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Kandidatuur Bas Romeijn 

Geachte algemene ledenvergadering, 
 
Mijn naam is Bas Romeijn, u kent mij wellicht door mijn inzet voor SPiN in de afgelopen jaren. Ik zou 
dit jaar graag actief blijven binnen SPiN, en dan wel in de kascontrolecommissie. Door enige 
financiële ervaring die ik in de afgelopen jaren heb opgedaan denk ik dat ik geschikt ben om in de 
Kascontrolecommissie plaats te nemen. Dit zal ik kort toelichten.  
 
In het academisch jaar 2013-2014 ben ik actief geweest als penningmeester van het VIe bestuur der 
SPiN. Na dat jaar ben ik bij SPiN actief gebleven in de Kascontrolecommissie. Daarnaast was ik actief 
in de Universitaire Studentenraad namens AKKUraatd, waar ik me onder andere bezighield met de 
commissie Financiën, Investeringen en Nieuwbouw, de regeling FOndS en het instellingscollegegeld. 
Dit jaar wil ik graag mijn plek in de Kascontrolecommissie van SPiN behouden, om de ervaring en 
continuïteit in de commissie te waarborgen. Hiernaast neem ik het komende jaar plaats in de 
Kascontrolecommissie van studentenvakbond AKKU en daarnaast ook in de Kascontrolecommissie 
van het Algemeen Nijmeegs Studentenblad. 
Wanneer er bij u nog vragen zijn over mijn achtergrond, ervaring of andere zaken, dan ben ik 
uiteraard bereid uw vragen te beantwoorden op de algemene ledenvergadering. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Bas Romeijn 
 

Kandidatuur Jeroen Weerwag 
Geachte algemene ledenvergadering, 
 
Mijn naam is Jeroen Weerwag en middels dit voorstelstukje maak ik graag mijn interesse kenbaar 
voor het vervullen van een rol binnen de Kascontrolecommissie SPiN 2015 – 2016.  
 
Gedurende mijn studie heb ik zowel binnen als buiten SPiN verschillende functies vervuld. Omdat 
mijn technisch voorzitterschap binnen de ALV-commissie ten einde loopt en ik graag actief blijf 
binnen de vereniging heb ik besloten om ook dit jaar te solliciteren voor een functie. Ik zie het dan 
ook als een eer om SPiN en haar bestuur een jaar lang te kunnen ondersteunen door een bijdrage te 
leveren in de Kascontrolecommissie.  
 
Tijdens mijn bestuursjaar ben ik betrokken geweest bij het opstellen van de begroting en heb ik als 
‘buddy’ van de penningmeester veel ervaring mogen opdoen met de financiën. Ook buiten de 
vereniging ben ik op financieel gebied actief (geweest), onder andere als assessor van de Faculteit 
der Sociale Wetenschappen en in mijn huidige functie als penningmeester van de studievereniging 
Argon. Om deze redenen ben ik van mening dat ik voldoende ‘bagage’ meebreng om een goede 
invulling aan deze functie te kunnen geven.   
 
Eventuele vragen beantwoord ik graag tijdens de ALV van 15 oktober aanstaande.  
 
Met vriendelijke groet, 
 
Jeroen Weerwag 


