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Wat doe je als commissielid?

De structuur van Commissie Intree
Leuk dat je geïnteresseerd bent om commissielid te worden bij Commissie Intree! Elk jaar
vormt Intreeweek het startschot voor bijna
4500 nieuwe eerstejaars studenten van de
Universiteit van Amsterdam. Van 29 augustus
tot en met 2 september zullen ze elkaar en de
universiteit leren kennen. Daarnaast zullen
ze alles te zien krijgen wat Amsterdam tot de
mooiste stad van Nederland maakt. Commissie Intree zorgt ervoor dat de deelnemers de
leukste start van hun studententijd beleven!
In dit informatiepakket zal alles aan bod komen wat je moet weten over de organisatie,
de werkzaamheden, de vergadermomenten
en alle uitjes! Alle onderdelen waarop jij kunt
solliciteren zijn hier uitvoerig beschreven.

Eva van der Tas
Voorzitter | Penningmeester

Chaim Elchik
Evenementen I
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Achter Intreeweek staat een organisatie van
32 studenten: een zevenkoppig bestuur en 25
commissieleden. Het bestuur wordt gevormd
door het dagelijks bestuur en vijf groepshoofden
met ieder een eigen takenpakket. Het dagelijks
bestuur bestaat uit de Voorzitter-Penningmeester en Interne Zaken. De vijf groepshoofden
krijgen vanaf februari allemaal een commissiegroepje waarmee ze Intreeweek gaan vormgeven. Er is één commissie voor Acquisitie, één
commissie voor Marketing & Communicatie
en er zijn drie commissies voor Evenementen.
Als internationale student ben je van harte welkom bij Commissie Intree, mits
je de Nederlandse taal goed beheerst.

Amber Kusters
Interne Zaken

Levi van Gils
Acquisitie

Sterre Reijerman
Evenementen II

Vera Hoogerwerf
Marketing & Communicatie

Iris Koster
Evenementen III

Sluit de beste promotiedeals met bedrijven,
beheer de social media, film de highlights van
Amsterdam, host je eigen Museum Night, regel de beste DJ’s voor Eindfeest, of organiseer
een BBQ! Lijkt dit jou leuk en denk jij dat je
een goede eventmanager, editor of sales representative kan zijn? Dan zij wij op zoek naar jou!
Het jaar 2022 is erg spannend voor Commissie
Intree. Wat we precies mogen organiseren in
augustus is nog onzeker. Het zou goed kunnen
dat we het roer in de komende maanden flink
om moeten gooien. Wij willen dit avontuur graag
aangaan met studenten die zich willen ontwikkelen in oplossingsgericht denken, samenwerken en die flexibel zijn! We verwachten dat dit
jaar leerzamer zal worden dan ooit voor onze
commissieleden. Durf jij de uitdaging aan?
Werkdruk
Het organiseren van Intreeweek is goed te combineren met je studie. In de periode februari tot en
met juni 2022 ben je, naast de vergadermomenten, ongeveer twee dagdelen per week bezig met
Intree. Bovendien kun jij je werkzaamheden zelf
indelen. In juli en begin augustus is er natuurlijk
gewoon ruimte voor je zomervakantie. Vanaf 15
augustus tot en met september gaan we met de
gehele commissie aan de slag met de laatste voorbereidingen voor de allermooiste week van het jaar.
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 zes weken komt de gehele commissie bij elkaar tijdens een plenaire vergadering. Tijdens deze plenaire vergadering vertel je
aan de rest van de commissie hoe het met jouw
onderdelen staat. Ook hoor je hoe de onderdelen van de andere commissies zich ontwikkelen.

