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Wat leuk dat je geïnteresseerd bent in het doen van een commissie! Hieronder vind je informatie 

over alle commissies waar je je voor kan aanmelden. Het je al een keuze (of meerderen) kunnen 

maken? Meld je dan aan voor de commissie(s) via dit formulier: 

https://docs.google.com/forms/d/1rt1ZN1JsALVtbxbGRixZ-Cd6hsceapvt2QdvoNilGR8 

How nice of you to be interested in doing a committee! Underneath you find information about all 

committees you can apply for. If you’ve made your choice, you can apply for the committee(s) via 

this form: https://docs.google.com/forms/d/1rt1ZN1JsALVtbxbGRixZ-Cd6hsceapvt2QdvoNilGR8   

Acquisitie / Acquisition 
De Acquisitiecommissie ondersteunt de commissaris extern met raad en fungeert als denktank voor 

potentiële nieuwe campagnes tussen A.S.V.Gay en externe partijen. Daarnaast beheert de 

Acquisitiecommissie een aantal bestaande contacten. Nadat je je hebt ingeschreven voor deze 

commissie zal je uitgenodigd worden voor een gesprek. Er zijn maar een beperkt aantal plaatsen voor 

deze commissie. Zorg dus dat je je inschrijft voor een back-up commissie. 

The Acquisition committee supports the commissioner of external affairs with advice and serves as 

thinktank for potential new campaigns between A.S.V.Gay and external parties. Apart from that, the 

Acquisition committee manages some already existing contacts. After you have registered for this 

committee, you will receive an invitation for an interview. There is a limited number of spots in this 

committee. Make sure you register for a back-up. 

 

Activiteiten / Activities  
De Activiteitencommissie organiseert ongeveer iedere zes weken een activiteit. Deze activiteiten 

kunnen zeer uiteenlopend zijn. Terugkerende activiteiten die deze commissie organiseert zijn het 

kerstdiner en schaatsen. Als het je leuk lijkt om verschillende soorten activiteiten te organiseren voor 

de vereniging, geef je dan op voor de Activiteitencommissie! 

The Activities committee organizes an activity every 6 weeks. These can be different kinds of activities. 

Recurring activities are the Christmas dinner and ice skating. If you’d like to organize different types of 

activities for the association, sign up for the Activities committee! 

 

Actualiteiten / Current Affairs 

Als je maatschappelijk betrokken bent, is de Actualiteitencommissie wellicht iets voor jou. De 

commissie organiseert verschillende maatschappelijke activiteiten, zoals het symposium. De 

activiteiten moeten een actueel thema hebben dat speelt binnen de LHBTQ+ gemeenschap. Hoe deze 

activiteiten vorm krijgen, is geheel aan de commissie zelf om te bepalen. De commissie kan 

bijvoorbeeld sprekers uitnodigen of een documentaire laten zien.  

If you are socially involved, the Current Affairs committee may be something for you. This committee 

organizes several socially themed activities, for instance a symposium. The themes of the events 

should be present-day and have something to do with the LGBTQ+ community. How these activities 

are shaped, is entirely up to the committee. The committee can for instance invite speakers or show a 

documentary.  

https://docs.google.com/forms/d/1rt1ZN1JsALVtbxbGRixZ-Cd6hsceapvt2QdvoNilGR8/edit
https://docs.google.com/forms/d/1rt1ZN1JsALVtbxbGRixZ-Cd6hsceapvt2QdvoNilGR8
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Almanak / Almanac 
Dit jaar zal er een almanak worden gemaakt met daarin de mooiste verhalen over de laatste vijf 

bestaansjaren van A.S.V.Gay. Denk aan bijvoorbeeld verslagen van reizen en de Pride week, 

fotoreportages van evenementen en interviews met de besturen en leden. Lijkt het je leuk om met dit 

project aan de slag te gaan en een prachtig almanak af te leveren? Schrijf je dan in voor de 

Almanakcommissie! 

This year, an almanac will be made with the best and most beautiful stories about the last five years 

of A.S.V.Gay. These can be reports of our travels and the Pride week, photo reports of events and 

activities and interviews with the boards and members. Would you like to take on this project and 

create a beautiful almanac? Sign up for the Almanac committee! 

 

Borrel / Drinks  
Vind jij het ook altijd zo leuk op onze borrels op woensdag? Word dan lid van de Borrelcommissie! De 

Borrelcommissie is verantwoordelijk voor de borrels op woensdagavond. De commissie draait 

garderobediensten, waarbij zij hulp krijgen van vrijwilligers. Daarnaast organiseert de Borrelcommissie 

regelmatig een themaborrel.  

Do you like our drinks on Wednesday? Become a member of the Drinks committee! This committee is 

responsible for the drinks every Wednesday evening. The committee is also responsible for the 

cloakroom, with the help of volunteers. Apart from that, the committee organizes regular themed 

drinks. 

