
Vacature 92ste bestuur Res Publica 
 
Start jij in september met de master Staats- en bestuursrecht (of ben je afgelopen februari al 
gestart) en wil je jouw masterjaar naar grotere hoogte tillen? Solliciteer dan voor een functie 
binnen het 92ste bestuur van Res Publica. We zijn op zoek naar vijf enthousiaste (aankomende) 
masterstudenten die zich een jaar lang willen inzetten voor Res Publica.  
 
Algemeen:  
Als bestuur kom je gemiddeld één keer per week bijeen om te vergaderen. Daarnaast besteed je 
tijd aan jouw eigen taken binnen het bestuur. Hoeveel tijd je hieraan kwijt bent is afhankelijk van 
jouw functie en de periode. Gemiddeld genomen besteed je per week een dagdeel (4-5 uur) aan 
bestuurstaken. Dit is goed te combineren met de master. Het voordeel is dat iedereen dezelfde 
vakken volgt en dezelfde tentamens maakt. Hiermee kan bij het plannen van vergaderingen en 
activiteiten makkelijk rekening worden gehouden.  
 
Binnen het bestuur heeft iedereen zijn eigen taak. Samen vorm je één bestuur en ondersteun je 
elkaar waar nodig. De vijf functies zijn als volgt: 
 
Praeses: Als praeses van Res Publica ben je, samen met je bestuursgenoten, het visitekaartjes van 
de vereniging. Daarnaast leid je de vergaderingen en zorg je ervoor dat alles binnen het bestuur 
soepel verloopt. Als praeses houd je het overzicht, zorg je ervoor dat iedereen zijn taken uitvoert 
en bied je ondersteuning aan je medebestuursleden. 
 
Ab actis: Als Ab actis ben je verantwoordelijk voor de communicatie en administratie binnen de 
vereniging. Denk aan het bijhouden van de social media en de website en het versturen van de 
maandelijkse nieuwsbrief. Ook houd je de ledenadministratie en mail bij en zorg je voor 
duidelijke notulen van de vergaderingen.  
 
Quaestor: als Quaestor ben je aan het begin van het studiejaar verantwoordelijk voor de 
acquisitie. Ook zorg je, in overleg met je bestuursgenoten, voor een financieel beleid voor de 
vereniging. De quaestor zorgt gedurende het jaar voor het beheer van de financiën en houdt de 
financiële administratie bij. 
 
Assessor Activiteiten: als Assessor Activiteiten houd je je bezig met de organisatie van alle 
activiteiten. Zo organiseer je kantoorbezoeken en bezoeken aan verschillende instanties, maar 
ook lezingen en gezellige borrels. Hoogtepunt van het jaar is voor de assessor activiteiten de 
jaarlijkse Carrièredag. Deze dag organiseer je samen met de Forumcommissie, waarvan je zelf 
voorzitter bent. 
  
Assessor Reis: als Assessor Reis ben je verantwoordelijk voor de organisatie van de jaarlijkse 
studiereis. Samen met de door jou samengestelde Reiscommissie en in overleg met de Afdeling 
Staats- en bestuursrecht van de Universiteit bepaal je de bestemming van de reis en de activiteiten 
die tijdens deze reis op het programma staan. Je zorgt voor zowel de inhoud, als voor 
ontspanning en logistiek. Hiervoor moet je vindingrijk, een goede leider, gemotiveerd én 
stressbestendig zijn! Kun jij jezelf hier helemaal in vinden, solliciteer dan voor de functie van 
Assessor Reis.  
 
  



Ben jij een (aankomend) masterstudent Staats- en Bestuursrecht en ben je enthousiast om jezelf 
een jaar lang in te zetten voor Res Publica? Solliciteer dan voor een van de bovenstaande 
functies! Wij ontvangen graag van jou een (korte) motivatiebrief en CV. Deze kun je mailen naar 
respub@law.leidenuniv.nl. Ben je geïnteresseerd, maar heb je nog vragen? Neem dan gerust 
contact met ons op via bovenstaande e-mailadres.  
 
 
Victor Quax    Praeses     
Martine Zeegers   Ab actis    
Chouaib Kouidar   Queastor     
Yasmin al- Qaq   Assessor Activiteiten   
Iris Vermeiden    Assessor Reis     


