
Beste ALV, 

 

Middels deze brief willen wij, de SollicitatieCommissie (SoCo), verslag uitbrengen van het 

sollicitatie- en selectieproces. Ook wordt met deze brief een motivatie gegeven over de 

voorgedragen voorstelbesturen, ingaand op zowel de individuele kandidaten als de 

bestuurssamenstelling, aan de ALV. Echter is dit wel een niet-bindend advies; de verkiezing 

van het bestuur ligt bij de ALV 

 

Dit jaar is er naast de sollicitatiegesprekken ook een teamdag geweest. Dit was voor ons als 

SoCo fijn om de kandidaten in een wat meer informele setting te zien samenwerken, nadenken 

en overleggen. Hierop kregen wij van de sollicitanten een positieve eerste reactie. Op basis 

van de gevoerde gesprekken en de teamdag zijn wij als SoCo op de volgende opties 

uitgekomen. 

 

Optie 1: 

Voorzitter: Anne-fay de Jong 

Secretaris: Max Rutjes 

Penningmeester: Sverre Overdijk 

Commissaris Onderwijs*: Carlijn Pool 

Commissaris Extern*: Tim de Groot 

Commissaris Intern*: Joost Koning 

 

Optie 2: 

Voorzitter: Joost Koning 

Secretaris: Anne-fay de Jong 

Penningmeester: Sverre Overdijk 

Commissaris Onderwijs*: Carlijn Pool 

Commissaris Extern*: Tim de Groot 

Commissaris Intern*: Max Rutjes 

 

Optie 3: 

Voorzitter: Anne-fay de Jong 

Secretaris: Max Rutjes 

Penningmeester: Tim de Groot 

Commissaris Onderwijs*: Sverre Overdijk 

Commissaris Extern*: Fay Heemskerk 

Commissaris Intern*: Joost Koning 

 

Optie 4: 

Voorzitter: Anne-fay de Jong 

Secretaris: Tim de Groot 

Penningmeester: Sverre Overdijk 

Commissaris Onderwijs*: Carlijn Pool 

Commissaris Extern*: Fay Heemskerk 

Commissaris Intern*: Max Rutjes 

 

(*commissaristitels onder voorbehoud) 

 



Anne-fay: 

Allereerst bespreken wij de meest ervaren ACD’er onder de sollicitanten. Anne-fay kwam op 

ons over als een enthousiast en vastberaden persoon. Daarnaast kwam uit het gesprek 

duidelijk naar voren dat Anne-fay hart voor de vereniging heeft en deze goed kent door haar 

ervaring in verschillende commissies. Daarnaast is er naar voren gekomen dat zij goed is in 

het houden van overzicht. Deze eigenschappen vonden wij goed passen bij de functie 

voorzitter. Om deze reden staat Anne-fay in optie 1, 3 op de voorzitters positie. In het gesprek 

kwam ook naar voren dat Anne-fay eventueel bereid was om de secretaris taak op zich te 

nemen. Aangezien overzicht houden daar ook een belangrijk aspect is vinden wij dat zij in 

optie 2 als secretaris ook tot haar recht zou komen.  

 

Max: 

Dan de jongeling van het geheel. Als eerstejaars gaf Max ons de indruk dat hij houdt van 

duidelijkheid en afspraken. Daarnaast was hij tijdens het gesprek ook zelfverzekerd. Door 

deze eigenschappen denken wij dat Max geschikt is als secretaris. Daarom staat max in optie 

1 en 3 als secretaris. Behalve deze functie denken wij dat Max ook voor een frisse blik in de 

ABC kan zorgen als Commissaris Intern*, waardoor er nieuwe creatieve ideeën voort kunnen 

komen uit de ABC. Om deze redenen staat in optie 2 en 4 als Commissaris Intern*. Ook 

denken wij dat Max, ondanks dat hij momenteel nog eerstejaars is, stevig genoeg in zn 

schoenen staat voor de vereniging en tegengas kan bieden wanneer nodig. 

 

Sverre: 

Sverre heeft natuurlijk al 2 jaar als penningmeester van de ABC gediend en heeft hij de nodige 

ervaring opgedaan in het boekhouden. Naast zijn ervaring was Sverre nog steeds enthousiast 

om de rol van penningmeester op zich te nemen. Deze twee redenen maakten het voor ons 

makkelijk om Sverre in optie 1, 2 en 4 op de functie penningmeester neer te zetten. Verder 

heeft hij een duidelijke visie op het samenvoegen van de rekening, waar tijdens deze ALV ook 

over gesproken zal worden. Naast het penningmeesterschap zou Sverre ook geschikt zijn 

voor de rol van Commissaris Onderwijs*. Zo heeft Sverre al jaren in de OC gezeten, is hij 

studentvoorlichter geweest en heeft hij mede hierdoor een passie gekregen voor het 

onderwijs. Daarom staat Sverre in optie 3 op de functie onderwijs. Aangezien hij volgend jaar 

masterstudent is denken wij dat hij ook voor deze groep ACD’ers een belangrijke rol kan 

spelen in de functie van Commissaris Onderwijs*.  

 

Carlijn: 

Carlijn kwam op ons over als een enthousiast persoon met een echte visie voor het onderwijs. 

Ook bleek dat ze goede contacten heeft binnen de opleiding, gedeeltelijk doordat ze al een 

tijd studievoorlichter is van de opleiding scheikunde. Dit betekent ook, hoewel ze zelf het 

nieuwe curriculum niet volgt, ze veel presentaties heeft gegeven over het nieuwe curriculum 

en hierdoor kennis van zaken heeft. Daarnaast had zij een duidelijke visie op de invulling van 

deze functie. Om deze redenen zien wij Carlijn als een goede Commissaris Onderwijs*, zoals 

te zien in optie 1, 2 en 4. In optie 3, met Sverre op onderwijs, zal zij buiten het bestuur vallen, 

aangezien wij vinden dat de andere kandidaten de andere functies beter kunnen invullen dan 

Carlijn. 

