthal krijgen de studenten de kans om kennis te maken met elkaar en 
alle verenigingen die Amsterdam rijk is. Als commissielid zorg jij voor de invulling van dit 
evenement. Een kermisattractie, een origineel thema, een DJ... De keuze is aan jou! Voor 
dit evenement krijg je een enorme loods tot je beschikking en jij bent degene die de 
invulling helemaal zelf mag bepalen. Jij bent degene die zorgt voor een fantastische 
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12'O Concert



IJlandhoppen 
Dinsdag 10:00 - 14:00

Op dinsdagochtend openen de deuren van Nemo en het Scheepvaartmuseum: een speeltuin voor 
alle deelnemers van de Intreeweek. Naast de proefjes en de geschiedenis is het aan jou om de 
musea naar jouw hand te zetten. Hierbij kun je denken aan muziek, en activiteiten zoals goede 
sprekers of een hypnoseshow. Zorg jij voor een onvergetelijke dinsdagochtend op deze toplocaties? 

Intree Spelen 
Woensdag 13:00 -17:00

Om alle studenten naast de mooie gebouwen en de leuke feestjes ook kennis te laten maken 
met het sportleven in Amsterdam wordt het evenement Intree Spelen georganiseerd. Tijdens dit 
evene¬ment maken de nieuwe studenten kennis met allerlei sportverenigingen voor studenten. 
Sporten zoals  schermen, duiken, volleyballen, klimmen, maar ook paaldansen, maken zij (op 
geheel vrijwillige basis) kennis mee. Na een succesvol eerste jaar zal dit evenement plaatsvinden 
op het USC bij het Science Park, waar je erg veel ruimte en mogelijkheden tot je beschikking hebt! 
Alle faciliteiten zijn aanwezig om het evenement tot een succes te maken. Een lounge thema met 
chille DJ’s en lekkere sapjes bij de bar? Of toch een groot toernooi tussen allerlei verenigingen? 

Amsterdam Cult Festival 
Vrijdag vanaf 13:00

Heb jij altijd al je eigen festival willen organiseren? Solliciteer dan voor Amsterdam Cult Festival en 
leer een festival opbouwen vanaf de grond! Waar de vrijdagochtend begint met een leeg 
terrein, komt het door jou bedachte festival tot leven en staan duizenden studenten te genieten 
van jouw DJ’s en activiteiten. Organiseer hét festival van de Intreeweek en programmeer de 
vrijdag. Hoe je ook nog het culturele thema erin verwerkt? Dat is aan jou! Kom jij met de leukste 
ideeën wat betreft muziek, activiteiten, workshops, aankleding & foodtrucks?

9



Evenementen II

Aangenaam Intree
Maandag 12:00 - 16:00

Aangenaam Intree is het eerste evenement van de Intreeweek. Het vindt plaats op een van de 
mooiste locaties binnen het programma van Intree: midden op de Nieuwmarkt. Het is het eerste 
moment na de Binnenkomst waarop de studenten elkaar beter leren kennen. Door een fijne sfeer 
te creëren en leuke activiteiten te bedenken zorg je ervoor dat studenten zich op hun gemak 
voelen. En dat allemaal midden in de stad!

Bij ons in de Jordaan  
Dinsdag 13:00 - 17:00

Intree laat al sinds 1972 zien wat het prachtige Amsterdam te bieden heeft, maar de Jordaan 
is nooit eerder opgenomen in het programma van de Intreeweek. Hoog tijd om daar 
ver¬andering in te brengen! Leidt de groepjes door de meest karakteristieke straatjes van onze 
hoofdstad en breng ze de typische Amsterdamse cultuur bij: van Café Nol tot André Hazes. 

