NEW STUF WANTED: Wil jij 80.000 euro verdelen
onder Utrechtse studenten en het Utrechts
Universiteitsfonds vertegenwoordigen in de
studentenwereld en onder alumni?
Solliciteer dan nu naar een plek in de studentencommissie van het
Utrechts Universiteitsfonds!

STUF, de studentencommissie van het Utrechts Universiteitsfonds (U-fonds) zoekt vier nieuwe
leden. Als lid van STUF ben je verantwoordelijk voor het behandelen van subsidieaanvragen
en -afrekeningen van studenten en studentenorganisaties die verbonden zijn aan de
Universiteit Utrecht. Ook ben je verantwoordelijk voor het activeren van studenten om hun
eigen ideeën uit te werken. Samen met je commissiegenoten bepaal je, aan de hand van het
beleid, óf en hoeveel subsidie een aanvrager krijgt. Je beslissing wordt gecontroleerd door het
bestuur van het U-fonds. Daarnaast help je actief mee met het werven van studentvrienden,
ben je de vertegenwoordiger van het U-fonds in de Utrechtse studentenwereld en bezoek je
constitutieborrels, andere studentenactiviteiten (o.a. activiteiten die jullie subsidiëren) en word
je uitgenodigd, of assisteer je zo nu en dan op Universitaire aangelegenheden (o.a. Dies
Natalis UU, Universiteitsdag, alumni activiteiten). Ook neem je de communicatie qua PR en
marketing richting studenten op je. Daarbij is er veel ruimte voor eigen initiatieven en ideeën.
Samen met je commissiegenoten werk je elke woensdagmiddag op het kantoor van het Ufonds, in het Bestuursgebouw op de Uithof. Je hebt hierbij ook contact met de medewerkers
van het U-fonds, in het bijzonder met de begeleider van de studentencommissie.
Wie zoeken wij?
• Je bent student aan de Universiteit Utrecht.
• Je bent nauwkeurig, hebt een brede interesse en houdt van netwerken.
• Je vindt het leuk om in contact te komen met de studentengemeenschap van Utrecht.
• Je bent enthousiast over het vinden en motiveren van studenten met goede ideeën.
Je bent per week ongeveer 8 uur bezig met deze functie:
• Je bent op woensdagmiddagen van 13:00 - 18:00 uur beschikbaar.
• Je vergadert buiten de woensdagmiddag om één keer in de twee weken met de
commissie op een moment naar keuze .
• Je maakt tijd om regelmatig aanwezig te zijn bij studentenactiviteiten en activiteiten van
het U-fonds.
Wat levert een jaar in de studentencommissie jou op?
• Een gezellige tijd met jouw commissie.
• Een boost van je communicatieve, samenwerkings en argumentatieve vaardigheden.
• Een groot netwerk binnen de studentengemeenschap en de UU gemeenschap.
• Voor je werk ontvang je drie maanden bestuursbeurs en een kleine vergoeding per
week.
• Kennis over subsidies aanvragen en afhandelen.
Over de organisatie
Het U-fonds ondersteunt studenten en studentenorganisaties (studie, muziek, sport,
levensbeschouwelijk en gezelligheid) door jaarlijks €80.000,- aan subsidie beschikbaar te
stellen. Wij vinden dat geldgebrek geen belemmering mag zijn voor studenten om zich
maximaal te ontwikkelen tijdens de studententijd. Het is de taak van de studentencommissie
om deze voordelen kenbaar te maken aan studenten en studentvrienden te werven, middels
contact met verenigingen en het voeren van campagnes. Het Universiteitsfonds steunt

namelijk allerlei activiteiten die voor en door studenten georganiseerd worden, zoals
congressen, excursies, lezingen en sportieve evenementen. Het geld dat we verdelen, is
afkomstig van donaties van alumni, studenten en medewerkers van de Universiteit Utrecht.
Meer informatie over het U-fonds vindt je op: www.uu.nl/stuf.
Sollicitatieprocedure
Interesse? Stuur dan vóór maandag 14 mei je motivatiebrief en CV naar de
studentencommissie, stuf@uu.nl. Voor meer informatie kun je mailen of bellen naar 0302532930. Wil je iemand van de huidige commissie spreken over hoe het is om deel van de
studentencommissie te zijn? Bel dan op woensdagmiddag tussen 15.00 en 17.00 uur naar
030-2539628 of stuur een berichtje naar onze Facebookpagina met je contactgegevens:
https://www.facebook.com/STUF.Ufonds/. Daar kun je vinden welke evenementen het
Utrechts Universiteitsfonds zoal ondersteunt.
De sollicitatiegesprekken vinden plaats op 23 mei tussen 10.00 en 17.00 uur. Je hoort uiterlijk
20 mei of je op gesprek mag komen.
Op donderdag 21 juni is er een startdag waarbij je jouw nieuwe commissie leert kennen, je
een presentatie krijgt van de huidige commissie en je met hen in gesprek gaat. In juni zal het
inwerken van start gaan, in juli zijn er geen werkzaamheden en in augustus zal de huidige
commissie jullie nog ondersteunen op de woensdagen. Er wordt dus verwacht dat je in juni en
augustus op de woensdagmiddagen aanwezig kunt zijn (dit is geen harde voorwaarde). Vanaf
september ga je met de nieuwe commissie zelf aan de slag!