 

Eerstejaars / First-year  
Ben je dit jaar lid geworden en wil je graag iets doen voor de andere nieuwe leden? Dan is de 

Eerstejaarscommissie iets voor jou! De Eerstejaarscommissie organiseert allerlei laagdrempelige 

evenementen die ervoor zorgen dat eerstejaars elkaar en A.S.V.Gay beter leren kennen. Daarnaast 

neemt de commissie een actieve rol aan in het enthousiast maken van eerstejaars leden voor zowel 

hun eigen als andere A.S.V.Gay evenementen. Er zitten alleen eerstejaars leden in deze commissie, 

maar natuurlijk mogen eerstejaars leden zich ook aanmelden voor andere commissies. 

Did you become a member this year and would you like to do something for the other new members? 

Then the First-year committee is something for you! The First-year committee organizes all kinds of 

accessible events meant for first-year members to get to know each other and A.S.V.Gay. Apart from 

that, the committee also takes an actives role in making first years enthusiastic for both their own and 

other A.S.V.Gay events. There are only first-year members in this committee, but of course, first-year 

members can also apply for different committees. 

 

Feest / Party  
Deze commissie is echt iets voor mensen die wel van een feestje houden. De Feestcommissie 

organiseert de grote feesten van de vereniging. De commissie organiseert verschillende feesten in het 
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jaar. Het gala en het Student Pride feest zijn vaste feesten die ieder jaar georganiseerd worden. Dit 

jaar zal het gala extra groot zijn in verband met ons lustrum! Zorg samen met je andere commissieleden 

voor onvergetelijke feesten voor A.S.V.Gay en word lid van de Feestcommissie!  

This committee is really something for people who love to party. The committee organizes the bigger 

parties of the association. The committee organizes several parties a year. The gala and the Student 

Pride party are organized every year. Because of our lustrum, the gala will be even bigger! Get together 

with your other committee members and organize unforgettable parties for A.S.V.Gay! 

 

Foto / Photo  
De Fotocommissie is aanwezig op de activiteiten die A.S.V.Gay organiseert. Samen met de commissie 

leg je de leukste en gekste momenten vast. Jouw foto’s worden gebruikt voor de jaarboeken, 

almanakken, nieuwsbrieven en Facebook. Daarnaast heeft de Fotocommissie de ruimte om zelf 

fotoattributen te bedenken zoals een grote lijst voor groepsfoto’s. 

The Photo committee is present at the activities that A.S.V.Gay organizes. Together with the 

committee, you make photos of all the fun and craziest moments. Your photos will be used for the 

yearbooks, almanacs, newsletters and Facebook. Besides, the Photo committee has the space to come 

up with attributes for the pictures. For example, a big photo frame for group pictures. 

 

Kweekweek / Introduction period  
De Kweekweek vindt twee keer per jaar plaats. Je organiseert de Kweekweek in februari en de 

Kweekweek in september. Ook organiseer je de Kweekweek reünie in november. Je kunt allerlei 

verschillende en ludieke activiteiten organiseren die ervoor zorgen dat de nieuwe leden op een leuke 

manier kennis maken met de vereniging.  

The introduction period takes place twice a year. You organize an introduction in February and an 

introduction in September. You also organize the introduction reunion in November. You can organize 

a variety of different and playful activities that will introduce the members to our association in a fun 

way.  

 

Lustrum 
Dit jaar zal de vereniging haar tiende bestaansjaar gaan vieren: het tweede lustrum! Om dit grote feest 

in goede banen te leiden, is vorig jaar al een Lustrumcommissie samengesteld. Deze commissie is dit 

jaar verantwoordelijk voor het organiseren van de activiteiten van het lustrum. Deze commissie wordt 

dit jaar versterkt door een of twee enthousiaste leden. Nadat je je hebt ingeschreven voor deze 

commissie zal je uitgenodigd worden voor een gesprek. Er zijn maar een beperkt aantal plaatsen voor 

deze commissie. Zorg dus dat je je inschrijft voor een back-up commissie. 

This year, the association will celebrate its tenth year: the second lustrum! To make sure this big event 

goes well, the Lustrum committee has been formed last year already. This committee will be 

responsible for organising the activities for the lustrum. This committee will be strengthened by one 

or two enthusiastic members. After you have registered for this committee, you will receive an 
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invitation for an interview. There is a limited number of spots in this committee. Make sure you 

register for a back-up.  

 

Nieuwsbrief / Newsletter  
De nieuwsbrief voor leden verschijnt een keer in de 4 à 6 weken. In de nieuwsbrief staan o.a. verslagen 

van activiteiten, interviews en aankondigingen. Natuurlijk is de commissie ook vrij om extra leuke 

onderwerpen toe te voegen. Vind je het leuk om te schrijven over hoe het er binnen de vereniging aan 

toe gaat? Dan is de Nieuwsbriefcommissie wellicht iets voor jou!  

The newsletter for members appears once in the 4 to 6 weeks. The newsletter includes reports of 

activities, interviews and announcements. Naturally, the committee is also free to come up with extra 

fun topics for the newspaper. If you’d like to write about everything that’s going on within the 

association, the Newsletter committee may be something for you! 

