
 

Commissaris Intern : Kelsey Otte  

Wat houdt jouw functie in en hoe zien jouw dagelijkse werkzaamheden eruit?  

Als commissaris Intern houd je je voornamelijk bezig met het contact met de VU en de verenigingen. 

Je gaat naar vergaderingen met de andere verenigingen van de VU en zorgt dat vragen vanuit 

studenten bij de faculteit terecht komen, of andersom. Daarnaast was ik verantwoordelijk voor het 

aanleveren van de samenvattingen aan de VU boekhandel, of de laatste periodes, online.  

De commissies waarover ik de leiding had dit jaar waren de BOD (Beroepsoriëntatiedag) en de 

Mediacommissie. Deze waren goed te combineren met mijn overige taken en ontzettend leuk om te 

doen!  

Naast deze taken heb ik dit jaar voornamelijk de formele activiteiten voor mijn rekening genomen. 

Dit waren bijvoorbeeld : De lezingen, workshops, rellen met de ME en de terrorisme oefening.  

Waarom koos jij voor een bestuursjaar? 

Ik had niet van tevoren bedacht dat ik een bestuursjaar wilde doen. Ik was altijd wel aanwezig bij de 

activiteiten van CDP, al vanaf mijn eerste jaar, maar ben nooit echt actief geweest in een commissie 

o.i.d. Ik had voor mijzelf vorig jaar besloten om het dit jaar iets rustiger aan te doen qua vakken. Het 

doen van een bestuursjaar is al eerder bij mij opgekomen, maar nooit echt iets mee gedaan, tot dit 

jaar. De afweging was ; een tussenjaar, of mijn tijd nuttig besteden en toch voor het bestuursjaar 

gaan. Na de studiereis wist ik het zeker en heb ik de knoop doorgehakt. Elk jaar was het bestuur weer 

zo enthousiast over een bestuursjaar, dat ik dacht ; dit moet ik gewoon gaan doen. Geen moment 

spijt van gehad! 

Wat was jouw uitdaging?  

Voor mij was de uitdaging dit jaar wel om mijn bestuursjaar te combineren met mijn privéleven, waar 

ik het op dat moment erg druk had. Ik merkte dat ik het heel moeilijk vond/vind om ‘nee’ tegen 

dingen te zeggen. Hierdoor kon ik het mezelf nog wel moeilijk maken door op 1 avond én een borrel 

én een cursusavond in te plannen. Ik moet zeggen dat ik het nog steeds erg moeilijk vindt om ergens 

‘nee’ tegen te zeggen… maar beetje bij beetje leer ik dit. Ik heb voornamelijk het goed inplannen van 

mijn uren dit jaar goed geleerd. Er zit maar 24 uur in 1 dag, véél te weinig eigenlijk.  

 Wat was jouw mooiste moment?  

Dit is een lastige. Het hele jaar was één mooi moment. Ik heb het ontzettend leuk gehad bij het rellen 

tegen de ME, bij de oefening in de ZiggoDome, bij al onze borrels en feesten, wanneer eigenlijk niet?  

Als ik dan echt een keuze zou moeten maken, dan ga ik denk ik voor de introductieweek. Deze is mij 

toch het meest bij gebleven. Misschien omdat dit het begin van ons bestuursjaar was, dus alles was 

nog een beetje onwennig… maar ook vooral omdat we zoveel nieuwe eerstejaars hebben leren 

kennen. Ik heb zo’n onwijs leuke week gehad met iedereen, vanaf dat moment wist ik dat het goed 

zat en dat dit een jaar zou worden om nooit meer te vergeten!  

Wat maakt iemand een goede commissaris Intern volgens jou?  

Ik denk dat een goede commissaris Intern niet bang moet zijn om zijn mening te geven, maar moet 

dit wel kunnen doseren. Bij vergaderingen maar ook naar bedrijven of anderen toe. Het is belangrijk 

dat je luistert naar de andere bestuursleden en dat als er iets is, je dit kan uitspreken. 

Je moet niet bang zijn om initiatief te nemen en de telefoon op te pakken om iets te gaan regelen. 

Het leuk vinden om taken op je te nemen en bijvoorbeeld een uitje te organiseren is wel een pré. Het 

is bovendien ook gewoon super leuk om te doen én als je die motivatie hebt, dan komt het 100% 

goed!  

 



 

Aan alle geïnteresseerde: pak deze uitdaging met beide handen aan! Naast dat dit goed 

op je CV staat, is het een jaar vol gezelligheid, leerzame momenten en CDP! Wat wil je nog meer? 