 

Tim: 

Meestal solliciteren bestuursleden (behalve bij 74-75 natuurlijk) niet voor een volgend 

bestuursjaar als ze nog bezig zijn. Onze huidige penningmeester echter wel. Tim is een 



enthousiaste jongen die houdt van dingen organiseren en regelen, daarom denken wij dat Tim 

geschikt is voor veel commissiewerk. Zo heeft hij afgelopen jaar ook met veel plezier een BEC 

georganiseerd en heeft hij vanuit zijn huidige functie als penningmeester ook ervaring binnen 

een bestuur. Hierdoor zien wij Tim op de eerste plaats als de ideale Commissaris Extern*, 

waar hij terug te vinden is in optie 1 en 2. Echter denken wij dat Tim, met zijn huidige ervaring 

ook door kan als penningmeester, zoals te zien in optie 3. Zijn enige valkuil hier is dat hij te 

veel gezellig commissiewerk op zich wilt nemen en het daardoor misschien te druk krijgt. Ook 

heeft Tim aangegeven eventueel secretaris te willen worden indien nodig. Daarom is hij in 

optie 4 terug te vinden als secretaris.  

 

Joost: 

Joost is een gezellige jongen die voor goede sfeer binnen de ABC kan zorgen. Door deze 

gezellige sfeer denken wij dat Joost een creatief klimaat kan genereren binnen de ABC. 

Daarnaast heeft hij ook al ervaring binnen de ABC, dit is natuurlijk niet nodig, maar hij kan 

hierdoor wel voor sturing zorgen binnen een nieuwe ABC. Daarom staat Joost in optie 1 en 3 

als Commissaris Intern*. Verder zien wij Joost ook als een voorzitter. Hoewel Joost erg houdt 

van gezelligheid, kan hij dit wel scheiden van de serieuze dingen binnen een bestuur. Ook 

vonden wij Joost een erg open karakter, wat fijn is voor iemand die als gezicht van de 

vereniging fungeert. Om deze reden staat Joost in optie 2 als voorzitter. 

 

Fay: 

Last but not least, het oud-SLA bestuurslid. Fay leek ons in eerste instantie wat 

terughoudender en minder enthousiast dan de andere kandidaten bij de sollicitatie en 

teamdag. Wij dachten dat dit lastig kan worden met haar eerste functievoorkeur, voorzitter. 

Waar het belangrijk is om het voortouw te nemen en je ook je bestuursleden moet kunnen 

enthousiasmeren voor activiteiten of het uitvoeren van hun taken. Echter vinden wij Fay wel 

een karakter hebben voor een bestuursfunctie door haar ervaring in verschillende commissies 

en het SLA-bestuur. Dan echter in de functie Commissaris Extern*, zoals terug te zien is in 

optie 3 en 4 waar ze haar kwaliteiten kan laten gelden als een competent bestuurslid zonder 

te veel op de voorgrond te hoeven treden en anderen aan te sturen binnen het bestuur. 

 

Optie 1 & 2: 

In optie 1 & 2 zitten de meeste sollicitanten op functies waar wij achten dat ze hun taken het 

best kunnen vervullen en gedurende het hele jaar gewoon motivatie en plezier zullen hebben 

voor hun taken. Het probleem waar we als SoCo tegenaan liepen was dat niemand op de 

functie van secretaris had gesolliciteerd. Echter hebben zowel Anne-fay als Max aangegeven 

dat ze deze functie zouden willen vervullen. 

De verdeling van de taken voorzitter, secretaris en Commissaris Intern* is bij deze functies is 

voor ons om het even. Zowel Anne-fay als Joost zouden een competente voorzitter zijn. Anne-

fay en Max zouden allebei een goede secretaris zijn. Verder zouden Joost en Max allebei een 

leuke Commissaris Intern* zijn, waar Joost een ervaren ABC-lid is en Max hier juist een frisse 

blik op zou kunnen hebben. 

 

Optie 3: 

Dit is volgens ons de beste verdeling van taken waar zowel Fay een plek binnen het bestuur 

heeft als waar Tim zijn taken als penningmeester kan vervolgen. Verder staat Sverre hier op 

Commissaris Onderwijs* omdat hij deze rol ook zeer goed zou kunnen vervullen. 

 



Optie 4: 

Als laatste vonden we belangrijk dat er een optie was waar er geen relaties zullen zijn binnen 

tussen de sollicitanten aan het begin van het bestuursjaar. We hebben hier voor Anne-fay als 

voorzitter gekozen omdat Joost ook met Sverre samenwoont en dit misschien ook tot ongelijke 

verhoudingen zou kunnen leiden. 

 

Van deze vier opties gaat onze voorkeur uit naar 1 of 2. We zien hier iedereen het meest tot 

hun recht komen en kijkende naar besturen van eerdere jaren zien we de bestaande relaties 

geen probleem vormen voor het komende bestuursjaar. 

Mochten er nog vragen of opmerkingen zijn n.a.v. deze brief, is de SoCo uiteraard bereid om 

deze te beantwoorden op de Verkiezings-ALV. 

Hoogachtend, 

De Sollicitatiecommissie 

Floris Blom, Gijs Rombouts, Jaap Osseweijer & Martijn ten Brink 


