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Beste leden,  

Het 36e bestuur der GSV Excalibur nodigt u van harte 

uit voor de verkiezings-ALV van 25 juni 2020. De ALV 

zal beginnen om 18:30 uur en zal plaatsvinden via ZOOM. De link waarmee u tot de ALV kunt 

toetreden zal voor de vergadering worden doorgestuurd.  Tijdens de verkiezings-ALV zullen de 

kandidaten die hebben gesolliciteerd voor het 37e bestuur zichzelf voorstellen en hun visie 

geven op komend verenigingsjaar. Hierna kan worden gestemd op de desbetreffende 

kandidaten.  

Het bestuur verzoekt u vriendelijk om op tijd aanwezig te zijn en de stukken van tevoren 

goed door te lezen. Machtigingen kunnen, voorzien van twee handtekeningen, tot vijf minuten 

voor aanvang worden gemaild naar excalibur@let.ru.nl. De ALV zal in beginsel worden 

voorgezeten door de voorzitter van het 36e bestuur, mocht er echter behoefte zijn aan een 

andere voorzitter staat de ALV hier vrij in om een andere voorzitter voor deze vergadering aan 

te wijzen. Indien dit het geval is wordt u verzocht dit of voorafgaand aan de ALV of tijdens de 

mededelingen kenbaar te maken. Tekstuele vragen of opmerkingen kunnen voor aanvang van de 

ALV via een e-mail kenbaar worden gemaakt.  

Met vriendelijke groet,  

Dionne Wilbrink 

Voorzitter van het 36e bestuur der GSV Excalibur 

 

 

 

AGENDAPUNT TIJDSINDICATIE OMSCHRIJVING STATUS 

1.  18:30-18:35 Opening en vaststellen agenda Ter vaststelling 

2.  18:35-18:45 Mededelingen en ingekomen stukken Ter bespreking 

3.  18:45-18:55 Lijst met toezeggingen  Ter bespreking 

4.  18:55-19:05 Notulen ALV 25-05-2020 Ter vaststelling 

5.  19:05-19:30 Voorstellen kandidaten Ter bespreking 

6.  19:30-19:50 Stemming kandidaten 37e bestuur Ter instemming 

7.  19:50-20:00 Wat verder ter tafel komt Ter bespreking 

8.  20:00-20:10 Rondvraag en sluiting Ter bespreking 



Geachte bestuur, geachte leden, 

 

Met deze brief wil ik graag mijn kandidaatstelling voor de functie van voorzitter van het 37ste 

bestuur der GSV Excalibur bekendmaken. 

 

Om de leden die minder of niet bekend met mij zijn beter kennis met mij te laten maken zal ik 

eerst kort iets over mijzelf vertellen. Ik ben Jochem, 23 jaren jong en geboren in het mooie 

Deventer. De geschiedenis heeft mij al sinds ik mij kan herinneren beziggehouden: van het 

moment dat mijn oom me een lege huls gevonden in het Normandische invasiezand liet zien 

toen ik nog maar net begreep wat het woord ‘vroeger’ betekende tot mijn huidige bestaan als 

geschiedenisstudent.  

 Naast de geschiedenis hou ik mij (gelukkig) ook nog met andere zaken bezig. Mijn 

grootste passie is schrijven, en dan met name het schrijven van poëzie. De afgelopen jaren heb 

ik mij hier veel mee bezig gehouden, zowel privé als meer in het openbaar: misschien hebben 

jullie mijn tekstjes wel eens in het HInT zien staan. Tevens ben ik onlangs verkozen tot 

campusdichter van de universiteit, dus op het gebied van schrijven zal ik de komende tijd zeker 

niet stilzitten. 

 Verder ben ik ook een groot muziekliefhebber en sporadisch platenverzamelaar. Mijn 

favoriete genres verschillen nogal van tijd tot tijd, maar schommelen veelal tussen onder andere 

techno, hiphop, progressive en classic rock, ambient, downtempo en neoklassieke muziek. 

