INFORMATIE FILE

Beste lezer,
Wat leuk dat je interesse hebt in de International Federation of Medical Students'
Associations - VU medisch centrum, oftewel IFMSA-VUmc!
Als lid van IFMSA-VUmc kun je verschillende projecten, lezingen, cursussen en
vrijwilligerswerk organiseren. Verder zorg je ervoor dat internationale stages
vlekkeloos verlopen en kun je ervaring opdoen in een bestuur en doorgroeien
binnen de organisatie! Bij IFMSA doe je een heleboel bijzondere ervaringen op,
maar zul je ook veel gezelligheid ervaren en veel nieuwe mensen leren kennen van
verschillende studies met allemaal hetzelfde doel; de global health verbeteren!
Wij hebben vijf grote werkgroepen en drie kleine werkgroepen. De grote
werkgroepen zijn: Mensenrechten en Vrede, Seksuele Gezondheid en Recht,
Medische Educatie, Public Health en Summerschool, Internships and Exchanges.
Binnen IFMSA hebben wij een andere benaming voor deze werkgroepen, namelijk:
SCORP – Standing Committee on Human Rights & Peace
SCORA – Standing Committee on Sexual & Reproductive Health including HIV/AIDS
SCOME – Standing Committee on Medical Education
SCOPH – Standing Committee on Public Health
SCOSIE – Standing Committee on Summerschools, Internships & Exchanges
De wat kleine werkgoepen zijn:
SCOSA – Standing Committee on Social Activities
PR – Public Relations
Acquisitie – Sponsoring
De grote werkgroepen bestaan uit meerdere commissies terwijl de kleinere
werkgroepen geen commissies bevatten. In deze informatiefile kun je rustig lezen
waar elke werkgroep zich voor inzet en welke projecten de commissies
organiseren.
Wil je lid worden van IFMSA-VUmc? Vul dan het sollicitatieformulier in. In het
formulier zal gevraagd worden naar de twee werkgroepen waar jouw voorkeur naar
uit gaat. Je wordt in één werkgroep geplaatst, maar je kan altijd bijdragen aan de
projecten van andere werkgroepen of deze natuurlijk bezoeken.
Tijdens de sollicitatie willen we je graag leren kennen en horen wat je wil doen en
bereiken binnen IFMSA. Verder krijg je de kans om uit te leggen bij welke
werkgroep je graag wil en waarom. In dit bestand vind je een overzicht van de
werkgroepen en commissies van IFMSA-VUmc. Hopelijk helpt dit je bij het maken
van een keuze.
We hopen dat je na het lezen van deze informatiefile helemaal enthousiast bent
om je aan te sluiten bij dé medische studentenvereniging van de VU! Vergeet niet
dat je tot en met 20 september de tijd hebt om je aan te melden!

Mocht je nog vragen hebben, dan kan je altijd een mail sturen naar:
vumc@ifmsa.nl
We hopen je gauw te zien bij de sollicitaties ☺
Veel liefs namens het gehele bestuur der IFMSA-VUmc,
Pamela Bannor, Voorzitter IFMSA-VUmc 2020-2021
Email: voorzitter.vumc@ifmsa.nl

