
 

 

 

 

 

 

 

Lieve leden, 

Zoals jullie misschien al wel hebben gemerkt zijn vanaf vandaag de 

sollicitaties voor een bestuursjaar bij TW!ST geopend! Mocht jij je afvragen 

wat een bestuursjaar bij TW!ST inhoudt, wat de taken zijn van een 

bestuurslid, of heb jij interesse om zelf een bestuursjaar bij TW!ST te doen? 

Dan is deze nieuwsbrief voor jou.  

WAT DOET HET (KANDIDAATS)BESTUUR? 

Wanneer jij van ons een telefoontje krijgt dat jij een plekje hebt gekregen in 

het kandidaatsbestuur van de leukste studievereniging van Groningen 

begint het bestuursleven gelijk. Dat jij dit plekje hebt gekregen wordt 

namelijk aan de rest van de leden en besturen van andere verenigingen 

bekend gemaakt tijdens de bekendmakingsborrel. Voor deze borrel ga je 

samen met het bestuur en je medekandidaten uit eten. Hier leer je elkaar 

kennen en krijg je alle nodige informatie voor de aankomende periode. 

Daarna gaan we gezamenlijk naar ’t Gat van Groningen waar om 

middernacht het bestuur haar kandidaatsbestuur bekend maakt. Je zult het 

dus nog eventjes geheim moeten houden. Wanneer jij en jouw 

medekandidaten bekend worden gemaakt, klimmen jullie op de bar. Dit is 

het begin van je kandidaatsperiode. Vervolgens worden jullie door heel veel 

besturen van andere verenigingen gefeliciteerd en als dat voorbij is gaan we 

buiten foto’s maken met jullie, het bestuur en een aantal oud-besturen van 

TW!ST. 

Na deze onvergetelijke avond loop je gelijk mee met het bestuur, met name 

het bestuurslid wiens functie jij gaat opvolgen. Je wordt meegenomen naar 

bestuursvergaderingen, constitutieborrels en eventueel sponsorafspraken 

of studieverenigingoverleggen.  

Met je medekandidaten samen stellen jullie een beleidsplan en een 

begroting op. In dit beleidsplan verwerk je alle plannen die jullie voor onze 

geliefde studievereniging hebben tijdens jullie bestuursjaar. 

Na een aantal weken vind het overdrachtsweekend plaats. Hier gaat het 

bestuur en het kandidaatsbestuur samen een weekendje weg. Tijdens dit 

weekend kom je alles te weten over TW!ST, het bestuur en jouw specifieke 

functie. Je krijgt vanaf dat moment ook toegang tot de mail en de 

bestuursdrive en jullie opgestelde beleidsplan wordt door het bestuur 

bekeken en samen met jullie besproken.  

 

   

NIEUWSBRIEF 
BESTUURSJAAR 
2019-2020  |  BESTUURSEDITIE 

BELANGRIJKE DATA 

SOLLICITATIES: 

16 MRT: OPENING 

SOLLICITATIES 

Interesse in een bestuursjaar bij 

TW!ST? Vanaf nu is het mogelijk 

om jouw motivatiebrief en CV te 

sturen naar 

bestuur@twistgroningen.nl  

15 APR: BESTUURINTERESSE 

BORREL 

20:00: Café The Crown   

Een avond waar je langs kan 

komen om te praten met het 

bestuur en oud-bestuursleden van 

TW!ST. Hier kun je alle vragen 

stellen die je hebt over het doen 

van een bestuursjaar. 

20 APR: OPEN 

BESTUURSVERGADERING 

17:00: USVA 

Kom een kijkje nemen bij onze 

vergadering en zie hoe een 

bestuursvergadering bij TW!ST er 

aan toe gaat.   

29 APR: SLUITING SOLLICITATIES   

Laatste dag waarop jij jouw 

sollicitatie op kan sturen. Waar 

wacht je nog op? 

13 MEI: BEKENDMAKING 

KANDIDAATSBESTUUR 

21:30: ’T Gat van Groningen  

Om middernacht wordt het 

kandidaatsbestuur van TW!ST 

2020-2021 bekendgemaakt! 

Staat deze avond in het teken 

van jou?    

mailto:bestuur@twistgroningen.nl


 

 

Vanaf dit weekend krijg je steeds iets meer verantwoordelijkheid en 

neem je geleidelijk aan steeds wat meer taken over van het bestuurslid 

met dezelfde functie, zodat je goed voorbereid jouw bestuursjaar kunt 

beginnen. Dat bestuursjaar begint vanaf de overdrachts-ALV in 

september. Hier zullen jij en je medekandidaten namelijk officieel 

worden ingehamerd als het bestuur van TW!ST 2020-2021! 

Als bestuur vergader je minimaal één keer per week. Hier bespreek je 

alles wat er gaande is binnen de vereniging, met de commissies, de 

binnengekomen mails en de aankomende activiteiten. Verder ben je 

natuurlijk aanwezig bij alle activiteiten van TW!ST. Wat een bestuursjaar 

verder inhoudt is afhankelijk van jouw functie, vandaar dat verder in 

deze nieuwsbrief staat wat elke functie inhoudt. 

WAT HEB JE AAN EEN BESTUURSJAAR? 

Het doen van een bestuursjaar levert heel veel dingen op. Ten eerste 

krijg je een onbreekbare band met je bestuursgenoten, omdat je heel 

veel samenwerkt en samen het bestuursjaar doorloopt. Daarnaast leer je 

heel veel bestuursleden kennen van andere studieverenigingen van 

voornamelijk letterenstudies. Je ziet hen tijdens constitutieborrels, 

kandidaatsbekendmakingen, maar ook organiseer je samen activiteiten. 

Naast dat het doen van een bestuursjaar goed is voor het ontwikkelen 

van nieuwe sociale contacten, is het ook goed voor je professionele 

ontwikkeling. Je leert samenwerken, gestructueerd en georganiseerd te 

werk gaan, omgaan met verantwoordelijkheid en nog veel meer. Een 

bestuursjaar staat dan ook ontzettend goed op je CV. Meerdere oud-

bestuursleden van TW!ST hebben dankzij het doen van hun bestuursjaar 

een baan gevonden. 

