
    Kandidaturen Sollicitatiecommissie SPiN 2017-2018 

 

Studievereniging Psychologie in Nijmegen  Montessorilaan 3  
Kamer A.00.05C     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      1 

 

Geachte Algemene Leden Vergadering, 
 
Hierbij presenteert het Xe bestuur de kandidaturen voor de Sollicitatiecommissie der SPiN 2017-2018. 
 
In de Sollicitatiecommissie zulle twee oud-bestuursleden, één iemand met bestuurservaring buiten 
SPiN en twee huidig bestuursleden zitting nemen. Zij zullen zich allen aan u voorstellen in 
onderstaande stukken. Na instemming door de ALV zal de Sollicitatiecommissie de taak op zich gaan 
nemen om het XIe kandidaatsbestuur samen te gaan stellen. 
 
Mochten er naar aanleiding van onderstaande introducties vragen zijn, dan kunnen deze gesteld 
worden tijdens de ALV op 17 april.  
 
Met vriendelijke groet, 
 
Het Xe bestuur der SPiN  
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Geachte Algemene Ledenvergadering, 
 
Dit verenigingsjaar ben ik één van de kandidaten voor de Sollicitatiecommissie der SPiN 2017-2018. 
Ik zal me om deze reden even kort aan u voorstellen. 
 
Mijn naam is Floor van Dun, ik ben 23 jaar oud en mag me sinds afgelopen februari afgestudeerd 
basispsycholoog noemen nadat ik de master Gezondheidszorgpsychologie succesvol heb afgerond. 
Sinds 2013 ben ik actief geweest in verscheidene commissies bij SPiN en in het jaar 2015-2016 heb ik 
de bestuursfunctie Secretaris vervuld. Naast SPiN heb ik me ook op andere gebieden ingezet tijdens 
mijn studietijd en ben ik bijvoorbeeld een jaar lid geweest van de Opleidingscommissie Psychologie. 
 
Zoals de meeste bestuursleden kunnen beamen is een bestuursjaar een intensief jaar, dat, naast de 
bezigheden op de voorgrond (zoals activiteiten en kamerdiensten), ook veel werk met zich 
meebrengt op de achtergrond. Mijn focus zal tijdens de sollicitatiegesprekken daarom liggen op de 
globale verwachting van kandidaten en of deze enigszins in verhouding is met de ervaring van de 
afgelopen jaren. Daarnaast zal ik vanzelfsprekend kijken naar de verwachte groepscohesie, de 
persoonlijke competenties en de motivatie van kandidaten.  
Wat ik kan toevoegen aan het sollicitatieproces is mijn vermogen om ‘out of the box’ te denken en 
mijn empathische houding waarmee ik mensen gerust kan stellen. 
 
Ik kijk er naar uit om aan de slag te gaan als mogelijk lid van de Sollicitatiecommissie en om een 
geschikt kandidaatsbestuur te zoeken. Ik hoop u met bovenstaande voldoende te hebben 
geïnformeerd en beantwoord eventuele vragen graag tijdens de Algemene Ledenvergadering van 17 
april. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Floor van Dun 
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Geachte Algemene Ledenvergadering, 
 
Graag wil ik mij voorstellen als één van de kandidaten voor de Sollicitatiecommissie der SPiN 2017-
2018. 
 
Mijn naam is Giulio Severijnen, 21 jaar oud en zit momenteel in mij eerste jaar van de Research 
Master Cognitive Neuroscience. Sinds mijn tweede jaar in de Bachelor ben ik actief lid bij SPiN en heb 
in het jaar 2016-2017 de functie van Commissaris Formeel in het IXe bestuur der SPiN uitgevoerd. 
Tevens heb ik vorig jaar ook plaatsgenomen als lid in de Sollicitatiecommissie der SPiN 2016-2017. 
 
Mede door mijn ervaringen met de verschillende soorten commissies van SPiN waar ik plaats in heb 
genomen en de functie binnen het IXe bestuur heb ik een compleet beeld kunnen vormen van de 
diensten die SPiN aanbiedt. Ook heb ik inzicht gekregen in het functioneren van een bestuur, welke 
kwaliteiten er nodig zijn om de bestuursfuncties uit te kunnen voeren en wat er verder allemaal bij 
een bestuursjaar komt kijken. Verder kan ik de ervaringen met het afnemen van 
sollicitatiegesprekken en de vorming van een kandidaatsbestuur die ik heb opgedaan binnen de 
Sollicitatiecommissie 2016-2017 dit jaar goed gebruiken in de Sollicitatiecommissie 2017-2018. 
 
Al met al, ben ik van mening dat ik met mijn ervaringen binnen en mijn persoonlijke visie in staat zal 
zijn om een waardevolle bijdrage te kunnen leveren aan de Sollicitatiecommissie 2017-2018 om het 
XIe kandidaatsbestuur op te stellen. 
 
Ik hoop u voldoende te hebben geïnformeerd en beantwoord eventuele vragen graag op de 
Algemene Ledenvergadering van 17 april 2018. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Giulio Severijnen 
  



    Kandidaturen Sollicitatiecommissie SPiN 2017-2018 

 

Studievereniging Psychologie in Nijmegen  Montessorilaan 3  
Kamer A.00.05C     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      4 

 

Geachte Algemene Ledenvergadering, 

 

Graag wil ik mij voorstellen als één van de kandidaten voor de Sollicitatiecommissie der SPiN 2017-

2018. 