Borrelen
Maar wanneer zie je de rest van de commissie dan? Op woensdag wordt er na elke vergadering met de hele commissie geborreld in
ons stamcafé De Biecht. Achter de bar 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 vindt het Kennismakingsweekend
plaats. Dit weekend is bedoeld om kennis te maken met je commissiegenoten.
Ook hoor je tijdens dit weekend in welke commissie je zit. Tijdens het Presentatieweekend, in mei, presenteert iedereen zijn of
haar onderdelen om te laten zien wat de stand
van zaken is. Tenslotte gaan we in september
op Evaluatieweekend. In dit weekend wordt
Intreeweek geëvalueerd en kijken we met
z’n allen terug op een geslaagde Intreeweek.
Naast de verplichte vergaderingen zijn feesten en gezelligheid natuurlijk net zo belangrijk en dat komt ook zeker terug tijdens de
weekendjes. Ook kan je meegaan op Wintree,
onze mega goedkope en gezellige wintersport. Dit is niet verplicht, wel een aanrader!
Vergoeding
Aan het einde van je commissieperiode bij Commissie Intree ontvang je als beloning voor je harde werken een leuke
financiële vergoeding: drie maanden
studiebeurs! Dit krijg je naast de mooie herinneringen en opgedane vaardigheden die je
tijdens je verdere loopbaan kunt gebruiken.
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Acquisitie

Marketing & Communicatie

Altijd in voor een uitdaging? Heb jij een
vlotte babbel én ben je lekker sociaal?
Zin om jouw netwerk uit te breiden? Kom
dan als commissielid acquisitie mijn team
versterken en maak de mooiste deals!

Heb jij altijd creatieve ideeën, heb je affiniteit
met marketing of ben je super gemotiveerd
om te leren werken met programma’s als InDesign, Illustrator en Premiere Pro? Of wil jij
leren hoe je een app bouwt? Dan is Marketing
& Communicatie misschien iets voor jou! Het
eerste contact tussen de (nieuwe) studenten
en Intreeweek loopt via jou. Door middel van
het ontwerpen van posters en programmaboekjes, het schrijven van pakkende teksten,
het bijhouden van sociale media, de app, en
het maken van video’s kan jij als lid van M&C
bijdragen aan het succes van Intreeweek
2022! Met bijna 5000 studenten moet de
komende editie natuurlijk groots op de kaart
gezet worden! Denk jij de creatieve vlinder of
het marketingtalent te zijn dat ik zoek? Solliciteer dan voor Marketing & Communicatie!
- Vera Hoogerwerf, Hoofd Marketing &
Communicatie

Gedurende jouw tijd bij Intreeweek zul je
contact leggen met allerlei bedrijven, van
klein tot groot en van non-profit tot profit bedrijven. Naast dat we een target nastreven,
brainstormen we ook over de invulling van
samenwerkingen. Hier kun je met creatieve ideeën ervoor zorgen dat partijen het
best tot hun recht komen tijdens Intreeweek.
- Levi van Gils, Hoofd Acquisitie
Organisaties
Tijdens je commissieperiode kom je dus in
aanraking met zowel profit als non-profit organisaties. Bij profit organisaties gaat het om
commerciële bedrijven aan wie je onze promotie-opties verkoopt, zodat wij onze target kunnen behalen én Intreeweek mogelijk maken.
Onder non-profit organisaties vallen onder andere verenigingen en maatschappelijke organisaties. Hier sluiten we bijvoorbeeld barterdeals
mee zodat beide partijen profijt hebben. Omdat elk bedrijf verschillende behoeftes heeft,
past er ook bij elk bedrijf een andere manier
van promotie. Het is aan jou om samen met
het bedrijf de passende opties aan te bieden
en tot een mooie samenwerking te komen!
Netwerken
Naast dat je veel nieuwe personen spreekt
uit het bedrijfsleven, ontwikkel je ook veel
nieuwe vaardigheden. Je zult veel (video)
bellen, mailen en fysieke meetings hebben om mogelijke samenwerkingen te bespreken en opties te verkopen. Op deze manier breid je jouw netwerk gigantisch uit,
leuk voor jouw LinkedIn en de toekomst.
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Levi van Gils
Hoofd Acquisitie
Eigen evenement
Een van onze promotie-opties is tevens het
evenement van acquisitieleden, namelijk de
Studentenbeurs. Op deze plek leren studenten
en het bedrijfsleven elkaar kennen. Dit jaar zal
de Studentenbeurs wederom georganiseerd
worden in de Beurs van Berlage, een supermooie en centraal gelegen locatie. Aan jou de
eer om een plaats aan bedrijven te verkopen
en daar vervolgens te zorgen dat alles naar de
wens van organisaties en deelnemers verloopt!
Samenwerking met Marketing & Communicatie & Evenementen groepjes
Als acquisitie kom je snel in het gebied van
andere groepjes. Je kan bijv. mooie advertorials regelen voor op de socials of in het drukwerk van Marketing & Communicatie. Daarnaast zijn barterdeals een mooie toevoeging
voor op de evenementen waardoor je ook in
contact komt met evenementen groepjes.
Sluit je dus aan als commissielid Acquisitie om
een sociale rol met verantwoordelijkheid op je
te nemen, jouw netwerk uit te breiden, te werken aan jouw (sales)praatjes en natuurlijk voor
alle gezelligheid binnen Intreeweek. Want naast
al dat harde werk, is het ook supergezellig!