HOEVEEL TIJD KOST HET DOEN VAN EEN BESTUURSJAAR? 

Hoeveel tijd je kwijt bent per week varieert erg per periode en per 

functie. Gemiddeld zul je ongeveer 10 uur per week met je 

bestuurstaken bezig zijn. In de periode van de kandidaatsbekendmaking 

tot de overdrachts-ALV zal het wat drukker zijn, vanwege het opstellen 

van het beleidsplan en de constitutieborrels.  

HOE KUN JE SOLLICITEREN? 

Ben je door deze nieuwsbrief enthousiast geworden om te solliciteren 

naar één of meerdere van de bestuursfuncties? Je kunt solliciteren door 

een mail te sturen met je motivatiebrief en CV naar 

bestuur@twistgroningen.nl. Vermeld hierin ook naar welke functie je 

solliciteert. Als we jouw sollicitatie hebben ontvangen zullen wij jou 

uitnodigen voor een gesprek. Wanneer de sollicitaties zijn gesloten, 

maken wij een selectie. We kijken welke functie het beste bij wie past en 

wie er goed samen zouden kunnen werken. Na het vormen van het 

kandidaatsbestuur zullen wij jou bellen met de uitslag of je aangenomen 

bent. 

Solliciteren kan tot 29 april! 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTERESSEGESPREK: 

Ben je geïnteresseerd in het doen 

van een bestuursjaar, maar zou je 

graag meer willen weten? Geen 

probleem, je kan met ons alle vijf 

contact opnemen en al jouw 

vragen stellen of een 

interessegesrpek aanvragen.  

Contact opnemen kan door een 

WhatsApp bericht of een mail te 

sturen naar onderstaande 

adressen: 

Gwen Stienstra - Voorzitter 

voorzitter@twistgroningen.nl 

Tel. 0637424215 

Anne Spoelstra - Secretaris 

secretaris@twistgroningen.nl 

Tel. 0640545392 

Kim Borgonje - Penningmeester 

penningmeester@twistgronigen.nl 

Tel. 0630922198 

Nynke Kuipers - Commissaris intern 

intern@twistgroningen.nl 

Tel. 0611943070 

Lotte Seuren - Commissaris extern 

extern@twistgroningen.nl 

Tel. 0615515026 

Algemeen 

bestuur@twistgroningen.nl  
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Lief lid, 

Mijn naam is Gwen Stienstra en dit jaar mag ik de mooie functie van 

voorzitter vervullen bij TW!ST. Als voorzitter leid je de wekelijkse 

vergaderingen en de algemene ledenvergaderingen. Je bent het gezicht van 

de vereniging en het aanspreekpunt voor je leden.  

Je taak als voorzitter is om overzicht te behouden binnen je vereniging, 

commissies en je eigen bestuur. Je behoort te kijken of alles goed gaat 

binnen de vereniging en waar nodig oplossingen aan te dragen. Dit doe je 

natuurlijk in nauwe samenwerking met de rest van je bestuur.  

Samen met de commissaris extern heb je veel contact met andere 

studieverenigingen. Zo wordt er één keer in de zes weken een 

studieverenigingenoverleg (SVO) georganiseerd. Als voorzitter onderhoud je 

ook de banden met faculteitspartijen, door één keer in de zoveel tijd bij 

elkaar te zitten om te horen wat er binnen de universiteit speelt. 

De kb-bekendmaking, waar je als kandidaatsvoorzitter wordt aangekondigd, 

is het feestelijke begin van je kandi-periode. Vanaf dat moment loop je mee 

met de voorzitter en ervaar je wat het inhoudt om voorzitter te zijn van 

onze vereniging. Je kijkt eerst rustig mee met vergaderingen, woont 

afspraken bij en stapje voor stapje mag jij diezelfde taken uitvoeren. Als 

kandidaatsvoorzitter hoef je het natuurlijk niet allemaal in een keer te 

kunnen, dus het is fijn dat je nog op iemand kan terugvallen.  

Je moet als kandidaatsbestuur ook samen een beleidsplan gaan schrijven 

voor jullie bestuursjaar. Als kandidaatsvoorzitter leid je de vergaderingen die 

hierover gaan. Dit is een goed opstapje om te kunnen wennen aan het 

voorzittersschap en het leiding nemen.  

In je kandi-periode zullen er veel constitutieborrels plaatsvinden. Een 

constitutieborrel is een borrel waarop een bestuur viert dat ze zijn 

ingehamerd. Zie het als een feestje waar je viert dat je bestuursjaar is 

begonnen. Op deze borrels worden vele besturen van andere verenigingen 

uitgenodigd en is het een goede plek om te socializen met andere 

verenigingen. Dit levert niet alleen nieuwe vriendschappen op, maar ook 

eventuele gemixte activiteiten met andere verenigingen. Als voorzitter houd 

je op een ‘consti’ altijd een felicitatiepraatje tegen het net ingehamerde 

bestuur, vaak met een grappig of kenmerkend cadeau van je vereniging.  

Je kandidaatsperiode komt ten einde op de overdrachts algemene 

ledenvergadering (O-ALV, zoals de meeste zeggen). Een spannend moment 

als aankomend voorzitter. Hier hamer je als voorzitter jezelf in en daarna de 

rest van je bestuur. Je presenteert je beleidsplan en hamert nieuwe 

commissies in. Vanaf dit moment sta je aan het roer van het schip! 

Het leuke aan voorzitter zijn voor mij is dat je overal bij bent betrokken. Je 

behoort overzicht te behouden binnen de vereniging en dat maakt dat je 

van van alles op de hoogte wordt gehouden. Aangezien de taken van een 

voorzitter niet altijd even concreet zijn, maakt dit het een heel afwisselende 

functie, wat ik erg leuk vind.  