Algemene informatie
IFMSA is een internationale vereniging en is momenteel actief in 122 landen. De
naam ‘IFMSA’ is daarom een overkoepelende naam voor alle landen. Elk land heeft
weer zijn eigen ‘IFMSA naam’. De IFMSA naam van Nederland is IFMSA-NL. Ook in
Nederland is IFMSA weer verder opgesplitst, namelijk in de 8 faculteiten waar in
Nederland Geneeskunde kan worden gestudeerd. Daarom heet onze vereniging
IFMSA-VUmc.
Ledenvergadering (LV)
Eén keer per maand houden wij een Leden Vergadering (LV). Dit is een vergadering
waar jullie updates van onder andere de werkgroepen en het bestuur te horen
krijgen. De ledenvergaderingen vinden altijd de eerste maandag van de maand
plaats, rond 18:00. Wij zorgen iedere vergadering voor een maaltijd en een
afsluitende gezellige borrel! Als lid van IFMSA-VUmc rekenen we erop dat je deze
bijwoont.
Algemene Vergadering (AV)
Vier keer per jaar komen alle faculteiten in Nederland samen om te vergaderen.
Deze vergaderingen worden Algemene Vergaderingen (AV’s) genoemd, je kunt het
zien als een nationale vergadering van IFMSA. Als lid van onze vereniging ben je van
harte welkom bij deze bijeenkomst! Dit is namelijk een gelegenheid waar je met
alle leden van de medische faculteiten van Nederland samenkomt om de projecten
te bespreken en om te vergaderen. Na het vergaderen maken we uiteraard tijd vrij
voor gezelligheid en feestjes! Een Algemene Vergadering duurt meestal het hele
weekend. Vrijdagavond vinden doorgaands de WoCo’s plaats, zaterdag de
Algemene Vergadering en zondag is er meestal een programma van verschillende
interessante workshops! Omdat de AV in elke IFMSA-stad in Nederland plaats kan
vinden, wordt er altijd rekening gehouden met leden die een slaapplek nodig
hebben. Ook is er een mogelijkheid om je reiskosten te declareren.
Algemene begrippen
Bij IFMSA zijn we gewend heel veel afkortingen en termen te gebruiken. Dit kan
soms verwarrend zijn voor nieuwe leden. Hieronder staan wat IFMSA gerelateerde
afkortingen en begrippen om je wegwijs te maken ☺.
- Comité: IFMSA-NL is opgesplitst in 8 comités. Elke geneeskunde faculteit in
Nederland heeft er één. Zo zijn er in Amsterdam twee IFMSA comités,
IFMSA- VUmc en IFMSA-UvA.
- AV: Zoals hierboven uitgelegd staat deze afkorting voor de Algemene
ledenvergadering die 4 keer per jaar plaatsvinden oftewel de nationake
vergadering van IFMSA-NL.
- LV: Ledenvergadering, deze vinden elke maand plaats op de VU.
- Werkgroep: IFMSA-VUmc heeft 8 werkgroepen→ SCORP, SCORA, SCOME,
SCOPH, SCOSIE, SCOSA, PR en Acquisitie.

Elke werkgroep organiseert een aantal projecten. Uitleg over de werkgroepen en
projecten, komen uitgebreid aan bod verder in de informatiefile.
- Commissie: een commissie bestaat uit een aantal vrijwilligers binnen een
werkgroep die zich bezighoudt met het organiseren van één project. Zo zijn
er binnen elke werkgroep een aantal commissies die zich ieder bezighoudt
met het organiseren van een bepaald project.
- Werkgroep coördinator: Elke werkgroep heeft een coördinator die contact
houdt met alle leden en ervoor zorgt dat de projecten goed lopen door de
vrijwilligers te begeleiden en hun vragen te beantwoorden. Ook
vertegenwoordigt de werkgroep coördinator tijdens de LV’s, AV’s en WoCo’s
zijn of haar werkgroep.
- WoCo: Tijdens elke AV vindt er een WoCo plaats. Hier komen alle aanwezige
leden en coördinatoren van de werkgroepen bijeen om elkaar te updaten
over de lopende projecten, kennis over te dragen en om te brainstormen
over nieuwe projecten!
- OPAD: Open Pre AV Vergadering. Tijdens deze vergadering worden alle
documenten doorgenomen waar tijdens de AV over wordt gestemd. Deze
vindt meestal een korte periode voor de AV zelf plaats en er wordt meestal
een peilende stemming uitgevoerd.