Tijdens Intreeweek 2022 ben je als M&C-lid
overal inzetbaar en betrokken en daardoor
druk bezig op alle evenementen. Jij bent verantwoordelijk voor het maken van behind the
scenes foto’s, het bijhouden van de sociale media en het maken van Intree News. Het
leuke aan M&C is dat je hierin veel vrijheid
krijgt om het naar jouw visie vorm te geven!
In de aanloop naar Intreeweek 2022 toe, zal
je de verantwoordelijkheid dragen voor twee
onderdelen, die je elk met één ander deelt.
Taken van Marketing & Communicatie:
Graphic design
Graphic design bestaat onder andere uit het
ontwerpen van een wervingsposter, het jaarlijkse programmaboekje en de activity paper. Voor Intreeweek 2022 zijn we op zoek
naar ruim 500 mentoren en ongeveer 300
crewleden. Aan jou de taak om je marketing
skills in te zetten en mensen te overtuigen
zich aan te melden. Dit zal je doen aan de
hand van posters, flyers en narrowcasting.

Vera Hoogerwerf
Hoofd Marketing & Communicatie

Hier mag je jouw creativiteit de vrije loop laten om zoveel mogelijk mensen te bereiken!
Het programmaboekje is hét boekje dat deelnemers de gehele week bij zich dragen, waarin alle tijden, locaties en activiteiten een duidelijk plekje hebben. Naast dat het boekje
inhoudelijk strak in elkaar moet zitten en informatief moet zijn, moeten alle evenementen op een zo aantrekkelijk mogelijke manier
gepresenteerd worden, zodat deelnemers ze
absoluut niet willen missen. Als je het leuk
vindt om met designprogramma’s te werken (of om dit te leren), is het ontwerpen
van het programmaboekje echt iets voor jou!
De activity paper is een boekje waarin allerlei advertenties staan van partijen waar Intreeweek mee samenwerkt, in combinatie
met stukjes tekst over verschillende domeinen (VB: politiek, vrijwilligerswerk, bijbaantjes). Dit boekje moet informatief zijn voor
nieuwe studenten, maar is bovendien een
mooie promotiemogelijkheid voor onze partners. Hiervoor werk je nauw samen met de
commissieleden van Copywriting, die de inhoud van de activity paper zullen verzorgen.
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Copywriting
In het onderdeel Copywriting kun je al je
creativiteit kwijt door pakkende teksten te
schrijven voor Intree News en door je bezig
te houden met de PR en een mogelijke PRstunt. In de Intreeweek app kunnen deelnemers elke dag een editie lezen van Intree
News, dé krant van Intreeweek. Je bent bij
dit onderdeel veel aan het schrijven en ideeën aan het bedenken voor nieuwe rubrieken.
Bij het onderdeel Copywriting publiceer je niet
alleen zelf artikelen, maar ben je daarnaast verantwoordelijk voor de PR: jij zorgt ervoor dat Intreeweek aandacht krijgt in de media. Als commissielid benader je zowel lokale als nationale
media. Jij moet ervoor zorgen dat Intreeweek
zo positief mogelijk in het nieuws komt. Dit kun
je doen door middel van het schrijven van persberichten, een stunt bedenken of interviews
afleggen met verschillende mediabedrijven.
