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Geachte Algemene ledenvergadering,   
 
 
Graag presenteren wij u de kandidaturen voorde Sollicitatiecommissie 2016.  
 
In de Sollicitatiecommissie zullen een oud-bestuurslid, iemand met bestuurservaring buiten 
SPiN, een bestuurslid van Start Up Mix (organisatie voor de ondernemende student)  
en twee huidige bestuursleden zitting nemen. Zij zullen zich allen aan u voorstellen in de 
onderstaande stukken. Na instemming door de ALV zal de Sollicitatiecommissie de taak op 
zich nemen om het negende 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 VIIIe bestuur der SPiN 
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Kandidatuur Jeroen Weerwag 
Geachte algemene ledenvergadering 
 
Middels deze brief wil ik mijzelf kort voorstellen en mijn motivatie voor zitting in de 
Sollicitatiecommissie SPiN 2016 toelichten.  
 
Mijn naam is Jeroen Weerwag, 25 jaar oud en momenteel zit ik in de afrondende fase van de 
master Arbeids- en Organisatiepsychologie. Na mijn bestuursjaar heb ik middels zitting in de 
ALV-commissie en de KasCo op verschillende manieren een bijdrage mogen leveren aan de 
vereniging. Ik vind het van belang dat besturen ook op de achtergrond van ondersteuning 
worden voorzien en daarom kijk ik er naar uit om deel te nemen aan de 
Sollicitatiecommissie. Daarbij maakt werving en selectie onderdeel uit van mijn studie, 
waardoor het doorlopen van de sollicitatieprocedure een mooie gelegenheid vormt om 
kennis in de praktijk toe te passen.  
 
Ik ben als oud-bestuurslid gevraagd om zitting te nemen in de commissie en vanuit die 
hoedanigheid weet ik als geen ander wat aankomende bestuursleden gedurende hun jaar te 
wachten staat. Tevens zie ik, als (actief) lid, wat er van bestuursleden wordt gevraagd en aan 
welke verwachtingen zij moeten voldoen. Deze twee bevindingen samen vormen een mooie 
basis waarop competenties geselecteerd kunnen worden.  
 
Afsluitend hoop ik dat de combinatie van ervaring, in de vorm van eerdere deelname aan 
verschilende Sollicitatiecommissies, een theoretische basis in de werving en selectie en 
uitgebreide kennis van de vereniging mij in staat stellen om een waardevolle bijdrage te 
leveren aan de Sollicitatiecommissie SPiN 2016. 
 
Eventuele vragen beantwoord ik graag tijdens de ALV van 13-04-2016. 
 
 
Met vriendelijke groet,  
 
Jeroen Weerwag 
Oud-bestuurslid SPiN 2013-2014 
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Kandidatuur Gianne Dodemont 
Geachte Algemene Ledenvergadering, 
 
Met als doel u bekend te maken met mij als kandidaat voor de Sollicitatiecommissie der SPiN 

2015-2016 stel ik mij aan u voor. 

Mijn naam is Gianne Dodemont. Ik ben 22 jaar oud en vierdejaarsstudent ALPO. Dit houdt in 

dat ik naast Pedagogische Wetenschappen en Onderwijskunde aan de Radboud ook aan de 

HAN studeer voor leerkracht basisonderwijs. Daarnaast hou ik me op dit moment vooral 

bezig met het besturen van studievereniging Postelein als commissaris formeel. In deze 

functie ben ik verantwoordelijk voor een aantal commissies die workshops, lezingen, 

excursies, vrijwilligersdagen en een driedaagse studietrip organiseren. Ook hou ik me bezig 

met contact met docenten, de boekenverkoop en de ouderdag. Al sinds mijn eerste jaar heb 

ik zitting genomen in verscheidene commissies van Postelein en draag dan ook het 

studentenleven een warm hart toe.  

