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Kandidatuur Lieke van Lieshout 

Geachte Algemene Leden Vergadering,  

Ik stel mij graag aan jullie voor als kandidaat voor de Raad van Advies van SPiN. Mijn naam is Lieke 
van Lieshout en ik ben 25 jaar oud. Ik heb de bachelor Psychologie afgerond en daarna de Research 
Master Cognitive Neuroscience. Momenteel ben ik werkzaam als PhD kandidaat bij het Donders 
Instituut en het Radboud UMC.  

In 2011 ben ik bij SPiN begonnen als secretaris van de studiereiscommissie. Ik vond dit een 
ontzettend leuke en leerzame ervaring en heb daarom besloten om het jaar daarna een bestuursjaar 
bij SPiN te gaan doen. Ik ben in 2012 – 2013 dan ook de voorzitter geweest van het Ve bestuur der 
SPiN. Verder ben ik actief geweest in de sollicitatiecommissie, de ALV-commissie, de 
kascontrolecommissie en ben ik coach geweest van een aantal bestuursleden uit latere besturen. 

Ik denk dat ik door de ervaringen die ik tijdens deze jaren bij SPiN heb opgedaan een goed beeld heb 
gekregen van wat voor processen zich binnen SPiN afspelen. Ik voel me nog erg betrokken bij de 
vereniging en probeer zo vaak mogelijk naar de ALV’s te gaan om op de hoogte te blijven van alle 
gebeurtenissen en ontwikkelingen. Ik denk dan ook dat ik een goed overzicht heb van wat er in de 
afgelopen jaren bij SPiN gebeurd is en ik hoop dit te kunnen gebruiken in het geven van een passend 
advies aan het IXe bestuur. Ik denk dan ook dat het van groot belang is dat de informatie en kennis 
van de afgelopen jaren niet verloren gaat. Doordat ik op de universiteit werk, is het voor mij ook 
gemakkelijk om tussendoor even naar de SPiN kamer te komen als er vragen of problemen zijn.  

Ik hoop dat deze motivatie voldoende is om mijn kandidaatsstelling voor de Raad van Advies te 
ondersteunen. Als er nog verdere vragen zijn beantwoord ik deze graag tijdens de ALV.  

Met vriendelijke groet, 

Lieke van Lieshout 
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Kandidatuur Fenna Dekkers 

Geachte algemene ledenvergadering, 

Ik stel mij aan jullie voor als kandidaat voor de Raad van Advies van SPiN. Mijn naam is Fenna 
Dekkers, ik ben 25 jaar oud en momenteel bezig met het afronden van mijn master Arbeid, 
Organisatie en Gezondheidspsychologie. 

Inmiddels loop ik al een aantal jaar rond op de universiteit en ben ik in deze jaren met veel plezier 
actief betrokken geweest bij SPiN. Zo heb ik mij voor verschillende commissies ingezet en heb ik me 
een jaar lang voorzitter van SPiN mogen noemen. Verder ben ik raadslid geweest in de Facultaire 
Studentenraad, waar ik een kijkje achter de schermen heb kunnen nemen bij onze faculteit. Door 
deze ervaringen heb ik in de afgelopen jaren veel geleerd over wat er binnen de vereniging en de 
universiteit speelt en heb ik vanuit verschillende posities ervaren wat de toegevoegde waarde van 
een vereniging als SPiN is.  

Ik draag SPiN na al deze jaren nog steeds een warm hart toe en wil me graag nog een keer inzetten in 
een meer ondersteunde en adviserende rol. Ik hoop als Raad van Advies het bestuur te kunnen 
ondersteunen bij hun werkzaamheden en de uitdagingen die ze hierbij zullen tegenkomen. Dit wil ik 
doen door te helpen vraagstukken vanuit verschillende perspectieven te belichten, klankbord te zijn 
en de onafhankelijke kritische blik te bieden die soms nodig is. Bovenal wil ik het steuntje in de rug 
bieden om het bestuur en de vereniging te helpen groeien. 

Hopelijk heb ik u hiermee voldoende geïnformeerd. Mochten er nog vragen zijn, dan beantwoord ik 
deze graag tijdens de ALV van 11 oktober. 

Met vriendelijke groet, 

Fenna Dekkers 
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Kandidatuur Job Vervoordeldonk 

 
Beste lezer, 
 
Graag zou ik me via deze weg even kort willen voorstellen en willen toelichten waarom ik me met 
alle plezier kandidaat stel voor een plaatsje in de Raad van Advies van SPiN.  
 
Ik ben Job Vervoordeldonk, 22 jaar oud en inmiddels loop ik alweer voor het vijfde jaar rond op de 
Radboud Universiteit. Ik ben hier in september dan ook begonnen aan de master Arbeid-, 
Organisatie- en Gezondheidspsychologie. Naast dat ik me dit jaar wil richten op deze master, zou ik 
me ook nog graag nuttig blijven maken voor SPiN. Na achtereenvolgens deel uitgemaakt te hebben 
van de Stedentripcommissie, het VIIe bestuur der SPiN en de ALV-commissie, lijkt het me dit jaar een 
mooie taak om het nieuwe bestuur op de achtergrond advies en steun te kunnen bieden als lid van 
de Raad van Advies. 
 
Door mijn ervaring als oud-bestuurslid van SPiN  weet ik wat het nieuwe bestuur te wachten staat en 
zal ik me goed in kunnen leven in hun eventuele dillema’s. Ook heb ik in dit jaar me beziggehouden 
met het onderhandelen over en opstellen van het nieuwe hoofdsponsorcontract. Daarnaast heb ik 
door de ervaring als assessor van de faculteit een goed beeld van het reilen en zeilen binnen de 
Universiteit, waar het bestuur gebruik van kan maken. 
 
Mijn grootste toevoeging aan de Raad van Advies zou naar mijn mening echter nog iets anders zijn; 
aangezien ik SPiN nog altijd een bijzonder warm hart toedraag en ten gevolge daarvan nog (bijna) 
dagelijks aanwezig ben op de SPiN-kamer, zit ik het aankomende jaar nog dicht bij het vuur. Hierdoor 
blijf ik niet alleen goed op de hoogte van wat er speelt binnen SPiN, maar hoop ik ook een 
toegankelijk aanspreekpunt te kunnen zijn voor het nieuwe bestuur.  
 
Mochten jullie nog vragen hebben, dan hoor ik deze graag tijdens de ALV! 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Job 
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