 

 

VOORZITTER 

 

 

 

 

 

 

Naam:  

Gwen Stienstra 

Functie:  

Voorzitter 

Leeftijd:  

20 

Opleiding:  

Ba Taalwetenschap jaar 2 

Mail: 

voorzitter@twistgroningen.nl 

Tel.:  

0637424215 

Mooiste herinnering aan 

mijn bestuursjaar: 

De consti’s na de inhamering. 

Het is een ontzettend gezellig 

begin van je bestuursjaar, 

vaak met mooi weer en een 

biertje in je handen. 

Waarom solliciteren voor 

een bestuursjaar? 

Een bestuursjaar levert je 

zoveel op. Je ontwikkelt je als 

persoon, verrijkt je sociale 

omgeving en leert ontzettend 

veel nieuwe dingen. 

Waarom solliciteren voor 

voorzitter? 

Als voorzitter heb je de 

touwtjes in handen. Als je er 

van houdt om leiding te 

nemen en graag je stem laat 

horen is dit de functie voor jou! 

mailto:voorzitter@twistgroningen.nl


 

 

Op constitutieborrels een praatje houden vond ik eerst wel een beetje 

spannend, maar nu vind ik dat erg leuk om te doen. Omdat je het 

aanspreekpunt bent van de vereniging leer je ontzettend veel nieuwe 

mensen kennen, wat ik ontzettend gezellig vind! 

Als voorzitter is het belangrijk, zoals eerder genoemd, dat je het overzicht 

behoudt, maar daarnaast ook dat je de rust kunt bewaren. Het is natuurlijk 

ook erg van belang dat je over leidinggevende kwaliteiten beschikt en niet 

bang bent om het woord te voeren voor een groep. Dit kan bij een 

constitutieborrel zijn of bij het geven van een kort praatje bij een activiteit.  

Naast het leiding geven is natuurlijk ook belangrijk dat je een luisterend oor 

kan bieden aan leden, commissies en je eigen bestuur en beschikt over 

empathisch vermogen. Als je als bestuur ergens niet uitkomt, ben jij degene 

die de definitieve doorslag geeft voor een beslissing. Daarnaast is het 

belangrijk dat je durft om iemand op zijn fouten te wijzen. Tot slot is het 

belangrijk dat je aangeeft wat er moet gebeuren en de stand van zaken goed 

bijhoudt.  

Mijn bestuursjaar heeft mij ontzettend veel gebracht. Ik heb ontzettend veel 

nieuwe mensen leren kennen, waaronder natuurlijk mijn andere vier 

bestuursgenoten. Je ziet elkaar meerdere keren per week en hebt als 

voornaamste doel dat alles op rolletjes loopt. Je leert elkaar goed kennen en 

krijgt natuurlijk ook veel van elkaars privéleven mee. Dit heeft mij vier 

nieuwe waardevolle vriendschappen opgeleverd! 

Daarnaast heb ik door het voorzitterschap meer zelfvertrouwen gekregen en 

mijzelf ook uit kunnen dagen in deze functie. Een ALV presenteren? Een jaar 

geleden had ik je uitgelachen. Nu heb ik veel meer vertrouwen in mijn 

presentatie skills en laat ik nog duidelijker weten hoe ik over dingen denk, in 

mijn bestuur, maar ook mijn privéleven. Ik heb ook geleerd dat het belangrijk 

is om samen te werken als een team.  

Ik heb het ook als fijn ervaren dat ik nu gemakkelijker om ga met moeilijke of 

ingewikkelde situaties waarin jij het aanspreekpunt bent. Ik kan nog beter 

rustig blijven en dingen goed relativeren, waardoor je dit soort situaties in 

mijn opinie op de beste manier kan handelen. Daarnaast was het ook erg 

interessant om meer te weten over wat er binnen de universiteit speelt.  

Tot slot is het contact met andere (studie)verenigingen echt een hele leuke 

bijkomstigheid van het bestuursjaar, omdat je nieuwe, verschillende mensen 

leert kennen. Samen bijkletsen op consti’s of buiten bestuursactiviteiten nog 

samen wat drinken. 

Vorig jaar heb ik zelf lang getwijfeld over het doen van een bestuursjaar, 

maar ik heb geen moment spijt gehad van mijn keuze!  

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Lieve leden, 

Mijn naam is Anne Spoelstra en ik ben dit jaar de secretaris bij TW!ST. Als 

secretaris ben je verantwoordelijk voor het bijhouden van de algemene 

bestuursmail. Elke functie heeft haar eigen mail adres, maar de meeste 

mails komen binnen op de bestuursmail. Ik beantwoord de mails die binnen 

komen, stuur mails die verstuurd moeten worden en bespreek de mails die 

besproken moeten worden tijdens de bestuursvergadering.  

Het bijhouden van de mail is afwisselender dan je denkt. Ik heb contact met 

onze leden en besturen van andere verenigingen, wat vaak wat 

laagdrempeliger is, maar ik heb ook contact met bedrijven en de RUG, wat 

professioneler is. Ik vond het eerst best spannend om professionele mails te 

schrijven of een mail te sturen die gelijk naar 100 man wordt verstuurd. Je 

bent toch het “gezicht” van de vereniging, al zien de ontvangers geen 

gezicht, maar alleen schriftelijk taalgebruik. Toch voelt het wel als een hele 

verantwoordelijkheid, maar wel een waar je snel comfortabel mee wordt.        

Tijdens de vergaderingen ben ik verantwoordelijk voor de notulen. Alles wat 

wordt besproken schrijf ik op, zodat iedereen kan terugvinden wat we 

hebben besproken en welke beslissingen we ook alweer hadden gemaakt. 

Denk je het allemaal wel te kunnen onthouden? Think again, die notulen zijn 

vaak toch een stuk nuttiger dan eerst gedacht. Het voordeel van notuleren? 

Je bent altijd met je hoofd bij de vergadering.  