Ook houd jij je bezig met de inhoud van de
activity paper, een boekje waarin allerlei advertenties staan van partijen waar Intreeweek mee samenwerkt, in combinatie met
stukjes tekst over verschillende domeinen
(VB: politiek, vrijwilligerswerk, bijbaantjes).
Dit boekje moet informatief zijn voor nieuwe studenten, maar is bovendien een mooie
promotiemogelijkheid voor onze partners.
Hiervoor werk je nauw samen met de commissieleden van Graphic Design, die de vormgeving van de activity paper zullen verzorgen.
Video
Het onderdeel Video is opgebouwd uit drie onderdelen: een wervingsvideo, previewvideo’s
en contentmarketingvideo’s. Voor Intreeweek
2022 zijn we op zoek naar ruim 500 mentoren en ongeveer 300 crewleden. Het is aan
jou om een toffe video te monteren die mensen overtuigt om zich aan te melden. Je mag
hierbij jouw creativiteit de vrije loop laten!
De week voor Intreeweek wordt er elke ochtend een promofilmpje geplaatst op sociale
media over wat er die dag allemaal te doen is.
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Jij zorgt ervoor dat deze previews Intreewaardig zijn! Of je zelf beeldmateriaal wilt schieten, gebruik maakt van de vette beelden
van vorig jaar of dit combineert is helemaal
aan jou. Daarnaast zal je verantwoordelijk
zijn voor het maken van foto’s en filmpjes
gedurende de gehele commissieperiode.
Van begin tot einde gaan wij verder toffe content maken, want vlogs/video’s/TikTok/Instagram zijn populairder dan ooit. Dit betekent
brainstormen, concepten bedenken/uitbreiden, filmen en monteren. De focus ligt hierbij
op Instagram Reels en IGTV. Bedenk jij de beste scripts, schuilt er een regisseur in jou, vind
je het superleuk om te monteren of wil je dit allemaal leren? Ben je daarnaast een harde werker en ben je eager om je edit skills te verbeteren? Dan is dit onderdeel echt iets voor jou!
App
Sinds Intreeweek 2020 zijn de mogelijkheden van onze app enorm gegroeid. Hoe gaan
we de app inzetten in onze communicatie
richting deelnemers, en hoe geef je dit vorm?

Social media
Sociale media vormen hét platform om studenten te bereiken. Aan jou de taak om onze
twee Instagramaccounts (en Facebook, YouTube en LinkedIn) te onderhouden! Zorg dat
de juiste info aankomt bij onze deelnemer en
bedenk een strategie om het bereik te vergroten. Informeer de studenten met leuke posts
en bedenk formats om meer volgers te trekken. Ook denk je bij dit onderdeel na over de
content voor tijdens de week zelf. Lijkt het je
tof als er vette reportages online komen? Regel jij hiervoor een presentator? Er is hierbij
veel ruimte voor eigen inbreng en creativiteit!
Ons hoofdkanaal (@intreeweek), fungeert als
centraal platform voor onze deelnemers. Hier
blijven zij op de hoogte van de laatste updates
en zien zij mooie foto’s en vette video’s. Aan
het begin van de commissieperiode maak je
een contentkalender, zodat jij het overzicht
hebt van wat wanneer geplaatst gaat worden.

