Spectrum Wants You!
Solliciteer voor 9 mei!

Stedentrip (AJW), najaar 2018
De stedentripcommissie organiseert een weekendje weg naar een leuke stad niet al te ver weg en
zorgt dat Speccies daar de tijd van hun leven hebben. De commissie is een aantal jaar geleden
opgezet en tot nu toe een groot succes. Eerder in 2018 is er een mooi reisje naar Brugge gemaakt en
in de afgelopen jaren is er ook al eens in Gent en Keulen gefeest. Om te zorgen dat het dit jaar weer
net zo leuk wordt als de afgelopen jaren, hebben we jouw hulp nodig! De commissie brainstormt
over de locatie, regelt accommodatie en laat de tofste plekjes in de stad zien. Weet jij een leuke stad
die we kunnen gaan ontdekken? Wil je mee helpen opnieuw een supertoffe reis neer te zetten voor
niet te veel poen? Meld je dan aan voor de stedentrip commissie!
Allejaarsweekend (AJW), november 2018
Het traditionele weekend in november waarin alle jaarlagen samenkomen, een jaarlijks terugkerend
fenomeen én succes! AJW is het weekend om kennis te maken met de meest uiteenlopende leden:
van eerstejaars tot vijfdejaars en van actieve borrelaar tot minder actief lid. De beproefde
succesformule van het allejaarsweekend bestaat uit onbeperkt bier en tosti's en geen verplichtingen;
je kunt helemaal uit je pan gaan of keihard chillen. Kortom: een weekend van relaxen, gezelligheid en
Spectrumpraktijken om de tweede helft van het eerste semester weer fris te beginnen! We hopen
dat dit jaar de kaas niet opraakt en er geen boze boeren tegen onze voorzitter schreeuwen, maar dit
lukt alleen met jouw hulp.
Barcommissie (BarCo), doorlopend
Een studievereniging zonder bier is als Adriaan zonder Bassie, Bèta-Gamma zonder FPS en de
Montmartre zonder barman Barry; een eenzaam bestaan. Om te zorgen dat het levenssap
stromende blijft en alle leden bereikt, bestaat de barcommissie. Wij verzorgen de bar op
evenementen met een eigen tap, maar organiseren ook om de week een borrel. Deze borrel kan
volledig naar eigen inzicht ingevuld worden, denk aan thema, locatie of een speciaal drankje. Als je
bij de BarCo komt hoef je niet wekelijks te vergaderen, maar krijg je wel veel mogelijkheid om je
creativiteit en gezelligheid kwijt te kunnen. Lijkt het je chill om veel Spectralen te leren kennen en
hou je van gezellige avonden achter én aan de bar? Meld je aan voor de BarCo!

Spectrum Wants You!
Solliciteer voor 23 mei
Familiedagcommissie (FamCo),
november/december 2018
Ieder jaar organiseert Spectrum een
familiedag. Alle ouders vinden het spannend
wanneer hun kinderen gaan studeren, het
studentenleven staat nu eenmaal niet bekend
als de meest verfijnde levensstijl. Op deze
familiedag kunnen ouders dan ook een kijkje
nemen in het leven van hun uitgevlogen
kroost, die nu volop geniet van het
studentenleven in Amsterdam, en jij kunt je
ouders laten zien waar jij nu al die zwoegende
uren doorbrengt. De FamCo organiseert de
familiedag en zorgt ervoor dat deze dag goed
verloopt. Ook zorgt de commissie voor een
leuke invulling van de dag en dat jullie ouders
weer met een gerust hart naar huis gaan. Zo
kun jij je de rest van je studententijd helemaal
uitleven, zonder dat je ouders daar erg in
hebben. Kortom een super leuke dag voor jou
en je familie!
Studiereiscommissie (StuReCo), voorjaar2019
De Studiereiscommissie organiseert elk jaar in
april/mei een reis naar een geweldige
bestemming. Met een groep van ongeveer 40
Spectralen maken we elk jaar een ander land
onveilig! In voorgaande jaren zijn we onder
andere al naar Wit-Rusland & Litouwen,
Spanje & Marokko en Roemenië geweest en
de studiereis van 2018 ging natuurlijk naar het
prachtige Israël. Wat de locatie voor volgend
jaar zal zijn, mag jij beslissen wanneer je in de
StuReCo komt, maar het wordt vast en zeker
weer een geslaagde reis! Het maakt niet uit of
je een cultuurfreak, natuurliefhebber,
feestbeest of avonturier bent, deze
Spectrumreis is sowieso super divers, dus er is
voor ieder wat wils. Vind jij jezelf nou een
echte wereldreiziger en wil jij gewoon graag in
deze commissie? Solliciteer dan voor
een plekje in de StuReCo!
Interdisciplinair Congres Amsterdamcommissie (ICA), april/mei 2019
De congrescommissie houdt zich bezig met

het organiseren van het – je
raadt het vast al – enige echte Spectrum
congres! De afgelopen jaren ging het
Interdisciplinair Congres Amsterdam over
Communiceren (2018), Taal (2017) en Geluk
(2016). Als commissie gaan wij allereerst op
zoek naar een interdisciplinair, aantrekkelijk
en interessant onderwerp om op basis hiervan
een dag te vullen met lezingen en workshops.
We gaan op zoek naar professoren,
deskundigen en andere non-leken, maken ze
enthousiast voor deze toffe dag en zorgen
ervoor dat zij vanuit hun eigen invalshoek ons
iets kunnen leren opdat wij ons weer een stuk
erudieter kunnen voelen. Behalve met de
invulling van de dag houden we ons ook bezig
met het vinden van een gave locatie en het
zoeken van bedrijven dan wel projecten die
ons willen sponsoren of bijvoorbeeld onze
knorrende maagjes willen vullen tijdens de
lunch. Wil je ons daar ook mee helpen?
Solliciteer dan voor deze leuke en leerzame
commissie.
Tijdschrift voor Interdisciplinaire Studenten
(TIS) - vormgever, doorlopend
Een vereniging zonder blad is als een olifant
zonder slurf, een paaldanseres zonder paal,
een Stef Menken zonder snor; kortom, leegte
en ellende. Daarom presenteren wij u
*tromgeroffel* de TIS, het Tijdschrift
Interdisciplinaire Studenten! De TIS biedt
elke Speccieschrijver een uitlaatklep voor
haar verbale diarree en elke Speccielezer een
berg interdisciplinair, literair genot. Sinds jaar
en dag (sinds april 2007 om precies te zijn)
wordt dit fameuze blad een paar keer per jaar
geproduceerd. Er is ruimte voor opinie en
serieuze essays, maar ook voor humor en ins
en outs over Spectrum. Fotoverslagen van
feesten en reizen, interviews met bekende en
minder bekende Spectrumleden, quizzen,
poëzie, vaste rubrieken en eenmalige
inzendingen; samen maken ze de TIS tot een
letterig feestje. Wil jij graag vormgever
worden van dit tijdschrijft, solliciteer dan voor
de TIS-commissie!