 

Ontrozing / Introduction weekend  
Deze commissie organiseert de weekenden tijdens de introductieperiode. Eind februari/begin maart 

is er een ontrozingsweekend voor alle leden, en in september alleen voor de nieuwe leden. Voor deze 

commissie moet je o.a. de accommodatie regelen en leuke activiteiten organiseren voor het weekend. 

Wat voor activiteiten je organiseert, is geheel aan de commissie, dus gebruik je creativiteit en zet 

samen een onvergetelijk weekend neer! 

This committee organizes the weekends during the introduction period. At the end of February/early 

March there is a weekend for all members, and in September only for new members. For this 

committee you have to arrange the accommodation and organize fun activities for the weekend. What 

kind of activities you organize, is up to the committee, so use your creativity and organise an 

unforgettable weekend together! 

 

Pride 
Deze commissie organiseert de Canal Parade voor A.S.V.Gay. Als commissie ben je verantwoordelijk 

voor het regelen van de boot, de DJ, het drinken, etc. Houd er rekening mee dat deze commissie veel 

werk vraagt aan het einde van het jaar, in de zomer. Het is belangrijk dat je in de tweede helft van het 

jaar beschikbaar bent. Lijkt het je leuk om mee te helpen aan dit grote evenement en samen de 

mooiste dag van het jaar voor de vereniging neer te zetten? Meld je dan aan voor Pridecommissie! 

This committee organizes the Canal Parade for A.S.V.Gay. As a committee you are responsible for 

arranging the boat, the DJ, drinks etc. Please note that this committee requires a lot of work at the end 

of the year, in the summer. It is important that you are available in the second half of the year. Would 

you like to help with this big event and help set up the best day of the year for the association? Sign 

up for the Pride committee! 
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Promotie / Promotion  
Vind je het leuk om mensen aan te spreken en over te halen lid te worden van A.S.V.Gay? Geef je dan 

op voor de Promotiecommissie! De commissie zorgt voor meer naamsbekendheid van A.S.V.Gay. 

Samen met je commissieleden ga je anderen enthousiasmeren om lid te worden van onze vereniging. 

Houd er rekening mee dat de promotieactiviteiten in Amsterdam plaatsvinden, tijdens de 

introductieperioden van de onderwijsinstellingen, waar we met een kraampje staan. Daarnaast is het 

ook de bedoeling dat je twee keer buiten een informatiemarkt de vereniging promoot.  

Do you like to talk to people and persuade them to become a member of A.S.V.Gay? Sign up for the 

Promotion committee. This committee is responsible for the brand awareness of A.S.V.Gay. Together 

with your committee members, you have to encourage people to join our association. Please note that 

the promotion activities take place in Amsterdam, especially during the introduction periods of the 

educational institutions, where we have information booths. There will also be two promotion 

activities besides the information markets.  

 

Reis / Travel  
Altijd al een keer reisleider willen zijn? Met de Reiscommissie ben jij verantwoordelijk voor de reisjes 

van de vereniging. De Reiscommissie organiseert twee reizen in het jaar. Een reis binnen de Benelux 

en één reis verder weg. Als commissie is de uitdaging om de hele reis te verzorgen. De commissie 

bepaalt waar de reis naartoe gaat en welke activiteiten er gedaan worden. 

Always wanted to be a tour guide? With the Travel committee you are responsible for the trips of the 

association. The Travel committee organizes two trips in a year. A trip in the Benelux and one trip 

further away. As a committee, you organise the whole trip. The committee determines where the trips 

are going to and what kind of activities are organized. 

 

Vertrouwenspersonen / Advisers  
Dit is een speciale commissie binnen de vereniging. Als vertrouwenspersoon moet je luisterend oor 

bieden aan leden die naar je toe komen met een bepaald probleem. De vertrouwenspersonen zijn ook 

verantwoordelijk voor de borrelbuddy’s. Naast dat je mensen helpt, organiseer je een aantal 

activiteiten in het jaar. Als je je aanmeldt als vertrouwenspersoon, zal je mail krijgen waarna je je 

motivatie moet geven en word je uitgenodigd voor een gesprek.  

This is a special committee within the association. As an adviser, you listen to and talk with members 

who come to you with a certain problem. The advisers are also responsible for the ‘borrel buddies’. 

Besides that you help people, you also organize a couple of activities. If you sign up as an adviser, you 

will get an e-mail that asks you to give your motivation and you’ll get invited for an interview. 

 

Website  
Deze commissie beheert in samenwerking met de secretaris de website (asvgay.nl) en zorgt ervoor dat 

deze er verzorgd uitziet en up-to-date blijft. Deze commissie bevat ontwerpers, content managers, en 

designers.   
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This committee, together with the secretary, is responsible for the website (asvgay.nl) and makes sure 

it looks representative and has up-to-date information. This committee contains designers, content 

managers, and designers. 

 