Daarnaast hebben we ons tweede Instagramaccount (@intreeinside), waarvan de focus
ligt op het werven van mentoren en crewleden. Voor Intreeweek 2022 zijn we op zoek
naar 500 mentoren en bijna 300 crewleden,
en die worden voor een deel via dit platform
geworven. Daarnaast vormt Intree Inside ook
een beetje als platform voor onze commissie!
Deel hierop de leukste groepsfoto’s, foto’s
van onze weekendjes weg en het klusweekend! Door middel van dit kanaal willen we een
echt community-gevoel tot stand brengen:
weet jij als de beste welke content hiervoor
geschikt is? Kan jij als de beste foto’s selecteren, weet jij altijd de leukste effecten en maak
jij graag de mooiste Insta stories? Wie weet
word jij dan onze nieuwe social media-goeroe!
(Let op: je bent verantwoordelijk voor
twee van deze taken, dus niet allemaal.)

Bij dit onderdeel kun je zowel je eigen creativiteit kwijt en ondersteun jij de commissieleden van Evenementen bij het vormgeven van
pagina’s in de app van hun evenement. Je
houdt je bezig met de looks en feel van de
app: is deze gebruikersvriendelijk en ziet hij er
aantrekkelijk uit? Daarnaast krijg je een Tactiletraining, waarbij je van onze appontwikkelaars alles leert over de werking van een app!
Daarnaast houd je je bij dit onderdeel bezig met
het vormgeven van de Crazy88, een competitie
die gedurende Intreeweek in de app gehouden
wordt, waarbij deelnemers allerlei opdrachten
moeten uitvoeren en hiermee zoveel mogelijk
punten verzamelen! Je kunt hiervoor de meest
originele opdrachten verzinnen; niks is te gek!
In samenwerking met de commissieleden van
Acquisitie kun je er bovendien voor zorgen dat
er vette prijzen te winnen zijn voor deelnemers.
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Het raamwerk

Evenementen I

Intreeweek zou Intreeweek niet zijn zonder de
meest vette evenementen! Lijkt het je gaaf
om honderden studenten te zien genieten op
een evenement dat jíj hebt georganiseerd?
Solliciteer dan voor een evenementen groepje. Niets geeft een grotere voldoening dan een
geslaagd evenement neer te zetten na een half
jaar hard werken. Je krijgt twee evenementen
waarin jij, samen met een commissiegenootje,
al je creativiteit mag stoppen en waaraan jullie
helemaal jullie eigen draai kunnen geven. Jij
bepaalt hoe het evenement eruitziet en hierdoor leer je mensen aan te sturen, logistiek
inzicht te creëren en oplossingsgericht te denken. Ga deze uitdaging aan en een onvergetelijke tijd in je studentenleven is gegarandeerd!
- Chaim Elchik, Sterre Reijerman en
Iris Koster, Hoofden Evenementen I, II, III

Intreeweek 2022

The student game show
Tijdens de interactieve Spelshow kunnen
groepjes eerstejaarsstudenten tegen elkaar
strijden voor een felbegeerde prijs in een bekend theater in Amsterdam. Naast de programmering van de gehele show, kies jij samen met
je commissiegenoot de muziek, presentator en
gasten voor de show. Weet jij hoe je het publiek
het beste in deze show kan betrekken, en welke vorm van entertainment het beste bij de eerstejaarsstudenten past? Dan zoeken we jou!

Let op: een aantal evenementen uit het raamwerk wordt georganiseerd door bestuursleden.
Hierop kan je dus niet solliciteren. Dit geldt
voor: Registration, Intree Connects, Opening,
Pub crawl, 12 O’Concert, Student Fair, Wake
up workshops en Laughs with the giraffes.

Maandag

Dinsdag

Woensdag

Donderdag

Vrijdag

Registration

Museum square
morning

12 O’Concert

Wake up workshops

Laughs with the
giraffes

Lunch

Lunch

Student Fair

Quest in the
quarters

Intree Festival

Dinner

Dinner

Show night

Night at the museum

Intree Connects
Lunch
Opening
Dinner
Intree United

Lunch
Intree Games
BBQ
Pub crawl

Lunch
Sail!

