Commissies 2016-2017
•

Symposiumcommissie:

Deze commissie organiseert jaarlijks twee hoogwaardige symposia die in het teken van het strafrecht
en/of de criminologie staan. Op de symposia van Ad Informandum worden interessante, relevante en
veelal beladen onderwerpen besproken. Afgelopen jaar is er bijvoorbeeld een symposium
georganiseerd over de liquidaties van en door o.a. Marokkaanse criminelen in de onderwereld van
Amsterdam. Tevens organiseert de commissie elk jaar de Carrièredag. Gedurende deze dag krijgen
aanstaande juristen en criminologen de mogelijkheid om op een laagdrempelige manier met
verschillende carrièremogelijkheden kennis te maken.
•

Sponsor- en promotiecommissie:

Als lid van deze commissie sta je rechtstreeks in contact met de (mogelijke) sponsoren van Ad
Informandum. Commissieleden krijgen hierdoor de kans om kennis te maken met de zakelijke kant
van het advocatenleven. Wat zijn de belangen en eisen van de sponsor en hoe kan de vereniging
daarop inspelen? Het komt bijvoorbeeld veelal voor dat advocatenkantoren geïnteresseerd zijn in het
plaatsen van een advertentie in het verenigingsblad. De commissie is daarnaast ook verantwoordelijk
voor het promoten van de vereniging en haar activiteiten.
•

Ad Informatiecommissie

De Ad Informatie is het verenigingsblad van Ad Informandum. Als commissielid schrijf je artikelen,
interviews, columns en verslagen over verscheidende strafrechtelijke en/of criminologische
onderwerpen. Niet alleen Ad Informandumleden, maar ook de alumni, WPI- medewerkers en
verscheidende advocatenkantoren zullen driemaal per jaar de Ad Informatie op hun deurmat krijgen en
jouw artikelen lezen.
•

Excursiecommissie:

Deze commissie organiseert interessante, leerzame en/of spannende excursies. Zo zijn de afgelopen
tijd onder andere bezoeken gebracht aan de P.I. Nieuwegein, de politieacademie en de patholooganatoom. Als commissielid ben je verantwoordelijk voor het bedenken, organiseren en begeleiden van
de excursies.
•

Buitenlandreiscommissie:

Tweemaal per jaar pakt Ad Informandum haar koffers om op studiereis te gaan. De ‘grote’ en ‘mini’
buitenlandreizen van de afgelopen jaren spreken immer tot de verbeelding. Ierland, Rusland, Polen en
Turkije zijn bijzondere bestemmingen waar de vereniging zich in het verleden al heeft begeven. Als
commissielid ben jij verantwoordelijk voor het organiseren van deze studiereizen.
•

Pleitcommissie:

Pleit- en andersoortige trainingen worden door deze commissie georganiseerd. In samenwerking met
vooraanstaande advocatenkantoren en gezaghebbende instanties krijgen studenten door deze
trainingen de mogelijkheid om kennis te maken met het werkveld van de jurist. Tevens organiseert de
commissie, in samenwerking met andere strafrechtverenigingen, ieder jaar de Nationale
Strafpleitcompetitie.

