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Kandidatuur Judith Pauw 
Geachte Algemene Ledenvergadering,  
 
Mijn naam is Judith Pauw en graag zou ik mezelf kandidaat willen stellen voor de 
Kascontrolecommissie voor het verenigingsjaar 2017-2018. In het verenigingsjaar 2015-2016 ben ik 
penningmeester van het VIIIe bestuur der SPiN geweest en daarnaast heb ik in de 
Integratiecommissie, SocialCie en Studiereiscommissie gezeten. Verder heb ik het afgelopen 
verenigingsjaar in de Kascontrolecommissie van N.K.S.W. Kompanio plaatsgenomen.  
 
Als penningmeester heb ik me altijd met veel plezier bezig gehouden met de boekhouding en 
financiën van SPiN. Het lijkt me daarom erg leuk om nog een jaar betrokken te zijn bij de financiële 
kant van SPiN. Het lustrumjaar zal een uitdagend jaar worden voor SPiN en haar bestuur en ik zie het 
als een eer om het bestuur, maar met name de penningmeester, hierin te kunnen ondersteunen.  
 
Om deze redenen ben ik van mening dat ik van toegevoegde waarde ben in de 
Kascontrolecommissie. Eventuele vragen beantwoord ik graag tijdens de ALV van 16 oktober 
aanstaande. 
 
Met vriendelijke groet,  
 
Judith Pauw  
  



              Voorstellen kandidaten kascontrolecommissie 

 

Studievereniging Psychologie in Nijmegen  Montessorilaan 3  
Kamer A.00.05a     6525 HR Nijmegen 
Ma t/m do 10.30-15.30    024-361 25 88 
Vrij 10.30-14.00         www.spin-nijmegen.com 
info@spin-nijmegen.com      2 

 

Kandidatuur Ilse Nijland 
Geachte Algemene Ledenvergadering, 
 
Graag stel ik mijzelf kandidaat voor de Kascontrolecommissie van SPiN in het verengingsjaar 2017-
2018. Mijn naam is Ilse Nijland, ik doe op dit moment een tussenjaar na mijn bachelor psychologie te 
hebben afgerond en jullie zouden mij wellicht kunnen kennen van mijn bestuursfunctie als 
Commissaris Formeel in het VIIIe bestuur van SPiN.  
 
Daarnaast heb ik in verscheidene commissies plaatsgenomen binnen SPiN, namelijk de 
Werkveldcommissie, Oriëntatiecommissie en Actiecommissie. Dit maakt dat ik al jaren betrokken ben 
bij SPiN en door de jaren heen inzicht heb gekregen in onder andere de financiële situatie van SPiN. 
Vooral in mijn bestuursjaar ben ik samen met mijn medebestuursleden actief bezig geweest met de 
financiën van SPiN en heb ook kennis gemaakt met het boekhoudprogramma ‘Conscribo’ waar de 
penningmeester met name gebruik van maakt.  
 
Naast deze ervaringen, pak ik zaken altijd nauwkeurig en zorgvuldig aan en ik denk dat ook dit mij 
gaat helpen bij de taken van deze commissie. Al met al lijkt het mij een mooie, nieuwe uitdaging om 
als lid van de Kascontrolecommissie betrokken te blijven bij SPiN en eens op een andere manier mijn 
steentje te kunnen bijdragen aan de vereniging. Als er vragen zijn, beantwoord ik deze graag op de 
eerstvolgende ALV van 16 oktober. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Ilse Nijland 
 
 


