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Algemeen
TOP Week

TOP Week is de algemene 
introductieweek voor alle nieuwe 
studenten (Tilburg University, Fontys 
Hogeschool en Avans Hogeschool) 
in Tilburg, georganiseerd voor 
en door studenten. De nieuwe 
studenten maken tijdens TOP 
Week kennis met alle aspecten 
van het studentenleven in Tilburg, 
middels zowel studie gerelateerde 
als recreatieve activiteiten. Elk jaar

wordt Tilburg op zijn kop gezet 
door bijna 4.000 studenten die 
actief deelnemen aan TOP Week. 
De commissies zorgen ervoor dat 
alle nieuwe studenten de leukste 
week van hun studentenleven 
beleven! In dit informatiepakket 
staat alle benodigde informatie met 
betrekking tot de commissies. Durf 
jij de uitdaging aan te gaan om 
TOP 2021 een succes te maken?
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Organisatie
Het dagelijks bestuur van TOP 
wordt gevormd door zeven 
studenten. Hieronder kun je zien 
wie de bestuursleden zijn en wat 
hun functies zijn. Daarnaast zijn 
er 6 TOP commissies met in totaal 
13  commissieleden die helpen 

om TOP Week vorm te geven 
en te organiseren. Ook bestaat 
de organisatie uit ongeveer 40 
Supers (dit zijn oud bestuurs- 
of commissieleden) en 25 TOP 
Crewleden.

Dagelijks Bestuur 2021
Even voorstellen! Van links naar rechts:

Rianne Meiberg, Interne Zaken
Casper Willeboordse, Logistiek Manager

Mart Senden, Vicevoorzitter / PR-manager
Loran van den Dungen, Voorzitter
Ramsy Dhifallah, Penningmeester
Janne Donkers, Event Manager

Lisa Saris, Externe Zaken
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Jouw tijd als TOP 
commissielid

TOP commissies zijn in vele opzichten 
anders dan andere commissies. Je 
solliciteert namelijk om onderdeel te worden 
van de TOP organisatie, waarin je met 
zijn allen gezamenlijk toewerkt naar  het 
hoogtepunt van het jaar, TOP Week 2021! 
Deze vindt plaats van 23 t/m 27 augustus. 
De intensiteit en verantwoordelijkheden 
tijdens je tijd als TOP commissielid lopen 
in de commissietijd op, zodat je samen 
met het bestuur de volledige TOP Week 
kan draaien! Het aantal puzzelstukjes wat 
in elkaar moet passen bij het organiseren 
van het grootste studentenevenement  
van Tilburg is enorm. Daarbij krijg je te 
maken met een groot aantal externe 
partijen. Als je jezelf wilt uitdagen op een 
functionele, maar leuke manier en met een 
enthousiaste groep samen wilt werken, 
solliciteer dan bij TOP Week!

Je gaat jezelf ontwikkelen als persoon 
door het werken in een organisatie met 
uitdagende omstandigheden. Daarnaast 
heb je ook de ruimte om kennis en skills 
van je studie toe te passen in de praktijk. 
In dit boekje staan de 6 commissies 
toegelicht zodat jij kan zien welke jou het 
meest aanspreken. Als je solliciteert, is 
het de bedoeling dat je 3 commissies kiest 
die het beste bij jou passen. Uiteindelijk 
zal je in 2 commissies worden ingedeeld, 
zodat je jezelf op verschillende vlakken 
kunt ontwikkelen.  

Commissieperiode
Als commissielid begin je vanaf  15 
maart. In de periode maart t/m juni ben 
je als commissielid parttime bezig. Het is 
daardoor goed te combineren met jouw 
studie. In de maanden juli en augustus ben 
je fulltime aan het werk als commissielid. 
In overleg is het mogelijk om in juli wel 
nog op vakantie te gaan.

Structuur
Als commissielid zit je dus in niet in één 
commissie maar in twee commissies. Dit 
biedt een leuke afwisseling tussen de 
werkzaamheden. Op deze manier leer je 
verschillende mensen kennen, en kan je 
kennis van de commissies combineren. 

Vergaderingen
Eén keer in de twee weken is er een 
algemene vergadering met het dagelijks 
bestuur en alle commissies. Hierin 
vertellen alle commissies hun voortgang en 
planning. Na elke algemene vergadering 
wordt er met alle commisieleden en het 
dagelijks bestuur vrijblijvend geborreld. 
Daarnaast vergader je wekelijks met beide 
commissies.