Verder schrijf ik elke maand de nieuwsbrief van TW!ST waarin ik jullie op de 

hoogte houd van de activiteiten die hebben plaatsgevonden en de 

activiteiten die in die maand plaats gaan vinden. Ook staat er elke maand 

een nieuwe foto- en TW!ST-er van de maand in de nieuwsbrief. Dit jaar heb 

ik aan de nieuwsbrief een extra kolom toegevoegd, zodat er ruimte is voor 

een extraatje zoals een sinterklaasgedicht, valentijnsgedicht, promotie voor 

merchandise, noem maar op. Maar als mijn opvolger ben je vrij om jouw 

eigen draai aan de nieuwsbrief te geven. Ik vind het heel leuk om de 

nieuwsbrief te schrijven. Vooral om de opties voor de foto van de maand uit 

te zoeken en te bedenken welk lid in het zonnetje gezet mag worden als 

TW!ST-er van de maand. 

Maar het leukste van mijn taken is toch wel het schrijven van de 

almanakstukjes. Studieverenigingen waar wij veel contact mee hebben 

sturen uitnodigingen naar ons om iets in hun almanak te schrijven. Hier zit 

altijd een thema aan verbonden. Bij het schrijven van de almanakstukjes kan 

ik al mijn creativiteit kwijt. Het ene thema is wat moeilijker dan het andere, 

maar dat maakt het juist een uitdaging. Ook hierbij is wat je schrijft 

representatief voor de vereniging, daarom wil ik altijd een zo leuk mogelijk 

almanakstukje neerzetten. 

Bij het takenpakket van de secretaris hoort ook de leden- en 

vriendenadministratie. Dit is met name aan het begin van je 

bestuursperiode een grote taak. Je stuurt een mail naar alle leden en 

vrienden met de vraag of ze lid willen blijven. Je verwerkt alle af- en 

aanmeldingen in het leden- en vriendenbestand en houdt dit gedurende het 

bestuursjaar bij. Je zorgt er ook voor dat de maillijsten up-to-date zijn, zodat 

de nieuwe leden de mails van TW!ST ontvangen en de afmelders geen mails 

meer ontvangen.         

 

SECRETARIS 
  

 

 

 

 

  

 

 

Naam:  

Anne Spoelstra 

Functie:  

Secretaris 

Leeftijd:  

24 

Opleiding:  

Ba Taalwetenschap jaar 2 

Mail: 

secretaris@twistgroningen.nl 

Tel.:  

0640545392 

Mooiste herinnering aan 

mijn bestuursjaar: 

De letterenbesturenborrel. Hier 

realiseerde ik mij pas hoeveel 

leuke nieuwe mensen ik heb 

leren kennen door mijn 

bestuursjaar.  

Waarom solliciteren voor 

een bestuursjaar? 

Je ontwikkelt zoveel goeie 

eigenschappen en leert zoveel 

nieuwe mensen kennen, dat 

vind je niet ergens anders op 

zo’n leuke manier.  

Waarom solliciteren voor 

secretaris? 

Je kunt alles in je eigen tijd 

inplannen, dat is bij de andere 

functies veel minder het geval. 

Ook vind ik dit persoonlijk de 

creatiefste functie.  

mailto:secretaris@twistgroningen.nl


 

 

Een andere taak van de secretaris is het uittypen van het beleidsplan dat je 

samen met je bestuursgenoten opstelt en het uittypen van de secretarieel 

(halfjaar)verslagen die je samen met de voorzitter opstelt. Ik maakte mij hier 

in het begin best zorgen over, want ik had geen idee wat er in zou moeten 

staan, maar gelukkig zijn er genoeg voorbeelden van voorgaande jaren, 

voorgangers die je om hulp kan vragen en een Raad van Advies (RvA) die 

alles controleert. Die zorgen waren dus achteraf nergens voor nodig. 

Als secretaris ben je ook verantwoordelijk voor het maken van de header op 

Facebook waarin de activiteiten staan die in die maand plaatsvinden. Verder 

plaats ik na de activiteit de gemaakte foto’s in een album op de besloten 

Facebookpagina en beheer ik samen met de commissaris intern de 

Instagram van TW!ST (door mij genoemd: TW!STagram). 

Tijdens de constitutieborrels, een borrel waar een bestuur viert dat ze 

ingehamerd zijn, schrijft de secretaris in het gastenboek. Ook hier is het 

belangrijk een leuk tekstje te verzinnen. Constitiutieborrels zijn namelijk de 

momenten om sociale contacten te leggen met andere besturen. Je gaat al 

snel gezichten herkennen, vervolgens weet je ook welke naam, vereniging en 

functie bij dat gezicht hoort en nog weer kort daarna sta je op elke consti 

weer even met elkaar te babbelen. Ik vind consti’s echt ontzettend gezellig. 

Je bent alsnog bezig met je bestuurstaken door te socializen, het 

ingehamerde bestuur te feliciteren en, als secretaris, in het gastenboek te 

schrijven, maar toch voelt het als een ontspanningsmoment samen met 

andere besturen. Het is fijn om even met elkaar te kletsen over het 

bestuursleven, of privéleven, en het gebeurt ook vaak dat we elkaar om 

advies of tips vragen. Op constitutieborrels wordt ook geen muziek gedraaid, 

het draait echt om het socializen. Ik ben nog al een kat-uit-de-boom-kijk-

mens, dus ik had nooit gedacht dat het zo makkelijk zou gaan om met 

mensen in gesprek te komen, maar een simpele vraag als: “van welk bestuur 

ben jij?” doet blijkbaar al wonderen.  

Als kandidaatssecretaris neem ik jou vanaf de kandidaatsbekendmaking mee 

in het leven van de secretaris. Eerst mag je rustig met mij meekijken en zal ik 

jou uitleggen hoe alles in z’n werk gaat. Beetje bij beetje zul je wat van mijn 

taken gaan overnemen, zoals het notuleren en het schrijven van mails. Dit ga 

je steeds zelfstandiger kunnen doen, zodat je er na de zomervakantie 

helemaal klaar voor bent om aan de slag te gaan als secretaris van TW!ST. 

Als secretaris is het handig om goed overzicht te houden en geordend te 

werken. Je hebt een groot takenpakket, dus het is makkelijk om iets te 

vergeten. Verder is het prettig als je houdt van schrijven en creatief bent. 

