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In de rest van dit boekje vind je overzicht van alle commissies die A–Eskwadraat heeft. 
Lijkt het jou ook leuk om een actief te worden in één van deze commissies? Dan kun je altijd
mailen naar actief@a-eskwadraat.nl. Als je een voorkeur hebt kun je dat vermelden, maar het
hoeft niet: als het je gewoon leuk lijkt om actief te worden weet het bestuur ook wel een plekje 
voor je! Als je eerst even aan wil zien hoe je studie bevalt, dan kun je later in het jaar altijd gewoon
mailen naar actief@a-eskwadraat.nl of een bestuurslid aanspreken! In de tussentijd ben je 
altijd hartstikke welkom op alle activiteiten!altijd hartstikke welkom op alle activiteiten!

Mocht je nou een superleuk idee hebben voor een commissie, en staat het niet in het overzicht,
kun je natuurlijk altijd zelf een commissie oprichten. Dan kun je mailen naar
goedidee@a-eskwadraat.nl

Hoe kom ik bij een commissie?

Wat houdt een commissie in?
Wat is zo’n commissie dan precies? Een commissie bestaat uit een groep leden die
samen werken naar een doel, van het organiseren van een studiereis of feest, tot het maken
onze eigen krant en het opvoeren van een professioneel toneelstuk. Om dit waar te maken
heb je af een toe een vergadering of werkavond. De hoeveelheid tijd die je hieraan
kwijt bent is heel erg afhankelijk de commissie. De WebCie of de Studiereis 
werken vaak een avond per week, maar een Eerstejaarscommissie of de FeestCie 
vvergaderen vaak maar eens per maand.

Maar geen zorgen! Als je een keer niet kan vanwege bijvoorbeeld tentamendrukte, is dat
heus geen probleem. Ook is het deelnemen in een commissie erg leerzaam, maar
dat niet alleen: het is vooral ook heel erg gezellig en je leert er veel mensen door kennen! 

A–Eskwadraat zou A–Eskwadraat niet zijn zonder de vele commissies. Het zijn
de commissies die A–Es draaiende houden. Deze commissies hebben ieder hun eigen
doel: van het onderhouden van onze systemen, websites en het werven van sponsoren,
tot het vermaken van alle leden met veel leuke ludieke of leerzame activiteiten.
In dit boekje gaan we de commissies even langs, er is voor ieder wat wils! 

Introductie

AxiCie

SNiC

Bèta Music Night



Waar gaan we heen? Naar de getver. Waar ligt dat? 
Van de kaart. Hoe komen we daar? Het pad je af. 
De Feestcommissie organiseert onze fissa’s!

Feestcommissie

De FantaCie organiseert gezellige spelletjesavonden, 
maar ook toernooien, zoals een pokertoernooi of 
een weerwolfavond. Ook hebben ze ieder jaar hun 
eigen versie van Wie Is De Mol!

FantaCie

De Eerstejaarsdag is een commissie die zich richt op het organiseren van een gezellige 
dag, speciaal voor eerstejaars door eerstejaars.

EJD

De Eerstejaarscommissie organiseert activiteiten voor en door eerstejaars. Hier zul 
je allerlei ludieke activiteiten organiseren en het kost niet zoveel tijd. Dit geeft een mooie 
gelegenheid om kennis te maken met de vereniging en alles wat komt kijken 
bij het organiseren van geslaagde activiteiten.

EC

De Cultuur- & Muziekcommissie van A–Eskwadraat zorgt ervoor dat onze leden 
op cultureel gebied niets tekort komen. Ze organiseren uitjes naar musea, concerten 
en zelfs culturele kroegentochten. 

C&M

De Bèta Music Night organiseert een avond vol muziek en dans, waar veel talentvolle 
A–Eskwadraatleden na een paar maanden repeteren een spetterende show neerzetten 
voor meer dan 300 man! Je houdt audities en selecteert een groep geweldige artiesten. 
Hiermee repeteer je wekelijks en doe je geweldige dingen samen. Zo is het 
deelnemersweekend nog altijd een groot succes!

BMN

De Biwekelijkse Borrel Commissie organiseert de borrels voor allerlei gelegenheden. 
Natuurlijk de borrels van A–Eskwadraat, maar beheert daarnaast ook de tap tijdens de 
introweken, bestuursrecepties en af en toe voor de universiteit zelf. Zo komt ongeveer 
elke borrel in een nieuw thema, dus blijft het lekker afwisselend!

