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Kandidatuur Bob Zoutenbier 
 
Geachte leden der Studievereniging Psychologie in Nijmegen, 
 
Via deze weg wil ik mij graag kandidaat stellen voor een plaats in de Raad van Advies. 
Daarvoor zal ik mijzelf eerst even voorstellen. 
 
Net 21 jaar geleden ben ik op deze aarde gezet als Bob Zoutenbier. Vandaag de dag ben ik 
student Economie & Bedrijfseconomie voor het vierde jaar. Op dit gebied ben ik erg 
geïnteresseerd op besluitvorming en gedragsfouten. Dit is de reden geweest dat ik in mijn 
tweede studiejaar vakken ben gaan volgen bij de studie Psychologie. Toentertijd ben ik actief 
lid geworden in de sportcommissie en heb ik veel activiteiten bezocht. Hieronder vele 
Algemene Leden Vergaderingen. Ik vond het leuk om te ontdekken hoe deze grote 
vereniging zich binnen korte tijd heeft geworteld in het dagelijkse leven van veel psychologie 
studenten.  
 
Afgelopen jaar heb ik de functie van penningmeester mogen vervullen van de 
studievereniging van mijn studie. Hierdoor en door mijn studie heb ik veel kennis van het 
financiële plaatje van een organisatie. Ik hoop dan ook op dit gebied te kunnen 
ondersteunen als er uitdagingen zijn ontstaan die aangepakt moeten worden. Doordat ik 
relatief een buitenstaander ben, kan ik misschien objectiever naar situaties kijken door te 

proberen soms dus net even door een andere bril te kijken.   

 
Op grammaticaal gebied kan ik weinig toevoegen. Ik hoop wel wat toe te kunnen voegen 
door mijn interesse in de ALV’s, mijn kennis over financiën en mijn objectiviteit. Heb je naar 
aanleiding van dit geschreven stuk nog vragen, schroom dan niet om deze tijdens de ALV te 
stellen.  
 
Met vriendelijke groet, 
 
Bob Zoutenbier 
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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 momenteel werkzaam als PhD kandidaat bij het Donders Instituut 
en het RadboudUMC. Hiervoor heb ik de bachelor Psychologie afgerond en daarna de 
Research Master Cognitive Neuroscience.  
 
Ik denk dat de meesten mij kennen als de voorzitter van het Ve bestuur der SPiN. Verder ben 
ik actief geweest in de studiereiscommissie, de ALV-commissie, de kascontrolecommissie en 
ben ik coach geweest van een aantal bestuursleden uit latere besturen.  

 
Doordat ik al een hele tijd mee loop binnen de vereniging, heb ik een goed overzicht van wat 
er in de afgelopen jaren bij SPiN gebeurd is. Ik vind het van groot belang dat deze kennis en 
informatie niet verloren gaat. Ik voel me nog steeds erg betrokken bij SPiN en ik probeer zo 
vaak mogelijk naar de ALV’s te gaan om op de hoogte te blijven van alle gebeurtenissen en 
ontwikkelingen. Als voorzitter van het Ve bestuur heb ik het eerste lustrum van dichtbij mee 
mogen maken en ik vind het erg bijzonder dat dit jaar het tweede lustrum alweer plaats zal 
vinden. Ik weet als geen ander wat het vieren van een lustrum in gaat houden voor het bestuur 
en ik hoop mijn ervaringen te kunnen gebruiken in het geven van een passend advies aan het 
Xe bestuur.  
 
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 Yoni Reijnhoudt 
 
Geachte Algemene Leden Vergadering, 
 
Ik stel mij graag aan jullie voor als kandidaat voor de Raad van Advies. Mijn naam is Yoni 
Reijnhoudt en ik ben 22 jaar oud. Momenteel zit ik in het derde jaar van mijn bachelor 
Rechtsgeleerdheid aan de Radboud Universiteit.  
 
In 2014 begon ik met mijn bachelor Psychologie en ben ik meteen actief lid geworden bij 
SPiN. Ik had de eer om plaats te mogen nemen in de feestcommissie. Naar mijn idee heb ik 
heel veel leden leren kennen door alle deurdiensten die ik daar heb gedraaid. Helaas ben ik 
gewisseld van studie maar ik ben dat jaar daarna actief lid gebleven bij SPiN. In mijn tweede 
jaar heb ik plaats mogen nemen in de ALV-commissie als notulist samen met Job 
Vervoordeldonk. Afgelopen jaar ben ik geen actief lid geweest maar heb ik wel veel contact 
gehouden met leden van SPiN.  
 
Ondanks dat ik nu ook lid ben van een andere vereniging voel ik me nog erg betrokken bij 
SPiN. Ik hoop het bestuur te kunnen ondersteunen en adviseren bij alles wat zij dit jaar 
willen bereiken. Dit zal ik doen door mijn kennis die ik heb verkregen door mijn 
commissiewerk bij verschillende verenigingen. Maar ook door de ervaringen die ik op doe dit 
jaar tijdens mijn eigen bestuursjaar. Mocht het nodig zijn dan kan ik ook adviseren bij 
juridische vragen. Bovenal wil ik het bestuur helpen om het beste uit de vereniging naar 
boven te halen.  
 
Ik hoop dat ik jullie hiermee voldoende heb geïnformeerd. Mocht een van jullie nog een 
vraag hebben dan beantwoord ik die graag op de ALV van 16 oktober. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Yoni Reijnhoudt 
 


