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Geachte Algemene Leden Vergadering, 
 
Bij dezen presenteren wij u de kandidaturen van de sollicitatiecommissie 2012-2013. Na instemming 
door de ALV zal de sollicitatiecommissie de taak op zich nemen het zesde kandidaatsbestuur samen 
te stellen en aan u te presenteren.  
 
In de sollicitatiecommissie zullen, een actief lid, een oud-bestuurslid, een iemand met 
bestuurservaring buiten SPiN  en twee huidige bestuursleden zitting nemen. Wij hebben er 
vertrouwen in dat Jos Bovens, Merijn Dammers, Roy Stoots, Lieke van Lieshout en Sofie van Breemen 
met hun ervaringen binnen en buiten SPiN en hun persoonlijke kwaliteiten, de taak om een 
kandidaatsbestuur samen te stellen goed zullen vervullen.  
 
Op de volgende pagina’s zal iedere kandidaat zich voorstellen. Mochten er vragen zijn, dan 
beantwoorden wij en zij die graag op de ALV.  
 
Met vriendelijke groet, 
 
Het Ve bestuur der SPiN 
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Kandidatuur Jos Bovens 
Beste Algemene Leden Vergadering, 
 
mijn naam is Jos Bovens. Ik ben 24 jaar en dit is mijn 6e studiejaar. Ik heb mijn vakken en scriptie van 
de Gezondheidszorgpsychologiemaster inmiddels afgerond en zal in september met mijn 
masterstage starten. Allereerst wil ik duidelijk maken dat ik zeer vereerd ben met de vraag om zitting 
te nemen in de sollicitatiecommissie van SPiN. Ik heb in mijn studietijd in verschillende commissies 
plaatsgenomen, zoals de Opleidingscommissie en de Introductiecommissie, daarnaast ben ik 
momenteel bestuurslid van HALO, de studievereniging voor de GZP-master en ben ik sinds jaren lid 
van de Boekencommissie van SPiN. Naar mijn mening kan ik iets toevoegen aan de 
sollicitatiecommissie omdat ik in de voornoemde functies een aantal keer een sollicitatiegesprek heb 
mogen voeren, maar met name omdat ik in mijn studententijd alle SPiN-besturen mee heb gemaakt 
en mij een goed beeld heb kunnen vormen van het reilen en zeilen binnen deze studievereniging.  
 
Een bestuurslid van SPiN gaat een jaar tegemoet dat gevuld zal zijn met ervaringen die leerzaam; 
interessant; zwaar en gezellig kunnen zijn. Kijkende naar geschikte kandidaten zal ik letten op de 
‘persoon’ en de kwaliteiten van een individu, als ook naar de manier waarop hij/zij in een team kan 
functioneren. 
 
Ik hoop dat u zich op basis van dit stukje een beeld van mij hebt kunnen vormen. 
 
Met vriendelijke groeten, 
 
Jos Bovens 
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Kandidatuur Merijn Dammers 
 
Geachte Algemene Leden Vergadering,     Amersfoort 16 april 2013 
 
In deze korte brief wil ik u mijzelf en mijn kandidatuur voor de sollicitatiecommissie toelichten.  
Mijn naam is Merijn Dammers in 2006 begonnen met de studie Psychologie en in 2012 de Master 
Arbeids-, Organisatie en Gezondheidspsychologie afgerond. In mijn zes jaar studie ben ik op 
verschillende manieren actief geweest naast het studeren zelf. In het eerste (fulltime) bestuur van 
SPiN heb ik zitting genomen als penningmeester. Het daaropvolgende jaar ben ik actief geweest als 
Politiek Commissaris van het SOFv in het overleg met een groot aantal studieverenigingen van 
Nijmegen en had ik een gewezen zetel in de Universitaire Studentenraad. Na twee buitengewoon 
leerzame jaren heb ik mijn BSc (richting Gedrag) afgesloten en één semester aan de Universidad de 
Barcelona gestudeerd. Met geluk en spijt in het hart heb ik in 2012 afscheid genomen van de 
universiteit en ben ik als junior A&O psycholoog werkzaam bij Procam. In deze functie voer ik veel 
wervende en selecterende gesprekken voor IT traineeships.  
 
Vanuit mijn ervaring als betrokken en actieve student, fulltime bestuurslid van SPiN en werkzaam in 
de assessmentmethode verwacht ik van waarde te zijn voor de sollicitatiecommissie. Ik zie het als 
een enorme uitdaging om, in deze bijzonder belangrijke commissie, de verantwoordelijke taak van 
het selecteren van de juiste student voor de juiste functie op mij te nemen.  
 
Vriendelijke groeten, 
 
Merijn 
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Kandidatuur Roy Stoots 
 
Beste aspirant psychologen van Nijmegen 
 
Mijn naam is Roy Stoots, 23 jaar oud en vierdejaars geschiedenisstudent, een jaar extra dat ik 
gekozen heb te volgen na mijn behoorlijk intensieve bestuursjaar van vorig jaar. Voor de meeste van 
jullie zal ik een onbekende zijn, daarom een korte introductie.  
 