 Ten slotte hou ik ook erg van bergwandelen, koken, lezen, grafisch ontwerp, mijn hond 

Aybo en van een goede film of game op zijn tijd. 

 

Sinds het begin van mijn studie ben ik op meerdere manieren bij de GSV betrokken geweest. 

Het collegejaar 2018-19 heb ik zitting genomen in de eerstejaarscommissie. Ik heb het huidige 

collegejaar mijn commissiewerk voortgezet in de congrescommissie. Vooral deze laatste 

betrekking was erg intensief. Ik vond het dan ook erg jammer dat vanwege de maatregelen het 

congres, dat wij in samenwerking met F.C. Sophia organiseerden, niet door kon gaan.  

 Naast mijn commissiewerk ben ik sinds het begin van dit collegejaar ook actief als 

redacteur bij het HInT, waar ik naast het uitvoeren van redactiewerk ook elke editie een stukje 

schrijf.  

 



Hoewel ik de afgelopen jaren wel heb bijgedragen aan de vereniging en zij mij ook veel 

geboden heeft, heb ik nog steeds het gevoel dat ik hierin tekortgeschoten ben. Naast mijn 

commissiewerk hield ik mij redelijk afzijdig van de vereniging. Ik was niet vaak te vinden op 

activiteiten en heb ook niet heel frequent mijn gezicht laten zien op ledenuurtjes of op algemene 

ledenvergaderingen. Dit vind ik jammer. Juist het studentenleven biedt de mogelijkheid tot 

zelfontplooiing, het ontmoeten van nieuwe mensen en het deelnemen aan leuke 

extracurriculaire activiteiten.  

 De motivatie voor mijn sollicitatie zit hem dan ook voornamelijk in twee redenen. Ten 

eerste heb ik mijn commissiewerk telkens erg leuk gevonden. Ik vond het interessant om te 

ontdekken waartoe ik organisatorisch in staat was en hoe ik een steentje kon bijdragen aan de 

vereniging. Ten tweede zou ik, nu ik de kans nog heb, meer betrokken willen raken bij de 

vereniging en haar leden. Ik heb gemerkt dat ik dit engagement de afgelopen twee jaren gemist 

heb en zie deze bestuursfunctie als de ultieme manier om dat met beide handen aan te pakken. 

 

Uiteraard solliciteer ik niet op deze functie zonder mijzelf er geschikt voor te achten. Ik vind 

van mijzelf, en heb sporadisch van mensen om mij heen te horen gekregen, dat ik goed in staat 

ben om overzicht te houden, op weloverwogen wijze knopen weet door te hakken en onder 

hoge druk resultaatgericht en kalm presteer.  

 Tevens vind ik het leuk om te leiden en mensen te ondersteunen. In mijn werk als 

schrijfcoach doe ik dat door mensen bij hun schrijfopdrachten te begeleiden en door voor de 

klas te staan bij verschillende workshops. In mijn capaciteit als dichter sta ik graag voor grote 

groepen mensen voor te dragen en als student geef ik graag presentaties. Ik heb het gevoel dat 

deze kwaliteiten mij zeker zouden helpen als voorzitter van de GSV. 

 

Het komende collegejaar biedt naast de gebruikelijke uitdagingen ook gloednieuwe: hoe 

krabbelt de uni zich weer op? In welke mate kan de GSV de vaksectie bijstaan op dit gebied? 

Hoe kan de vereniging de nieuwe studenten betrokken maken, zonder dat er een ‘fysieke’ 

introductie heeft plaatsgevonden? Veel van dit soort vragen zullen het komende jaar 

beantwoord moeten worden. Als voorzitter zou ik niet schromen om deze uit de weg te gaan.  