The student
game show

Dinner
Closing party

Cinema night

Quest in the quarters
Vondel en de Pijp, een van de leukste wijken in Amsterdam. Intree laat al sinds 1972
zien wat onze prachtige stad te bieden heeft.
Met dit evenement zullen deelnemers de
wijken rond Vondelpark en de Pijp leren
kennen. De invulling van dit evenement is
volledig aan jou dus verwachten we veel creativitiet. Wil je een leuke speurtocht maken?
Of bijvoorbeeld een wedstrijd met een leuke prijs? Wij zijn benieuwd wat je bedenkt!
Cinema night
Op de donderdagavond kunnen de deelnemers
even bijkomen van al het feesten. Deze avond
staat namelijk in het teken van cultuur en gezelligheid. Het is aan jou om deze nacht te bepalen welke films er spelen in Pathé de Munt.
De hele bioscoop is van jou en je verzorgt alles:
de programmering, aankleding, de sfeer en interactie tussen de studenten. Je zorgt voor een
uitgebreid programma, van kaskrakers tot arthouse, docu’s tot horror en alles er tussenin.
Hiervoor heb je contact met de distributeurs en
de bioscoop. Laat je creativiteit de vrije loop en
organiseer een filmquiz of nodig filmmakers uit.
Jij bent de nachtdirecteur van Pathé de Munt!

Chaim Elchik
Hoofd Evenementen I

Closing party
Met eindfeest krijg je de kans om in een paar
van de bekendste clubs in Amsterdam de
vetste artiesten neer te zetten zodat iedereen
de week met een spectaculair feest kan afsluiten. Je zult een goed gevarieerd programma moeten neerzeten zodat er voor iedereen
iets leuks te beleven is. Maak jij dit de best
mogelijke afsluiter van de week en wil jij een
feest organiseren voor alle nieuwe studenten? Dan is dit het evenement iets voor jou!
BBQ
Wat is er vetter dan een barbecue organiseren voor 5000 man? In plaats van eten bij
een restaurant of vereniging, zullen alle toekomstige studenten op de dinsdag samen de
broodnodige bodem leggen voor de avond die
komen gaat. De barbecue zal dit jaar weer op
Roeterseilandcampus plaatsvinden. Aan jou
de kans om een avond vol met eten, drinken
en gezelligheid te organiseren en de campus
om te toveren tot een terrein met festivalsfeer!

Techno Time
P.S. Er is natuurlijk een risico dat jij een evenement krijgt waar de uitvoerbaarheid van sterk beïnvloed kan worden door de coronamaatregelen die op het moment van Intreeweek gelden. Wanneer jij door deze omstandigheden met een evenement zit waar je niks meer mee kan, zullen we
ervoor zorgen dat je op een andere, waardevolle en leuke manier nog kan bijdragen aan de week.
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Evenementen II
Intree United
Intree United is de eerste feestavond van Intreeweek. Op een geweldige locatie mag jij een
topevenement neerzetten waar de studenten
voor het eerst echt los kunnen gaan. In de industriële NDSM-loods krijgen de studenten namelijk 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. Daarnaast houd
je contact met de vele verenigingen die een
plekje op jouw evenement willen bemachtigen.
Je bent zowel logistiek als creatief bezig met
de eerste avond van de week, wat zorgt voor
een spetterend evenement om de week mee
te beginnen. Een goed begin is het halve werk!
Sail!
Wat is een leukere manier om Amsterdam te
ontdekken dan op de grachten? Tijdens het
evenement Sail! krijgen studenten de mogelijkheid om al varend de stad te verkennen.
De boten vertrekken vanaf de Prins Hendrikkade en varen een rondje door de stad. Jij
houd het contact warm met de studentenverenigingen die hun boten beschikbaar stellen voor dit evenement. Daarnaast is jouw
taak om de activiteiten op de boten te bedenken, zoals een silent disco of een quiz,
waarbij de deelnemers zich kunnen vermaken. We zijn benieuwd wat jouw ideeën zijn!
Night at the museum
Met Night at the Museum kan jij een mini-museumnacht in Amsterdam organiseren.
Hierbij zullen verschillende musea hun deuren voor jou opengooien om ze de nieuwe
studenten kennis te laten maken met onze
prachtige cultuur. Aan jou is het de taak om
deze avond vol leven te blazen. Denk aan
een silent disco, rondleiding, interessante sprekers en meer. Alles kan deze avond!
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Evenementen III
tekst