Werkgroepen
Werkgroep Mensenrechten en Vrede

SCORP: Standing Committee on Human Rights and Peace
Al sinds 1983 verenigt 'The Standing Committee on Human Rights and Peace'
studenten die streven naar een gelijke en vreedzame wereld, en geloven in
internationale, interculturele en interpersoonlijke solidariteit. In deze werkgroep
draait alles om het creëren van aandacht voor mensenrechten en vrede, strijden
voor gelijkheid en hulp bieden aan de minder gestelden in de samenleving. Kom je
graag op voor mensenrechten? Wil jij je inzetten voor anderen? Wil je een
combinatie leggen tussen de medische wereld en mensenrechten? Wil je deel
maken uit een groep gevarieerde en enthousiaste leden en heb je zelf misschien al
ideeën voor nieuwe projecten? SCORP heeft een iets andere structuur dan de rest
van de werkgroepen, veel van onze projecten lopen van de periode september tot
en met december, waarna er nieuwe projecten geïntroduceerd zullen worden in de
periode van januari tot april. Dit betekent dat jij als lid veel invloed hebt op de
dingen die we organiseren, doordat de projecten nog niet helemaal vaststaan! Als
'SCORPion' kan je dus altijd je passie en creativiteit kwijt! Voor meer informatie
kan je altijd een mailtje sturen naar: scorp.vumc@ifmsa.nl
Peacetest
Met Peacetest geef je les op middelbare scholen over mensenrechten. Met
zelfbedachte, interactieve spellen proberen de leden middelbare scholieren iets bij
te brengen over mensenrechten. De lessen worden speciaal op maat van de
middelbare school gemaakt. De lessen kunnen dan ook erg variëren: van een
interactief spel voor meer dan 60 leerlingen tot een bordspel voor een kleinere
groep. Binnen de commissie benader je middelbare scholen, bedenk je nieuwe
lessen, werf je peers die de lessen met jou kunnen geven en geef je natuurlijk zelf
de lessen.
Benefiet
Het benefiet is een groot project waarbij ons streven is om zoveel mogelijk geld op
te halen voor een goed doel, zoals Artsen zonder Grenzen. Denk hierbij aan een
evenement met muziek, optredens, eten en verschillende kraampjes! Er zullen
zoveel mogelijk verschillende culturen bij betrokken worden, om het echt aan te
laten sluiten op SCORP. Als nieuw lid zal je nog volop mee kunnen denken over de
invulling van het benefiet (wie komen er optreden, wat voor kraampjes willen we?)
en onder andere meewerken aan de promotie van het evenement. Doordat het zo’n
groot evenement is en er veel gedaan moet worden, leer je echt nieuwe
organisatorische vaardigheden!
Asielzoekersproject
Het Asielzoekersproject is gericht op de integratie van asielzoekers in onze
samenleving. Dit kan op verschillende manieren bereikt worden, dus de opties zijn
eindeloos. Doordat dit project nog niet eerder is uitgevoerd, kan je als nieuw lid

meteen veel invloed hebben op het verloop ervan! Zo kunnen we bijvoorbeeld
taalcursussen organiseren voor asielzoekers die willen gaan studeren, sportdagen
organiseren voor kinderen in asielzoekerscentra of asielzoekers helpen met hun
draai vinden in de arbeidsmarkt. Binnen dit project maak je dus echt een verschil
in de maatschappij!

