Studievereniging kic

Commissies

Commissies
Een commissie is dé manier om je vaardigheden aan te scherpen en om je sociale
kring uit te breiden! Bedrijven zien ook graag een bestuursjaar of commissie terugkomen op een cv omdat bedrijven ervaren dat studenten dan meer ontwikkeld
overkomen en zich beter bewust zijn van hun eigen capaciteiten.
Commissies zijn van groot belang voor Studievereniging KIC. Om de kwaliteit en
werkzaamheid van de commissies stabiel te houden, zal ernaar gestreeft worden
in iedere commissie een ervaren lid te plaatsen. Dit wil zeggen dat dit lid al een
jaar actief lid is geweest bij Studievereniging KIC.
Studievereniging KIC telt 12 commissies:













Almanakcommissie
Alumnicommissie
Binnenlandse reiscommissie
Buitenlandse reiscommissie
Introductiecommissie
Lustrumcommissie
Professionele activiteitencommissie
Promotiecommissie
Redactiecommissie
Sociale activiteitencommissie
Studio KIC
Wintersportcommissie

Commissies van studievereniging KIC
Almanakcommissie
De almanakcommissie bestaat uit een samenstelling van schrijvers en designers.
Deze groep studenten zullen alle commissies interviewen en zijn verantwoordelijk
voor het produceren en schrijven van het jaarboek.

Alumnicommissie
De alumnicommissie zal zich dit jaar voortzetten binnen Studievereniging KIC.
Deze commissie is verantwoordelijk voor het aanhalen van oud-leden en hier verschillende activiteiten voor te bedenken. De alumnicommissie zal zich het komende jaar verdiepen in het organiseren van twee grote activiteiten en drie kleine activiteiten én hierbij het opzetten van een ledenbestand voor de komende jaren. De
alumnicommissie organiseert hierbij zowel sociale- als professionele activiteiten.

Binnenlandse reiscommissie
De binnenlandse reiscommissie is verantwoordelijk voor het organiseren van de
randstadtour in maart en het organiseren van de liftreis in oktober. Tijdens de
randstadtour zullen er op de plek van bestemming meerdere bedrijfsbezoeken
plaatsvinden om een goed beeld te krijgen van de carrièremogelijkheden waar
Nederland over beschikt. Ook is de commissie verantwoordelijk voor het organiseren van de accommodatie, het vervoer en overige activiteiten. De liftreis oftewel de
liftwedstrijd zal in oktober 2021 plaatsvinden. Op de plek van bestemming worden
zowel studiegerelateerde- als sociale activiteiten georganiseerd, voorbeelden hiervan zijn een bedrijfsbezoek of een bezoek aan een museum maar daarnaast is er
ook ruimte om bijvoorbeeld een kroegentocht te organiseren.

Buitenlandse reiscommissie
De buitenlandse reiscommissie organiseert de buitenlandse reis voor de vereniging. Ze zijn verantwoordelijk voor het regelen van de verblijfplaats en het vervoer
naar de bestemming, maar zullen zich ook verdiepen in het organiseren van zowel
studiegerelateerde- als sociale activiteiten. Denk hierbij aan een bedrijfsbezoek of
een bezoek aan een universiteit maar ook aan diverse sociale activiteiten zoals een
kroegentocht of een gezamenlijk etentje. Afgelopen jaren ging de reis naar Krakau,
Budapest en Bratislava.

Introductiecommissie
De introductiecommissie organiseert de introductieweek van het collegejaar 20202021 voor de eerstejaars studenten van het CMI-instituut in samenwerking met
het instituut. Tijdens de introductieweek worden er verschillende activiteiten georganiseerd. Zo gaan de eerstejaars studenten op kamp en worden er verschillende
sociale activiteiten voor hen georganiseerd in de stad en op het Zernike Campus
om elkaar beter te leren kennen.

Lustrumcommissie
Studievereniging KIC zal in studiejaar 2021-2022 haar derde lustrum vieren. Om dit
te vieren zal de lustrumcommissie een volledige week neerzetten vol feestjes en
leuke activiteiten voor Studievereniging KIC en al haar leden en betrokkenen.

Professionele activiteitencommissie
De professionele activiteitencommissie is verantwoordelijk voor het organiseren
van de bedrijfsbezoeken, de workshops, de netwerkborrel, samenvattingen voor
eerste- en tweedejaars Communicatiestudenten, het KIC-congres en de KIC-it
podcast. Wat betreft het congres is de commissie verantwoordelijk voor het
organiseren van lezingen en workshops die gehouden zullen worden tijdens het
KIC-congres.

