
Are you ready 

to lead the FSA?
De FSA is op zoek naar het 

nieuwe bestuur voor het jaar 

2023-2024!

Inschrijfdeadline:

16 april 2023, 23:59 uur 

Interesse? 

Plan een koffietje door te mailen 

naar internal@fsa.nl of meld je 

direct aan via de website.

Our main partners
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Ben jij in staat om de grootste financiële studievereniging van Nederland te 

leiden? Wil jij een professioneel netwerk opbouwen en je ondertussen oriënteren 

op de verschillende mogelijkheden binnen de wereld van finance? Meld je dan 

nu aan voor een bestuursjaar bij de FSA!

 
De FSA is dé financiële studievereniging van Nederland met meer dan 5800 leden. Wij bieden 

studenten van verschillende universiteiten, waaronder de UvA en de VU, de mogelijkheid om in 

contact te komen met het bedrijfsleven door middel van meer dan 20 carrière-evenementen. 

Tijdens een bestuursjaar bij de FSA verbeter je je organisatorische vaardigheden, werk je intensief 

samen met vijf andere bestuursgenoten en ontwikkel je je op zowel persoonlijk als professioneel 

vlak. Dit legt de basis voor je verdere carrière.

• Boost je CV

• Organiseer carrière-evenementen met meer dan 100 top bedrijven

• Oriënteer jezelf op de verschillende mogelijkheden binnen de financiële wereld  

en ontdek waar je je carrière wilt beginnen

• Omring je met ambitieuze medestudenten met dezelfde interesses

• Ontwikkel leiderschapskills door samen te werken met vijf andere bestuursleden  

en 60 commissieleden

• Geniet van maandelijkse borrels, trainingen, de wintersport, een tripje naar Londen  

en meer!

In deze brochure vind je meer informatie over een bestuursjaar bij de FSA en de verschillende 

functies binnen het bestuur. Vragen of interesse? Neem dan vooral contact met ons op door een 

mailtje te sturen naar internal@fsa.nl. Ook is het altijd mogelijk om een koffietje te doen voor een 

persoonlijk gesprek om meer te weten te komen over het bestuur of over een specifieke functie. 

Voorwoord



Over de FSA

De Financial Study association Amsterdam (FSA) is dé studievereniging voor 

financieel georiënteerde studenten. Met 5800+ leden, 100+ partnerbedrijven 

en meer dan 20 carrière-evenementen is de Financial Study association 

Amsterdam (FSA) de grootste financiële studievereniging van de Benelux. 

Het doel van de FSA is om ambitieuze studenten in contact te brengen met 

prestigieuze bedrijven. 

De FSA fungeert als intermediair tussen studenten en het bedrijfsleven. Om deze interactie 

voor beide betrokken partijen zo waardevol mogelijk te maken, richten wij ons voornamelijk 

op derdejaars Bachelor- en Masterstudenten. Door het FSA-lidmaatschap kunnen studenten 

deelnemen aan meer dan 20 carrière-evenementen, en blijven zij geïnformeerd over de 

carrièremogelijkheden die onze 100+ partners in het bedrijfsleven te bieden hebben. 

Bovendien kunnen onze leden zich in de praktijk ontwikkelen door zich aan te melden voor 

één van de commissies of een fulltime bestuursjaar.

Van oudsher organiseert de FSA projecten binnen vijf pijlers; Economics, Business, 

Consultancy, Accountancy en Finance. We merken echter dat de interesses van onze leden 

breder liggen. Zo heeft een groeiend deel van onze leden een technische, bedrijfskundige 

of een op data gefocuste studieachtergrond. Deze verandering biedt veel interessante 

uitdagingen voor de toekomst.