Werkgroep Seksuele Gezondheid en Rechten

SCORA: Standing Committee on Sexual and Reproductive Health
including HIV/AIDS
Standing Committee on Sexual and Reproductive Health including HIV/AIDS, SCORA,
is de werkgroep voor seksuele gezondheid en rechten. Wij willen seks bespreekbaar
maken in Nederland door middel van voorlichting te geven op middelbare scholen
en het creëren van bewustzijn over uiteenlopende onderwerpen op het gebied van
seks. Binnen SCORA zijn er verschillende commissies waar je lid van kunt worden.
Een paar keer per jaar organiseren we met heel SCORA leuke acties voor bepaalde
focusdagen, bijvoorbeeld IDAHOT en Wereld Aids dag. We zijn tevens een hechte
werkgroep en proberen zo veel mogelijk leuke teambuildings te organiseren!
Binnen alle commissies zal je gemiddeld 1 keer per maand vergaderen. Rondom de
projecten kan het wat drukker zijn, maar dit is altijd nog prima te combineren met
je studie! Daarnaast is er de mogelijkheid om binnen verschillende commissies
actief te worden. Dus ben jij niet bang om over seks te praten en wil je contacten
leggen met mensen van allerlei verschillende (para)medische studies? Dan is SCORA
echt iets voor jou! Voor meer informatie kun je een mail sturen naar
scora.vumc@ifmsa.nl
Het Voorspel
Deze commissie organiseert lessen over seksuele voorlichting op middelbare
scholen. Meestal zijn dit lessen voor de 1e t/m de 3e klas. Met onze lessen willen
we juist de leuke kanten van seks laten zien, want die worden nogal eens vergeten
bij de biologielessen! Om voor een open sfeer te zorgen tijdens de lessen, worden
de lessen gegeven door peer-educators. Er is een standaard lesopzet waarin onder
andere anticonceptiemiddelen, soa’s en allerlei seks-gerelateerde onderwerpen
besproken worden. Daarnaast krijgen de leerlingen de mogelijkheid om alles over
seks aan jou te vragen. Natuurlijk mag jij altijd zelf kiezen wat je wel en niet wil
vertellen. Wanneer je actief wordt binnen deze commissie, zul je je bezig gaan
houden met het organiseren van de lessen. Jij gaat contact opnemen met de
scholen, peer-educators bij de lessen zoeken en de lesopzet maken. Uiteraard mag
je ook de lessen zelf gaan geven! Alle leden van SCORA zullen worden opgeleid tot
peer-educator en zullen zelf dus ook les kunnen gaan geven. Lijkt het je leuk om
alleen peer-educator te worden, maar wil je geen lid worden van IFMSA-VUmc?
Stuur dan een mailtje naar voorspel.amsterdam@ifmsa.nl om je aan te melden.
Campagnes
In deze commissie zullen we activiteiten organiseren rondom twee thema’s waar
SCORA in heel Nederland zich mee bezighoudt. Deze onderwerpen zijn sexual
pleasure & seksuele en reproductieve gezondheid onder mannen. Aan deze twee
belangrijke onderwerpen valt namelijk nog veel te verbeteren in Nederland. Lijkt
het jou leuk om te brainstormen over dit soort thema’s, contact te leggen met
sprekers en de lezingen/workshops/pubquizes/etc. hiervoor te organiseren? Kom
dan bij de commissie campagnes.

Sekssessies
De commissie Sekssessies gaat helaas, na nog één laatste project te organiseren,
stoppen. Binnen sekssessies organiseerde wij lezingen over alle kanten van seks.
We willen hiermee vooral de leuke kanten van seks laten zien, maar ook
onderwerpen waarop een taboe rust bespreekbaar maken. Zo hebben wij in de
afgelopen jaren een lezing over seks met een handicap gehouden en een panel over
vrouwenbesnijdenis georganiseerd.

Werkgroep Medische Educatie

SCOME: Standing Committee on Medical Education
SCOME is de werkgroep voor Medisch Onderwijs. Over de jaren heen in het
curriculum binnen geneeskunde erg veranderd, maar studenten menen nog steeds
een tekort te hebben aan bepaalde (praktische) vaardigheden. Om deze reden
doelt SCOME op het aanvullen van het curriculum van geneeskunde. Onze
commissies organiseren verscheidene projecten om ons doel te behalen! De
projecten zijn: Medisch Spaans, Breaking the Silence en Get Practical. Als je meer
informatie over SCOME of over één van onze commissies wil, kan je mailen naar:
scome.vumc@ifmsa.nl.
Medisch Spaans
Medisch Spaans is een project waarbij geneeskundestudenten (maar ook studenten
die een andere studie volgen) de basis van de Spaanse taal leren met een medische
inslag. De cursus is vooral bedoeld voor studenten die op stage gaan naar een
Spaanstalig land.
In Spaanstalige landen wordt vaak geen Engels gesproken. Om de studenten die
hier op stage gaan een handje te helpen, bieden wij deze cursus aan. De cursus
focust op het aanleren van genoeg vaardigheden om een consult in het Spaans te
voeren. Daarnaast zullen cultuurverschillen ook aan bod komen. Studenten die op
stage gaan via IFMSA-NL naar een Spaanstalig land krijgen voorrang op deze cursus.
Deze commissie houdt zich bezig met het werven van cursisten en (licht)
administratief werk. De Spaanse taal wordt voor 8 weken aangeboden en wordt
afgesloten met een mondeling examen met wat lekker Spaans eten! Als je een
affiniteit hebt met de Spaanse taal, of het gewoon lukt vindt om een cursus te
organiseren, dan is Medisch Spaans voor jou!
Breaking the Silence
Breaking the Silence is een cursus medische gebarentaal voor
geneeskundestudenten (maar ook studenten die een andere studie volgen). De
omgang tussen medisch personeel en slechthorende patiënten verloopt vaak
moeizaam. Dit komt grotendeels voort uit onwetendheid. Het doel van deze cursus
is dan ook om de relatie en de communicatie tussen (toekomstig) artsen en hun
slechthorende patiënten te verbeteren.
Tijdens deze cursus leren studenten hoe je moet communiceren met
slechthorenden: dit kan naast gebarentaal ook bijvoorbeeld door te vingerspellen
of door zelf een gebaar te verzinnen wanneer het officiële gebaar niet gekend
wordt. Daarnaast komen er praktische tips naar voren, bijvoorbeeld hoe je de
aandacht van een slechthorende kunt trekken. Tijdens de lezing dovencultuur, die
onderdeel is van de cursus, komen veel tips naar voren die de studenten kunnen
meenemen in hun latere loopbaan. Deze commissie houdt zich bezig met het
werven van cursisten, contact leggen en onderhouden met de docenten, een lezing
organiseren en (licht) administratief werk. Ook hier is het een 8 weekse cursus,
opgevolgd door een toetsconsult.