Promotiecommissie
De promotiecommissie is verantwoordelijk voor alles omtrent design. Dit houdt
in dat de commissie zich zal focussen op het ontwerpen van posters, banners,
merchandise en het ontwikkelen van content voor social media in opdracht van
het bestuur.

Redactiecommissie
De redactiecommissie bestaat uit een samenstelling van schrijvers en designers.
De groep studenten is verantwoordelijk het up-to-date houden van de nieuwspagina van de website van KIC. Dit houdt in dat de commissie zich bezighoudt met
het schrijven en ontwerpen van drie vakinhoudelijke tijdschriften, het schrijven van
reportages, het creëren van kalenders en het ontwikkelen van nieuwsbrieven voor
de leden van Studievereniging KIC.

Sociale activiteitencommissie
De sociale activiteitencommissie organiseert de borrels voor de actieve en algemene leden van Studievereniging KIC. De commissie zorgt ervoor dat er een thema
wordt gekozen voor de borrel en koopt ook de versiering in. Daarnaast organiseert
de commissie vier andere sociale activiteiten voor de algemene leden van KIC,
waaronder een KIC-nick (picnick) aan het einde van het collegejaar 2020-2021.
De commissie is vrij wat betreft de invulling van deze activiteiten. Hierbij is het de
wens om activiteiten te organiseren die gericht zijn op teambuilding en het beter
leren kennen van elkaar.

Studio KIC
Studio KIC is verantwoordelijk voor alles omtrent audiovisueel. Dit houdt in dat
de commissie zich zal focussen op foto- en videografie rondom alle activiteiten en
reizen van Studievereniging KIC. Hieronder valt onder andere het driemaal realiseren van het KIC-journaal welke zal tonen wat Studievereniging KIC beweegt, het
creeëren van de aftermovies na afloop van de reizen en het maken van foto’s op
de borrels van de vereniging.

Wintersportcommissie
De wintersportcommissie is verantwoordelijk voor het organiseren en invullen van
de wintersportreis die is opgezet door de commissie van het studiejaar ervoor.
Na deze wintersport zal de commissie van collegejaar 2020-2021 commissie de
volgende reis boeken waar in het collegejaar daaropvolgend weer invulling aan zal
worden gegeven.

Activiteiten voor commissies

Jaarlijks organiseert Studievereniging KIC leuke activiteiten voor haar commissies.
Hieronder vallen onder andere de actieve leden activiteiten die worden georganiseerd door de intern coördinator. Ook ga je aan het eind van het jaar een weekend
weg. Dit is de manier om namens Studievereniging KIC de commissies te bedanken
voor hun, altijd, geweldige inzet! Tot slot doe je door het jaar heen als commissie
mee aan de commissiecompetitie. Hiervoor voer je verschillende opdrachten uit
en hoopt hiermee aan het eind van het jaar te winnen.

Commissiemarkt

Wil jij ook meer uit je studententijd halen, nieuwe vrienden maken en een netwerk
opbouwen? Word dan nu actief lid bij Studievereniging KIC! Tijdens de commissiemarkt zijn alle voorzitters van de 12 verschillende commissies aanwezig zodat je ze
vragen kunt stellen. Hier kun je erachter komen welke commissie bij jou past. Als
je twijfelt om actief lid te worden, schroom dan niet om langs te komen of stuur
een mailtje naar intern@svkic.nl

terugblik 2019/2020
- de wintersport ging naar Risoul!
- De sociale activiteitencommissie verzorgde naast borrels
succesvolle online activiteiten zoals een crazy 44!
- De redactiecommissie zette opnieuw drie geweldige magazines
neer, schreef reportages en maakte kalenders!
- De liftreis ging naar keulen!
- STUDIO KIC MAAKTE FANTASTISCHE AFTERMOVIES EN NIEUWE EDITIES
VAN HET KIC-JOURNAAL!
- er werden podcast geïntroduceerd door de carrièrecommissie
om studenten een kijkje in het werkveld te kunnen geven!
- DE ALUMNICOMMISSIE MAAKTE HAAR INTREDE EN ORGANISEERDE EEN
DINER EN EEN BINGOAVOND!
- de almanakcommissie zorgde opnieuw voor een geweldig jaarboek met als thema kic’s survival gids!
- we sloten het jaar af met een fantastische kic-nick in het
stadspark en een actieve ledenweekend in bakkeveen!

De grootste communicatie studievereniging
van het noorden!

locatie:
van doorenveste zp11, d2.12

volg ons op:

Ú

@svkic of

Î @studieverenigingkic

of ga naar www.svkic.nl.

