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Geachte Algemene Leden Vergadering, 
 
Op de ALV van 17 april 2013, werd de Sollicitatiecommissie 2012-2013 ingestemd. Deze commissie 
bestaat uit: 
- Merijn Dammers 
- Jos Bovens 
- Roy Stoots 
- Sofie van Breemen 
- Lieke van Lieshout 
 
In dit verslag wordt het advies betreffende het VIe kandidaatsbestuur der Studievereniging 
Psychologie in Nijmegen besproken. Allereerst wordt de procedure doorgesproken en vervolgens zal 
worden ingegaan op het advies van de sollicitatiecommissie. 
 
Procedure 
Na de ALV van 17 april is de ‘Vacature bestuurslid SPiN 2013-2014’ op de SPiN-site en facebook 
verschenen. Geïnteresseerden hadden tot en met 19 mei de tijd om een sollicitatiebrief en 
Curriculum Vitae op te sturen naar het e-mail adres van de sollicitatiecommissie. Op 19 mei hadden 
er zeven kandidaten gesolliciteerd. 
 
Na verstrijken van de deadline, zijn de gesprekken met de sollicitanten gepland. De gesprekken 
hebben plaatsgevonden tot en met 7 juni 2013. De sollicitatiecommissie heeft ernaar gestreefd om 
telkens met ten minste vier leden van de sollicitatiecommissie aanwezig te zijn. Helaas is dat bij één 
gesprek niet gelukt. Elk gesprek is wel met de gehele commissie nabesproken en van elk gesprek zijn 
uitgebreide notulen gemaakt. Voor elk gesprek werden de brieven van de kandidaten doorgenomen 
en na afloop van elk gesprek is een korte evaluatie gehouden.  
 
Op 8 juni is de sollicitatiecommissie bij elkaar gekomen om het VIe kandidaatsbestuur samen te 
stellen. Diezelfde dag zijn alle kandidaten gebeld om te vertellen op welke functie de 
sollicitatiecommissie hen had ingedeeld. Diezelfde dag is met elke sollicitant een datum en tijd 
geprikt voor de nabespreking van het advies. Op deze manier hadden de kandidaten een paar dagen 
om het advies te laten bezinken en hier even over na te denken. 
 
De nagesprekken zijn gehouden op maandag 10 juni. In deze gesprekken is door elke kandidaat 
aangegeven dat hij/zij tevreden was met de functie. Verder is het kandidaatsbestuur erg enthousiast 
om te beginnen! 
 
Advies 
Het advies van de sollicitatiecommissie luidt als volgt: 
 
Fenna Dekkers – Voorzitter 
Fenna heeft een warme persoonlijkheid en komt professioneel over. Ze beschikt over een 
helicopterview en weet mensen op een motiverende manier aan te sturen. Daarnaast heeft zij veel 
ervaring binnen de vereniging. 
 
Ilse Baijens – Secretaris 
Ilse is creatief en heeft goede schrijfkwaliteiten. Verder is zij enthousiast, ambitieus en gaat 
gestructureerd te werk. 
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Bas Romeijn – Penningmeester 
Bas heeft een sterke persoonlijkheid en komt daarnaast gestructureerd en precies over. Hij is erg 
enthousiast en leergierig.  
 
Rinske Knoest – Commissaris Formeel 
Rinske is enthousiast, energiek en toegankelijk. Ze heeft erg veel ervaring bij SPiN en veel affiniteit 
met de vereniging. 
 
Chris van Heijster – Commissaris Informeel 
Chris is enthousiast, charismatisch, energiek en gaat oplossingsgericht te werk. Hij heeft veel 
commissie-ervaring: zowel bij SPiN als ook bij een andere vereniging. 
 
Jeroen Weerwag – Commissaris Onderwijs 
Jeroen heeft een sterke persoonlijkheid en komt erg professioneel over. Daarnaast is hij erg 
enthousiast en heeft als Assessor FSW veel ervaring opgedaan op het gebied van onderwijs. 
 
Marjam Bahari – Commissaris PR 
Marjam heeft een sterke persoonlijkheid en komt professioneel over. Ze heeft veel commissie-
ervaring bij verschillende verenigingen. 
 
Wij hopen zo voldoende informatie gegeven te hebben betreffende de procedure van de sollcitaties 
en het daarop volgende advies. Vragen kunnen uiteraard tijdens de ALV gesteld worden. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Merijn Dammers, Jos Bovens, Roy Stoots, Sofie van Breemen en Lieke van Lieshout 
Sollictitatiecommissie 2012-2013 
 
 
 