 In mijn opinie is het van groot belang om lering te trekken uit de crisis. We zijn de 

afgelopen tijd gedwongen om strenge maatregelen te nemen op onderwijsgebied: tentamens 

worden thuis afgenomen, colleges vinden online plaats en ook studeren moet ineens volledig 

thuis. Hoewel deze ontwikkelingen eerder negatief dan positief lijken, ben ik van mening dat 



het belangrijk is om als bestuur te gaan evalueren hoe deze veranderingen wellicht ook in de 

toekomst ingezet kunnen worden, wanneer de situatie achter de rug is.  

 Zo zijn er studenten die ver van de universiteit af wonen en lange reizen moeten maken 

om deel te kunnen nemen aan het onderwijs en zullen er ook leden van onze vereniging zijn die 

besluiten niet deel te nemen aan activiteiten omdat deze alleen fysiek in Nijmegen plaatsvinden. 

De lessen opgedaan in de huidige situatie zouden in deze gevallen wellicht uitkomst kunnen 

bieden, zoals een bijzondere werkgroep welke alleen digitaal plaatsvindt, voor ver weg 

wonende studenten of studenten met een beperking, of meer digitale activiteiten zoals de 

spelletjesavonden die momenteel georganiseerd worden. Als voorzitter zou ik met mijn bestuur 

hier zeker naar willen kijken. 

 

In meer algemene termen zou mijn visie als voorzitter zich vooral richten op herstellende 

vernieuwing, ondersteuning en verbinding: stapsgewijs herstel van de oude situatie, doch met 

een vernieuwende blik; ondersteuning van studenten die door de situatie vertraging hebben 

opgelopen of andere negatieve gevolgen hebben ondervonden; en verbinding van de nieuwe 

lichting historici in spe aan hun geweldige studievereniging.  

 

Met deze brief hoop ik jullie in voldoende mate te hebben geïnformeerd over mijzelf, mijn 

beweegredenen voor de sollicitatie en mijn visie op de invulling van het voorzitterschap van 

het 37ste bestuur der GSV Excalibur. 

 

Hoogachtend, 

 

Jochem Kruit 



Beste 36ste bestuur en Algemene Ledenvergadering, 

 

Bij dezen wil ik solliciteren voor de functie van penningmeester binnen het 37ste bestuur der GSV 

Excalibur. Ik zal me in deze brief kort voorstellen, mijn motivatie geven voor het solliciteren naar een 

plek in het bestuur en het penningmeesterschap in het bijzonder, en mijn visie voor het komende 

verenigingsjaar toelichten. Voor degenen die mij nog niet kennen: Ik ben Thom Tolboom, ik ben 

twintig jaar oud en zit nu in het derde jaar van de opleiding. Ik kom uit Oss en woon sinds anderhalf 

jaar op kamers in het kleurrijke Hatert. Aan het begin van mijn tweede jaar ben ik actief geworden bij 

de GSV door mezelf aan te sluiten bij de HInT-redactie. Het leuke commissiewerk en de gezelligheid 

binnen de vereniging smaakten naar meer en daarom ben ik ook nog bij de Onderwijs- en 

Lezingencommissie en Internationaliseringscommissie gegaan. Wat betreft hobby’s buiten 

geschiedenis en de vereniging doe ik aan basketbal en darten. Verder ben ik graag buiten om te 

wandelen of fietsen. 

Ik wil graag een bestuursjaar doen omdat het mij een goede kans lijkt om mezelf binnen een 

vertrouwde omgeving verder te ontwikkelen naast mijn studie. Ik heb dit jaar besloten om nog één 

extra jaar over mijn bachelor te doen omdat ik het gevoel heb dat mijn studententijd voorbij vliegt en 

ik er nog niet het maximale uit heb gehaald qua praktische ervaring, noch qua gezelligheid. Een 

bestuursfunctie bij de GSV is naar mijn mening de perfecte invulling voor dit jaar omdat het deze 

twee zaken combineert. De gezelligheid spreekt denk ik voor zich als je kijkt naar alle leuke leden die 

onze vereniging rijk is en daar de diverse activiteiten, borrels en feestjes bij op telt. Ik grijp de kans 

die de rol van bestuurslid mij biedt om meer betrokken te zijn bij de (nieuwe) leden graag aan. Ook 

zie ik ernaar uit om nieuwe vrienden te maken met besturen van andere verenigingen.   

