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Geachte Algemene Ledenvergadering, 
 
 
Graag presenteren wij u de kandidaturen voor de Sollicitatiecommissie 2016-2017.  
 
In de Sollicitatiecommissie zullen twee oud-bestuursleden, iemand met bestuurservaring buiten SPiN 
en twee huidige bestuursleden zitting nemen. Zij zullen zich allen aan u voorstellen in de 
onderstaande stukken. Na instemming van de ALV zal de Sollicitatiecommissie de taak op zich nemen 
om het Xe kandidaatsbestuur samen te stellen en aan u te presenteren.  
 
Op de volgende pagina’s zal iedere kandidaat zich voorstellen. Mochten er vragen zijn, dan is er 
tijdens de ALV de gelegenheid om deze te stellen.  
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Het IXe bestuur der SPiN 
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Kandidatuur Jeroen Weerwag 
 

Geachte Algemene Ledenvergadering, 
 
Middels deze brief wil ik mijzelf kort voorstellen en mijn motivatie, om zitting in de 
Sollicitatiecommissie SPiN 2016-2017 te nemen, toelichten. 
 
Mijn naam is Jeroen Weerwag, 26 jaar oud en momenteel rond ik mijn master Arbeids- en 
Organisatiepsychologie af. Na mijn bestuursjaar in 2013-2014 heb ik in verschillende commissies 
deelgenomen, waaronder de ALV-commissie, de KasCo en de Sollicitatiecommissie van het 
voorgaande jaar. Ik vind het van belang dat besturen ook op de achtergrond van ondersteuning 
worden voorzien en daarom kijk ik ernaar uit om ook dit jaar mijn bijdrage te leveren. 
 
Door mijn ervaring binnen de vereniging, weet ik met welk soort uitdagingen nieuwe bestuursleden 
te maken krijgen en wat er van hen wordt verwacht. Daarnaast denk ik, door deelname aan 
verschillende sollicitatiecommissies in de afgelopen jaren, een passende selectieprocedure en 
methode te kunnen waarborgen. Met de combinatie van inzicht in de benodigde vaardigheden en de 
procedurele kennis, hoop ik een waardevolle bijdrage te leveren aan de Sollicitatiecommissie SPiN 
2016-2017. 
 
Eventuele vragen beantwoord ik graag tijdens de ALV van 11 april. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Jeroen Weerwag 
Oud-bestuurslid SPiN 2013-2014 
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Kandidatuur Anki Verhagen 
 

Geachte Algemene Ledenvergadering, 
 
Graag zou ik mij middels deze korte brief willen voorstellen, en mijn kandidatuur voor de 
Sollicitatiecommissie willen toelichten. 
 
Mijn naam is Anki Verhagen, na vijf jaar studeren bevind ik mij momenteel in de afrondende fase van 
mijn master Arbeids- en Organisatie- en Gezondheidspsychologie.  
In het jaar 2014-2015 vervulde ik de functie van Commissaris Onderwijs in het 7e bestuur der SPiN, in 
dat jaar nam ik ook deel aan de Sollicitatiecommissie. Tijdens mijn bestuursjaar heb ik met veel 
verschillende besturen mogen samenwerken. Daarnaast ben ik vier jaar actief lid geweest bij SPiN, en 
heb ik diverse adviesfuncties vervuld. 
 
Het voeren van sollicitatiegesprekken behoort momenteel tot een van mijn dagelijkse taken binnen 
mijn afstudeerstage. Vanuit mijn kennis uit de master AOG en de praktische ervaring opgedaan 
tijdens mijn huidige stage denk ik dat ik daarom in deze commissie een waardevolle toevoeging kan 
zijn. 
 
Het lijkt mij daarom heel interessant en een mooie uitdaging om de verantwoordelijke taak van het 
selecteren en samenstellen van het nieuw bestuur voor het Lustrumjaar van SPiN op mij te nemen. 
Ik hoop u hierbij voldoende te hebben geïnformeerd, eventuele vragen beantwoord ik natuurlijk 
graag op de ALV van 11 april. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Anki Verhagen 
Oud-bestuurslid SPiN 2014-2015 
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Kandidatuur Tamara van de Mortel 
 

Geachte Algemene Ledenvergadering,  
 
Middels deze brief wil ik mij graag voorstellen aan jullie en een korte motivatie geven voor het 
plaatsnemen in de Sollicitatiecommissie van SPiN 2016-2017.  
 
Mijn naam is Tamara van de Mortel, 21 jaar oud en wonend in Nijmegen. Op dit moment zit ik in het 
bestuur van studievereniging Postelein waar ik de functie commissaris Activiteiten bekleed. Dit houdt 
in dat ik samen met zeven commissies verantwoordelijk ben voor alle informele activiteiten bij 
Postelein. Hierdoor ben ik veel met verschillende mensen in contact waardoor ik al veel geleerd heb 
over communicatie met verschillende mensen wat van pas kan komen tijdens de sollicitaties. 
Doordat ik op dit moment in een bestuursjaar zit weet ik wat er allemaal in een vereniging kan spelen 
en heb ik een goed beeld op wat een bestuursjaar inhoud. Door in de Sollicitatiecommissie van SPiN 
plaats te nemen hoop ik meer te kunnen leren over de aanpak bij andere verenigingen op het gebied 
van sollicitaties en de verdere gang van zaken binnen een andere vereniging.  
 