PlankGas!
Woensdag 22:30 - 04:00 

PlankGas is natuurlijk hét techno feest van de Intreeweek. Oud-deelnemers, oud-begeleiders en 
oud-crewleden hebben het nog steeds over de PlankGas editie uit hun jaar en hoe geweldig dat 
wel niet was. Welnu, dit jaar trappen we het pedaal natuurlijk helemaal in en gaan we over alle 
voorgaande edities heen. Op de thuisbasis van onder andere het Awakenings-festival ga jij een 
feest neerzetten wat niemand zal vergeten. Het is de enige avond in de week dat iedereen op 
dezelfde locatie door zal feesten tot in de vroege uurtjes. Bij de organi¬satie hiervan komt dan ook 
heel wat kijken! Aan jou om je te ontfermen over de barren, de kluisjes, de opbouw van het 
podium en zelfs de toiletdames – aan alles moet worden gedacht. Durf jij deze uitdaging aan?
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Cinema @ Night 
Donderdag 00:00 - 03:00

Op de donderdagavond kunnen de deelnemers even bijkomen van al het feesten. 
Deze avond staat namelijk in het teken van cultuur en gezelligheid. Jij bent deze nacht 
degene die bepaalt welke films er spelen in Pathé. Intree maakt het mogelijk dat de 
deelnemers heerlijk relaxed naar een spannende, hilarische of ontroerende film kunnen 
kijken. Daarnaast ben je verantwoordelijk voor de sfeer in Pathé, denk je na over 
passende aankleding en over andere vormen van entertainment. Bovendien stel jijzelf 
het filmprogramma samen! Cinema @ Night is perfect voor diegene die altijd al een 
eigen bioscoop heeft willen runnen! 

Gapen tussen de Apen 
Vrijdag 10:00 -14:00

Gapen tussen de Apen, het beste uitbrak/opstart evenement dat je je maar kan beden¬ken: aapjes 
kijken. Woensdagochtend staat in het teken van bijkomen van de voorgaande dagen en jezelf 
tegelijkertijd bij elkaar rapen voor de dag die komen gaat. Waar kan dit beter dan in de mooiste en 
oudste (sinds 1838) dierentuin van Nederland, Artis. Pak je WNF Rangerclubpas er maar snel bij, want . 

Evenementen 3

Lunch
Elke dag

De lunch is hét moment waarop deelnemers rustig met elkaar kunnen praten onder het genot van 
een hapje en een drankje. Elke dag vindt de lunch ergens anders plaats: in een park, op een plein 
midden in de stad of op een andere evenementenlocatie. Het organiseren van de lunch is een 
pittige logistieke klus. Daarnaast kun je als commissielid op een dag van de week je creativiteit kwijt 
tijdens de speciale lunch. Denk als organisator out of the box en koppel er een leuk thema aan, 
regel een muzikant of doe iets aan de aan aankleding.
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BBQ 
Dinsdag 17:00 - 21:00

Wat is er vetter dan een barbecue organiseren voor 3600 man op het? Los van het avondeten van 
iedere dag bij restaurants en verenigingen, gaan de studenten op de dinsdag gezamenlijk de 
broodnodige bodem leggen voor de avond die komen gaat. Aan jou de kans om een avond vol 
met vlees, drank en muziek te organiseren. 

Comedy Night 
Woensdag 20:00 - 22:30

Dit evenement hebben we een aantal jaren moeten missen in het programma van Intree, maar 
wordt sinds vorig jaar weer volledig in ere hersteld. In de aanloop naar Plankgas, zullen de 
deelnemers van de Intreeweek kunnen genieten van comedy in een paar van de leuk¬ste en 
mooiste zalen rond het Leidseplein. Aan de organisatoren van Comedy Night de taak om deze 
zalen te vullen met gevestigde stand-up comedians, maar ook om op zoek te gaan naar  
ijzersterke opkomende artiesten die op de lachspieren werken. Wil jij je wagen aan de rentree van 
dit evenement en denk jij dat je mensen kunt vinden die volle zalen trekken? Kies dan voor 
Comedy Night!

Nachtcultuur 
Donderdagavond 20:00 - 00:00

Intree haar eigen MuseumN8! Wil jij aan de slag met hét cultuurevenement van de week en een 
van de tofste avonden van Intree organiseren? Met 5 schitterende musea – waaronder FOAM en 
het Allard Pierson - is het aan jou om de invulling gedurende de avond te bedenken. Vul jij dit 
jaar de musea met muziek, filmprojecties, voorstellingen, workshops, karaoke of andere 
creatieve ideeën? Kies dan voor Nachtcultuur en laat het levendige karakter van musea spreken! 