Sterre Reijerman
Hoofd Evenementen II

Techno Time
Techno Time is hét techno feest van Intreeweek. Het is de enige avond in de week dat
iedereen op dezelfde locatie door zal feesten tot in de vroege uurtjes. Bij de organisatie hiervan komt daarom ook heel wat kijken!
Aan jou om je te ontfermen over de DJ’s, de
barren, de opbouw van het podium, aankleding en zelfs de toiletdames – aan alles moet
worden gedacht. Heb jij de organisatieskills
en een hart voor muziek? Zorg jij voor een
onvergetelijke avond voor alle deelnemers?
Lunch
De lunch valt samen met de middagevenementen en vindt daardoor elke dag ergens anders
plaats. Het is hét moment van de dag waar
de deelnemers even kunnen bijkomen onder
het genot van een hapje en een drankje. Het
is een pittige logistieke klus om iedereen op
een vlotte manier van hun lunch te voorzien.
Daarnaast kun je als commissielid je creatieve input kwijt tijdens de speciale lunch en het
uitgebreide lunch-evenement ‘Aangenaam Intree’ op maandag. Doe iets leuks met de aankleding, verloot prijzen of regel een muzikant!

Museum square morning
Tijdens de museumpleinochtend geven we de
studenten een kijkje in twee van de bekendste musea van Amsterdam: het Rijksmuseum
en het Stedelijk Museum. Tijdens dit evenement kun je als commissielid al je creativiteit
kwijt. Samen met de musea ga jij onderzoeken hoe de deelnemers van de prachtige cultuur van deze voornaamste musea kunnen
proeven. Regel jij een Silent Disco tussen de
schilderijen? Of een workshop in de tuin van
het Rijksmuseum? Misschien een bijzondere
audiotour van een kunstenaar? Alles is mogelijk! Durf jij deze uitdaging aan te gaan?
Intree Games
Ben jij sportief of weet jij hoe je mensen kan
overtuigen om te gaan sporten? Solliciteer
dan voor Intree Games! Studenten leren tijdens dit evenement de diverse sportverenigingen van de Universiteit van Amsterdam
kennen en jij bedenkt op welke manier zij
zich het beste kunnen representeren. Verzin
een overkoepelend thema voor de dag, regel
een DJ en organiseer daarnaast workshops,
zoals spinnen, paaldansen of slacklinen! We
kijken uit naar je input voor dit evenement!
Intree Festival
Heb jij altijd al je eigen festival willen organiseren? Solliciteer voor Intree Festival en leer
een festival opbouwen vanaf de grond! Dit
evenement is een grote uitdaging waar je al
je creativiteit in kwijt kan. Jij en je commissiegenootje krijgen een leeg grasveld in een
park in Amsterdam en het is aan jou als organisator om deze locatie om te toveren tot
een festivalterrein. Organiseer workshops
als bodypaint, sumoworstelen en limbodansen en regel de vetste DJ’s, springkussens
en foodtrucks. Laat duizenden studenten
dansen op jouw bands en bezorg de deelnemers de mooiste dag van Intreeweek 2022!