Gezelligheid
Naast dat je met jouw medecommissieleden 
allerlei activiteiten gaat doen of gaat 
borrelen, zijn er ook een aantal activiteiten 
die georganiseerd worden. Zo wordt er een 
weekendje weg georganiseerd, worden er 
kroegentochten gehouden met de hele 
organisatie en tot slot is er het pre-TOP 
feest en het TOP-after feest. Dit zorgt voor 
het onstaan van hechte vriendschappen.

Vergoeding
Aan het einde van de commissieperiode 
ontvang je een leuke financiële vergoeding 
in de vorm van een commissiebeurs. Dit 
bedrag is nog niet definitief bekend maar 
zal minimaal 600 euro bedragen. Hiernaast 
werk je natuurlijk aan je CV, ontwikkel je 
belangrijke vaardigheden en heb je een 
gezellige tijd met de medecommissieleden.
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Infographic
Commissies
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Kom jij graag in contact met mensen? 
Vind jij het leuk om een groep mensen 
aan te sturen en aanspreekpunt te zijn? En 
ben je niet bang voor een beetje stress? 
Dan is de Registratie Commissie echt iets 
voor jou! Samen met twee bestuursleden 
regelt deze commissie de inschrijvingen 
van ruim 4000 deelnemers en de selectie 
van 450 TOP mentoren. Verder is het jouw 
taak om de registratie op de maandag 
van TOP Week zo goed mogelijk te laten 
verlopen. Denk hierbij vooral aan het 

registratieproces en begeleiden van de 
deelnemers en mentoren. Daarnaast ben 
jij het aanspreekpunt voor de mentoren 
voorafgaand aan en tijdens TOP Week. 
Vrijwel meteen zullen we starten met de 
mentorwerving, want begin maart zullen 
de inschrijvingen voor de mentoren al 
open gaan. Kort samengevat: ben jij 
stressbestendig, oplossingsgericht en 
goed in het overzicht behouden, dan is dit 
de commissie die bij jou past!

Registratie Commissie

Welke commissies 
zijn er?

In de Acquisitie Commissie ben jij 
verantwoordelijk voor het werven 
van sponsoren, het aangaan van 
samenwerkingen met Tilburgse 
ondernemers en het bijhouden en 
uitbreiden van het netwerk van TOP. 
Samen streef je naar het behalen van 
een record aantal inkomsten waardoor 
TOP Week 2021 nog legendarischer 
wordt. In deze commissie zal je je sales 
skills kunnen toepassen en ontwikkelen. 

Daarnaast focust deze commissie zich op 
het organiseren van zowel de Spellendag 
als de altijd gezellige Kroegentocht! 
Oftewel: ben jij communicatief sterk, heb 
jij de kracht anderen te overtuigen, kun 
jij professioneel handelen en houd jij van 
een uitdaging? Dan is deze commissie jou 
op het lijf geschreven!

Acquisitie Commissie
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Bij deze commissie ben je verantwoordelijk 
voor de grootste evenementen: het 
openings- en eindfeest, de Zwemdag en 
de beach&chill. Je zal hierbij nadenken 
over de invulling van deze evenementen 
zodat het tot in de puntjes geregeld wordt. 
Denk hierbij aan het contact met een groot 
aantal profit en non-profit organisaties die 
zichzelf willen profileren, de aankleding 

van de verschillende evenementen, de 
artiesten die komen spelen, de locatie 
en de indeling hiervan. Ook ben je 
verantwoordelijk voor het organiseren van 
een stadstour. Kortom: ben jij creatief, 
handig, organisatorisch sterk en heb jij 
een goed inzichtsvermogen? Dan is deze 
commissie zeker iets voor jou! 