Projecten

 FSA Masterclass, Consultancy Club & Mutual Fund - Every month

Research Project - July/August 2024

Business Orientation Days - October 2023

International Banking Cycle - September 2023

Asset Management Tour - November 2023

Trading Project - November 2023

M&A Dinner - November 2023

Ladies Network - January 2024

Big4 Mid4 Days - January 2024

          Governmental Economics Tour - March 2024 

Sustainable Finance Day - March 2024

Health Economics - March 2024 

Future in Finance - March 2024 

Amsterdam Investment Cruise - April 2024

Real Estate Day - April 2024

Private Equity Cycle - May 2024

Consultition - February 2024

Data Science Competition - June 2024



Sociale activiteiten

Naast carrière-evenementen organiseert de FSA ook veel leuke sociale 

activiteiten waarbij alle commissieleden en oud-FSA’ers zijn uitgenodigd. 

 
Naast dat een bestuursjaar bij de FSA bijdraagt aan jouw professionele en persoonlijke 

ontwikkeling is het bovenal een ontzettend gezellig en sociaal jaar. Tijdens een bestuursjaar zul 

je de actieve leden van de FSA goed leren kennen en aan het einde van het jaar een hechte 

groep vormen. Maandelijks organiseert de FSA borrels op leuke locaties in Amsterdam, waar 

zowel de actieve leden als oud-FSA’ers zijn uitgenodigd. Daarnaast ga je samen met alle actieve 

commissieleden van de FSA twee keer per jaar een dagje uit. Voorgaande jaren zijn we gaan 

kleiduifschieten, waterskiën, bijlwerpen of karaokezingen. Het absolute hoogtepunt van het jaar 

is de skivakantie waarbij bijna alle commissieleden ook van de partij zijn. Als bestuur heb je daar 

bovenop nog eens een oud-besturendiner, weekendjes weg en andere leuke activiteiten. Dit alles 

wordt bekostigd door de FSA.



Bestuur

Het bestuur bestaat uit vijf functies, verdeeld over zes personen: President, 

Vice-President, Treasurer, External Relations (twee personen) en Internal 

Relations. De functies verschillen van elkaar in de hoofdverantwoordelijkheden, 

maar er zijn ook overkoepelende taken voor ieder bestuurslid.

 
Aan de start van je bestuursjaar zal er een overdrachtsweekend zijn met het oude bestuur. Tijdens 

dit weekend leer je de langetermijnvisie van de FSA goed kennen. Vervolgens zullen jullie samen 

het beleid opstellen wat het houvast is voor jullie bestuursjaar. Hierin zitten functie specifieke 

taken en overkoepelende taken. Naast deze taken krijgt ieder bestuurslid een aantal commissies 

toegewezen. Samen met deze commissies ben je verantwoordelijk voor het organiseren van 

projecten. Hierdoor krijg je de mogelijkheid om de sectoren en bedrijven waarin jij geïnteresseerd 

bent goed te leren kennen. Je bent als FSA bestuur verantwoordelijk voor een vereniging met 

5800 leden, waarvan ruim 60 commissieleden en ongeveer 900 alumni.



President

De President is het gezicht van de FSA en behoudt het contact met de 

stakeholders. Daarnaast is de president verantwoordelijk voor het naleven van 

het beleid en de strategie. 

 
Als President ben je op strategisch niveau bezig met het reilen en zeilen van de vereniging variërend 

van het dagelijkse beleid tot aan de lange-termijn strategie van de FSA. Aan het begin van het jaar 

werk jij het beleidsplan uit namens jullie bestuur. Vervolgens ben jij de hoofdverantwoordelijke 

voor het naleven van dit beleid. Dit houdt in dat je het beleid regelmatig zal moeten controleren 

en verantwoorden naar buiten toe. Deze rapporten zul je ook presenteren tijdens de Algemene 

Ledenvergaderingen. 

De uitdaging van de President is voornamelijk het in goede banen leiden van de FSA. De lange-

termijn visie moet centraal staan in het nemen van beslissingen. Als hoofdverantwoordelijke 

behoud je het overzicht en spring je bij waar nodig. 

