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Doelstelling: Het organiseren van (extra) curriculaire activiteiten en aanbieden van diensten aan
studenten van de Erasmus Universiteit die een economische interesse hebben op de gebieden;
carrière, academisch en sociaal. De vereniging probeert zo goed mogelijk de aansluiting van de
academische scholing op de verdere carrière te organiseren. Hiervoor zetten elk jaar meer dan
honderd studenten zich belangeloos in.
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Beleidsplan:
In het jaar 2012-2013 zal het bestuur trachten de doelstelling van de vereniging zo goed mogelijk te
realiseren. Dit zal zij proberen te bewerkstelligen door het grootste deel van het portfolio van de EFR
ongewijzigd te laten. Grote evenementen als de Erasmus Recruitment Days en de EFR-Business Week
blijven een belangrijk onderdeel vormen van het aanbod voor studenten. De belangrijke rol die zij
vervullen op het gebied van recruitment en inspiratie zullen behouden blijven. Wel zal er ruimte zijn
voor veranderingen, zodat beide evenementen met hun tijd mee kunnen gaan.
Er blijft veel nadruk op de internationalisering van de vereniging liggen. Een ledenbestand en actieve
leden groep die een afspiegeling vormt van de studenten aan de universiteit, in het bijzonder de
Erasmus School of Economics, geniet hierbij de voorkeur. Om het internationale karakter van de

vereniging te versterken zal er dit jaar voor het eerst, naast de Citytrip, het Involve Research Project
en de reis naar een Model United Nations, een Studytrip worden georganiseerd. Deze zal het
karakter hebben van een leerzame reis waar bedrijfsbezoeken en universiteitsworkshops
gecombineerd worden met culturele trips. In het kader van het lustrum van de universiteit, zal er een
commissie in het leven worden geroepen die hier op een originele manier op in zal springen.
Het bestuur hecht veel waarde aan de nauwe banden die zij met de universiteit en faculteit
onderhoudt. De fondsen en subsidies die zij hiervan ontvangt zijn van essentieel belang voor haar
voortbestaan, en het onderhouden van de warme contacten blijft een belangrijke taak.
De voornaamste manier waarop de EFR haar inkomsten verwerft is in de bedrijvensector. De functie
van Commercial Officer heeft als voornaamste taak om de relaties uit het bedrijfsleven te
onderhouden en samen met hen interessante project te organiseren en sponsorgelden op te halen.
De vereniging heeft als doel, om het door haar opgehaalde geld in hetzelfde academische jaar uit te
geven aan de door haar georganiseerde projecten. Hierin wordt geprobeerd om de inkomsten en
uitgaven jaarlijks op een stabiel niveau te houden zodat het portfolio van activiteiten en diensten ook
stabiel kan blijven. De geldzaken staan onder controle van de penningmeester van het bestuur,
welke wordt gecontroleerd door een verificatiecommissie.
Het bestuur zal een onkostenvergoeding ontvangen voor de kosten die zij noodzakelijkerwijs moeten
maken om haar functie voldoende uit te kunnen voeren. Hierbij kunt u denken aan een vergoeding
voor reis- en representatiekosten.

Verslag activiteiten september 2012 t/m augustus 2013
5 weken per jaar (03-09-2012 t/m 07-09-2012; 29-10-2012 t/m 02-11-2012; 07-01-2013 t/m 11-012013; 04-03-2013 t/m 08-03-2013; 29-04-2013 t/m 03-05-2013)
Verkoop van boeken voor studenten economie en bedrijfseconomie (Nederland en internationaal).
Maandelijks
Elke maand wordt er een open borrel georganiseerd.
5 keer per jaar
De Eclaire is het tijdschrift van de EFR en wordt 5 maal per jaar uitgegeven en verstuurd naar alle
leden. Daarnaast is het tijdschrift gratis mee te nemen op de universiteit.
5 keer per jaar
Editie van de Orientation Cycle. Derdejaars studenten maken kennis met de verschillende richtingen
die ze in hun masterfase op kunnen: finance, marketing, entrepreneurship, accountancy en logistiek.
Per keer kunnen zo’n 50 tot 75 studenten deelnemen aan workshops, presentaties en activiteiten.
06-09-2012
Het lijsttrekkersdebat in samenwerking met EenVandaag was een groot succes en bracht alle
lijsttrekkers van de grote politieke partijen naar de Aula van de Erasmus Universiteit.

