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De SViR zoekt bestuursleden 
De SViR is dé vereniging van de Master Informatierecht en Research Master Information Law 

aan het IViR en de UvA. De afgelopen jaren zijn we gegroeid tot een volledig zelfstandige 

vereniging, waarvan iedere student Informatierecht  lid is. Kantoorbezoeken, uitstapjes en 

natuurlijk een studiereis als afsluiter van het collegejaar. Maar ook een online blog, 

ledenborrels en trainingen worden door de SViR georganiseerd. Een lidmaatschap kost 

slechts 5 euro. Kortom: de SViR is de vereniging waar je lid van moet zijn.  

De Studievereniging voor Informatierecht is op zoek naar bestuursleden voor het collegejaar 

2015/2016. We zijn op zoek naar studenten die een van de volgende functies willen bekleden.  

 Voorzitter 

Als voorzitter ben je het algemeen aanspreekpunt van de vereniging. Je onderhoudt contacten 

met zakelijke contacten, stelt de agenda op en zit vergaderingen voor. Samen met je 

bestuursgenoten stel je een beleid op voor het komende collegejaar, dat je in de loop van het jaar 

uitvoert. Daarnaast ben je een vliegende keep, je zorgt dat de vereniging gezond blijft en ziet erop 

toe dat taken uitgevoerd worden. Omdat dit jaar het eerste lustrum van de SViR zal plaatsvinden, 

ben je de coördinator daarvan, daarnaast ben je samen met het IViR en oud bestuursleden 

betrokken bij het alumni-beleid.  

 Secretaris 

Als secretaris ben je verantwoordelijk voor de notulen en het up to date houden van het 

ledenbestand. Je stelt regelmatig de nieuwsbrief op en zorgt dat de binnengekomen mails 

beantwoord worden of bij de juiste persoon terecht komen. Ook houdt je de website (Wordpress-

based) bij. Als secretaris begeleid je de redactiecommissie, die zowel de blog op onze website 

schrijft  als schrijft voor ons jaarlijks ledenblad: de Inform@il. Enige kennis of interesse in Social 

Media of grafische vormgeving zou mooi meegenomen zijn.  

 Penningmeester 

De penningmeester draagt zorg voor de financiële kant van de vereniging. De penningmeester 

stelt in het begin de begroting op en zorgt dat de uitgaven van de vereniging de inkomsten niet 

overstijgen. Aan het eind van het collegejaar stel je de balans op en doe je verslag van het 

kostenplaatje. Samen met de commissaris extern zul je regelmatig op sponsorgesprekken gaan. 

De penningmeester is de begeleider van de Reiscommissie. Aan jou de uitdaging dit te evenaren 

of (liever nog) te overtreffen! 

 Commissaris Extern 

De commissaris extern heeft als voornaamste taak het onderhouden van contacten met onze 

sponsoren. Je voert sponsorgesprekken en –evaluaties, waarbij je uiteraard het onderste uit de 

kan probeert te onderhandelen. Je beantwoord vragen vanuit kantoren en vindt het leuk om de 

vereniging representatief te vertegenwoordigen. Zonder inkomsten kan de vereniging geen 

uitgaven doen, en dus is de vereniging erg afhankelijk van de commissaris extern. De 

sponsorgesprekken voer je samen met de penningmeester en/of voorzitter, maar jij hebt de lead. 

De commissaris extern begeleid eveneens de activiteitencommissie.  

Spreekt een van deze functies jou aan? Ben je klaar voor een geweldig bestuursjaar waarin de 

verenging ook nog eens haar eerste lustrum viert? Een geweldige kans om je netwerk uit te breiden 

en je naam alvast op de arbeidsmarkt te laten vallen!  

Een bestuursfunctie kost je tussen de 4 á 6 uur per week, afhankelijk van aanstaande evenementen 

of activiteiten. Het is uitstekend te combineren met de Master Informatierecht en vanwege de 

flexibiliteit kun je desgewenst ook een bijbaantje blijven houden of stage gaan lopen.   

Voor een bestuursfunctie vragen we je een korte motivatie te mailen naar voorzitter@svir.nl, 

vergezeld van je CV. Geef daarin ook aan welke bestuursfunctie je aanspreekt en waarom. De 

deadline om je aan te melden voor een bestuursfunctie is zondag 5 juli. We zullen eind juli 

kennismakings- en selectiegesprekjes voeren. Vragen beantwoorden we uiteraard graag!  