In de eerste twee jaar van mijn bachelor geschiedenis ben ik binnen GSV Excalibur (studievereniging 
Geschiedenis) actief geweest in verschillende commissies en heb ik zelfs een jaar de rol van 
hoofdredacteur voor ons periodiek op me genomen. In mijn derde jaar heb ik als logisch gevolg voor 
die functie besloten om het bestuur van de GSV in te gaan. Aanvankelijk zou ik dit als algemeen 
bestuurslid reizen doen, maar door het wegvallen van onze kandidaat voorzitter heb ik zowel de 
functie van algemeen bestuurslid als wel die van voorzitter op me genomen. 
 
Na vorig jaar heb ik ervoor gekozen om een wat minder actieve rol op me te nemen als in de jaren 
voor mijn bestuursjaar.  Ik ben dit jaar dan ook vooral actief geweest als adviseur en criticus, zowel 
binnen de GSV, als zijnde lid van de raad van advies, alsmede in de rol van coach voor jullie 
penningmeester(es) Sofie van Breemen. In die hoedanigheid heb ik SPiN ook wat beter leren kennen. 
SPiN lijkt me een gezellige en buitengewoon nuttige studievereniging die, zoals ik vorig jaar heb 
geleerd en ook dit jaar weer heb gezien, midden in het Nijmeegse studentenleven staat. Het is van 
belang dit te blijven waarborgen en daar moet een goed gekozen bestuur voor kunnen waken. 
 
Nu is natuurlijk de vraag: Waarom zou ik van meerwaarde kunnen zijn om een eervolle taak als lid 
van jullie sollicitatiecommissie op me te nemen? Eén woord: ervaring. Ik heb door mijn ervaring 
binnen de commissies van de GSV en als voorzitter van de GSV leren inzien wat je nodig hebt om een 
goed studentbestuurder te zijn, juist ook op de momenten wanneer het even niet zo makkelijk gaat. 
Zodoende denk ik dat ik een goede invalshoek kan leveren, die van waarde kan zijn voor de 
sollicitatiecommissie van SPiN. 
 
Met hartelijke groet, 
 
Roy Stoots 
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Kandidatuur Lieke van Lieshout 
 
Geachte Algemene Leden Vergadering,  
 
mijn naam is Lieke van Lieshout. Ik ben 21 jaar oud en ik zit in het vierde studiejaar. Ik heb mijn 
bachelor inmiddels afgerond en ik ga volgend jaar beginnen aan mijn master.  
 
Ik ben dit jaar met veel plezier de voorzitter van het Ve bestuur van SPiN. Ik zou het erg leuk vinden 
om dit jaar plaats te nemen in de sollicitatiecommissie. Ik denk dat ik hiervoor geschikt ben omdat ik 
het als uitdaging zie om het bestuur van het komende jaar samen te stellen en daarnaast een 
kritische blik heb. 
 
Door de ervaring en vaardigheden die ik dit jaar heb opgedaan, weet ik precies wat een bestuursjaar 
bij SPiN inhoudt. Omdat ik als voorzitter van elke functie wel iets mee heb gekregen, denk ik dat ik 
goed in staat ben te zien welke persoon op welke functie het beste tot zijn/haar recht komt. Hierbij 
wil ik letten op de individuele persoonlijkheden als ook de samenstelling van het team.  
 
Verder lijkt het me erg interessant om de sollicitatiebrieven met een kritische blik te bekijken en hier 
passende vragen bij te bedenken. 
 
Mochten er nog vragen zijn, ben ik uiteraard bereid deze te beantwoorden. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Lieke van Lieshout 
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Kandidatuur Sofie van Breemen 
 
Geachte Algemene Leden Vergadering, 
 
mijn naam is Sofie van Breemen. Ik ben 20 jaar oud en op dit moment ben ik derdejaars student, 
maar ik begin pas volgend jaar aan de afronding van mijn bachelor. Vorig jaar was ik enthousiast lid 
van de boekencommissie en heb ik heel wat uren op de SPiN-kamer doorgebracht. Jullie kennen mij 
nu waarschijnlijk als de huidige penningmeester van SPiN, een functie die ik met veel plezier en 
toewijding vervul.  
 
Ik zou het erg leuk vinden om zitting te nemen in de sollicitatiecommissie, omdat ik me erg betrokken 
voel bij SPiN en me heel graag zou willen inzetten om goede opvolgers te selecteren. De goede 
persoon op de goede plek krijgen is mijns inziens erg belangrijk. Daarnaast is het natuurlijk ook erg 
belangrijk om een goed team als geheel samen te stellen. Ik denk dat ik een goede bijdrage aan dit 
proces kan leveren door mijn kritische blik, de ervaringen die ik heb opgedaan en door mijn passie 
voor de vereniging. 
 
Eventuele vragen beantwoord ik natuurlijk graag tijdens de vergadering. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Sofie van Breemen 
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