BBCie

De activiteitencommissie van A–Eskwadraat. Deze organiseert 
van alles: een liftwedstrijd, bubbelvoetbal, noem maar op!
Deze commissie is geweldig geschikt voor je als je van 
pure randomness houdt!

AxiCie

Gezelligheidscommissies



De website van A–Eskwadraat moet altijd up-to-date gehouden worden. Dankzij de 
WebCie kan onder andere de ledenadministratie online beheerd worden en kunnen boeken 
online besteld worden. Maar ze ontwikkelen ook de heuze A–Eskwadraat app! Een 
commissie waar veel creativiteit in wordt gebruikt om een site neer te zetten 
met ongekend veel mogelijkheden.

WebCie

De TeXniCie bestaat uit experts op het gebied van LaTeX, een wetenschappelijk 
tekstverwerkingsprogramma dat veel gebruikt wordt voor het maken van verslagen. 
De commissie maakt packages om het schrijven van notulen, agenda's, verslagen en 
dergelijke makkelijker te maken en geeft ook een cursus.

TeXniCie

Vind je computers tof en ook leuk om hier een beetje aan te sleutelen? Dan is Sysop 
de perfecte doorlopende commissie voor jou! Requirements: Ik kan dingen met een 
computer & ik weet hoe ik moet googlen. Het besturingssysteem waar de vereniging 
op werkt is Linux. Ervaring is mooi meegenomen, maar leergierigen zijn ook zeker welkom!

Sysop

Het IBA is erg belangrijk voor A–Eskwadraat. Zonder IBA zouden wij geen syteem en 
website hebben. Daarom zijn wij altijd op zoek naar enthousiaste nieuwe leden! Deze
commissies zijn uitdagend genoeg voor pro’s en voor de mensen die nieuw zijn op dit gebied,
valt er erg veel te leren. Het IBA bestaat uit:

Informatie Beheer A–Eskwadraat

Zoals de naam al zegt zul je met commissieleden een geweldige wintersportvakantie 
neerzetten voor de vereniging. Met of zonder ervaring, een geweldige week is gegarandeerd!

Wintersport

Verzorgt allerlei soorten tosti’s op onze borrels. De TostiCie is nooit bang om nieuwe
recepten proberen!

TostiCie

De Toneelcommissie zorgt ervoor dat er jaarlijks een spectaculaire toneelvoorstelling 
of musical opgevoerd kan worden. Ze zorgen dat alles achter de schermen op rolletjes 
loopt. Ze organiseren audities om een geweldige spelersgroep te selecteren die 
prachtvoorstelling gaat neerzetten.

Toneelcommissie

Deze commissie zorgt ervoor dat de leden van A–Eskwadraat voldoende beweging 
krijgen door allerlei sportieve activiteiten te organiseren. Daarnaast zorgen ze dat er zowel 
een hard rennend als een bier drinkend team meedoet aan de supervette Batavierenrace.

SportCie

De ouderdagcommissie bestaat uit eerste- en tweedejaars studenten en organiseert 
een dag waarop alle ouders een kijkje kunnen nemen op onze universiteit.

Ouderdag

Ondersteunende commissies



Voor alle foto's van activiteiten kan men rekenen op de ViCie. Zij zorgen ervoor dat we 
altijd iets heeft om op terug te kijken, omdat alle foto’s worden ingevoerd op ons
eigen FotoWeb. Daarnaast zorgen zij bijvoorbeeld ook voor commissiefoto’s.

ViCie

Verken jij alvast graag je toekomstige werkgevers? Bij de sponsorcommissie werk je 
samen met alle grote en veel middelgrote werkgevers voor afgestudeerden van onze 
opleidingen. Dit is een van de meest leerzame commissies die A-Eskwadraat heeft. 
Je leert in ervaren groep omgaan met de bedrijfswereld.

SpoCie

Deze commissie is verantwoordelijk voor de 
uitstraling van A–Eskwadraat. Ook ondersteunt 
ze andere commissies bij het promoten van hun 
activiteit door middel van bijvoorbeeld de maand-
posters en het tv-scherm in de kamer. Daarnaast 
verzinnen ze regelmatig leuke en gekke dingen in 
het thema het thema van A–Eskwadraat. Een dergelijke 
activiteit is 'Het beste idee van A–Eskwadraat!'

PromoCie

Elk collegejaar wordt er een jaarboek gemaakt, waarin de herinneringen en activiteiten 
van het afgelopen jaar op een prachtige manier worden samengenomen. Je creëert dus 
een mooi aandenken aan een mooi jaar!