Het doet mij dan ook deugd gevraagd te zijn als kandidaat voor deze commissie, waarmee ik 

hoop een bijdrage te kunnen leveren aan SPiN en daarmee het studentenleven in zijn 

algeheel. Dit hoop ik te doen door kritisch te kijken naar kandidaten en in gesprek te gaan 

over valkuilen en verwachtingen. In mijn bestuursjaar heb ik zelf gemerkt hoe belangrijk het 

is om jezelf goed te kennen en bereid te zijn om nieuwe dingen te leren en dit is ook wat ik 

graag toe wil voegen aan dit sollicitatieproces: mijn vermogen te kijken naar mogelijkheden 

en ruimte voor groei. Oftewel; niet kijken naar wat is, maar naar wat kan worden. Ik vind het 

interessant om samen met kandidaten naar hun mogelijkheden te kijken en zou daarom 

graag zitting nemen in deze commissie. 

Al met al stel ik me graag kandidaat voor de Sollicitatiecommissie der SPiN 2015-2016. Ik 

hoop hiermee u voldoende geïnformeerd te hebben en zal zo goed mogelijk eventuele 

vragen beantwoorden tijdens de ALV van 13 april. 

Met vriendelijke groet, 

Gianne Dodemont 

Commissaris formeel 2015-2016 Studievereniging Postelein 
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Kandidatuur Vera Spiridonova 

Geachte Algemene Ledenvergadering,  
 
Mijn naam is Vera Spiridonova, 21 jaar oud en studente sociologie.  Ik ben de afgelopen 
jaren een (zeer) actief lid geweest bij studievereniging Den Geitenwollen Soc. maar ik heb dit 
jaar alles even op een andere boeg gegooid. Ik ben inmiddels de voorzitter van het 2e 
bestuur der Start Up Mix, een organisatie voor de ondernemende student. Daarnaast 
behartig ik ook de belangen van de studenten sociologie in de Opleidingscommissie.  
 
Toen ik werd gevraagd om plaats te nemen in de Sollicitatiecommissie van SPiN was ik 
meteen ontzettend enthousiast. Ik heb SPiN altijd als een studievereniging gezien die ook 
mensen buiten SPiN bereikt (met haar feesten bijvoorbeeld) en dat vind ik bijzonder. Het 
lijkt me erg interessant om, als persoon die compleet buiten SPiN staat, te zien hoe (niet) 
anders ik naar het sollicitatieproces kijk. De Sollicitatiecommissie heeft de mooie taak 
gekregen om een goed en capabel bestuur te zoeken, dat het ook nog eens goed met elkaar 
kan vinden. Dit is iets wat ik persoonlijk belangrijk vind: als je bevriend bent met iemand 
houdt dat niet automatisch in dat je goed kunt samenwerken. 
Ik hoop ook dat iedere sollicitant zich realiseert dat elk persoon die tegenover hem of haar 
zit door precies hetzelfde proces is gegaan, en dus weet hoe het is om aan de andere kant 
van de tafel te zitten.  
 
Door het verschillende commissiewerk bij Den Geitenwollen Soc. heb ik al het een en ander 
geleerd over besturen en een groep leiden. Dit jaar echter, door voorzitter te zijn van zo’n 
jonge vereniging, heb ik alles zelf moeten uitzoeken en uitpluizen. Ik werk nu samen met een 
groep mensen die ieder uit een andere discipline komen en heb daardoor ook wel oog 
gekregen voor wat wel en wat niet werkt binnen een team. Hier heb ik zo veel van geleerd 
en het lijkt een interessante ervaring om een kritische blik te uiten naar potentiële 
kandidaten die ik nog niet ken.  
 
Ik hoop dat ik dat ik jullie hiermee genoeg heb geïnformeerd over mijn vaardigheden en 
enthousiasme. Vragen kunnen altijd gesteld worden tijdens de ALV.  
 
Met vriendelijke groet,  
 
Vera Spiridonova  
Voorzitter Start Up Mix Nijmegen 2015-2016 
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Kandidatuur Mesian Tilmatine 
Geachte Algemene Ledenvergadering, 
 
Mijn naam is Mesian Tilmatine en ik ben 21 jaar oud. Sinds 2013 ben ik psychologiestudent 
in Nijmegen en actief bij SPiN; eerst was ik lid van de Integratiecommissie en vervolgens van 
de Tijdschriftcommissie, voordat ik uiteindelijk de beslissing genomen heb om Commissaris 
Onderwijs in het VIIIe bestuur der SPiN te worden. In de meer dan zes maanden waarin ik 
deze laatste rol nu al vol plezier vervul, heb ik veel erover kunnen leren hoe deze vereniging 
in elkaar zit en hoe een bestuur als team idealiter samenwerkt. Verder heb ik door mijn 
functie een goed overzicht over de huidige stand van de dingen omtrent de vereniging en 
welke uitdagingen een IXe bestuur toekomstig mogelijk tegen zou kunnen komen.  
 
