
      
Sollicitatiecommissie SPiN 2015 

     Kandidaturen 
 

 

  

  

  

  

  

Studievereniging Psychologie in Nijmegen                                  Montessorilaan 3    
Kamer A.00.05c          6525 HR Nijmegen   
Ma t/m vr 10.00-15.00         024-3612588  
info@spin-nijmegen.com        www.spin-nijmegen.com   

  

  

Geachte Algemene ledenvergadering,   

   

 

Graag presenteren wij u de kandidaturen voor de Sollicitatiecommissie 2015.  

   

In de Sollicitatiecommissie zullen een oud-bestuurslid, iemand met bestuurservaring buiten SPiN, een 

bestuurslid van het Samenwerkingsoverleg Faculteitsverenigingen (SOFv) 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 achtste 

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 VIIe bestuur der SPiN      
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Kandidatuur Merijn Dammers 

 

Geachte Algemene Leden Vergadering, 

 

In deze korte brief wil ik mijzelf voorstellen en mijn kandidatuur voor de sollicitatiecommissie 

toelichten.  

 

Mijn naam is Merijn Dammers. In 2006 ben ik begonnen met de studie Psychologie en ik heb 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 (koepelorgaan van de studieverenigingen van de RU) en had ik een 

gewezen zetel in de Universitaire Studentenraad.  

 

Na twee hele leuke en leerzame bestuursjaren heb ik mijn BSc (richting Gedrag) afgesloten en heb ik 

additioneel één semester aan de Universidad de Barcelona gestudeerd. Na het afronden van mijn 

Master ben ik in september 2012 als assessmentpsycholoog gaan werken bij Procam. In deze functie 

voer ik veel wervende en selecterende gesprekken voor IT traineeships. Hierbij sta ik stil bij o.a. 

persoonlijkheid, motivatie en ambities van de kandidaten.  

 

Vanuit mijn ervaring als betrokken en actieve student, oud-bestuurslid van SPiN en 

assessmentpsycholoog verwacht ik wederom van waarde te zijn voor de sollicitatiecommissie. Ik zie 

het als een grote uitdaging om, in deze 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 Gideon van der Hulst 

 

Geachte Algemene Ledenvergadering, 

 

Ik heb dit jaar de eer, wanneer u mij goedkeurt, plaats te nemen in de sollicitatiecommissie van SPiN. 
Om te beginnen zal ik mijzelf kort introduceren en vervolgens vertellen waarom ik geschikt ben voor 

uw sollicitatiecommissie.  

 

 Ik ben Gideon van der Hulst, 21 jaar oud en woonachtig in Nijmegen. Zelf studeer ik sociologie en zit 

ik inmiddels in het derde jaar van mijn bachelor die ik dit jaar ga afronden. Daarnaast ben ik actief in 
het interdisciplinaire programma van de Radboud Honours Academy, waarvan ik dit jaar ook mijn Bul 

zal halen. Verder ben ik voorzitter van de studievereniging Sociologie, Den Geitenwollen Soc.. In deze 

functie heb ik ervaring opgedaan die ik hoop te kunnen gebruiken tijdens jullie sollicitatieproces.  

 

Toen ik werd benaderd door het bestuur van SPiN om toe te treden tot de sollicitatiecommissie was ik 

zeer verheugd. Het proces dat mensen doorlopen om toe te treden tot een bestuur is een zeer 
interessante die ik dus zelf ook heb mogen doorlopen. In dit proces vind ik het belangrijk dat er goed 

gekeken wordt naar wat de individuele kandidaten kunnen, welke ervaring zij hebben maar bovenal 

ook of zij in teamverband kunnen functioneren. Dit is in mijn opinie namelijk een van de belangrijkste 

vereisten aan bestuursleden. De groep beste kandidaten hoeft namelijk niet altijd een goed team te 

zijn, en in je bestuursjaar heb je behoefte aan mensen met wie je kunt samenwerken en waar je op 
kunt bouwen. Hierbij denk ik een bijdrage te kunnen leveren door mijn eigen ervaring als bestuurslid, 

maar ook doordat ik veel in de keuken heb gekeken bij andere besturen. Mijn ervaring bij honours zal 

mij hier ook bij helpen. In dit programma wordt namelijk een project uitgevoerd in samenwerking met 

mensen van verschillende studies. Hierbij is het uitermate belangrijk om een goed oog voor een goed 

werkend team te ontwikkelen. 
 

Ik hoop u met deze tekst voldoende te hebben geïnformeerd over mijn enthousiasme en kunde. 

Verdere vragen zal ik met plezier beantwoorden tijdens de Algemene Ledenvergadering.  

 

 

Vriendelijke groeten, 
 

Gideon van der Hulst 

Voorzitter der Studievereniging Den Geitenwollen Soc. 
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Kandidatuur Evelien Mulder 

 

Geachte Algemene Ledenvergadering, 

 

Mijn naam is Evelien Mulder, ik ben 23 jaar en Masterstudent Pedagogische Wetenschappen. 
Daarnaast ben ik voorzitter van het Samenwerkingsoverleg Faculteitsverenigingen (SOFv), de koepel 

voor studieverenigingen in Nijmegen. Ook behartig ik de belangen van Masterstudenten van mijn 

opleiding binnen de opleidingscommissie. 

