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Pam Huisintveld, Commissaris Externe Betrekkingen in het VIIIe bestuur der SPiN 

Geachte Algemene Ledenvergadering, 

Mijn naam is Pam Huisintveld en ik ben 20 jaar oud. Ik ben afkomstig uit Losser, een dorpje in 
Twente. Op dit moment ben ik derdejaarsstudente en vervul ik dit jaar binnen het bestuur de functie 
Commissaris Externe Betrekkingen. Één van de redenen dat ik dit jaar graag onderdeel uitmaak van 
de Taskforce, is dat het natuurlijk goed aansluit bij mijn functie. Daarnaast kunnen alle leden via de 
boekenverkoop van SPiN mooie kortingen krijgen op hun studieboeken en verzorgt deze verkoop een 
aardig deel van de inkomsten van SPiN.  

Daarom leek het mij interessant om me te verdiepen in alle mogelijkheden die er zijn voor de 
boekenverkoop, zodat SPiN een goede service kan bieden aan al haar leden. Ik denk dat ik met de 
kennis die ik in mijn functie opgedaan heb op het gebied van gesprekken met externe partijen en het 
opstellen van contracten een goede toevoeging ben aan de Taskforce. Samen met Mesian en Shanta 
zal ik mijn uiterste best doen om tot een goed contract te komen! 

 

Shanta Wissink, Actief lid 

Geachte Algemene Ledenvergadering, 

Mijn naam is Shanta Wissink. Ik ben 23 jaar en kom uit Beltrum, een miniplaatsje in de achterhoek. Ik 
heb mijn bachelor Rechtsgeleerdheid afgerond en studeer binnenkort af voor mijn Master 
Straf(proces)recht. Ik ben sinds vorig jaar ook begonnen met een bachelor studie Psychologie. Vanaf 
het begin was ik actief binnen SPiN. Vorig jaar was ik voorzitter van de Acquisitiecommissie en dit 
jaar ben ik actief in de nieuwe Videocommissie. 

Door mijn kennis van de wet ben ik gevraagd door het bestuur om deel te nemen aan deze 
Taskforce. Het is onder andere aan mij om te zorgen dat we percentages, minimum en maximum 
prijzen via de wet uitzoeken. Ook heb ik via mijn ervaringen binnen de Acquisitiecommissie veel 
geleerd over onderhandelingen met externe partijen. Ik denk daarom dat ik een goede toevoeging 
ben voor deze Taskforce. Ik hoop dat wij drieën voor een zo voordelig mogelijk boekencontract voor 
SPiN kunnen zorgen. 

 

Mesian Tilmatine, Commissaris Onderwijs in het VIIIe bestuur der SPiN 

Geachte Algemene Ledenvergadering, 

Mijn naam is Mesian, ik ben 21 jaar oud en op dit moment vanuit SPiN hoofdverantwoordelijke voor 
de coördinatie van de verkoop van studieboeken via onze vereniging. Daarbij hoort bijvoorbeeld het 
contact houden met onze huidige partner StudyStore, met de cursus-coördinatoren van de 
betreffende studievakken en met leden die vragen hebben over of problemen hebben met zaken als 
levertijden of verkeerde bestellingen. Hierdoor heb ik een goed overzicht van de huidige situatie en 
met deze kennis wil ik zo goed mogelijk helpen om een geschikt nieuw contract met een 
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boekenleverancier op te stellen.  

Ik wil voornamelijk iets toevoegen door te oordelen of een mogelijke toekomstige partner voldoet 
aan de benodigdheden van SPiN als vereniging voordat een contract afgesloten wordt. Ook sta ik in 
contact met andere studie- en faculteitsverenigingen - zowel binnen als buiten Nijmegen - die 
mogelijk voor ons waardevolle ervaringen met bepaalde leveranciers met ons kunnen delen. Daarom 
hoop ik om in deze Taskforce goede diensten te kunnen bieden bij het opstellen van een nieuw 
contract met een studieboekenleverancier, een contract dat in de komende jaren voor SPiN in alle 
opzichten zo voordelig mogelijk zal zijn. 
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