 Als het gaat om praktische ervaring ben ik vooral geïnteresseerd in de verantwoordelijkheid 

en de meer sturende rol die een bestuursfunctie met zich meebrengt. Commissiewerk heeft me laten 

zien hoe tof het is om in teamverband iets neer te zetten – zij het een activiteit of een tijdschrift – 

waar anderen plezier van hebben. Over het algemeen heb ik hierin vaak een ‘uitvoerende’ rol gehad, 

met uitzondering van de Internationaliseringscommissie waar ik als commissiehoofd de 

vergaderingen heb geleid.  Hoewel dit een relatief kleine taak was vanwege de beperkte rol van de 

commissie heb ik wel geleerd dat het belangrijk is om te zorgen voor heldere communicatie, 

duidelijke afspraken en een goede sfeer binnen de groep. Dit zijn zaken waar ik als 

bestuursverantwoordelijke graag zorg voor blijf dragen in bepaalde commissies. Bovendien zal het 

een leerzame ervaring zijn om dit samen met mijn medebestuursleden voor de vereniging in het 

geheel te doen.           

 Meer in het algemeen vind ik het interessant en ook wel een beetje spannend – op een leuke 

manier – om een organisatie als de GSV, samen met een kleine groep vrienden binnen het bestuur en 

een grote groep vrienden in de vereniging als geheel, draaiende te houden. Het leren omgaan met de 

meer officiële zaken als ALV’s en de statuten zal zonder meer zijn voordelen hebben in mijn latere 

loopbaan. En het feit dat je deze zaken in een vertrouwde omgeving samen met je 

medebestuursleden leert, geeft dat soort droge stof toch wat meer kleur. Kort gezegd is het dus het 

kennismaken en omgaan met de officiële zaken en de verantwoordelijkheid, gehuld in een jasje van 

vertrouwdheid en vriendschappelijkheid dat mij motiveert om een bestuursjaar te willen doen bij de 

GSV. 



Het penningmeesterschap is in het bijzonder een rol die ik graag zou willen vervullen binnen het 

bestuur. Het structurele aspect is iets dat mij aanspreekt in deze functie; het feit dat je als 

penningmeester minstens eens per week bezig bent met transacties en het financiële overzicht zorgt 

ervoor dat ik een bepaald ritme kan opbouwen en ook altijd alert ben op wat er in de vereniging 

speelt. Ook wanneer je verder uitzoomt en kijkt naar het verenigingsjaar als geheel heeft de 

penningmeester inzicht, en bovendien ook inbreng, in hoe het jaar er qua activiteiten uit gaat zien 

omdat hij de begroting opstelt. Uit mijn ervaring als commissiepenningmeester voor de Onderwijs- 

en Lezingencommissie weet ik dat het fijn is om dit soort overzicht en controle te hebben en ik denk 

dat het mij zal helpen met het maken van goede beslissingen op een proactieve manier. Verder is het 

aanleren van een basis als het gaat om financiën en boekhouding een mooie aanvulling op mijn 

geesteswetenschappelijke denkkader. Meer dan dat is het ook gewoon een handigheid die in mijn 

latere leven goed van pas gaat komen.        

 Wat mij naast het structurele en het praktische van het penningmeesterschap aanspreekt, is 

het feit dat de functie hiernaast ook ruimte overlaat voor vrije invulling. Natuurlijk kan ik nu nog niet 

met zekerheid zeggen hoe ik die ruimte in zou vullen, dat is immers iets dat je met je 

medebestuursleden afspreekt. Wel hebben bepaalde zaken als internationalisering en samenwerking 

met andere verenigingen mijn interesse en ik hoop hier dan ook wat van mijn tijd in te kunnen 

steken. Verder wil ik mijn tijd natuurlijk het liefste besteden aan de omgang met leden om hen zich 

net zo welkom te laten voelen als ik toen ik bij deze mooie vereniging kwam. 