Spreekt de dovencultuur je aan, of vind je het gewoon erg leuk om een cursus te
organiseren, dan is Breaking the Silence the way to go!
Get Practical
De praktische vaardigheden zijn een groot onderdeel van het werk als arts, in
sommige specialisaties nog meer dan in andere. Het lichamelijk onderzoek van een
patiënt, een wond stelpen en hechten zijn hier slechts een aantal voorbeelden van.
In de curricula van de geneeskunde opleidingen zijn er verschillende momenten
waar deze praktische vaardigheden aan bod komen en worden aangeleerd. Er is
beschreven dat een eerdere aanraking met chirurgische vaardigheden later in een
coschap ervoor zorgt dat de studenten zelfverzekerder zijn en de kwaliteit van de
vaardigheid een stuk hoger ligt. Dit benadrukt alleen maar het belang van het
onderwijs in deze vaardigheden. Deze commissie houdt zich o.a. bezig met het
contacteren van docenten en regelen van materialen. Als je van afwisseling houdt
en workshops, dan moet je je vooral aanmelden voor get practical!

Werkgroep Public Health

SCOPH: Standing Comittee on Public Health SCOPH
De werkgroep Standing Committee on Public Health (SCOPH) is een werkgroep die
zich bezighoudt met de publieke gezondheid. Op dit moment zijn er vier
commissies binnen SCOPH die diverse projecten organiseren, gericht op de
verbetering van de publieke gezondheid. De commissies binnen SCOPH zijn: Dr.
House, Donor Request, Teddy Bear Hospital en Berendokter. Voor meer informatie
over SCOPH en de commissies kun je mailen naar scoph.vumc@ifmsa.nl.
Dr House commissie
De Dr. House commissie organiseert House avonden waarop we een aflevering
kijken van het bekende programma House M.D.. Hierbij komt een arts, onderzoeker
of soms ook een patiënt wat vertellen over het onderwerp van de aflevering,
ziektebeeld, diagnose en behandeling. Tegenwoordig koppelen we een Dr. House
avond steeds vaker aan een specifiek thema, bijvoorbeeld stamceldonatie of
HIV/aids. Hierbij gaat de opbrengst dan meestal naar de organisatie waarmee we
samenwerken of een goed doel dat voor hetzelfde thema staat.
Donor commissie
Deze commissie houdt zich bezig met alles rondom orgaan-, bloed- en
stamceldonatie. Door het jaar heen proberen we zoveel mogelijk aandacht te
besteden aan donatie en natuurlijk ook het werven van donoren. Dit doen we door
straatacties te organiseren tijdens bijzondere dagen en lessen op middelbare- en
MBO scholen. De lessen worden gegeven door zogenaamde ‘peers’. Dit zijn
studenten die opgeleid zijn om de lessen te geven. Als commissielid houd je je dus
onder andere bezig met het organiseren van een peer-opleidingsavond, onderhoud
je contact met de scholen en peers en plan je lessen in, geef je deze zelf en
organiseer je activiteiten op bijzondere dagen!
Teddy Bear Hospital
Dit is het bekendste en grootste project van IFMSA-VUmc waarbij kinderen van 3
tot 6 jaar langskomen op het VUmc met hun zieke knuffel. Hier bootsen wij ieder
jaar een volledig ziekenhuis na: met wachtkamers, een gipskamer en een heuse
radiologie afdeling! Binnen vijf dagen zullen ongeveer 900 kinderen langskomen
met het doel de kinderen bekend te maken met wat er allemaal gaande is in een
ziekenhuis en de angst voor doktoren en ziekenhuizen te verminderen. Als TBH
commissielid is het jouw taak om dit project op te zetten en succesvol te maken.
Enkele taken zijn het benaderen van scholen, materialen en sponsoring regelen en
studenten werven om te helpen als berendokters. Op de dagen zelf zul je alle
delen van het berenziekenhuis opzetten, de groepen met basisschoolkinderen
begeleiden en de studenten/berendokters informeren. Als commissielid zul je alle
ins and outs leren van het TBH project!
Berendokter
De berendokter commissie houdt zich bezig met het bezoeken van kinderen die op
de kinderafdeling in het ziekenhuis liggen. Het kind zal samen met ons door middel
van een rollenspel hun zieke knuffel beter maken. Dit rollenspel zorgt voor

