
Sollicitaties 

De sollicitaties voor een functie in het CSN-bestuur in het jaar 2019-2020 zijn open! 

Hieronder beschrijven wij, de bestuursleden van het CSN-bestuur van 2018-2019, allemaal 

onze functie. Heb je interesse in één van deze functies, of lijken meerdere je interessant? 

Stuur dan een mail met je CV en een motivatiebrief naar bestuur@csnijmegen.nl.  

 

Helen Nagelhout (voorzitter) 

Voorzitter zijn klinkt voor sommige mensen misschien een beetje eng. Weet ik daar wel 

genoeg voor? Ken ik wel genoeg mensen uit andere verenigingen? Kan ik dat wel? Die 

vragen heb ik zelf ook allemaal gehad, maar ze doen er eigenlijk helemaal niet zo toe. Je 

hebt als voorzitter namelijk twee belangrijke taken: het overzicht bewaren (op het gebied van 

agenda’s en het leiden van vergaderingen), en er voor zorgen dat jouw bestuur zijn werk kan 

doen. En omdat het bestuur elk jaar anders is, moet de voorzitter ook elk jaar een andere 

insteek hebben. Ben jij iemand die het overzicht goed kan houden, goed kan luisteren en de 

leiding kan nemen? Ben jij iemand die voor je bestuur klaar kan staan waar nodig, en hen 

kan helpen met het uitvoeren van hun taken? Of ben je iemand die dit graag wil doen en 

veel vragen wil stellen en hulp wil zoeken om ze uit te voeren? Dan nodig ik je van harte uit 

om te solliciteren voor de functie van voorzitter!  

 

Lisa Schmeinck (vicevoorzitter) 

Dit jaar mag ik, Lisa Schmeink, vicevoorzitter zijn van CSN. Vicevoorzitter is een tamelijk 

nieuwe functie binnen het bestuur, de functieomschrijving stond dus ook niet helemaal vast. 

Afgelopen jaar heb ik mij vooral beziggehouden met de PR en social media, heb ik de 

organisatie van veel activiteiten geleid en heb ik bij verschillende vergaderingen en 

overleggen gezeten.  

Het organiseren van de activiteiten kostte soms veel tijd, vooral om alle puntjes op de i te 

zetten. Maar het loont wel en natuurlijk zijn er genoeg mensen die je willen helpen! Het is 

geweldig leuk om het eindresultaat van jouw inspanningen en die van anderen te kunnen 

zien. Het is handig als je creatief bent en goed taken kunt verdelen. 

Daarnaast heb ik dus de social media-accounts bijgehouden (Facebook en Instagram). Dit is 

niet veel werk, maar hier kun je ook je creatieve sappen laten vloeien! Het is wel belangrijk 

dat je zelf ook veel van social media afweet en goed weet hoe je mensen via deze weg kunt 

enthousiasmeren. 

Omdat je ook aan veel vergaderingen mee zal doen en een handjevol externe 

verantwoordelijkheden hebt, is het belangrijk dat je sociaal bent en goed je stem kunt laten 

horen. Dit kan misschien eng zijn, maar het is ook erg leuk om via deze weg nieuwe mensen 

uit andere verenigingen te leren kennen. 

Dus: ben je sociaal, creatief en gestructureerd, lijken deze taken jou wel wat? Voel je dan vrij 

om te solliciteren!  

 

Jaël Roorda (secretaris) 

De taak van secretaris is een hele leuke taak waarbij je vooral veel aan het schrijven bent. 

Vind je dit leuk en ben je goed in het ordenen van belangrijke informatie, dan is deze taak 

ook wat voor jou. Ik kan het je van harte aanbevelen! 

De belangrijkste twee activiteiten waar je veel mee bezig zal zijn, zijn het ordenen van de 

mail en het schrijven van de notulen. Ook moet de papieren post in de gaten gehouden 

worden en schrijf je updates over de activiteiten van het bestuur. Verder kan je natuurlijk ook 

de anderen helpen bij het organiseren van verschillende activiteiten en bezoek je allerlei 
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bestuursgerelateerde evenementen. Het verschilt heel erg per week hoeveel je met je taken 

bezig bent: de ene week heb je alleen maar de mail om bij te houden en in een andere week 

is het wat drukker, maar ik denk dat rond de 8 uur per week wel een goed gemiddelde is. 

Daarmee is deze bestuurstaak uitstekend geschikt om naast je studie te doen. 

Ik heb persoonlijk een hele gezellige tijd met mijn bestuur. Het is heel erg leuk om zo close 

met mensen van andere studentenverenigingen samen te werken en te zien wat je samen 

allemaal neer kan zetten. Wil je dit ook? Solliciteer dan! 

 

Niels van Harten (penningmeester) 

Houd jij van cijfertjes? Of ben je iemand die graag zichzelf iets nieuws aanleert en werk je 

zorgvuldig? Dan is de functie penningmeester misschien wel iets voor jou. Als 

penningmeester van het CSN-bestuur ben je verantwoordelijk voor de financiën van CSN. 

Je stelt aan het begin van het jaar een begroting op en maakt aan het eind van het jaar een 

financieel jaarverslag. Verder beheer je de bankrekening van CSN en houd je de in- en 

uitgaven van zowel CSN als StudentAlpha Nijmegen bij. Daarnaast help je mee met het 

organiseren van activiteiten en ga je langs bij de lidverenigingen en op constitutieborrels van 

andere besturen. 

 

Lisa de Jager (politiek functionaris) 

De politiek functionaris vertegenwoordigt alle christelijke studenten van de verenigingen 

aangesloten bij de koepel der CSN in de Universitaire Studentenraad (USR). Dat doet hij of 

zij samen met vijf andere benoemde koepelvertegenwoordigers en de acht gekozen 

fractieleden. Samen met andere partijen zoals de faculteitsraden, de ondernemingsraad en 

het college van bestuur kijkt deze raad wat er speelt op de universiteit en wat er verbeterd 

kan worden op gebied van bijvoorbeeld campusvoorzieningen, welzijn, onderwijs, etc. Door 

het jaar heen zijn er acht vergadercycli van zes weken waarin de USR veel overleg voert, 

contacten onderhoudt en vergadert met de faculteitsraden, de ondernemingsraad en het 

college van bestuur. De hoeveelheid tijd die je erin steekt, kan verschillen van 10-20 uren 

per week, soms meer. Dat is ook afhankelijk van hoeveel tijd je er zelf in wilt steken. Binnen 

het CSN-bestuur is de politiek functionaris ook algemeen bestuurslid en voert samen met de 

andere bestuursleden de taken uit, zoals het organiseren van activiteiten of het bezoeken 

van de lidverenigingen. Het is belangrijk dat de politiek functionaris ook betrokken is bij deze 

activiteiten is, zodat hij of zij weet wat er speelt bij de achterban. Op deze manier kunnen de 

christelijke studenten zo goed mogelijk vertegenwoordigd worden in de USR. Heb je dus 

gevoel voor politiek, vind je het leuk om buiten je christelijke bubbel te treden en scherp te 

zijn op de belangen van de christelijke student? Solliciteer dan vooral! Mocht je nog meer 

willen weten dan sta ik ook zeker open voor een gesprek. 

 