Mijn visie op aankomend verenigingsjaar verschilt denk ik niet zo sterk van de manier waarop er aan 

dit jaar vorm is gegeven, op de hele coronasituatie na hoop ik natuurlijk. Ik begrijp echter dat we nog 

niet van corona af zijn wanneer het academisch jaar weer begint en dat we voorzichtig en slim 

moeten omgaan met hoe we onze activiteiten op een praktische en logistieke manier vorm gaan 

geven. Toch hoop en denk ik dat de activiteiten en borrels op deze manier doorgang kunnen vinden. 

 Buiten deze crisis lijkt het mij verstandig om op de meeste punten op dezelfde voet door te 

gaan ten opzichte van dit jaar. Hierbij wil ik de nadruk leggen op de twee eerdergenoemde punten 

van internationalisering en samenwerking met andere verenigingen. Dit jaar zijn er voor het eerst 

internationals begonnen aan de bachelor CEH, die wij verwelkomd hebben in onze vereniging. Ik 

denk dat we goed ons best hebben gedaan om hen erbij te betrekken. Helaas viel het aantal 

internationals erg tegen en plukten we daarom maar deels de vruchten van de moeite die we hierin 

hebben gestoken. Wel heb ik gezien dat wanneer internationale studenten deelnamen aan borrels, 

de internationale activiteit en de kleine reis er enthousiasme was bij zowel internationale- als 

Nederlandse studenten. Ook waren onze leden zeer bereid om Engels te spreken wanneer een 

international aan het gesprek deelnam. Ik denk dus dat als de groep internationale studenten 

aankomend jaar groter wordt, wij er als vereniging goed aan doen om ze actief te blijven betrekken 

bij activiteiten. Het organiseren van Engelstalige lezingen of kroegcolleges zou bijvoorbeeld een 

mooie manier zijn om dit te bereiken.        

 Samenwerking met andere verenigingen stelt ons ten slotte in staat om grotere en specialere 

activiteiten te (blijven) organiseren. Ik verwijs hierbij bijvoorbeeld naar het congres, waarvan het 

gezien de matige opkomst eind vorig verenigingsjaar nog onzeker was of het dit jaar wel door zou 

gaan. Door samenwerking met Sophia is er toch nog een congres op poten gezet, dat helaas alsnog 

afgeblazen is door corona. Hetzelfde gold voor de reis naar Aken samen met Soda en OSK, die ik heb 

helpen organiseren maar waarvoor ik zelf bijna te laat was om in te schrijven omdat het na een uur 

of twee al vol zat met enthousiaste GSV’ers. Ook deze reis is afgeblazen maar als het aan mij ligt gaan 



we aankomend jaar zeker. Verder is het denk ik zaak om de ogen open te houden voor mogelijke 

samenwerkingen om zo nieuwe en unieke activiteiten te kunnen organiseren. 

Ik hoop jullie hierbij allemaal voldoende te hebben geïnformeerd over mijn motivatie om aankomend 

jaar als penningmeester zitting te nemen in het 37ste bestuur van de GSV en over de manier waarop 

ik aan dat jaar samen met jullie invulling wil geven. 

Vriendelijke groet, 

Thom Tolboom       



Geachte algemene ledenvergadering en het 36ste bestuur der GSV Excalibur, 

 

Via deze weg solliciteer ik met veel enthousiasme op de functie van Algemeen bestuurslid 

Interne Betrekkingen binnen het 37ste bestuur van onze prachtige studievereniging. 