Eindfeest
Vrijdag 23:00 - 05:00

Dé afsluiter van de Intreeweek vindt plaats in Paradiso, De Melkweg en Sugarfactory. In deze 
welbekende clubs van het Amsterdamse nachtleven kun jij de vetste artiesten neerzetten en 
iedereen voor de laatste keer uit hun dak laten gaan! Je zult een goed gevarieerd programma 
moeten neerzetten zodat alle deelnemers genieten van de beste muziek. Jij bent 
verantwoor¬delijk voor de complete line-up: van 23.00u tot 05.00u moeten deze clubs vol staan 
met vette artiesten en DJ’s. Wil jij zorgen voor de afsluiter van de week die iedereen zich blijft 
herinneren? Dan is het Eindfeest zeker iets voor jou! Ook voor Eindfeest is er ruimte voor een nieuwe 
naam, dus wil jij je stempel voor de komende jaren op de Intreeweek drukken, solliciteer dan snel!
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Solliciteren

Naast een leuke tijd werk je bij Intree aan je CV, ontwikkel je belangrijke vaar-
digheden en ontvang je ook nog eens een leuke financiële compensatie!

Lijkt het je leuk om aankomend halfjaar commissielid te worden en een geweldige 
Intreeweek neer te zetten?Kom dan bij ons solliciteren! Tijdens een sollicitatiegesprek stel je 
jezelf voor, zodat wij wat meer over jou te weten komen. Vervolgens vertel je welke 
groepjes jouw eerste- en tweede voorkeur hebben. Denk ook na welk specifiek evenement 
of onderdeel het beste bij jou past.

Het is belangrijk dat je alle data uit de jaarplanning beschikbaar bent. Dus zorg ervoor 
dat je dit controleert (ook elke woensdagavond van 8 februari t/m 7 juni 2017). Daarna kun 
je je inschrijven op het sollicitatieschema bij kamer 2.17 in CREA of  je kunt een mailtje sturen 
naar intree@uva.nl.

Sollicitaties vinden plaats tussen 19 januari en 25 januari. Mocht je in 
deze periode niet kunnen, geef het alsjeblieft bij ons aan, dan zoeken wij naar een 
oplossing. Op vrijdag 27 januari hoor je of je bent aangenomen. Woensdag 1 
februari vindt de felicitatieborrel plaats.

Jaarplanning

01-02-2017 
03-02-2017 t/m 05-02-2017
22-02-2017 
18-03-2017  
31-03-2017 t/m 09-04-2017
19-04-2017
12-05-2017 t/m 14-05-2017  
10-06-2017 
14-08-2017 t/m 25-08-2017  
28-08-2017 t/m 01-09-2017
15-09-2017 t/m 17-09-2017

Informatiebijeenkomst + felicitatieborrel 
Kennismakingsweekend
Plenaire brainstorm vergadering
Einde ontwikkelingsfase vergadering (zaterdag) 
Wintree (wintersport - niet verplicht, wél heel leuk) 
Plenaire Vergadering 
Presentatieweekend
Deadlinevergadering (zaterdag) 
Voorbereidingsweken
Intreeweek 2017
Evaluatieweekend

Vragen?

Mocht je na het lezen van de informatie nog vragen hebben, neem dan 
gerust contact met ons op via onderstaande gegevens of kom langs bij 
kamer 2.17 in CREA. Daarnaast kun je ons ook altijd aanspreken op de infoavonden! 
Hopelijk tot op je sollicitatie!

Groetjes,

Jasper en Janneke

Commissie Intree 
Nieuwe Achtergracht 170 (kamer 2.17)
1018 WV Amsterdam
Tel. 020 - 525 3072

intree@uva.nl
www.intreeweek.nl
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3200 deelnemers | 24 evenementen | 1 week

Infoavonden in CREA

9 januari | 20.00 uur
10 januari | 15.00 of 20.00 uur 
11 januari | 15.00 of 20.00 uur

Commissie Intree

Nieuwe Achtergracht 170 
 intree@uva.nl | intreeweek.nl

020- 5253072