14-09-2012
Tijdens de Wisselings ALV van de EFR maakt het 48e bestuur plaats voor het 49e bestuur, dat door de
Algemene Leden Vergadering wordt geïnstalleerd als nieuw bestuur.
28-09-2012 t/m 30-09-2012
Teambuildingsweekend voor actieve leden wordt in Brabant georganiseerd. Alle mensen die zich een
jaar lang zullen inzetten voor de EFR leren elkaar tijdens dit weekend goed kennen.
06-10-2012
Voor de ouders van eerstejaars studenten Economie en Bedrijfseconomie wordt er een informatieve
middag georganiseerd in samenwerking met de faculteit, waarin zij worden voorgelicht over de
studie en activiteiten buiten de studie waaraan hun zoon of dochter mee kan doen.
22-11-2013 t/m 25-11-2013
Een groep van 50 studenten beleeft een gezellig weekend in Praag, waar zij genieten van de cultuur,
universiteit en de kans kregen elkaar goed te leren kennen.
11-01-2013 t/m 20-01-2013
De skitrip van de EFR neemt een groep van 75 studenten mee naar de pistes van Risoul in Frankrijk.
Hier hebben zij een sportieve week beleefd.
29-01-2013 t/m 13-02-2013
De Erasmus Recruitment Days biedt 2400 studenten die zich voor het evenement hebben
ingeschreven de mogelijkheid om in aanraking te komen met bijna 100 bedrijven op de campus. Het
grootste on-campus recruitment evenement van Europa heeft ervoor gezorgd dat veel studenten
met hun toekomstige werkgever in aanraking zijn gekomen.
08-02-2013 t/m 11-02-2013
Een groep van 25 studenten doet mee aan het Londen International Model United Nations. Na een
uitgebreide training vooraf, vertegenwoordigen zij verschillende landen op dit internationale
debattoernooi, waar studenten van universiteiten uit heel Europa meedoen.
03-04-2013 t/m 11-04-2013
De EFR-Business Week is een van de meest professionele en prestigieuze studentencongressen van
Europa. Zo’n 1500 studenten komen in aanraking met interessante en inspirerende politici en
mensen uit het bedrijfsleven, maar ook bekenden uit de sport of bijvoorbeeld entertainment
industrie. Naast de congressen vinden er een aantal bedrijvendagen plaats waarbij studenten een
kijkje nemen bij bedrijven en de mogelijkheden ontdekken van een carrière.
02-05-2013 t/m 10-05-2013
De Studytrip gaat dit jaar naar Jordanië en maakt kennis met bedrijven, studenten en de lokale
bevolking in de bijzondere gebied. Het is een zeer leerzame trip, en de studytrip zal na deze
succesvolle eerste editie in het volgende jaar worden voortgezet.

20-06-2013
De Rotterdam Student Party wordt voor de 4e keer georganiseerd in samenwerking met 7 ander
studie- en studentenverenigingen in Rotterdam, en trek zo’n 1000 bezoekers.
16-08-2013 t/m 18-08-2013 & 30-08-2013 t/m 01-09-2013
Tijdens het introductieweekend voor eerstejaars leren de eerstejaars studenten elkaar kennen en
kunnen ze alles leren over het leven als student. Er is een apart weekend voor de Nederlandse en de
Engelstalige studie.

Financiele verantwoording EFR:
De EFR verplicht zich tot het publiceren van de balans en de staat van baten en lasten met daarbij
een toelichting.
Balans (31-07-2013):
Cash+debiteuren
Kantoorspullen
Overige inventaris
Deelnemingen
Transitoria

€
€
€
€
€

284.521
12.487
5.001
7.000
45.999

€

355.008

Equity
Crediteuren
Voorzieningen
Transitoria

€
€
€
€

97.000
13.952
184.092
59.963

€

355.008

Winst & Verlies – Bj 2013 (01-08-2012 t/m 31-07-2013):
Inkomsten

Contributie
Deelnamegelden
Boekenverkoop
Acquisitie
Fondsen + bijdragen
Overig

15123
86084
230458
285116
61833
23139
701752

Boekenverkoop
Overhead
Bestuursvergoeding
Onkostenvergoeding
Projecten
Marketing + recruitment
Overig

226429
33992
8800
13349
340603
33565
37514
694253

Totaal

Kosten

Totaal
Winst/Verlies

7499

Toelichting:
Het draaien van winst is niet het doel van de vereniging. Echter zal de winst van het boekjaar 2013
worden toegevoegd aan het eigen vermogen van de vereniging om zo de liquiditeit van de vereniging
te verhogen. Het is verder nuttig te vermelden dat de opbrengsten door contributie komend
boekjaar zullen dalen door een verlaging van de prijs om lid te worden.