 

Mijn naam is Gaby van Loon, ik ben 22 jaar oud en hang momenteel tussen twee studies in. Namelijk 

Pedagogische Wetenschappen en Bestuurskunde. Vorig jaar ben ik voorzitter geweest van 

studievereniging Postelein en dit jaar ben ik de voorzitter van de koepelvereniging van 

studieverenigingen, het SOFv. Verder ben ik vorig jaar ook het externe commissielid geweest in de 

sollicitatiecommissie van Den Geiten Wollen Soc. van Sociologie. 

 

Al met al heb ik dus de afgelopen twee jaar al flink wat ervaring opgebouwd met het afnemen en 

observeren van sollicitaties binnen het verenigingsleven. Doordat ik de huidige leden van SPiN niet 

ken, zal ik in staat zijn om iedereen objectief te bekijken. Hierdoor vind ik het belangrijk om te kijken 

naar zowel de kwaliteiten van een sollicitant als de persoonlijkheid. Ik denk dat je tot het beste 

bestuur kan komen door kwaliteiten te koppelen aan de verschillende functies, maar ook door 

persoonlijkheden met elkaar te matchen.  

 

Ik hoop jullie hiermee voldoende te hebben geïnformeerd en beantwoord eventuele vragen graag op 

de Algemene Ledenvergadering van 17 april 2018. 

 

Met vriendelijke groet, 

Gaby van Loon 
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Geachte Algemene Ledenvergadering, 
 
Graag wil ik mij voorstellen als één van de kandidaten voor de Sollicitatiecommissie der SPiN 2017-
2018. 
 
Ik ben Stef Bos, 22 jaar oud en momenteel vierdejaars psychologie student aan de Radboud 
Universiteit in Nijmegen. Ik ben sinds mijn tweede jaar actief bij SPiN, waar ik ervaring heb opgedaan 
in vier commissies. Daarnaast heb ik in deze periode ook deel uitgemaakt van de 
Evaluatiewerkgroep, onderdeel van het kwaliteitszorgteam van de bacheloropleiding Psychologie, 
waarin er kritisch wordt gereflecteerd op de kwaliteit van het onderwijs. Nu functioneer ik als 
Commissaris Informele betrekkingen (en Vicevoorzitter) in het Xe bestuur der SPiN.  
 
Middels deze ervaring heb ik een goed beeld gekregen van kwaliteiten die belangrijk zijn voor de 
uitvoering van verschillende bestuursfuncties bij SPiN. Daarnaast hebben de ervaringen uit de 
afgelopen jaren mij in staat gesteld om een kritische houding aan te nemen en studenten op hun 
gemak te kunnen stellen. Met onder andere deze kwaliteiten verwacht ik sollicitanten open te 
kunnen stellen, waardoor er een goed beeld kan worden gevormd van de kwaliteiten van de 
sollicitant en of deze aansluiten bij een bestuursfunctie bij SPiN. 
 
Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd en eventuele vragen beantwoord ik graag 
tijdens de Algemene Ledenvergadering op 17 april. 
 
Met vriendelijke groeten, 
 
Stef Bos 
 
Commissaris Informele Betrekkingen SPiN 2017-2018 
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Geachte Algemene Leden Vergadering, 
 
Graag wil ik mijzelf voorstellen als kandidaat voor de sollicitatiecommissie 2017-2018.  
 
Mijn naam is Flore van Grunsven, ik ben momenteel derdejaars studente en voorzitter van SPiN. In 
mijn eerste jaar ben ik actief geweest bij SPiN in de uitwisselingscommissie en ben ik aanwezig 
geweest bij vele activiteiten in de afgelopen twee jaar. Dit jaar is dat aantal natuurlijk nog hoger 
geworden door mijn functie binnen het bestuur.  
 
Door mijn huidige positie binnen SPiN heb ik een goed, concreet en duidelijk beeld hoe het bestuur 
in elkaar zit en wat kwaliteiten zijn die hierbij van pas kunnen komen. Bovendien ben ik extern lid van 
de sollicitatiecommissie bij Postelein en mede door die ervaringen denk ik dat ik van toegevoegde 
waarde kan zijn in de sollicitatiecommissie van SPiN. Mensen zeggen mij zich snel op hun gemak te 
voelen bij mij en dat hoop ik ook te kunnen bereiken tijdens de sollicitatiegesprekken zodat de 
sollicitanten het beste uit zichzelf kunnen halen omdat ze zich goed in hun vel voelen.  
 
Ik kijk er naar uit samen met de andere kandidaten aan de slag te gaan als sollicitatiecommissie. 
Hopelijk heb ik u met bovenstaande voldoende informatie gegeven over mijzelf en ik beantwoord 
eventuele vragen graag tijdens de Algemene Leden Vergadering op dinsdag 17 april. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Flore van Grunsven 
 
Voorzitter der SPiN 2017-2018 
 

 

 


