
                              Kandidaturen Kascontrolecommissie 

 

Studievereniging Psychologie in Nijmegen  Montessorilaan 3  
Kamer A.00.05a     6525 HR Nijmegen 
Ma t/m do 10.30-15.30 
Vrij 10.30-14.00         024-361 25 88 
info@spin-nijmegen.com     www.spin-nijmegen.com 

Kandidatuur Elien van Rooijen 
 
Geachte Algemene Ledenvergadering, 
 
Graag zou ik mezelf kandidaat willen stellen voor de Kascontrolecommissie voor het verenigingsjaar 
2016-2017. Mijn naam is Elien van Rooijen en ben alweer een aantal jaar betrokken bij SPiN. Zo heb 
ik een jaar ervaring in de SocialCie, de stedentripcommissie en ben ik in het VIIe bestuur der SPiN 
penningmeester geweest. Sinds een maandje studeer ik Medische Psychologie in Tilburg, maar nog 
steeds wil ik graag betrokken blijven bij de vereniging. 
Zoals eerder al genoemd, ben ik penningmeester geweest van het VIIe bestuur. Dit heb ik met erg 
veel plezier gedaan en nog steeds vind ik het leuk om me bezig te houden met de financiële 
welgesteldheid van SPiN. 
Door de internationalisering verwacht ik dat komend verenigingsjaar een uitdagend jaar zal worden, 
ook voor de financiële kant voor de vereniging. Het lijkt mij erg leuk het bestuur, maar met name 
natuurlijk de penningmeester, hierin te kunnen ondersteunen. Ik denk van toegevoegde waarde te 
zijn in de Kascontrolecommissie door mijn kritische blik en eerdere ervaring als penningmeester. 
Door deze ervaring denk ik goed zicht te hebben op de boekhouding en waar deze allemaal aan moet 
voldoen. 
 
Als er nog vragen zijn, beantwoord ik deze graag op de ALV van 11 oktober aanstaande.  
 
Met vriendelijke groet,  
Elien van Rooijen. 
 

Kandidatuur Mesian Tilmatine 
 
Geachte Algemene Ledenvergadering,  
 
Graag stel ik me voor als kandidaat voor de Kascontrolecommissie der SPiN 2016-2017. In het 
afgelopen verenigingsjaar mocht ik mezelf Commissaris Onderwijs noemen in het VIIIe bestuur van 
onze fantastische vereniging, waardoor ik ook kleinere boekhoudingstaken zoals het 
penningmeesterschap van het landelijk overleg SSPN uit mocht voeren. Als Commissaris Onderwijs 
heb ik me daarnaast ook veel bezig gehouden met de geldstromen binnen de vereniging, in het 
bijzonder met de boekenverkoop. Verder zal ik in het aankomende verenigingsjaar voor de tweede 
keer op rij zitting nemen in de Kascontrolecommissie van de studententheatervereniging Op Hoop 
van Zegen en ben ik dit academisch jaar de assessor van de Faculteit der Sociale Wetenschappen, 
wat me ook in aanraking brengt met financiële kwesties. Ondanks ik geen directe ervaring als 
penningmeester bij zo’n grote vereniging als SPiN heb, lijkt het me een erg leuke en leerzame 
uitdaging, ervaring en eer om in het verenigingsjaar 2016-2017 op deze manier het vierde jaar actief 
lid bij SPiN te kunnen zijn.   
 
Eventuele vragen beantwoord ik graag tijdens de ALV van 11 oktober 2016.  
 
Met vriendelijke groeten,  
Mesian Tilmatine 
 