Een bestuursjaar levert veel contacten uit het bedrijfsleven op, geeft een boost op je CV en 

jouw persoonlijke ontwikkeling staat dit jaar centraal. Ook ben je er verantwoordelijk voor dat de 

andere bestuursleden zich op persoonlijk gebied ontwikkelen door het houden van individuele 

gesprekken. Ook verzorg je de persoonlijke ontwikkelingstrainingen voor je bestuursleden.

“Een bestuursjaar levert veel contacten uit het bedrijfsleven op, geeft een boost op je CV en 

jouw persoonlijke ontwikkeling staat dit jaar centraal. Ook ben je er verantwoordelijk voor 

dat de andere bestuursleden zich op persoonlijk gebied ontwikkelen door het houden van 

individuele gesprekken. Ook verzorg je de persoonlijke ontwikkelingstrainingen  

voor je bestuursleden.”

Camiel Janssen (Voorzitter 2019-2020)

Financieel adviseur Ahold Delhaize



De Vice-President heeft de meest veelzijdige functie. Je bent medeverant-

woordelijk voor het beleid, maar fungeert ook als secretaris en houd je je ook 

bezig met de ICT.
 

De Vice-President is de spin in het web van het bestuur. Je hebt de meest veelzijdige functie 

van het bestuur. De Vice-President helpt de President met het vormgeven van het beleidsplan 

en met het uitvoeren van de strategie. Je bent als Vice-President verantwoordelijk voor het 

interne beleid en het ondersteunen van het bestuur en de leden. Tijdens de bestuurs-, RvC- en 

algemene ledenvergaderingen zul je notuleren. Ook behoort het inkopen van kantoorartikelen en 

andere praktische benodigdheden tot de taken van de Vice-President. Naast je primaire taken 

zul je je ook bezighouden met het organiseren van een aantal sociale activiteiten, zoals het oud-

besturendiner en de constitutieborrel met de Internal Relations.

Ook ben je als Vice-President verantwoordelijk voor de ICT. Onder ICT-gerelateerde zaken valt 

bijvoorbeeld het aanpassen van de website, (actieve) leden voorzien van een account en zorg 

dragen voor het functioneren van de ICT op de bestuurs- en commissiekamer. 

Wanneer je geïnteresseerd bent in het uiteenzetten van het beleid en de strategie, maar daarnaast 

ook bezig wil zijn met de andere rollen in het bestuur, is een functie als Vice-President zeer 

geschikt voor jou.

“Mijn bestuursjaar bij de FSA heeft mijn leven enorm verrijkt. Ik heb de kans gekregen om 

mooie events te organiseren en verschillende commissies aan te sturen. Daarnaast heb ik 

een groot netwerk opgebouwd met waardevolle contacten waardoor ik uiteindelijk een baan 

aangeboden heb gekregen Al met al zie ik mijn bestuursjaar als een geweldige ervaring en 

investering in mijzelf.”

Anneloes van Golstein Brouwers (Secretaris 2012-2013)

Senior Associate - PwC

Vice-President



Treasurer

Als Treasurer ben je verantwoordelijk voor het gehele financiële beleid van de 

FSA. Naast het verwerken van alle in- en uitgaande betalingen in de boekhouding 

stelt de Treasurer de jaarlijkse begroting op en ziet erop toe dat de vereniging 

geen winst maakt. 
 

Alle financiën van de FSA gaan via de Treasurer: van algemene FSA-uitgaven tot specifieke 

projectbegrotingen. Waar aan het begin van het jaar het beleid wordt uitgestippeld, zorgt de 

Treasurer dat de financiële plannen hierop aansluiten. Naast het monitoren van algemene uitgaven, 

projectbegrotingen controleren en updates verstrekken aan het bestuur, de kascommissie en 

Raad van Commissarissen, houdt de Treasurer zich bezig met investeringen en zaken als de 

belastingaangifte en contributie-inning. Het oplossen van financiële vraagstukken binnen de 

vereniging en ervoor zorgen dat de vereniging komende jaren financieel gezond blijft, maakt de 

functie van de Treasurer niet alleen uitdagend maar ook heel breed. 