Vorig jaar ben ik als commissaris PR actief bezig geweest met sponsorwerving, het verenigingsblad, 

de introductie en de bekendheid van studievereniging Postelein. Door mijn bestuurservaringen van 
dit jaar en vorig jaar, draag ik het verenigingsleven in Nijmegen een warm hart toe en weet ik als 

geen ander hoe belangrijk het is dat er een capabel bestuur is om de vereniging te leiden. Inmiddels 

heb ik al eens een kandidaat-bestuur samengesteld voor Postelein en voor het SOFv. Het lijkt me een 

leuke uitdaging dit te doen voor een vereniging, waarvan ik de potentiële kandidaten waarschijnlijk 

niet ken.  

Bij het samenstellen van een kandidaat-bestuur vind ik het belangrijk dat iedereen terecht komt op 
de functie waar hij of zij het beste geschikt voor is of in kan groeien. Daarnaast is het naar mijn idee 

van belang de groepsdynamiek mee te nemen en te kijken hoe de kandidaten bij elkaar passen. 

 

Ik hoop mijn ervaring met verschillende besturen en mijn kritische blik in te kunnen zetten binnen de 

sollicitatiecommissie van SPiN. Hopelijk heb ik u hiermee voldoende geïnformeerd.   
 

Met vriendelijke groet, 

 

Evelien Mulder 
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Kandidatuur Anki Verhagen 

 

Geachte Algemene Ledenvergadering, 

 

Mijn naam is Anki Verhagen, derdejaars psychologie studente en ik vervul dit jaar de functie van 
Commissaris Onderwijs binnen het bestuur van SPiN. Afgelopen jaar ben ik lid geweest van de 

SocialCie, en daarvoor van de Acquisitiecommissie. Daarnaast ben ik actief binnen de Stichting 

Platform Huurdersbelangen, welke onder de SSHN valt.  

Als huidig bestuurslid in de sollicitatiecommissie ben ik volledig op de hoogte van de huidige stand 

van zaken binnen de vereniging. Vanuit mijn ‘vliegende keep’ functie spring ik zo nu en dan in bij 
andere bestuursleden, daardoor ben ik goed op de hoogte van de verschillende functies binnen het 

bestuur. Verder voelen mensen zich om mij heen over het algemeen gauw op hun gemak, ik 

verwacht dat dit een positieve toevoeging zal zijn voor de sollicitatieprocedure. Zelf vind ik bij het 

vinden van een nieuw bestuur natuurlijk de samenhang binnen een groep belangrijk, maar ook hoe 

leden SPiN zien in relatie tot hun studie. 

  
Met kijk op een eventuele Master Arbeids- en Organisatiepsychologie of Bedrijfskunde lijkt het mij 

heel interessant om binnen deze commissie meer te leren over de selectie en assessment-

psychologie. 

 

Eventuele vragen beantwoord ik graag tijdens de ALV. 
 

Met vriendelijke groet, 

Anki Verhagen 

Commissaris Onderwijs SPiN 2014-2015 
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Kandidatuur Tess Bombeeck 
 
Geachte Algemene Ledenvergadering, 
 
Mijn naam is Tess Bombeeck, ik ben 21 jaar oud en ben op dit moment vierdejaars 
psychologiestudente. In de afgelopen jaren ben ik actief geweest in verschillende commissies van 
SPiN, zo heb ik in 2011-2012 deel uitgemaakt van de Almanakcommissie, ben ik in 2012-2013 lid 
geweest van de SocialCie en ben ik in 2013-2014 voorzitter geweest van de Uitwisselingscommissie. 
De tweede helft van het afgelopen jaar heb ik bovendien in Sevilla doorgebracht, waar ik uiteindelijk 
mijn bachelor heb afgerond. Dit jaar vervul ik met veel plezier de functie van voorzitter binnen het 
VIIe bestuur der SPiN.  
 
In het afgelopen jaar heb ik mogen ervaren hoe ontzettend leerzaam en leuk het is om met een 
diverse maar hechte groep één van de grootste studieverenigingen van Nijmegen te mogen 
besturen. De ervaringen die ik in het afgelopen jaar heb opgedaan zou ik nu graag inzetten om een 
sterk nieuw team samen te stellen voor het komende verenigingsjaar. Hoewel ik weinig ervaring heb 
op het gebied van sollicitatieprocedures, denk ik dat mijn ervaring binnen SPiN en mijn sterke 
motivatie om meer kennis op te doen, mij een geschikte kandidaat maken voor deze commissie. 
Vanuit mijn functie als voorzitter denk ik bovendien een duidelijk overzicht te hebben van de 
verschillende functies binnen het SPiN-bestuur, hun taakeisen en de hiervoor benodigde kwaliteiten.  
 
Ik zie deelname aan de sollicitatiecommissie kortom als een erg leuke en leerzame ervaring en kijk er 
erg naar uit om samen met de overige kandidaten aan de slag te gaan! Ik hoop u hiermee voldoende 
te hebben geïnformeerd en beantwoord eventuele vragen graag tijdens de algemene 
ledenvergadering van 28 april. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Tess Bombeeck 
Voorzitter SPiN 2014-2015 
 

  

  

  

  


