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EJW (eerstejaarsweekend commissie)

Het eerstejaarsweekend is een weekend wat, hoe kan het ook

anders, wordt georganiseerd voor de nieuwe criminologie

studenten. In deze dagen worden leuke activiteiten georganiseerd,

zoals get to know each other spelletjes en bijvoorbeeld thema

avonden. In het eerste half jaar heb je als commissie lid nog weinig

verplichten. Vanaf ongeveer maart zal er wat meer vergaderd

worden, maar het is prima te combineren met de studie. 

Als je het iets lijkt kom vooral langs bij de commissie interesse

borrel.

Partnershipcommissie

Voor deze commissie gaan wij opzoek naar bedrijven die de

vereniging een handje op weg willen helpen. Dit kunnen zij doen

door ons te sponsoren, maar bijvoorbeeld ook door stages aan te

bieden aan onze leden. Als je deel uitmaakt van deze commissie

zorg je dat je contacten legt met nieuwe bedrijven en daarnaast

zorgt dat de huidige sponsoren blijven ondersteunen. Dat contact

kan via bellen, mailen of langs het desbetreffende kantoor te gaan.

Het netwerken wat gedaan wordt is leerzaam, leuk en je kan er

zelfs zelf nog wat uithalen, zoals een stage of internship! 

Je bent erg vrij en mag je tijd zelf verdelen. Wel is het leuk om als

groep meerdere malen bij elkaar te komen om de stand van zaken

te bespreken en voor de gezelligheid natuurlijk.

 

 

SCHRIJF JE IN VIA DE SITE! 



 

Activiteitencommissie

Met de activiteitencommissie worden elk jaar zo'n 10 à 15

activiteiten georganiseerd. De activiteiten bestaan uit formele- en

informele activiteiten. Zo organiseren wij studie gerelateerde

activiteiten als lezingen en een bezoek aan de gevangenis of de

rechtbank. Daarnaast verzorgt de activiteitencommissie onder

andere ook de pubquiz en sportieve uitjes. De activiteitencommissie

komt regelmatig samen om te vergaderen, maar ook voor de

gezelligheid! 

 

FBI (Feest- en Bierinstituut)

Het FBI (het Feest- en Bierinstituut) is verantwoordelijk voor het

organiseren van de feesten en borrels van de vereniging. Zo

organiseren we elk jaar een gala, maar ook verschillende ledendiners.

Na een lange periode met strenge covid maatregelen hopen we dat

er snel weer meer mag en de leden van het FBI opnieuw knallende

feesten kunnen verzorgen! Als lid van deze commissie zal het rond

de feesten wat drukker zijn, en daar buiten wat minder. 

 

 

SCHRIJF JE IN VIA DE SITE! 

Lustrumcommissie

Als lid van de lustrumcommissie ga je samen met de andere leden

aan de slag om het twintigjarige bestaan van CIA onvergetelijk te

maken! In de lustrumweek zullen verschillende activiteiten worden

georganiseerd, zowel formele als informele activiteiten. Daarnaast

zul je ook het lustrumweekend organiseren en een prachtige

almanak samenstellen. Deze commissie is ontzettend leuk, omdat

het maar eens in de vijf jaar aanwezig is en omdat je samen met je

commissieleden (waarvan ook oud-bestuursleden) een hele week

organiseert met allerlei festiviteiten! 

 

 



 

SCHRIJF JE IN VIA DE SITE! 

Mediacommissie

Als je lid wordt van de mediacommissie dan kun je al je creativiteit

kwijt in het maken en bewerken van promotiemateriaal van de

verschillende activiteiten van CIA. Ook kun je jouw ideeën de vrije

loop laten op de social mediakanalen van CIA, waar je samen met de

andere commissieleden er alles aan doet om op een leuke manier de

leden van CIA up to date te houden en te betrekken bij de

vereniging!

 

Redactiecommissie

Als je lid wordt van de redactiecommissie ga je samen met de

andere leden werken aan het CIA-magazine dat twee keer per jaar

uitkomt! Je hebt heel veel vrijheid om zelf criminologische

onderwerpen te kiezen waarover je wil schrijven. Ook worden er in

het magazine stukken geschreven over de activiteiten van CIA en

onderzoeken die worden uitgevoerd door sectieleden. Tenslotte

kunnen ook gastschrijvers helpen bij het samenstellen van het

magazine. Naast het magazine komt er eens in de twee weken een

artikel op de website, ook hier heb je weer heel veel vrijheid om te

schrijven over een onderwerp dat jij interessant vindt! 

 

 



 

SCHRIJF JE IN VIA DE SITE! 

Reiscommissie

Deze commissie bestaat uit reislustige leden die alles op alles zullen

zetten om weer een spannende studiereis te organiseren naar een

mooie bestemming. Met bestemmingen als Istanbul, New York,

Moskou, Stockholm, Boekarest en Athene blijft de jaarlijkse reis erg

populair. Tickets, vervoer, hostels, aan alles wordt gedacht. Natuurlijk

worden ook de criminologische activiteiten niet overgeslagen. Aan

de hand van een criminologisch thema bezoekt de groep

bijvoorbeeld een gevangenis, rechtszaak, universiteit, enzovoort.

Buiten al die leuke dingen wordt natuurlijk ook geprobeerd om de

kosten zo laag mogelijk te houden zodat alle ‘arme’ studenten

gezellig mee kunnen gaan! Het is een leuke commissie om deel van

te zijn, omdat je met iets heel concreets bezig bent en natuurlijk ook

meegaat op reis!

 

 

ICD (Interstedelijke Criminologiedag)

De Interstedelijke Criminologiedag (ICD) wordt jaarlijks

georganiseerd door de drie steden waar je de studie criminologie

kan volgen. De verenigingen uit Amsterdam, Leiden en Rotterdam

werken samen om de dag een fantastisch evenement te maken! De

dag begint met een bijzondere lezing, die wordt opgevolgd door

workshops en eindigt met een debat. De ICD staat altijd in het teken

van een criminologisch thema.

 

 