Recreatie Commissie

De TOP Cantus is de grootste cantus 
van Nederland! Tijdens deze cantus 
zullen meer dan 4.000 mensen aanwezig 
zijn. Jij zal samen met je commissie 
verantwoordelijk zijn voor het organiseren 
van deze enorme activiteit. Belangrijk is 
dat alles tot in de puntjes geregeld is: van 
cantusbanken tot versiering en van bier tot 
cantuskannen. Naast de biercantus ben je 
ook verantwoordelijk voor de non-alcohol 
activiteit voor de minderjarigen die niet 
kunnen deelnemen aan de biercantus. 
Hier is de uitdaging om hen een net zo 
vette activiteit te bezorgen. Ook is deze 
commissie verantwoordelijk voor de 
voorbereidingsdagen in de zomer. Deze 

dagen zijn bedoeld om alle mentoren klaar 
te stomen voor TOP Week. De ervaring 
van deelnemers aan TOP Week hangt 
sterk samen met de begeleiding van zijn 
of haar mentoren die de juiste inzet en 
kennis moeten hebben gedurende de 
week. Dit is in praktijk een van de grootste 
uitdagingen voor TOP Week en dat begint 
hier met de voorbereidingsdagen waar jij 
verantwoordelijk voor bent. Tot slot ga je 
ook een grote Pubquiz organiseren. Dit is 
een nieuw element in het TOP programma 
dus dit kan je vanaf het begin opzetten! 
Word jij hier enthousiast van? Solliciteer 
dan voor deze commissie!

Voorbereidingsdagen, Cantus & 
Pubquiz Commissie
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Het creëren van de juiste uitstraling van 
TOP staat centraal in deze commissie. De 
kracht van Sociale media en promotionele 
stunts wordt hier dan ook zeker niet in 
onderschat. Je schrijft daarnaast een 
strategie om je ambitieuze doelen te 
bereiken en combineert dit met een open 
mindset en creatieve ideeën! Daarnaast 
kun je mee helpen met ontwerpen van 

onze TOP applicatie. Je hoeft daarbij 
niet bang te zijn dat je geen InDesign 
of Photoshop vaardigheden hebt want 
de service die TOP gebruikt is zeer 
gebruiksvriendelijk. Dus als jij houdt van 
designen en communicatief sterk bent dan 
is dit de commissie voor jou!

Content Creator Commissie

Food en feest, de 2 componenten waarvan 
elke student warm wordt. Deze commissie 
is verantwoordelijk voor het organiseren 
van het TOP Festival, waarvan ook een 
deel in het Vrijheidspark zal plaatsvinden. 
Ook het verzorgen van de lunch en het 
diner van de deelnemers en mentoren 
elke dag zit in het takenpakket van deze 
commissie. Verder is deze commissie 
verantwoordelijk voor het verbeteren van 
TOP’s huidige situatie qua duurzaamheid, 

een erg innoverend aspect van het 
organiseren van evenementen. Heb jij het 
enthousiasme en de passie om TOP Week 
verder te helpen op het vlak van duurzame 
ontwikkelingen? Wil jij zorgen dat iedereen 
voorzien is van heerlijke maaltijden? En 
wil jij graag het TOP Festival organiseren 
zodat het beter wordt dan ooit? Dan is 
deze commissie perfect voor jou!

Festival & Food Commissie
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Lijkt het je leuk om TOP commissielid 
te worden en ervoor te zorgen dat alle 
nieuwe studenten de leukste week van 
hun studentenleven beleven? Solliciteer 
dan snel! Je kunt tot en met 28 februari 
solliciteren. Dit doe je door een e-mail te 
sturen naar top@uvt.nl, met daarin de 
volgende informatie:
- CV
- Een motivatiebrief waarin jij jezelf kort 
voorstelt (Wie ben je? Wat studeer je? 
Hobby’s? Interesses? Waarom moeten wij 
jou kiezen?) en waarin jij jouw voorkeur 
voor drie commissies aangeeft.
Naar aanleiding van jouw sollicitatie per 
e-mail ontvang je van ons een uitnodiging 
voor een sollicitatiegesprek. De 
sollicitatiegesprekken vinden plaats tussen 
1 februari en 5 maart. Op donderdag 11 
maart krijg je te horen of je aan de slag 
kan en zal er een kennismakingsactiviteit 
plaatsvinden.

Mocht je na het lezen van de informatie nog 
vragen hebben, neem dan gerust contact 
met ons op per telefoon of e-mail.

TOP (Vicevoorzitter): 06 14497911
E-mail: top@uvt.nl

Vragen?

Sollicitatieperiode

Belangrijke Data!
- Deadline sollicitatie: 28 februari;
- Sollicitaties: 1 tot en met 5 maart;
- Commissiebekendmaking: 11 maart;
- Kennismakingsavond: 11 maart;
- Start Parttime periode: 15 maart;
- Kick-Off Fulltime periode: 2 juli;
- Start Fulltime periode: 5 juli;
- TOP Week 23 tm 27 augustus.