afleiding van de eigen ziekte van het kind. Daarnaast helpt het vaak bij het
verwerkingsproces van het kind, doordat het kind uit de rol van patiënt stapt en in
de rol van dokter. Het is zo ontzettend bijzonder om te zien hoe dit project weer
een glimlach op hun gezichtjes tovert! Bij deze commissie krijg je inzicht in hoe
alles verloopt op de kinderafdelingen van het OLVG West en Oost. Als commissielid
onderhoud je contact met de afdelingen, werf je studenten die als berendokters
helpen en regel je andere zaken rondom het project zoals materialen voor het
rollenspel. Ook zal je ongeveer één keer in de twee weken zelf meegaan als
berendokter op de afdelingen en andere studenten begeleiden en inwerken.

Werkgroep Summerschool, Stages en Uitwisselingen

SCOSIE: Standing Committee on Summerschools, Internships and
Exchanges
SCOSIE is een werkgroep die zich richt op stages, uitwisselingen en reizen. Een
groep gemaakt voor reizigers, stagiaires en enthousiaste studenten die graag
buitenlandse collega's ontvangen in onze mooie stad om ze alles van onze cultuur
en stad mee te geven. Ook worden er studenten vanuit Nederland geholpen om aan
een stage te komen elders in de wereld. Kortom, als jij een wereldmens bent dan
zal zeker een van de onderstaande commissies jou aanspreken! Voor meer
informatie kun je een e-mail sturen naar scosie.vumc@ifmsa.nl !
Twinning Project
Twinning Project is een uitwisselingsproject voor medische studenten. Als
commissie ga je op zoek naar een universiteit ergens in Europa om mee te
“twinnen”. Je organiseert een medisch educatief programma en een sociaal
programma in Amsterdam. Als commissie zul je deelnemen aan de week in het
uitwisselingsland en zul je de week in Nederland begeleiden voor de buitenlandse
studenten. Ook ga je op zoek naar studenten die mee willen op uitwisseling. Het is
van belang dat je bij beide weken beschikbaar bent! Een ontzettend leuk project
waarin je veel (internationale) vrienden maakt en ook een kijkje neemt in het
medisch onderwijs van andere landen.
SCORCE
SCORCE is een commissie die zich bezighoudt met klinische meeloopstages en
onderzoeksstages in het buitenland. Hierbij worden studenten uitgezonden naar
een land van keuze en wens om daar in een ziekenhuis ervaring op te doen op
medisch gebied. De SCORCE commissie zal een samenwerkingscommissie worden
bestaande uit UvA en VU studenten. Als lid van SCORCE zul jij zeker je horizon
verbreden en sociale contacten leggen die je je leven bij kunnen blijven!
ADAM Summer School
De ADAM Summer School is een heel populair jaarlijks evenement bij IFMSA-VUmc.
ADAM staat voor Anesthesiology Directed to Acute Medicine. Eind juni/begin juli
wordt er een week lang een programma opgezet in het simulatiecentrum van het
VUmc op de afdeling anesthesiologie. Vijfentwintig internationale en vijf
Nederlandse studenten kunnen deelnemen aan dit programma. Het programma
bestaat uit colleges, workshops en simulaties. Daarnaast wordt elke dag afgesloten
met een sociale activiteit en superleuke feestjes!
Vind jij het leuk om je bezig te houden met het organiseren van een Summer
School? Dan is deze werkgroep echt iets voor jou! Je zult je met 10 andere leden
bezighouden met de voorbereidingen voor deze geweldige week. Word jij
enthousiast van leuke activiteiten, feestjes en etentjes? Dan is het in elkaar zetten
van het sociaal programma wat voor jou! Vind jij het juist leuk om het medisch
programma te plannen? Dat is ook zeker mogelijk bij ons!