Voor degene die mij nog niet of nog niet goed genoeg kent, stel ik me mezelf graag voor. Mijn 

naam is Jara van Schijndel en ik ben 21 jaar. Aankomend collegejaar begin ik aan mijn 4e jaar 

van de bachelor. Ik ben geboren in het pittoreske Brabantse stadje Oss, voor velen van jullie 

bekend als de stad van de messentrekkers. Momenteel woon ik op kamers in het centrum van 

Nijmegen. Mijn hobby’s, naast natuurlijk  geschiedenis, zijn badmintonnen, spelletjes spelen, 

reizen, zingen en festivals bezoeken.                                                                  

Deze laatste hobby heeft  dan ook gezorgd voor de eerste contacten die ik met de GSV heb 

gelegd. In het begin van mijn eerste jaar heb ik me met veel plezier aangesloten bij de 

Concertcommissie, waarmee ik de afgelopen 3 jaar al vele festivals heb afgelopen. Dit jaar heb 

ik ook de eer gehad om binnen deze commissie het voorzitterschap op me te nemen. Binnen 

de Concertcommissie heb ik geleerd om goed te plannen en roosters te maken, vaardigheden 

die ik binnen de functie van Algemeen bestuurslid Interne Betrekkingen goed kan gebruiken. 

Naast de Concertcommissie heb ik de afgelopen 2 jaar zitting genomen in de 

Congrescommissie. Binnen deze commissie heb ik veel geleerd over het opzetten van een 

groot evenement en alle aspecten die hierbij komen kijken. Naast het feit dat deze commissies 

mij veel geleerd hebben, heb ik bovenal ontzettend veel plezier uit deze taken gehaald en heel 

veel lol met mijn mede-commissieleden en GSV’ers beleefd tijdens vergaderingen en 

activiteiten. Ervaringen en momenten die ik voor geen goud gemist zou willen hebben. 

Het aankomende collegejaar zou ik graag een steentje willen bijdragen aan onze mooie 

vereniging. Ik vind het erg belangrijk om verschillende activiteiten te organiseren met de GSV 

zodat er voor ieder wat wils bij zit. Daarnaast zet ik me graag in voor de sfeer binnen de 

vereniging. De GSV is voor mij een vereniging waar iedereen zichzelf kan zijn en geaccepteerd 

wordt. Dit geldt voor mij in het bijzonder voor de internationale studenten die sinds afgelopen 

jaar bij onze vereniging zijn gekomen. Het is belangrijk om volgend jaar te proberen deze 

studenten zich nog meer thuis te laten voelen binnen onze vereniging en manieren te zoeken 

om hen meer bij activiteiten te betrekken. Ik zou mezelf omschrijven als een zorgzaam 

persoon die het belangrijk vindt om samen met de andere leden van het bestuur zich in te 

zetten voor een vereniging waarin iedereen zich prettig voelt en op zijn of haar plek zit. Een 

bestuursjaar lijkt mij een leuke uitdaging om me naast mijn studie te ontwikkelen op 

verschillende gebieden. Daarnaast is het wat mij betreft een goede combinatie tussen 

gezelligheid en het regelen van zaken om mooie dingen voor onze leden te organiseren. Ik 

vind het leuk om activiteiten te bedenken, waar GSV’ers plezier aan beleven of iets van 

opsteken. Ook zou ik graag de aankomende eerstejaars laten kennismaken met onze 

vereniging en de andere aspecten die het studentleven in Nijmegen te bieden heeft. Verder 

zie ik een bestuursjaar als een grote leerschool waar ik ontzettend veel zin heb. Het overleggen 

en samenwerken met de opleiding en andere studieverenigingen, evenals het in gesprek gaan 

met de leden zelf over hun ideeën voor de GSV.  



De functie van Algemeen bestuurslid Interne Betrekkingen is een functie die verantwoordelijk 

is voor de jaarplanning. Ik wil deze net als de afgelopen twee jaar verdelen in twee 

halfjaarplanningen. Dit komt volgens mij ten goede aan de planning van het tweede halfjaar. 