Snel kunnen typen kan als secretaris ook zeker geen kwaad, maar maak je 

geen zorgen als je niet over al deze eigenschappen beschikt. Als je 

geïnteresseerd bent in de functie van secretaris, zijn al deze dingen te leren.  

Vorig jaar nam ik de beslissing om te solliciteren voor een bestuursjaar bij 

TW!ST en het is één van de beste keuzes die ik in mijn leven heb gemaakt. Ik 

kan meer; me professioneel opstellen, overzicht houden, georganiseerd 

werken, ik durf meer; creatief schrijven, sociaal te zijn, meer mezelf te zijn en 

ik ken zoveel nieuwe leuke mensen. Ik heb vrienden gemaakt bij besturen 

van andere verenigingen die ik anders nooit had ontmoet en natuurlijk ben 

ik ontzettend goed bevriend geraakt met mijn bestuursgenootjes en die 

vriendschap had ik voor geen goud willen missen.   

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Hoi, 

Mijn naam is Kim Borgonje en ik ben dit jaar de penningmeester van 

TW!ST. Als penningmeester ben je verantwoordelijk voor het geld van de 

vereniging. Een belangrijke taak dus, maar daarom ook heel leuk.  

Wanneer je kandidaatspenningmeester bent heb je nog niet meteen de 

TW!ST-pas in jouw bezit en ben je nog niet verantwoordelijk voor de 

administratie. Deze periode is vooral om te kijken bij jouw voorganger en 

hoe die alles doet. Je zult alles stap voor stap uitgelegd krijgen en mag 

alles vragen. Je hoeft zeker geen rekenwonder te zijn om een goede 

penningmeester te zijn, want tegenwoordig heb je daar de computer 

voor. Bovendien zijn er allerlei ingebouwde controles om te zorgen dat 

er geen fouten worden gemaakt. Verder zal ik er alles aan doen om het 

mijn opvolger zo gemakkelijk mogelijk te maken.  

De kandi-periode is naast leren vooral bedoeld om plezier te hebben met 

jouw nieuwe bestuursgenootjes. Er zijn genoeg activiteiten en borrels 

om elkaar beter te leren kennen en alvast de andere kandidaatsbesturen 

te ontmoeten. Voor je echt begint als penningmeester in september 

maak je een begroting voor komend jaar, deze presenteer je vervolgens 

op de O-ALV. In de begroting staat waar jullie als bestuur het geld aan uit 

gaan geven, wat het sponsordoel wordt en wat het budget wordt van de 

commissies. Vervolgens maak je halverwege het jaar het financieel 

halfjaarverslag met de stand van zaken en deze presenteer je op de H-

ALV. Tenslotte presenteer je in september het financieel jaarverslag.  

Als penningmeester zorg je dat iedereen betaalt, maar ook dat je als 

vereniging de inkomende facturen betaald. Daarnaast werk je samen 

met de commissaris extern om facturen op te stellen voor de sponsoren. 

Maar ook houd ik me bezig met het aanvragen van subsidie voor de 

vereniging en het aanvragen van een bestuursbeurs. Bovendien houd je 

toezicht op wat de commissies doen met hun geld. Maar de belangrijkste 

taak is het bijhouden van de financiën van de vereniging, oftewel de 

financiële administratie. Hieronder valt het verwerken van alle 

transacties in het kas- en bankboek en het bijwerken van de vorderingen. 

De financiën worden nog eens gecontroleerd door de KasCo. Deze 

commissie controleert jouw werk, maar je kunt ook altijd bij ze terecht 

voor vragen. Als penningmeester is het belangrijk dat je je zaakjes goed 

op orde hebt en secuur te werk gaat. Een overzichtelijke drive met alle 

bonnetjes en facturen genummerd scheelt al een hele hoop.  

Buiten mijn penningmeestertaken doe ik ook andere dingen vanuit het 

bestuur. Zo organiseer ik samen met een aantal andere verenigingen dit 

jaar Esgalatie (een jaarlijks gala) en houd ik me bezig met het organiseren 

van de familiedag. Een bestuursjaar betekent naast een druk leven ook 

heel veel gezelligheid. Als bestuur word je uitgenodigd voor allerlei 

borrels, feesten en andere bijeenkomsten. Ook word je vanuit de 

universiteit betrokken bij zaken die spelen in de faculteit. Dit is erg leuk 

omdat je zo inspraak krijgt in belangrijke zaken op de faculteit.  
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Naam:  

Kim Borgonje 

Functie:  

Penningmeester 

Leeftijd:  

22 

Opleiding:  

Ma Computercommunicatie 

Mail: 

penningmeester@twistgronigen.nl 

Tel.:  

0630922198 

Mooiste herinnering aan mijn 

bestuursjaar: 

Kerstdiner met mijn 

bestuursgenoten. 

Waarom solliciteren voor een 

bestuursjaar? 

Doe eens gek en kruip uit je 

comfortzone. 

Waarom solliciteren voor 

penningmeester? 

Als penningmeester heb je veel 

vrijheid en macht, dat is stiekem 

toch wel erg fijn om te hebben.  
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Als bestuur is het belangrijk dat je elkaar op de hoogte houdt van wat je doet 

en wat er binnen de vereniging speelt. Daarom hebben we elke week een 

bestuursvergadering die meestal minstens twee uur duurt. Hierin bespreken 

we alles wat besproken moet worden of wat we kwijt willen. Tijdens deze 

vergaderingen moeten er vaak beslissingen genomen worden, maar gelukkig 

zijn we het vaker wel met elkaar eens dan niet.  

Door te solliciteren voor het bestuur van TW!ST ben ik een stapje uit mijn 

comfortzone gegaan, maar dit heeft mij uiteindelijk heel veel opgeleverd. Ik 

kende geen van mijn bestuursgenoten echt voor de kandi-periode, hierdoor 

vond ik het best spannend om een intensief bestuursjaar met ze aan te gaan. 

Maar doordat je zoveel tijd met ze doorbrengt leer je ze al snel beter kennen 

en wen je al snel aan elkaar, want doordat je allemaal hetzelfde meemaakt 

creëer je al snel een band. Na een paar weken leek het alsof ik ze al 

maanden kende.  