Ik ben gevraagd om als externe plaats te nemen in de Sollicitatiecommissie om vanuit een ander 
perspectief te kijken naar sollicitanten. Door mijn bestuurservaring bij Postelein weet ik wat een 
bestuursjaar vraagt van mensen en weet ik ook wat eigenschappen zijn die handig zijn in een 
bestuursjaar. Doordat ik verder niet bekend ben bij SPiN kan ik met een frisse blik kijken naar 
sollicitanten en kan ik door mijn eigen ervaringen binnen Postelein op andere dingen letten of andere 
dingen inbrengen.  
 
Door mijn ervaringen binnen Postelein ben ik van mening dat ik van toegevoegde waarde ben voor 
de Sollicitatiecommissie van SPiN 2016-2017.  
 
Helaas kan ik wegens mijn bestuursfunctie bij Postelein en een eigen activiteit niet aanwezig zijn bij 
de ALV op 11 april. 
  
Met vriendelijke groet, 
 
Tamara van de Mortel  
Commissaris Activiteiten 2016-2017 Studievereniging Postelein 
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Kandidatuur Giulio Severijnen 
Geachte Algemene Ledenvergadering, 
 
Graag wil ik mij voorstellen als één van de kandidaten voor de Sollicitatiecommissie der SPiN 2016-
2017. 
 
Mijn naam is Giulio Severijnen, 20 jaar oud en zit momenteel in mijn vierde jaar van de 
bacheloropleiding Psychologie. Sinds mijn tweede studiejaar ben ik actief lid bij SPiN en vervul tijdens 
het verenigingsjaar 2016-2017 de functie van Commissaris Formeel in het IXe bestuur der SPiN. Ook 
ben ik vorig studiejaar lid geweest van de Evaluatiewerkgroep, van het Kwaliteitszorgteam van de 
Bachelor Psychologie, die zich bezighoudt met het evalueren van de vakken die tijdens de bachelor 
worden gegeven met als doel het verbeteren van de opleiding. 
 
Door mijn ervaringen met verschillende soorten commissies binnen SPiN de afgelopen jaren heb ik 
een compleet beeld kunnen vormen van de diensten die SPiN aanbiedt, hoe de vereniging in elkaar 
zit en wat de doelen zijn van de vereniging. Daarnaast heb ik tijdens mijn bestuursjaar tot nu toe 
goed inzicht gekregen in hoe een bestuur functioneert en in de taken en benodigdheden voor iedere 
functie. Verder heb ik naar mijn mening een persoonlijke visie die erg de nadruk legt op wat het 
uiteindelijke doel is dat men wil bereiken. Hiermee kan ik goed de kandidaten op een functie 
plaatsen waarbij de kandidaat (binnen een specifiek kandidaatsbestuur) het beste de intentie van de 
functie kan vervullen. Met deze kijk zal ik een goede bijdrage kunnen leveren aan de 
Sollicitatiecommissie om het Xe kandidaatsbestuur op te stellen.  
 
Al met al hoop ik u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd en beantwoord eventuele vragen 
graag op de Algemene Ledenvergadering van 11 april 2017. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Giulio Severijnen 
Commissaris Formeel SPiN 2016-2017 
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Kandidatuur Nina Pijpers 
 

Geachte Algemene Ledenvergadering,  
 
Dit verenigingsjaar ben ik een van de kandidaten voor de Sollicitatiecommissie der SPiN 2016-2017. 
Middels deze brief wil ik mezelf dan ook kort voorstellen.  
 
Mijn naam is Nina Pijpers. Ik ben 22 jaar en op dit moment ben ik vierdejaars student Psychologie. In 
mijn tweede jaar was ik lid van de Uitwisselingscommissie, in mijn derde jaar van de SocialCie en de 
Goede Doelen Werkgroep en dit jaar ben ik lid van de Lustrumcommissie. Dit jaar zit ik ook in het IXe 
bestuur der SPiN en vervul ik met veel plezier de functie van Secretaris.  
 
Zoals ik al aangaf, heb ik in een aantal verschillende commissies mogen functioneren. Dit in 
combinatie met mijn recente bestuurservaring vormt een goede basis die mij kan helpen bij het 
zoeken naar de juiste personen voor het Xe kandidaatsbestuur. Komend jaar vindt het tweede 
Lustrum van SPiN plaats. Aangezien ik dit jaar en komend jaar plaatsneem in de Lustrumcommissie 
denk ik dat ik een goed zicht heb op wat het inhoudt om een Lustrum te organiseren. Om deze reden 
denk ik dat ik geschikt ben om een juist bestuur voor het Lustrum te zoeken. Als persoon hoor ik vaak 
dat ik een rustgevende uitstraling heb en dit op mensen kan overbrengen. Dit kan prettig zijn voor 
sollicitanten. Verder vind ik het belangrijk dat een bestuur een groep vormt en dat iedereen zich op 
zijn gemak voelt binnen deze groep. Dit werkt namelijk bevorderend voor de ontwikkelingen van een 
bestuur.  
 
Ik kijk ernaar uit om als mogelijk lid van de Sollicitatiecommissie op zoek te gaan naar een Xe 

kandidaatsbestuur. Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd en beantwoord eventuele 
vragen graag tijdens de Algemene Ledenvergadering van 11 april. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Nina Pijpers 
Secretaris SPiN 2016-2017 


