
Secretaris: Roos van Putten  
 
Wat houdt jouw functie in en hoe zien jouw dagelijkse werkzaamheden eruit? 
Als secretaris van het 53ste bestuur van CDP ben ik dit jaar het aanspreekpunt van de 
vereniging. Ik houd de mailbox bij, ik schrijf en verstuur de nieuwsbrief, ik ben 
verantwoordelijk voor de website en ook deels voor de social media van CDP. Ik ben ook 
altijd druk bezig met het notuleren van de bestuursvergaderingen en de ALV en ben ook 
verantwoordelijk voor het ledenbestand, met de gegevens van onze leuke leden hierin.  
Verder heb ik het dit jaar de Crime Time en liftweekend commissies onder mijn hoede, wat 
een hele leuke combinatie met mijn functie is!  
 
Waarom koos jij voor een bestuursjaar?  
Ik wilde in mijn eerste jaar graag lid worden van een studentenvereniging, maar hier niet 
meteen mee beginnen. Vervolgens ben ik in dat jaar wel meteen naar activiteiten van CDP 
gegaan en vond dit zo leuk dat ik besloot in mijn tweede jaar te solliciteren voor een 
commissie in plaats van lid te worden van een studentenvereniging. Toen heb ik een onwijs 
geslaagde studiereis mogen organiseren en wilde alleen maar meer betekenen voor de 
vereniging. Daarom besloot ik hierna te solliciteren voor een bestuursjaar. Het leek mij een 
onwijs gezellige en leerzame toevoeging aan mijn studentenleven.  
 
Wat was jouw uitdaging?  
De grootste uitdaging was toch wel om alle balletjes hoog te houden. Je hebt een heleboel 
leuke verplichtingen tegelijkertijd en ik moest hierdoor in het begin van het jaar nog echt 
mijn draai vinden als secretaris. Ik heb naast mijn functie ook het hele jaar vakken gevolgd 
en heb hierdoor geleerd plannen en schakelen. Het is ook echt een uitdaging om up-to-date 
te blijven met alles, als secretaris weet je precies wat er speelt binnen de vereniging. 
Gelukkig kan je alles goed delen met zijn vijven en heb hierdoor geleerd om me niet te druk 
te maken om kleine dingetjes.  
 
Wat was jouw mooiste moment?  
Het leukst vond ik de roddelrondjes en weekendbesprekingen bij onze wekelijkse 
vergaderingen. Hier bespreken wij wekelijks, voor het formele deel van de vergadering 
begint, wat we het afgelopen weekend hadden gedaan en wie er nog sappige roddels over 
de vereniging had. Hierdoor leerden we elkaar heel snel kennen en voelden wij ons ook snel 
bij elkaar op ons gemak. Verder vond ik de veelzijdigheid van het afgelopen jaar heel leuk, 
heb ik onwijs genoten van het contact met de leden en alle leuke activiteiten.  
 
Wat maakt iemand een goede secretaris volgens jou?  
Een goede secretaris moet sociaal zijn, want je staat veel in contact met organisaties en de 
leden. Verder is het handig als een secretaris punctueel is wegens de verantwoordelijkheid 
over de notulen en gegevens van de leden. Hierdoor moet je een goed luisterend oor 
kunnen bieden aan je medebestuursleden tijdens vergaderingen en dit goed bijhouden, 
maar ook niet bang zijn om je eigen mening te uiten!  
 
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? 