Ben je geïnteresseerd in de kasstromen binnen de FSA en lijkt het je een uitdaging deze ook 

daadwerkelijk te beheren? Dan is de functie van Treasurer iets voor jou! Als Treasurer draag je 

een grote verantwoordelijkheid, waar jij als enige uit het bestuur het complete overzicht hebt en 

houdt op alle in- en uitgaven. Hierbij krijg je ondersteuning van een externe accountant en iemand 

vanuit de Raad van Commissarissen, zij houden nauwkeurig toezicht dat er geen zaken over het 

hoofd worden gezien.

“Het bestuursjaar bij de FSA betekende voor mij een grote persoonlijke ontwikkeling. De kans 

om een professionele organisatie met een omzet van een half miljoen euro aan te sturen was 

zeer leerzaam, maar ook het netwerk dat ik opbouwde heeft me echt geholpen!”

Teun van der Velden (Penningmeester 2008-2009)

Manager Marktintegriteit & Handhaving - Autoriteit Financiële Markten



In het bestuur vervullen twee personen de functie van External Relations. 

Samen met één ander bestuurslid ben je de contactpersoon van meer dan 100 

bedrijven waar de FSA mee samenwerkt. 
 

Als External Relations ben je het gezicht van de FSA naar bedrijven toe. Je onderhoudt de 

bedrijfsrelaties via de mail en telefoon, maar gaat daarnaast ook persoonlijk naar de bedrijven toe. 

Hierbij gaat het om de verkoop van promotionele producten, het vastleggen van projectdeelnames 

en het bedenken van creatieve samenwerkingsmogelijkheden. De uitdaging hierbij is het zo goed 

mogelijk behartigen van alle strategische en financiële belangen van de FSA en het voldoen aan 

de wensen van alle bedrijfsrelaties.

Aan het begin van het bestuursjaar ga je op bezoek bij ongeveer 70 partners om jezelf voor te 

stellen en de samenwerkingsmogelijkheden voor aankomend jaar te bespreken. Hierdoor leer je 

veel verschillende bedrijven kennen, van Strategy Consultants tot Traders en van Investment 

Banks tot de Big 4. Ook factureren de External Relations alle bedrijven voor geleverde diensten 

en minimaliseren zij de debiteurenstand. Tenslotte ben je als External Relations verantwoordelijk 

voor de verkoop van promotionele middelen aan bedrijven en het plaatsen hiervan op de website 

en social media.

Wanneer je geïnteresseerd bent in het bezoeken van veel bedrijven in de financiële sector past de 

functie External Relations zeker bij jou! Je leert snel hoe je zakelijke gesprekken het beste kunt 

voeren, ontmoet veel recruiters en ervaart hoe het is om nauw samen te werken met je collega 

External Relations. 

“Door de goede klik binnen mijn bestuur was een bestuursjaar bij de FSA op sociaal vlak 

een heel mooi jaar. Dat zorgde er tevens voor dat de output van grote kwaliteit was en de 

projecten een succes waren.”

Mark Stevens (External Relations 2015-2016)

Financial Controller - Heineken

External Relations



Internal Relations

Als Internal Relations ben je het gezicht van de vereniging naar haar belangrijkste 

stakeholder: de leden. Je bent verantwoordelijk voor de werving van alle actieve 

leden, de organisatie van alle sociale activiteiten en medeverantwoordelijk voor 

de algehele marketing van de FSA. 
 

Tijdens de zomerperiode houd je jezelf voornamelijk bezig met de werving en selectie van de 

commissieleden. Jij moet ervoor zorgen dat deze groep, buiten erg gezellig, ook geschikt is om het 

organiseren van onze projecten op zich te nemen. Als Internal Relations zorg je er dan ook voor 

dat de actieve organisatie regelmatig professionele trainingen krijgt, zodat de commissieleden 

zichzelf goed ontwikkelen.