Hierbij zou ik graag kijken naar ruimte voor toffe nieuwe activiteiten. Ik hoop dat de 

commissies hier samen met mij over na willen denken. Naast de jaarplanning is het contact 

met de opleiding een van de taken van deze functie. Een goede verstandshouding tussen de 

vereniging en de opleiding is erg belangrijk en ik denk dat hier mooie dingen uit kunnen 

voorkomen, waarbij ik graag een rol speel. Daarnaast heeft de functie van Algemeen 

bestuurslid Interne Betrekkingen ruimte voor eigen invulling. Ik kan nog niet met zekerheid 

zeggen wat ik met deze ruimte voor ogen heb, maar ik heb veel zin om samen met mijn 

medebestuursleden the brainstormen over de invulling. Hiernaast heb ik veel zin om me in 

deze functie bezig te houden met de verschillende commissies binnen de GSV. Ik ga graag met 

de commissiehoofden in gesprek over wensen en ideeën voor hun commissies. 

Natuurlijk ben ik me bewust van de aparte situatie waarin we ons als vereniging momenteel 

bevinden. Ondanks het feit dat er nog veel onzeker is, ben ik er van overtuigd dat we er ook 

volgend jaar er een mooi verenigingsjaar van kunnen maken, of het nu online of offline is. Het 

is in ieder geval belangrijk dat we ook volgend jaar mooie activiteiten kunnen organiseren en 

mensen bij de vereniging kunnen blijven betrekken. 

Ik hoop u hierbij voldoende geïnformeerd te hebben omtrent mijn sollicitatie en motivatie 

voor de functie van Algemeen bestuurslid Interne Betrekking binnen het 37ste bestuur der GSV 

Excalibur. 

Met vriendelijke groet, 

Jara van Schijndel 



Beste 36ste bestuur der Geschiedenis Studentenvereniging Excalibur en Algemene 

Ledenvergadering, 

 

 

Bij deze wil ik graag solliciteren voor de functie Algemeen bestuurslid Media binnen het 37ste 

bestuur der Geschiedenis Studentenvereniging Excalibur. In deze brief zal ik mij kort 

voorstellen, mijn motivatie voor het solliciteren voor een bestuursfunctie in het algemeen en 

desbetreffende functie belichten, om vervolgens de visie die ik voor ogen heb voor het 

komende verenigingsjaar uiteen te zetten.  

 

Mijn naam is Anne-Jet Bults. Ik ben 23 jaar oud en zit op dit moment in het derde jaar van de 

opleiding geschiedenis. Van oorsprong kom ik uit Almelo. Nu woon ik echter, bij elkaar 

opgeteld gezien de vele verhuizingen, al 3,5 jaar in Nijmegen. Voordat ik geschiedenis ben 

gaan studeren heb ik ook nog psychologie gestudeerd. Drie jaar geleden heb ik echter de 

keuze gemaakt om voor mijn passie te gaan. En nu zijn we hier! 

 Op het gebied van hobby’s lees ik graag. Maar ook schilderen en wandelen met mijn 

twee honden vind ik tof om te doen. Wat ik misschien ook onder hobby’s kan scharen is het 

werk dat ik al bijna vier jaar doe als barvrouw in het weekend. Dat moet ook haast wel, anders 

had ik die lange nachten nooit volgehouden ☺. 

 In mijn tweede jaar ben ik actief lid geworden bij de GSV. Door mij aan te sluiten bij de 

concertcommissie heb ik erg veel plezier beleefd in het commissiewerk. Hierdoor heb ik er in 

het begin van mijn derde jaar voor gekozen om mij ook aan te sluiten bij de 

acquisitiecommissie. Daar kreeg ik de kans om de GSV-kleding van afgelopen jaar te mogen 

ontwerpen. Iets dat ik met erg veel plezier, maar ook voldoening, heb gedaan.  

