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Geachte Algemene Ledenvergadering, 
 
Voor u ligt het stuk over de kandidaturen voor de Raad van Advies. In geheel willekeurig bepaalde 
volgorde stellen Mesian Tilmatine, Els van Loo en Tim Bouman zich voor aan de Algemene 
Ledenvergadering (ALV). In tegenstelling tot voorgaande jaren is besloten om de bepaling voor de 
Raad van Advies te laten plaatsvinden in de laatste ALV van dit studiejaar. Dit is gedaan om het 
proces transparanter te maken en het kandidaatsbestuur tijdig duidelijkheid te geven over de 
invulling van de RvA. De nieuw in te stemmen kandidaten vormen samen met de huidige leden Bob 
Zoutenbier en Yoni Reijnhoudt de RvA voor het aankomende bestuur. De RvA voor aankomend 
bestuur zal geen advies geven aan het Xe bestuur.  
 

Met vriendelijke groet, 
 

Het Xe bestuur der Studievereniging Psychologie in Nijmegen 
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Kandidatuur Mesian Tilmatine  
 
 
Geachte Algemene Ledenvergadering der SPiN, 
 
Met behulp van deze brief zou ik me graag aan u willen voorstellen en toelichten waarom ik me met 
alle plezier kandidaat stel voor een plaats in de Raad van Advies van SPiN. 
 
Dankzij mijn nu al bijna vijf jaar actief lidmaatschap bij SPiN is de kans niet klein dat u, lieve lezer, en 
ik al een keer het genoegen gehad hebben om elkaar te ontmoeten. Dat kan gebeurd zijn in één van 
de commissies van SPiN waar ik in heb gezeten, tijdens een activiteit of een reis, tijdens mijn jaar als 
Commissaris Onderwijs in het VIIIe bestuur, of heel gewoon een keer op de SPiN-kamer. Deze soort 
van ontmoetingen zijn in mijn ogen het meest waardevolle wat SPiN ons allemaal kan bieden, en ze 
worden mede mogelijk gemaakt door het harde werk van onze bestuursleden. Tijdens de komende 
twee jaar ga ik een Masterprogramma volgen dat me helaas nog maar weinig tijd over zal laten voor 
actief lidmaatschap. Graag zou ik in plaats daarvan daarom samen met de andere leden van de Raad 
van Advies naar mijn beste weten en geweten het bestuur steunen en adviseren.  
 
Daarbij kan ik me voorstellen dat in het bijzonder de ervaringen die ik in het verleden heb opgedaan 
met de thema’s internationalisering, facultaire nieuwbouw, Kompanio, financiën en onderwijs 
hulprijk kunnen blijken, alsmede het feit dat ik zelf ook in een bestuur van SPiN zat wat (tenminste 
tijdelijk) minder dan zeven bestuursleden had. Uiteraard zullen er ook steeds weer nieuwe, 
onvoorzienbare vraagstukken voor onze vereniging ter tafel komen, maar vanzelfsprekend zal ik ook 
in de toekomst nog regelmatig op de SPiN-kamer te vinden zijn en zo op de hoogte blijven van de 
uitdagingen van morgen. Ik kijk er in ieder geval naar uit! 
 
Hopelijk is deze motivatie voldoende om mijn kandidaatstelling voor de Raad van Advies der SPiN toe 
te lichten. Als er toch nog vragen over zijn, beantwoord ik deze graag tijdens de ALV. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Mesian Tilmatine 
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Kandidatuur Els van Loo 
 
Geachte Algemene Ledenvergadering, 
 
Ik stel mij graag aan jullie voor als kandidaat voor de Raad van Advies van SPiN. Mijn naam is Els van 
Loo en ik ben 24 jaar oud. Ik heb mijn bachelor psychologie afgerond en zit op dit moment in een 
tussenjaar. Momenteel ben ik werkzaam in het Radboud UMC en geef ik bijles voor AthenaStudies. In 
september zal ik beginnen aan de Research Master Cognitive Neuroscience.  
 
In 2015 ben ik begonnen bij SPiN als algemeen lid in de praktijk- en infocommissie. Ik vond dit een 
hele leuke ervaring en vond het verenigingsleven wel interessant. Daarom heb ik besloten het jaar 
erna een bestuursjaar bij SPiN te gaan doen, waardoor ik voorzitter ben geweest van het IXe bestuur 
der SPiN. Verder heb ik mij afgelopen jaar ingezet als secretaris van de sportcommissie, als coach 
voor een van de huidige bestuursleden en ben ik actief geweest als lid van de Raad van Advies van 
Studievereniging HALO.  
 
Aangezien ik ondertussen alweer vijfdejaars student ben, wil ik mij graag iets minder op de 
voorgrond inzetten voor SPiN, maar een meer ondersteunende rol aannemen. Door mijn ervaring als 
bestuurslid denk ik goed inzicht te hebben in de processen binnen de vereniging. Samen met de rest 
van het IXe bestuur hebben wij de stap gezet om een tweetalige vereniging te worden. Hierdoor heb 
ik veel ervaring opgedaan met de internationalisering van de vereniging, en denk daar dus ook goede 
ondersteuning in te kunnen bieden. Verder hoop ik het bestuur te kunnen ondersteunen door een 
klankbord te zijn en eventuele vragen en problemen vanuit verschillende perspectieven te kunnen 
belichten.  
 
Ik hoop hiermee de ALV voldoende te hebben geïnformeerd. Eventuele vragen beantwoord ik graag 
tijdens de ALV.  
 
Met vriendelijke groet, 
 
Els van Loo 
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Kandidatuur Tim Bouman  
 
Geachte Algemene Ledenvergadering, 
 
Ik stel mezelf graag aan jullie voor als kandidaat voor de Raad van Advies. Ik ben Tim Bouman en ik zit 
nu in mijn tweede jaar van Psychologie. Ik doe dit in de Engelse track. Naast mijn studie werk ik als 
bijlesgever bij Bijlesnetwerk. 
 
Vanaf de start van mijn studie ben ik gelijk actief geweest bij SPiN. In mijn eerste studiejaar heb ik in 
de settelcommissie gezeten en dit jaar ben ik voorzitter van de studiereiscommissie. Aankomend jaar 
ben ik commissaris promotie intern in het bestuur van SPS-NIP Nijmegen.  
 
Ik stel mezelf kandidaat voor de Raad van Advies, omdat het mij een uitdaging lijkt om samen met de 
rest van de raad, advies te geven aan het nieuwe bestuur. Daarnaast vind ik het interessant dat de 
Raad van  Advies een iets terughoudende rol heeft binnen SPiN, maar dat je als lid van de Raad van 
Advies wel op de hoogte bent van wat er zich allemaal afspeelt achter de schermen. Ik denk dat ik 
geschikt ben voor deze functie omdat ik ondertussen toch wel een globaal idee heb van wat er bij 
SPiN gebeurt, en wat belangrijk is voor SPiN. Ik denk dat ik mijzelf wel op de nodige afstand kan 
zetten, om toch kritisch te blijven kijken naar wat het nieuwe bestuur gaat doen met de Algemene 
Ledenvergaderingen, en bij de beleidstukken. Als laatste punt ben ik voornemend om, naast de Raad 
van Advies, in een commissie van SPiN zitting te nemen. Graag hoor ik de mening van de ALV 
hierover.  
 
Ik hoop hiermee de ALV voldoende te hebben geïnformeerd. Eventuele vragen beantwoord ik graag 
tijdens de ALV.  
 
Met vriendelijke groet, 
 
Tim Bouman   
 


