Ivar – Voorzitter

Hey! Ik ben Ivar, hopelijk de komende voorzitter in 2018. Ik zit in mijn tweede jaar van fps met de
major aardwetenschappen. Muziek maken is mijn grootste hobby, en je vind me dan ook vaak
gitaar spelend in het hok. Ook ben ik natuurlijk erg actief binnen spectrum, vorig jaar zat ik in de
zeil commissie en dit jaar organiseer ik de wintersport. Door het besluit van de soco, waar ik
natuurlijk heel blij mee ben, wordt ik dus waarschijnlijk de voorzitter van spectrum. Naast dat ik
erg uitkijk naar dit komende jaar vind ik het ook best spannend. Maar dit gaat zeker lukken met de
rest van het kandidaatsbestuur!

Fleur – Secretaris

Hoi lieve Speccies,
Mijn naam is Fleur Muller en eind december hoorde ik dat ik de kandidaat voor de bestuursfunctie
van secretaris ben. Spannend, superleuk, en ik heb er erg veel zin in! Ik hou van organiseren en
regelen en ben in de afgelopen maanden groot fan geworden van Spectrum. Ik heb er vol
vertrouwen in dat ik er samen met de andere bestuurskandidaten een topjaar van ga maken. Nog
wat weetjes over mij: in september ben ik begonnen aan de studie FPS en in januari wordt ik
twintig. Ik ben geboren en getogen in Den Haag en woon sinds kort in de bruisende Pijp. Na de
middelbare school heb ik een jaartje in Amerika aan een College gestudeerd en gereisd. Ik houd
van gezelligheid, zeilen, puppy&#39;s, reizen en lekker eten (dit was ook mijn motivatie om bij de
KoCo te gaan). Ik ken al vele van jullie van borrels of reisjes, maar als je niet weet wie ik ben kun je
me herkennen aan mijn enthousiasme en grote glimlach. Zo niet, stalk mijn Facebook of Insta en
spreek me vooral aan op de volgende borrel! Ik kijk er naar uit om jullie allemaal te leren kennen.

Claire – Penningmeester

Hee lieve allemaal,
Wellicht hebben jullie mij al eens rond zien lopen met mijn blauwe tas en ontploft haar; ik ben
Claire Hoogenboom, eerstejaars Bèta-Gamma en ik ben door de SoCo verkozen tot kandidaatpenningmeester 2018. Op dit moment ben ik voorzitter van de BarCo. Dit vind ik ongelooflijk leuk,
maar ik wil meer voor onze studievereniging kunnen betekenen; vandaar dat ik gesolliciteerd heb
voor penningmeester. Nu hoor ik jullie denken: allemaal leuk en aardig, maar wie zegt dat wij ene
Claire goed genoeg vinden? Naja, dat kan ik niet voor jullie beslissen, wel kan ik jullie vertellen dat
ik enorm veel zin heb komend jaar deel te zijn van het bestuur en dat ik hoop dat jullie mij tijdens
de kies-ALV deze mooiste functie van het bestuur toe zullen vertrouwen!
Dat klinkt natuurlijk een beetje slijmerig, “de mooiste functie”, maar ik meen het wel als ik zeg dat
deze functie mij het meest aanspreekt. Met een voorganger als Liz is de lat voor de volgende
penningmeester hoog gelegd, maar mijn naam is niet voor niets HOOGenboom (ha ha) en ik weet
zeker dat ik er met haar tips en mijn motivatie iets heel moois van zou kunnen maken.
Ik hoop jullie allemaal te zien (en horen) 9 januari!
Liefs!

Kyra – Commissaris Activiteiten

Beste liefste Speccies,
Ik ben kyra, misschien kennen jullie mij al of heb je me wel eens zien rondlopen. Ik ben 19 jaar en
geboren en getogen Amsterdammer. Ik zit nu in m’n eerste jaar van Beta-Gamma en in de Kleine
activiteiten commissie en kan niet geloven dat ik ben geselecteerd als kandi commissaris
activiteiten. Naast het studeren en Spectrum doe ik aan zingen in een bandje waarmee ik eens in
de zoveel tijd ook op treed. Maar dat zal niet de enige keer zijn dat je mij zal horen zingen, dat doe
ik ook graag op de borrels en dan het liefst de themaborrels. Zoals de geniale schaars in het paars
borrel. Je moet weten, mijn lievelingskleur is al een aardig tijdje paars dus dacht ik, laat ik mijn
haar paars verven, maar tevergeefs. Tot 2 keer toe werd het binnen een week blauw. Misschien de
volgende keer roze proberen, wordt het dan paars.
Anyways, ik zie er naar uit een jaar jullie nog verder te verrijken met geslaagde activiteiten, bier en
gezelligheid!
Groetjes

Maureen – Commissaris Onderwijs

Lieve Speccies,
Ook ik stel mij graag aan jullie voor. Ik ben Maureen Minnema, 18 jaar en sinds een halfjaar fiets ik
op mijn frieslandfietsje door Amsterdam om daar Bèta-gamma te studeren. Inderdaad, ik kom
dus uit Friesland en draag dit vol trots bij mij, maar al direct bij de eerstejaarsdagen veroverde ook
Spectrum een grote plek in mijn hart. Ik twijfelde als cultuurliefhebber (ik speel zelf dwarsfluit en
piano) dan ook niet om mij direct aan te sluiten bij de cultuurcommissie om zo iets voor de
Spectrumleden te kunnen betekenen. Nu een halfjaar later ben ik kandidaat voor commissaris
onderwijs en hoop ik zo mijn bijdrage aan deze geliefde vereniging naar een geheel nieuw level te
mogen tillen. Ik heb altijd al een passie gehad voor organiseren en kan niet wachten om na de
leerlingenraad en de schoolkrant, waar ik op mijn middelbare school actief in was, nu ook op de
Universiteit het studielijden te mogen verlichten met alle studiegerelateerde activiteiten die
Spectrum biedt. Wil je meer over me weten, spreek me dan vooral eens aan als je me ziet lopen op
Science Park en anders hoop ik je te zien op de Kies-ALV!
Liefs Maureen

Jeroen – Commissaris Extern

Howdy! Ik ben Jeroen, 20 jaar, 2e jaars FPS’er met een major in aardwetenschappen. Ik ben
geboren in de VS, opgegroeid in Haarlem en vorig jaar trots ingeschreven als Amsterdammer. Dit
jaar hoop ik de nieuwe functie commissaris extern te vervullen. Dit houdt in dat ik naast het
organiseren van 6 diverse reizen ook verantwoordelijk ben voor de Promocie en de Aqcie. In mijn
eerste jaar heb ik vanuit de Promocie met veel plezier trailers, aftermovies en foto’s voor, na en op
de reizen gemaakt. De relaxte en open sfeer van de reizen maken me altijd enthousiast. Dit jaar
hoop ik dan ook een aantal geweldige reiscommissies samen te stellen die voor Spectrum super
succesvolle reizen gaan realiseren. Ik ben specifiek voor Extern gegaan omdat ik veel persoonlijke
reiservaring heb en de uitdaging aan wil gaan om de reizen voor iedereen een geweldige ervaring
te maken. Ik heb vertrouwen dat we samen de wereld over kunnen liften, de Limburgse kou
overwinnen en na het borrelen meestal ongedeerd thuis komen.
Nog een Spectraculair jaar toegewenst!