Jaarboek

De AlumniCie verzorgt al het contact met onze alumni en zorgt ervoor dat het archief 
van A–Eskwadraat goed wordt onderhouden. Het belangrijkste van het alumnicontact, 
is het maken van de "A–Eskwadraatroots", het blad voor alumni.

AlumniCie



De leden van de Vakidioot zijn de redactie van het verenigingsblad van A–Eskwadraat, 
dat zes keer per jaar bij iedereen op de mat valt. Er staan zowel vakinhoudelijke als idiote 
interviews en andere artikelen in de Vakidioot.

VakIdioot

En natuurlijk is er ook voor informatiekundigen een 
commissie. Deze organiseert bijvoorbeeld een lezing 
door een CEO, een Start-Up dag en een informatie-
kundeborrel.

IkuCie

In deze wedstrijd worden alle 4 de studies 
gecombineerd: de teams van 4 maken gecombineerde
informatica-, informatiekunde-, natuurkunde- en 
wiskundevragen. Ook verenigingen uit andere 
steden komen hier op af.

Giga-wedstrijd

Dit is de commissie speciaal voor natuurkundigen. De FysiCie gaat ver: met magnetrons, 
kwantumveldentheorie en ijsjes van stikstof. 

FysiCie

De ExcurCie organiseert eens per jaar een grote excursie van een aantal dagen naar het
buitenland, waar we een bedrijfsbezoek doen en wat cultuur gaan snuiven. Afgelopen jaar 
bijvoorbeeld, heeft de ExcurCie een reis naar Praag georganiseerd.

ExcurCie

Deze commissie is speciaal voor de informatici. Ze 
organiseert studie-inhoudelijke activiteiten voor 
informatica-studenten. Hoofdzakelijk organiseert ze
programmeerwedstrijden, waaronder bijvoorbeeld het 
Utrechts Kampioenschap Programmeren (UKP).

ESCapade

Dit is de commissie voor wiskundigen. Naast ludieke dingen, zoals Pi benaderen met 
frikandellen, organiseert ze studie-inhoudelijke activiteiten. Ook 
organiseert ze landelijkse wedstrijden in samen-
werking met wiskundecommissies van andere 
verenigingen uit het hele land.

Cie Infinity

Natuurlijk zijn alle studie-inhoudelijke commissies en hun activiteiten toegankelijk
voor leden van iedere studie!

Studie-inhoudelijke commissies



Dit soort commissies organiseren een informatieve dag over een studierichting, waarbij 
verschillende onderwerpen worden aangesneden en gepresenteerd door hoogleraren 
uit het hele land. Alle vier de studierichtingen hebben een symposiumcommissie,
namelijk: wiskundesymposium, natuurkundesymposium, informaticasymposium en 
informatiekundesymposium.

Deze commissies worden gedurende het jaar opgezet. De introductiecommissie en de 
studiereis worden halverwege het jaar opgezet, en de rest pas aan het eind van het jaar.

Symposiumcommissies

Elk jaar wordt er een studiereis georganiseerd voor alle leden van A–Eskwadraat. De reis 
zal naar een bestemming in Europa zijn en om de drie jaar buiten Europa. De commissie 
zorgt dat iedereen een leuke en informatieve reis heeft (hier hoort natuurlijk ook de nodige 
cultuur en gezelligheid bij). 

Studiereis

De Intro organiseert de grote introductie voor alle nieuwe leden, zij zorgen voor twee weken
aan activiteiten, spellen en het kamp! Deze groep mensen probeert ervoor te zorgen dat alle
eerstejaars zich helemaal thuis gaan voelen binnen A–Eskwadraat. 

Introductiecommissie

De Diescommissie organiseert, samen met allerlei andere commissies van de vereniging, 
een week lang allerlei toffe activiteiten om de verjaardag (dies) van A–Eskwadraat te vieren 
in de eerste week van februari.

Diescommissie

Je organiseert een weekend met een ludiek programma waar de eerstejaars elkaar kunnen 
leren kennen en vooral hun eerste tentamenstress kunnen afschudden. 

Breek

Latere commissies 



Actief worden?

actief@a-eskwadraat.nl

Bestuur ‘16 - ’17

Als het je leuk lijkt om in een commissie 
 deel te nemen, kun je altijd een bestuurslid 

aanspreken of mailen naar