Iris Koster
Hoofd Evenementen III

Shownight
Tijdens Show Night leren studenten de nachtcultuur van Amsterdam kennen. Aan jou de
taak om in de bekendste theaters van Amsterdam, zoals de Balie, de Melkweg en de
Kleine Komedie, coole optredens neer te zetten. Regel een comedy show, live band, of bekende sprekers, die aansluiten bij de smaak
van de deelnemers van Intreeweek. Ben jij
onze showmaster? Dan is dit iets voor jou!
Dinner
Tijdens de week moeten er op de maandag,
woensdag en donderdag in totaal meer dan
5000 mensen een heerlijke maaltijd voorgeschoteld krijgen. Jij zorgt ervoor dat zij kunnen
eten bij verschillende restaurants en verenigingen in Amsterdam. Je zal vooral bezig zijn
met het benaderen van verschillende partijen en verenigingen die jij in het programma
wil hebben. Welke verenigingen wil jij binnenslepen en welke van jouw favoriete restaurants kunnen hierbij niet missen? Hierbij
probeer je een zo lekker mogelijke maaltijd
neer te zetten binnen het budget. Ben jij klaar
om deze logistieke uitdaging aan te gaan?
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Solliciteren
Naast een leuke tijd, werk je bij Commissie Intree aan je CV, ontwikkel je belangrijke vaardigheden en ontvang je ook nog
eens een leuke financiële compensatie!
Lijkt het je leuk om aankomend half jaar commissielid te worden en een geweldige Intreeweek neer te zetten? Kom dan bij ons
solliciteren! Tijdens het sollicitatiegesprek stel
je jezelf voor, zodat wij wat meer over jou te
weten kunnen komen. Vervolgens vertel je welke groepjes jouw eerste- en tweede voorkeur
hebben. Denk ook na over welk specifiek evenement of onderdeel het beste bij jou past.
Data
Het is belangrijk dat je alle data uit de jaarplanning beschikbaar bent. Dus zorg ervoor
dat je dit controleert (ook elke woensdagavond van 9 februari t/m 15 juni 2022).
Daarna kun je je inschrijven op het sollicitatieschema bij kamer 2.17 in CREA of kun
je een mailtje sturen naar intree@uva.nl.
Sollicitaties vinden plaats tussen 20 en 26 januari 2022. Mocht je in deze periode niet kunnen,
geef het zo snel mogelijk aan ons door, dan zoeken wij samen naar een oplossing. Op vrijdag 28
januari hoor je of je bent aangenomen. Woensdag 2 februari vindt de felicitatieborrel plaats.

Vragen?
Mocht je na het lezen van deze 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 een van de infoavonden!
Hopelijk tot op je sollicitatie!
Groetjes,
Het Bestuur van Commissie Intree 2022

Commissie Intree
Nieuwe Achtergracht 170 (kamer 2.17)
1018 WV Amsterdam
Tel: 020-5253072
intree@uva.nl
www.intreeweek.nl
N.B. De inhoud van dit informatiepakket is
onder voorbehoud van eventuele wijzigingen

Jaarplanning
02-02-2022				Informatiebijeenkomst + Felicitatieborrel
04-02-2022/06-02-2022		
Kennismakingsweekend
23-02-2022				
Plenaire Woensdag vergadering – Einde Brainstormfase
19-03-2022				
Plenaire vergadering – Einde Ontwikkelingsfase (zaterdag)
01-04-2022/10-04-2022		
Wintree (wintersport, niet verplicht, wel héél leuk)
20-04-2022				Plenaire Woensdag vergadering
28-04-2022				
9e Groepjesvergadering – op donderdag ipv woensdag 27-04-2022
20-05-2022/22-05-2022		
Presentatieweekend – Einde Uitwerkfase
18-06-2022				
Deadlinevergadering – Einde Afrondfase (zaterdag)
15-08-2022/26-08-2022		
Voorbereidingsweken
29-08-2022/02-09-2022		
Intreeweek
16-09-2022/18-09-2022		
Evaluatieweekend
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ARE YOU INTREE?

SOLLICITEER!

Leuke foto/achterkant iets

