
Aankomend bestuur
Studentenvakbond ASVA een feit
Na een maandenlange zoektocht naar haar opvolging, is gister tijdens de ALV van de
Amsterdamse studentenvakbond het aankomend bestuur ingestemd. Het aankomende
zeskoppige bestuur heeft vanaf 1 september de leiding over ASVA. Aankomend voorzitter
Aziza Filal: ‘’Si on veut on peut”, waar een wil is, is een weg. Wij studenten zijn invloedrijk.
Alleen moeten we dat nog onder ogen zien. Hier wil ik mij onder andere voor inzetten.’’

Twee weken na de 77e verjaardag van de Amsterdamse studentenvakbond kondigt ASVA
haar 78e bestuur aan. Aziza Filal (voorzitter), Paula Eikelboom (vicevoorzitter), Anneke van
der Werf (secretaris), Teun Prins (penningmeester), Bor van Zeeland (algemeen bestuurslid)
en Milena de Swart (algemeen bestuurslid) vormen samen het aankomend bestuur. Filal:
‘’Nu kunnen we echt gaan werken richting de start. Ik merk nu al dat we elkaar goed liggen
en ik heb er vertrouwen in dat we aankomend jaar goed kunnen strijden voor de belangen
van studerend Amsterdam. We hebben er zin in.’’

Huidig bestuur
Huidig voorzitter Emma Buining is trots dat de opvolging van haar bestuur is gevonden:
‘’Mooi om de energie en passie van deze mensen nu al zo te zien. We gaan alles in onze
macht doen om hen goed te ondersteunen en klaar te stomen om deze belangrijke
studentenvakbond verder te brengen.’’ In de aankomende maanden zal er verder
toegewerkt worden naar de wisseling van de besturen; kennisoverdracht, praktische skills en
veel kennismakingsgesprekken moeten ervoor zorgen dat het nieuwe bestuur met een
vliegende start kan beginnen in september.

Eentje meer dan dit jaar
De grote verrassing is dat het een bestuur van zes personen betreft. Buining: ‘’We hebben
ingezet op het selecteren van het beste bestuur, niet per se op de beste individuelen. In het
verleden kende ASVA vaker een zeskoppig bestuur. Ondanks dat we de zoektocht hadden
ingesteld om een bestuur van vijf te vinden, bleek een bestuur van zes toch beter te passen.
Vasthouden aan het kader van vijf personen had in de praktijk nergens op geslagen.’’



v.l.n.r. achterste rij: Teun Prins, Bor van Zeeland, Anneke van der Werf
v.l.n.r. voorste rij: Milena de Swart, Aziza Filal, Paula Eikelboom

Aziza Filal - Bestuurskunde (HvA)
Paula Eikelboom - Culturele Antropologie en Ontwikkelingssociologie (UvA)
Anneke van der Werf - Urban Governance (Erasmus Universiteit Rotterdam)
Teun Prins - Interdisciplinaire wetenschappen & Economiscs and Bussiness (UvA)
Bor van Zeeland - Political Science (UvA)
Milena de Swart - Artificial Intelligence (VU)
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NOOT VOOR REDACTIE:
De ASVA Studentenvakbond is de grootste studentenbelangenbehartiger van Amsterdam.
ASVA komt op voor alle 100.000 Amsterdamse studenten, van zowel de UvA als de HvA.
Voor meer informatie, interviews of vragen kunt u contact opnemen met Emma Buining op
06 41786089 of emma@asva.nl