Na onze kandi-periode vol lol, begon het echte werk. In het begin was dit 

ook nog wel even spannend aangezien je nu toch echt verantwoordelijk bent 

voor een hele vereniging. Gelukkig heb je elkaar en kun je altijd terugvallen 

op het oud-bestuur als je er even niet uitkomt. Dat is ook een ding dat ik heb 

geleerd tijdens mijn bestuursjaar, mensen willen je graag helpen en je hoeft 

het echt niet allemaal alleen te doen. Voor jou is het ook allemaal nieuw en 

niemand verwacht dat je dat in één keer perfect doet. Bovendien heb ik zo’n 

lief bestuur dat ze ook altijd voor me klaar staan voor dingen die niks te 

maken hebben met de vereniging. Ik heb er dus echt 4 vriendinnen bij.  

Iets waar ik ook wel tegenop keek waren al die borrels waar je moest 

socializen met mensen die eigenlijk helemaal niet kent. Gelukkig kijkt er 

niemand raar op als je uit het niks een gesprek met ze begint of vraagt van 

welke vereniging ze zijn en wat ze doen. Daarnaast is er bier in overvloed 

wat mij op sommige momenten toch wel wat op weg heeft geholpen. 

Bovendien heb je vaak genoeg overeenkomstig om over te praten.  

Naast deze dingen heeft deze keuze me nog zoveel meer opgeleverd, iets 

wat ik van tevoren nooit had kunnen bedenken. Oftewel, ik heb geen 

moment spijt van mijn keuze om te solliciteren.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Hey allen,  

Mijn naam is Nynke Kuipers en ik ben dit jaar de commissaris intern van 

studievereniging TW!ST. Als commissaris intern ben je de contactpersoon 

tussen het bestuur en de leden. Als er ergens problemen zijn, kunnen 

mensen bij mij terecht. De commissies staan onder mijn toezicht. Als het 

kan ben ik bij commissievergaderingen aanwezig en help ik commissies als 

ze niet meer weten hoe ze het aan moeten pakken. Na de vergaderingen 

lees ik de notulen en vertel ik tijdens de bestuursvergaderingen waar de 

commissies mee bezig zijn.  

Tijdens de kandidaatsperiode ga je met je voorganger mee naar 

commissievergaderingen. Zo kun je bij iedere commissie zien hoe zij te werk 

gaan en kun je kijken wat voor houding je voorganger aanneemt. Door goed 

op te letten heb ik tijdens deze periode besloten welke commissies we 

wilden behouden of oprichten. De hele maand september ben je druk bezig 

met het promoten van de commissies en vervolgens met de sollicitaties. 

Tijdens de O-ALV worden zowel het nieuwe bestuur als de nieuwe 

commissies ingehamerd. Vanaf dit moment begint het echte werk! Opeens 

zijn de commissies echt jouw commissies geworden en moet je echt alleen 

naar de vergaderingen toe. Dit is in het begin even wennen. Je weet niet 

zeker of een commissie daadwerkelijk klikt met elkaar, maar als dit 

uiteindelijk goed blijkt te gaan en alles op rolletjes loopt, ben je toch wel 

trots dat het allemaal gelukt is.  

Gedurende het jaar blijf je nadenken over welke commissies goed werken, 

hoe je bijvoorbeeld de opkomst kan verbeteren en wat er anders kan. Zo 

wilden we dit jaar graag een nieuwe commissie oprichten, dit is uiteindelijk 

de SportCie geworden. Dit heb ik bedacht, daarna uitgewerkt en de 

sollicitaties geopend. Het feit dat deze commissie nu ingehamerd is en bezig 

met evenementen organiseren is een vet gevoel.  

Naast de commissies beheer ik ook de sociale media, samen met de 

secretaris. Ik maak de Facebook evenementen aan en maak de Insta stories. 

Hierin promoot ik de evenementen van te voren en plaats ik foto’s of 

filmpjes tijdens evenementen.  

Als commissaris intern is het heel belangrijk om goed je agenda bij te 

houden. Ik moet altijd precies weten wanneer evenementen aangemaakt 

moeten worden, en dus ook wanneer alles plaatsvindt. 

Commissievergaderingen en evenementen zijn altijd op andere momenten 

en plaatsen. Soms heb ik drie vergaderingen op een dag en zit je de hele dag 

gezellig in de harmo. Andere dagen heb je helemaal geen vergaderingen of 

ga je bij een commissie thuis eten. Ik vind zelf deze afwisseling heel prettig. 

Door de commissievergaderingen spreek ik de (actieve) leden ook vaak 

buiten onze activiteiten, ik merk dat ik daardoor een goede band heb met 

bijna alle leden.  

Als commissaris intern is het belangrijk dat je sociaal aangelegd bent, goed 

overzicht kan houden en niet bang bent om te zeggen wat je ergens van 

vindt. Verder ben ik bijvoorbeeld ook nog bezig om ons actieve leden 

weekend te plannen en bewerk ik de foto’s van de maand. Ik ben de 

persoon die onder de 5 leukste foto’s een reactie teken van Facebook  

 

COMMISSARIS 

INTERN 

 

 

 

 

 

 

Naam:  

Nynke Kuipers 

Functie:  

Commissaris Intern 

Leeftijd:  

20 

Opleiding:  

Ba Taalwetenschap jaar 2 

Mail:  

intern@twistgroningen.nl 

Tel.:  

0611943070 

Mooiste herinnering aan 

mijn bestuursjaar: 

Ons bestuursweekend in 

Tallinn! Het voelde alsof we 

met ons gezinnetje op 

vakantie waren. 

Waarom solliciteren voor 

een bestuursjaar? 

Persoonlijk en professioneel 

leer je zo veel. Het is een kans 

die je alleen nu kunt 

aangrijpen. 

Waarom solliciteren voor 

commissaris intern? 

Het is de meest sociale functie. 

Je bent altijd in contact met 

leden. Daarnaast is het een 

concrete functie, waardoor je 

altijd precies weet wat je 

wanneer moet doen en waar 

je moet zijn.  

mailto:intern@twistgroningen.nl


 

 

plaats, zodat iedereen in de besloten groep kan stemmen welke foto hij/zij 

nou het leukste vond.  

