
Commissiebattle – ZaZa 2018-2019 
 
Huisregels: 

 De commissiebattle begint op de Commissieopstartavond 2018 

 De winnaar wordt bekendgemaakt op de Eindbarbecue 

 Het bestuur is de jury en de jury heeft altijd gelijk 
 
Aanwezigheid op borrels en activiteiten: 

 Geheel aanwezig op borrel/activiteit andere commissie 5 punten 

 ½ aanwezig op borrel      3 punten 

 Geheel aanwezig eigen activiteit     2 punten 

 Begintijd aanwezig borrel      3 punten 
 
Je moet minstens één uur aanwezig zijn op de borrel om de punten te behalen.  
 
Commissiegebonden punten: 

 Vóór 01/11 een commissiefoto en stukje voor op de site   50 punten 

 Leukste commissiefoto voor op de site/in de almanak 10, 5 of 3 punten 

 Leukste stukje voor op de site/in de almanak   10, 5 of 3 punten 

 Commissiefoto van de maand      10, 5 of 3 punten 

 Behalen acquisitiestreven       10 punten 

 Op commissieweekend gaan     60 punten 

 Leukst verkleed lid Alfabetfeest     5 punten 

 Leukst verkleed lid Prominent in de Tent   5 punten 

 Leukst verkleed lid Zaza-Ubbo feest    5 punten 

 Leukst verkleed lid Almanak-release    5 punten 

 Eten met een andere commissie (minimaal 50% aanwezig) 20 punten 

 Kopij aanleveren Meneer Pen     20 punten  

 Notulen binnen 72 uur na vergadering inleveren  10 punten 
 
Commissies uitdagen: 

 Je daagt een andere commissie uit door middel van een mailtje vanuit de 
commissiemail naar de uitgedaagde commissie en de Commissaris Intern. 

 De commissies hebben vier weken na het versturen van de uitdaging de tijd 
om de battle uit te voeren. Gebeurt dit niet? Dan zijn beide commissies weer 
vrij om andere commissies uit te dagen of uitdagingen aan te gaan.  

 Je mag dus maar één battle per keer uitvoeren. Als een battle is volbracht mag 
je weer een nieuwe aannemen of iemand uitdagen. 

 Minimaal 50% van beide commissies moeten aanwezig zijn.  

 Foto’s worden gemaakt als bewijsmateriaal. Deze worden naar de 
Commissaris Intern gestuurd.  

 Als er onderlinge verschillen zijn in mening over de battle wordt het bestuur 
ingelicht, zij hebben het laatste woord. 
 
 



 Uitdagen andere commissie     5 punten 

 Uitdaging winnen       15 punten 

 Uitdaging verliezen      1 punt 
 

Ludieke acties: 

 Er is altijd de mogelijkheid om het bestuur met ludieke acties te verrassen. 
Denk aan spontaan verkleed op een borrel aankomen of samen eten met het 
bestuur.  

 