Werkgroep Sociale Activiteiten

SCOSA: Standing Committee on Social Activities
De werkgroep Sociale Activiteiten houdt zich onder andere bezig met de
saamhorigheid binnen IFMSA-VUmc. Je kunt hierbij denken aan het organiseren van
sociale activiteiten voor de leden. Bij SCOSA organiseer je bijvoorbeeld het
nieuwjaarsdiner, de afsluitende BBQ, samen lasergamen, en nog meer gezellige
uitjes!
Heb jij altijd al een reisje willen organiseren voor meerdere mensen, de meest
gave uitjes en leukste feestjes uit willen zoeken, dan zoeken wij jou voor onze
commissie! Zit jij altijd vol creatieve ideeën en lijkt het je leuk om voor een
grotere groep mensen originele activiteiten te organiseren? Dan is SCOSA iets voor
jou! Voor meer informatie mail naar secretaris.vumc@ifmsa.nl.

Werkgroep PR

PR: Public Relations
Public Relations is dé werkgroep waarin je je bezighoudt met de promotie van heel
IFMSA-VUmc! Dit betekent dat je posters, filmpjes en flyers maakt, PR-materiaal
van leden keurt en leden helpt hun eigen promotiemateriaal te maken. Ook kun je
denken aan het regelen van leuke gadgets voor de projecten! Bij PR komen alle
projecten langs, dus je krijgt overal wat van mee. Mocht je aan een andere
commissie deel willen nemen, dan is dit prima te combineren met de werkgroep
PR! PR is daarnaast een heel gezellige werkgroep, waar je volop je creatieve skills
kunt ontwikkelen of in kunt zetten! We werken veel met programma’s zoals
Photoshop, Imovie en Wondershare, dus als je hier ervaring mee hebt is dat
natuurlijk fijn, maar het is zeker niet per se nodig! Wij organiseren namelijk een
cursus om jou de benodigde photoshop vaardigheden bij te brengen! Voor meer
informatie mail naar vve.vumc@ifmsa.nl.

De acquisitiecommissie

Om de mooiste projecten neer te kunnen zetten is het binnenhalen van sponsoring
erg belangrijk voor IFMSA-VUmc. Daarom is deze gloednieuwe commissie op zoek
naar leden die willen helpen bij het aanschrijven van bedrijven. In de commissie
zul jij samen met de andere commissieleden je bezighouden met contact opnemen
met bedrijven. Je wordt verantwoordelijk voor het behouden van relaties met
sponsoren. Hierbij kun je denken aan het opstellen van mails naar bedrijven, maar
maak je bijvoorbeeld ook kantoorbezoeken. Dus, wil jij je creatieve ei kwijt? Kom
dan vooral ons team versterken en zie hoe leuk het bij IFMSA-VUmc is. Aarzel
vooral niet als je geen ervaring hebt, dat is totaal geen probleem. Voor meer
informatie kun je een e-mail sturen naar vve.vumc@ifmsa.nl.