Tot nu toe heeft het bestuursjaar mij heel veel gezelligheid en nieuwe 

contacten gebracht. Op de vele consti’s leer je andere besturen kennen. In 

het begin kan het best wel een beetje overweldigend zijn, maar na een tijdje 

merk je toch echt dat je een band krijgt met andere bestuurders. Je snapt 

elkaar heel goed, maar je ziet ook hoe anderen dingen aanpakken. Zo kun je 

toch ook weer van elkaar leren.  

Daarnaast heb ik natuurlijk ook heel veel geleerd van onze eigen vereniging 

en de leuke leden. Zo heb ik geleerd goed de grote lijnen van activiteiten te 

zien. Ik weet precies wat georganiseerd moet worden en wanneer. Ik weet 

wat er op welk moment geregeld moet worden en check bij de commissies 

of alles gebeurt. Gelukkig heb ik hele fijne commissies samengesteld, 

waardoor alles bijna altijd op rolletjes verloopt!  

Ook ben ik zelfverzekerder geworden. Je moet natuurlijk een andere rol 

aannemen dan dat je voorheen had op een activiteit. In het begin voelt dat 

nog wat raar, maar ik heb wel gemerkt dat ik me daar steeds zekerder bij 

voel. Als bestuur werk je erg nauw met elkaar samen, je ziet elkaar bijna elke 

dag. In het begin dacht ik dat dit misschien wel lastig zou zijn, maar je leert 

goed om bestuurszaken van privé te onderscheiden. Je komt er achter wat 

nou elkaars sterke en zwakke punten zijn en je leert deze te benutten en 

elkaar te helpen waar nodig.  

Naast commissaris intern, ben ik officieel ook de vice-voorzitter van TW!ST. 

Dit houdt eigenlijk in dat ik de vergadering leidt als de voorzitter niet 

aanwezig kan zijn, en op consti’s houd ik met diezelfde reden ook wel eens 

het praatje. Gelukkig hoeft dit bijna nooit, maar hierdoor heb ik ook een 

klein beetje van het voorzitterschap geproefd tijdens dit jaar. Dit is ook heel 

leuk en voorzitter zijn is ook een leuke uitdaging.  

Toch had ik niks liever willen zijn dan commissaris intern. Ik ben blij dat mijn 

voorgangers deze functie aan mij hebben gegeven en ik denk dat deze 

functie ook echt goed bij mij past.  

Nu halverwege dit jaar kan ik wel zeggen dat mijn bestuursgenootjes mijn 

beste vrienden zijn geworden. We hebben naast alle verplichtingen zo veel 

lol met elkaar. Als je erover nadenkt hoe kort we elkaar kennen, is het echt 

bijzonder hoe je in zo’n korte tijd zo’n hechte band met mensen op kan 

bouwen. Ik kan me geen leven meer voorstellen zonder mijn 

bestuursgenootjes en het voelt alsof ik ze al jaren ken. Ik had voor geen goud 

al deze ervaringen willen missen, gelukkig hebben we nog even!  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Hallo allemaal,  

Ik ben Lotte Seuren en vervul dit jaar de functie commissaris extern binnen 

Studievereniging TW!ST. Als extern ben je verantwoordelijk voor, jawel, de 

externe contacten. Dit kan te maken hebben met faculteits- en 

universiteitsorganen, maar het heeft vooral te maken met sponsoren. Zo 

ben je als extern verantwoordelijk dat jouw sponsordoel binnen wordt 

gehaald en dit komt natuurlijk niet aanwaaien! Zo vraag je huidige 

sponsoren of ze interesse hebben in een verlenging van het sponsorcontract 

en ga je actief op zoek naar nieuwe sponsoren.  

Daarnaast ga je eens in de zes weken samen met de voorzitter naar een 

studieverenigingenoverleg (SVO), waar je met andere studieverenigingen in 

gesprek gaat over het reilen en zeilen van de vereniging. Hier wissel je 

vooral tips en ideeën met elkaar uit, erg prettig om elkaar te kunnen helpen. 

Zodra je als kandidaatsextern bekend bent gemaakt, loop je met de huidige 

extern mee om te zien hoe alles in z’n werk gaat. Je wordt klaargestoomd 

om het vanaf september alleen te doen, maar natuurlijk kan je nog wel altijd 

terugvallen! Je krijgt inzicht in de sponsorcontracten en het financiële 

plaatje, allemaal ontzettend leerzaam. Zelf kan je dan gaan nadenken over 

welke sponsoren jij graag allemaal wil binden aan onze mooie vereniging. Zo 

leek het mij ontzettend leuk om een karaokebar als sponsor te krijgen, en 

een paar nieuwe restaurants die ook korting bieden voor de leden. Een 

sponsorcontract sluit je namelijk af voor de leden, en als student kan je 

natuurlijk altijd wel korting gebruiken. 

Een gesprek met een sponsor is in het begin heel spannend. Ik was onwijs 

zenuwachtig, mijn eerste gesprek waar ik alleen naartoe ging was namelijk 

naar Staal & Roeland. Al snel voelde ik mij wel op mijn gemak, het is 

namelijk enorm vet dat je de mogelijkheid krijgt om in je eentje de 

vereniging te vertegenwoordigen. Wanneer je dan ook daadwerkelijk een 

sponsor binnen weet te halen, is het echt heel leuk dat je dit zelf voor elkaar 

hebt weten te krijgen! 

Nadat je een deal met een sponsor hebt gesloten, stel je een contract op 

met daarin de overeengekomen afspraken betreffende de samenwerking. 

Deze stuur je naar de sponsor, om het contract vervolgens ondertekend 

terug te krijgen. Je zorgt er voor dat de 

voorzitter/secretaris/penningmeester het ook ondertekent (helaas ben je 

als extern niet gemachtigd om te tekenen) en stuurt het vervolgens door 

naar de penningmeester zodat er een factuur opgesteld wordt. De factuur 

stuur je vervolgens naar de sponsor, waarop de sponsor het geld overmaakt. 

