Factsheet algemeen bestuur
wat is de kei-week?
- De grootste, oudste en duurzaamste introductieweek van
Nederland.
- Het grootste door studenten georganiseerde evenement van
Europa.
- Een vijfdaags programma waarin onder andere onderwijs, sport,
cultuur en het uitgaansleven in de stad Groningen aan bod komen.
- Een week gevuld met grootschalige evenementen tot 8.000
bezoekers.

Algemeen Bestuur

KasCo

Dagelijks Bestuur

wat is het algemeen bestuur (AB)?

Event Managers

- Het AB is het adviserend en controlerend orgaan binnen de KEI.
- Het AB ziet toe op de langetermijnvisie van Stichting KEI. Het
AB focust zich dus op projecten die voor de lange termijn van
BULK-, TAP-, DECO-,FOTO-,
Event-crew
KEI-leiders
belang zijn (bijvoorbeeld internationalisering).
PROMO-, PAND-, NIGHT-,
EHBO-crew
- Het AB vergadert maandelijks op de laatste donderdag van
de maand met het Dagelijks Bestuur, daarbij worden onder
andere de begroting, het beleid en de voortgang van het DB
KEI-lopers
besproken.
- Het Algemeen Bestuur bestaat uit 11 personen, waarvan 1
medewerker Hanzehogeschool, 1 medewerker Rijksuniversiteit
en 9 studenten.
- Het AB bestaat uit meerdere zetels waardoor er vanuit de gehele studentenwereld geadviseerd en meegedacht kan worden
(denk aan zetel sport, cultuur, organisaties RUG, organisaties Hanze, studentenverenigingen).
- Een algemeen bestuurder kan participeren in werkgroepen naar haar/zijn interesse (duurzaamheid, marketing, lustrum etc.).
- De tijdsbesteding van een AB’er is gemiddeld 12 uur per maand (exclusief sociale activiteiten).

wat verwachten we van jou?
- Dat je ervaring hebt opgedaan door middel van een bestuur, een grote commissie of iets van vergelijkbare grote.
- Dat je elke laatste donderdag van de maand beschikbaar bent voor de Algemene Bestuursvergadering.
- Dat je tijdens de KEI-week van 2018 aanwezig kunt zijn om mee te lopen.
- Dat je tot en met de KEI-week 2019 in Groningen bent als AB-lid.

hoe nu verder?
- Kom naar de informatieavond op dinsdag 22 mei 20:00 uur op het KEI-pand (Pelsterstraat 23).
- Vraag een informatiepakket aan door te mailen naar wervingenpromotie@keiweek.nl.
- Solliciteer uiterlijk zondag 17 juni door je motivatiebrief en cv te mailen naar abvoorzitter@keiweek.nl.
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