Hiernaast heb ik als persoon met een ietwat andere achtergrond natuurlijk ook een 
alternatief perspectief op veel dingen en hoop daardoor een bijdrage te kunnen leveren aan 
de Sollicitatiecommissie die het bestuur samen wilt stellen waaronder SPiN internationaler 
dan ooit tevoren kan worden. Persoonlijk ben ik erg geïnteresseerd in sociale 
groepsprocessen en vind ik de taken van een Sollicitatiecommissie daarom ook uiterst 
intrigerend. Voor onder andere deze redenen zou ik de ALV graag willen verzoeken om 
namens het VIIIe bestuur der SPiN zitting te mogen nemen in de Sollicitatiecommissie der 
SPiN 2016. 
 
Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd en beantwoord eventuele vragen 
graag tijdens de Algemene Ledenvergadering van 13 april. 
 
Met vriendelijke groeten, 
 
Mesian Tilmatine 
Commissaris Onderwijs SPiN 2015-2016 
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Kandidatuur Floor van Dun 
Geachte Algemene Ledenvergadering, 
 
Dit verenigingsjaar ben ik één van de kandidaten voor de Sollicitatiecommissie der SPiN 
2015-2016. Ik zal me om deze reden even kort aan u voorstellen. 
 
Mijn naam is Floor van Dun, ik ben 21 jaar oud en zit in mijn vierde jaar van de 
bacheloropleiding Psychologie. Tevens zit ik dit jaar in het VIIIe bestuur der SPiN waar ik de 
functie Secretaris met veel plezier vervul. In de voorgaande jaren van mijn studie hier in 
Nijmegen ben ik ook op andere gebieden actief geweest. In mijn tweede jaar was ik lid van 
de SocialCie van SPiN en in mijn derde jaar heb ik in de Studiereiscommissie mee de 
studiereis naar New York georganiseerd. Ook was ik dat jaar lid van de Opleidingscommissie 
Psychologie, waar ik voor één jaar de belangen van de psychologiestudenten heb behartigd. 
 
In mijn afgelopen tijd als bestuurslid heb ik ervaren hoe dynamisch een jaar in het bestuur 
bij SPiN kan zijn, zowel binnen een functie als binnen het bestuur en de vereniging in zijn 
geheel. Deze ervaring is naar mijn mening één van de dingen die mij kan helpen bij het 
zoeken naar de juiste personen voor het IXe kandidaatsbestuur. Ik persoonlijk ben erg 
gemotiveerd om mogelijk zitting in de Sollicitatiecommissie te hebben. Ik wou graag iets 
extra’s doen in mijn bestuursjaar, naast de gebruikelijke taken in mijn functie, en denk dat 
dit een goede kans daarvoor is. Als Secretaris ben ik goed op de hoogte van de andere 
functies in het bestuur omdat ik met elk ander bestuurslid wel op een gebied samenwerk. 
Als persoon kan ik ook iets toevoegen tijdens het proces van de sollicitaties, omdat ik 
mensen vaak op hun gemak kan laten voelen en omdat ik vaak verder probeer te kijken dan 
de oppervlakte. Ik vind het ook erg belangrijk dat er veel aandacht wordt besteed aan de 
verwachte groepscohesie. Zoals ik merk uit mijn ervaring van het afgelopen jaar is dit echt 
een cruciaal punt wat veel kan doen voor de ontwikkeling van de persoon en het bestuur. 
 
Ik kijk er dus kortom erg naar uit om aan de slag te gaan als mogelijk lid van de 
Sollicitatiecommissie en om het meest geschikte kandidaatsbestuur te zoeken. Ik hoop u 
hiermee voldoende te hebben geïnformeerd en beantwoord eventuele vragen graag tijdens 
de Algemene Ledenvergadering van 13 april. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Floor van Dun 
Secretaris SPiN 2015-2016 
 
 

 