Dit jaar ben ik verantwoordelijk voor de site (www.twistgroningen.nl). Dit is 

niet perse een vaste taak voor de commissaris extern, maar ik heb het dit 

jaar op me genomen. Ik zorg dat de foto van de maand en de TW!ST-er van 

de maand in een maandelijks artikel op de site komen. Daarnaast zorg ik er 

ook voor dat er elk blok een blog online komt te staan. 

 

 

 

COMMISSARIS 

EXTERN 

 

 

 

 

 

  

 

Naam:  

Lotte Seuren 

Functie:  

Commissaris Extern 

Leeftijd:  

20 

Opleiding:  

Ba Taalwetenschap jaar 2 

Mail:  

extern@twistgroningen.nl 

Tel.:  

0615515026 

Mooiste herinnering aan 

mijn bestuursjaar: 

Ons bestuursweekend in 

Tallinn, waar ik mijn 

bestuursgenootjes eerst een 

stukje Brabant heb laten zien.  

Waarom solliciteren voor 

een bestuursjaar? 

Het is een spannende stap, 

maar je gaat er geen spijt van 

krijgen. Niet geschoten is altijd 

mis! 

Waarom solliciteren voor 

commissaris extern? 

Het is onwijs leuk om in gesprek 

te mogen gaan met 

sponsoren en zo de vereniging 

te mogen vertegenwoordigen. 

Je ziet jezelf groeien op dat 

vlak, want het is super 

leerzaam. 
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Buiten al deze taken moet je er natuurlijk ook voor zorgen dat alle afspraken 

rondom contracten worden nageleefd. Zo heb ik een schema met wanneer 

er promotie moet worden gemaakt voor welk bedrijf, welk logo in de 

nieuwsbrief en in de NOAM moet en zorg ik dat de logo’s op de site kloppen. 

Tot slot ben je betrokken met andere verenigingen. Zo heb ik zo nu en dan 

contact met de commissaris extern van andere verenigingen, en heb ik laatst 

het Talencongres georganiseerd samen met Gwen en twee bestuursleden 

van ZaZa (studievereniging Nederlandse Taal & Cultuur). Het is heel leerzaam 

om samen te werken met verschillende verenigingen, zo zie je dat iedere 

vereniging het op haar eigen manier doet. 

Deze functie is onwijs leerzaam aangezien je op heel veel verschillende 

plekken komt en je gezicht laat zien. Ideaal om te netwerken, zowel in het 

taalwetenschappelijke werkveld als daarbuiten. De afwisseling tussen 

formeel contact met sponsoren en informeel contact met leden is 

ontzettend fijn. Nu het eind van mijn bestuursjaar nadert draai ik mijn hand 

er niet meer voor om om op gesprek te gaan met een potentiële sponsor. 

Een bestuursjaar is super leerzaam omdat je ook leert samenwerken met 

elkaar en daarnaast als extern ook met sponsoren. 

Het is belangrijk om als commissaris extern sociaal ingesteld te zijn. Je moet 

je professioneel op kunnen stellen, durven om (telefonisch) contact op te 

nemen met sponsoren en om bij ze langs te gaan. Daarnaast heb je een 

groot verantwoordelijkheidsniveau nodig, aangezien je als extern het gezicht 

van de vereniging bent richting externe contacten. Het is natuurlijk ook 

handig om een vlotte babbel te hebben, daarmee gaat het je een stuk beter 

af ;) 

Tot nu toe is het doen van een bestuursjaar één van de beste keuzes die ik 

heb gemaakt tijdens mijn studiecarrière. Het heeft me vooral op sociaal 

gebied veel gebracht. Wij zijn als bestuur namelijk ontzettend naar elkaar 

toe gegroeid. Ik heb vier hele leuke meiden mogen leren kennen en samen 

hebben we de vereniging draaiende weten te houden. Een jaar met intensief 

samenwerken wat er voor heeft gezorgd dat ik deze meiden voor altijd in 

mijn hart heb gesloten. Daarnaast heeft het mij persoonlijk verder laten 

ontwikkelen. Ik heb mijn professionele netwerk uitgebreid en sta steviger in 

mijn schoenen. Je moet namelijk tijdens overleg met het bestuur en ook met 

sponsoren soms opstaan voor wat jij denkt dat goed is. Een slechte deal met 

een sponsor is namelijk niet wat je graag wil en je zal zelf moeten opkomen 

voor het belang van de vereniging in zo’n samenwerking. Zoals je al leest 

geeft een bestuursjaar je enorm veel, allemaal dingen die je niet uit een 

studieboekje leert.  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

INSTAGRAM TAKE-OVER 

De komende weken zal ieder bestuurslid een week lang de Instagrampagina van TW!ST overnemen om te 

laten zien hoe een week in haar leven als bestuurslid van TW!ST er uit ziet.  

Commissaris extern - Lotte Seuren: 16 maart t/m 22 maart 

Commissaris intern - Nynke Kuipers: 23 maart t/m 29 maart 

Penningmeester - Kim Borgonje:  30 maart t/m 5 april 

Secretaris - Anne Spoelstra:   6 april t/m 12 april 

Voorzitter - Gwen Stienstra:   13 april t/m 19 april 

 

 

 

 

 

STUDIEVERENIGING TW!ST GRONINGEN 

GEGEVENS:      E-mail: 

        bestuur@twistgroningen.nl 

Postadres:           

Oude Kijk in ’t Jatstraat 26     

9712 EK Groningen     Gwen Stienstra:  voorzitter@twistgroningen.nl 

        Anne Spoelstra:  secretaris@twistgroningen.nl 

Website: www.twistgroningen.nl   Kim Borgonje:  penningmeester@twistgroningen.nl 

Facebook: Studievereniging TW!ST   Nynke Kuipers: intern@twistgroningen.nl 

Instagram: twistgroningen    Lotte Seuren:  extern@twistgroningen.nl 

 

SponsorKliks: Gebruik deze link om gratis TW!ST te sponsoren! 
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