
 

Voorzitter: Fabiënne Buijs 

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

Als voorzitter ben je het hoofd van de vereniging. Je zit de vergadering voor en neemt het initiatief in 

bepaalde belangrijke zaken. Daarnaast vertegenwoordigt de voorzitter ook de vereniging bij formele 

aangelegenheden, bijvoorbeeld tijdens bijeenkomsten met de sectie, het faculteitsbestuur of andere 

verenigingen. 

Ik had dit jaar de activiteiten- en mastercommissie onder mijn hoede. Daarnaast onderhield ik dit 

jaar het contact met de bedrijven die ons benaderde en ben ik zelf op zoek gegaan naar bedrijven 

voor eventuele samenwerkingen. Er zijn al mooie dingen uit gekomen. Super leuk! 

Waarom koos jij voor een bestuursjaar? 

Ik was al twee jaar actief lid binnen CDP. Eerst de activiteitencommissie, toen de liftcommissie. Ik 

vond het toen al super leuk om naast studeren actief bezig te zijn met onze studievereniging. Ik zag 

hoeveel plezier de voorgaande besturen hadden en dacht: waarom niet? Ik zag het als een super 

mooie uitdaging bij een vereniging waar ik al twee jaar met veel plezier overal aanwezig was. 

Wat was jouw uitdaging? 

Dit is niet persé een uitdaging binnen het bestuur, meer mijn persoonlijkheid. Maar: ik wilde álles 

aanpakken. Bij elk ding wat er geregeld moest worden, zei ik het liefst ‘ik doe het wel’. Ik nam teveel 

hooi op mijn vork en heb moeten leren om dingen uit handen te geven, je doet het immers met z’n 

vijven! Had ik even geluk met die vier toppers in m’n bestuur. 

Wat was jouw mooiste moment? 

Ik kan er heel veel noemen. Maar als ik dan moet kiezen: onze eigen constitutieborrel, waar onze 

zusjes, broertjes én oude besturen ons kwamen feliciteren. Het was een hoop geregel, maar wat was 

het een leuke en geslaagde avond. Het voelt echt als een eer dat iedereen speciaal voor jou komt, 

ook nog eens mét cadeautje en ja mét een fles drank die ter plekke op moet (iets minder). Nog extra 

leuk dat ik als voorzitter iedereen mocht toespreken en bedanken namens ons.  

Wat maakt iemand een goede voorzitter volgens jou? 

Je moet sterk in je schoenen staan, goed overzicht kunnen houden en weten wat er binnen je 

bestuur speelt. Als er ongeregeldheden zijn ben jij degene die dit probeert op te lossen. Ik denk dat 

het heel belangrijk is om een balans te vinden in het hebben van een sterke mening en het kunnen 

luisteren naar de mening anderen. Samen kom je tot de beste inzichten.  

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? 

 

 

 

 


