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Rob van Broekhoven, Commissaris Interne Betrekkingen (IVe bestuur der SPiN) 
 
Beste ALV, 
 
Mijn naam is Rob van Broekhoven. Een aantal jaar geleden zat ik in het vierde bestuur der SPiN, 
waarin ik de functie van Bestuurslid Interne Betrekkingen vervulde. Het lijkt me erg leuk om zitting te 
nemen in deze taskforce, omdat ik altijd erg geïnteresseerd ben geweest in de SPiN-feesten en de 
organisatie die hierbij komt kijken. Ik denk dat ik iets kan toevoegen aan deze taskforce, omdat ik de 
aanloop tot het huidige hoofdsponsorcontract heb meegemaakt en dus al ervaring heb met hoe dit 
in zijn werk gaat. Daarnaast heb ik veel contact gehad met andere verenigingen over acquisitie en 
aanverwante zaken. Hierdoor heb ik bij enkele andere verenigingen ook kunnen zien hoe zij 
“hoofdsponsors” aanpakken.  
 
 
Iris Kleine Schaars, Actief lid 
 
Beste ALV, 
 
Mijn naam is Iris Kleine Schaars, 23 jaar en ik ben momenteel mijn bachelor aan het afronden. Dit is 
het vijfde jaar dat ik actief lid ben bij SPiN. In de afgelopen jaren ben ik erg betrokken geweest bij de 
vereniging door buiten het actief lidmaatschap ook veel op de SPiN-kamer te zitten en zo veel 
mogelijk ALV’s te bezoeken. Om mijn betrokkenheid nog meer te vergroten zou ik me graag bezig 
houden met het zoeken van een nieuwe hoofsponsor. In de afgelopen jaren heb ik twee keer de rol 
van voorzitter van de Feestcommissie gehad. Hierdoor heb ik veel contact gehad met Café van Buren 
en heb ik op een andere manier leren kijken naar een locatie voor SPiN-feesten. Ik zie het als een 
uitdaging om samen met een horecagelegenheid te kijken naar hoe we beide het maximale uit een 
samenwerking kunnen halen. Dit is iets wat ik met Van Buren al zo veel mogelijk heb geprobeerd, en 
wat zeker mijn insteek gaat zijn bij het zoeken naar een nieuwe hoofdsponsor. 
 
 

Wouter Aarts, Actief lid 
 
Beste ALV, 
 
Ik ben Wouter Aarts. Op het moment ben ik bezig met het afronden van mijn bachelor en ben ik  
actief binnen de Training en Info-commissie van SPiN. In mijn eerste studiejaar ben ik begonnen bij 
de toenmalige Activiteiten-commissie. Het jaar daarop ben ik actief geweest als voorzitter van de  
Stedentripcommissie. Mijn derde jaar bij SPiN heb ik besteed als voorzitter van de 
Acquisitiecommissie en was ik onderdeel van de taskforce halfjaarlijkse bestuurswissel. Ik heb SPiN 
altijd een groot hart toegedragen en zie deze taskforce als een mogelijkheid te helpen deze 
vereniging te laten groeien. 
 
 
Job Vervoordeldonk, Commissaris Informeel (VIIe bestuur der SPiN) 
 
Geachte ALV, 
 
Mijn naam is Job Vervoordeldonk, ik ben 20 jaar en dit jaar Commissaris Informeel van SPiN. Doordat 
ik huidig bestuurslid ben, weet ik veel van de hedendaagse gang en stand van zaken. Daarnaast 
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begeleidt ik dit jaar ook de Feestcommissie, waardoor ik veel in contact kom met onze huidige 
hoofdsponsor, Café van Buren. Samen met Johannes zal ik dan ook het VIIe bestuur der SPiN 
vertegenwoordigen in deze taskforce.  
Voor mij zijn vooral een kritische blik en krachtig standpunt vanuit de taskforce van belang. Daarom 
zal ik er, samen met de rest van de groep, voor zorgen dat we eerst met een kritische blik het huidige 
contract evalueren en goed de alternatieve opties bekijken, alvorens we een voorstel zullen 
presenteren aan jullie, de ALV. Hierbij is mijn persoonlijke insteek om een zo gunstig mogelijk 
contract voor SPiN af te sluiten, ongeacht of dit met onze huidige sponsor is of met een nieuwe 
partner. Verder wil ik nog even zeggen dat ik me vol enthousiasme in zal zetten voor deze belangrijke 
taak en hoop ik dat jullie er net zoveel vertrouwen in hebben als ik 
 
 
Johannes Fiebig, Commissaris Externe Betrekkingen (VIIe bestuur der SPiN) 
 
Beste ALV, 
 
mijn naam is Johannes Fiebig en ik ben 23 jaar oud. Als huidige Commissaris Externe Betrekkingen 
van SPiN heb ik al veel contact gehad met onze huidige hoofdsponsor (Van Buren), maar ook met 
andere externe partners binnen Nijmegen die eventueel in aanmerking komen voor gesprekken over 
een nieuwe hoofdsponsorcontract. Ik heb al enige ervaring opgedaan met onderhandeling en dit is 
me tot nu toe erg goed bevallen. Door mijn momentele bestuursfunctie ben ik op de hoogte van de 
huidige samenwerkingen van SPiN en heb ook enig inzicht verkregen over de feestcontracten van 
andere verenigingen. Mede daarom dat ik besloten heb om in deze taskforce plaats te nemen en zal 
samen met Job het bestuur vertegenwoordigen. 
Voor mij is het van groot belang om vanuit een breed perspectief te beginnen en zoveel mogelijk 
opties te overwegen. Hierbij hoop ik een Van Buren-gelijkwaardige partner te vinden, die met onze 
huidige hoofdsponsor kan concurreren. Ik verwacht, na een uitgebreide evaluatie van de 
samenwerking met Van Buren, tot een goed besluit te kunnen komen over zowel de financiële, als 
ook praktisch beste optie voor een hoofdsponsor van SPiN. 