Als Internal Relations regel je daarnaast ook alle sociale activiteiten. Jij faciliteert de borrels, 

diners, commissiedagen, ALV’s en de wintersport. Door de goede budgetten van de FSA kan je 

hier echt leuke dingen mee doen! Je moet hiervoor een open en sociale persoonlijkheid hebben, 

je in mensen interesseren en mensen kunnen enthousiasmeren. Daarnaast is het een functie die 

uitermate geschikt voor je is wanneer je creatief van aard bent en het leuk vindt om vernieuwende 

activiteiten voor commissieleden te bedenken. 

Ook ben je als Internal Relations samen met de Marketing Masterclass commissie en de Vice-

President verantwoordelijk voor de gehele marketingstrategie van de FSA. Aangezien de FSA 

onwijs veel nieuwe studenten elk jaar in haar ledenbestand krijgt sta je hier voor een grote 

uitdaging om de FSA ook de grootste financiële studievereniging van Nederland te laten blijven. 

Je kan dit geheel naar je eigen hand zetten en je commissie hiervoor aansturen voor het promoten 

van alle carrière-evenementen.

Door het takenpakket van de Internal Relations kom je veel in contact met verschillende 

organisaties. Hierdoor leer je te onderhandelen en goed plannen, ontwikkel je nog meer sociale 

skills en leer je in te spelen op verschillende soorten partijen.

“Een bestuursjaar bij de FSA is een enorme ervaring: je bent samen met vijf anderen 

verantwoordelijk voor het besturen van een ‘organisatie’ van ruim 4000 leden. Zo’n kans 

krijg je niet snel op die leeftijd. Buiten dat, is het ook een enorm gezellig jaar vol nieuwe 

vriendschappen, borrels en mooie momenten!”

Claire Davidson (Interne Betrekkingen 2009-2010)

Key Account Manager - Nestlé



Een bestuursjaar bij de FSA is een fulltime bezigheid. Je zal elke doordeweekse 

dag kantooruren draaien en tevens zal je er rekening mee moeten houden dat 

bepaalde activiteiten ’s avonds en/of in het weekend plaatsvinden.
 

Je ontvangt vanuit de FSA een bestuursbeurs van €534,- per maand. Daarnaast krijg je ook nog 

een bestuursbeurs vanuit de UvA of de VU die we afhankelijk van het aantal bestuursleden op de 

VU of de UvA samen delen. Onze bestuursvergoeding kwam het afgelopen jaar daardoor uit op 

€838,-. Ook worden reiskosten die gemaakt zijn ten behoeve van de FSA vergoed. Daarnaast zijn 

de FSA borrels en wintersport op kosten van de FSA! 

Heeft deze informatie je geënthousiasmeerd om je op te geven voor een bestuursjaar bij de FSA? 

Of heb je nog vragen die je graag aan ons wilt stellen? Je krijgt de mogelijkheid om meer te weten 

te komen tijdens de Just Meet Us borrel of de informatieavond. Meer informatie hierover vind je 

op onze sociale media kanalen en onze website. Natuurlijk delen wij ook graag onze ervaringen 

over de FSA met jou tijdens een koffietje! Zo hopen wij je een zo goed mogelijk beeld te geven van 

onze dagelijkse taken.

Tijdsbesteding en 

vergoeding



Inschrijven en 

informatieavonden

Interesse? Stuur een mail naar internal@fsa.nl en maak 

een afspraak voor een vrijblijvend oriëntatiegesprek! 

16 februari 2023 

Just Meet Us borrel

Tijd: vanaf 20:00 uur

Locatie: Tapmarin

15 maart 2023 

Informatieavond 

Tijd: vanaf 19:00 uur

Locatie: Café de Krater

Inschrijfdeadline: 

16 april 2023

23:59 uur

Aanmeldingsproces 

1. CV, motivatiebrief en cijferlijst opsturen

2. Gesprek met de Raad van Commissarissen (RvC)

Aanmelden: 



FSA - Financial Study association Amsterdam

020 5256357

internal@fsa.nl

www.fsa.nl 

University of Amsterdam

Roetersstraat 11

Room E1.33/1.34

1018 WB Amsterdam