  

Er zijn een aantal redenen waarom ik er voor gekozen heb te solliciteren voor een functie in 

het 37ste bestuur. Omdat ik genoodzaakt ben één jaar langer over mijn bachelor te doen, 

waarin volgend jaar nog een paar achtergebleven vakken behaald moeten worden, is dit voor 

mij de perfecte timing. Een bestuursjaar doen lijkt mij ontzettend leuk en gezellig. Het is een 

kans om je sociale netwerk uit te breiden, een aspect dat mij aanspreekt. Daarnaast kan het 

bestuursjaar voor mij een heel leerzaam jaar zijn. Ik hoop mij dan ook verder te ontwikkelen 

en te ontplooien. Het leren waar mijn sterke en zwakke punten kunnen liggen is daar een 



onderdeel van. Als laatste brengt een bestuursjaar verantwoordelijkheid met zich mee. Een 

aspect dat mij totaal geen angst aanjaagt. Het lijkt mij een toffe uitdaging om samen met vijf 

andere bestuursleden verantwoordelijk te zijn voor de loop van een vereniging. Die 

samenwerking is iets waar ik erg naar uitkijk. 

 

De keuze om te solliciteren voor de functie Algemeen bestuurslid Media komt niet zo maar uit 

de lucht vallen. Sociale media is voor mij een platform van creativiteit, inspiratie en plezier. 

Dit zijn aspecten die ik dan ook graag over zou willen brengen op de sociale media’s van de 

vereniging. In een samenleving waar sociale media enorm dominant is, denk ik dat een actief 

sociaal platform voor nog meer enthousiasme bij de leden kan zorgen. Daarnaast vind ik 

fotograferen leuk om te doen. Het vastleggen van momenten op activiteiten, waar voor de 

leden toffe herinneringen aan kunnen zitten, spreekt mij aan. Ook het vele aanwezig zijn bij 

de activiteiten als gevolg van de fotografie zal voor mij plezier brengen. Het beheren van de 

website en enige fotoshop die gepaard gaat met de functie Algemeen bestuurslid Media zijn 

leerpunten voor mij. Ook een reden waarom ik voor deze functie solliciteer. Dit zijn namelijk 

twee vaardigheden die ik minimaal bezit maar graag onder de knie zou willen krijgen. De 

laatste en meer praktische motivatie voor het solliciteren op de functie Algemeen bestuurslid 

Media is mijn toekomstperspectief. Op dit moment heb ik een master publieksgeschiedenis 

te Amsterdam voor ogen waarbij deze bestuursfunctie en de vaardigheden die het mij zou 

kunnen leren van pas kunnen komen. 

 

De visie die ik voor aankomend verenigingsjaar voor ogen heb is samen te vatten in drie 

woorden: internationalisering, welzijn en herkenbaarheid. Afgelopen jaar is de GSV een 

internationale vereniging geworden. Waar ik van mening ben dat er in een enkel jaar al 

enorme positieve stappen zijn gezet richting die internationalisering, denk ik dat er nog meer 

gedaan kan worden. Hierbij staat centraal dat er manieren gezocht kunnen worden om de 

internationale studenten zich nog meer thuis te laten voelen en actiever bij het 

verenigingsleven te betrekken. Daarnaast zou ik mij graag in willen zetten voor het welzijn van 

de leden. Dit zou kunnen door een maandelijkse bijeenkomst waarin studenten over hun 

moeilijkheden in vertrouwen met elkaar kunnen praten. Het laatste visiepunt is 

herkenbaarheid. Dit heeft betrekking op de herkenbaarheid binnen de vereniging. De GSV 

heeft een groot aantal commissies. Door vaste banners, voor evenementen of pr-berichten, 



te maken zal duidelijker in kaart gebracht kunnen worden welke commissie wat organiseert. 

Dit kan meer overzicht en efficiëntie tot gevolg hebben. 

 

Ik hoop jullie hierbij voldoende geïnformeerd te hebben over mijn motivatie en visie om te 

solliciteren voor het 37ste bestuur der Geschiedenis Studentenvereniging Excalibur. Ik kijk er 

naar uit jullie vragen te beantwoorden in de verkiezings-ALV.  

 

Met vriendelijke groet, 

 

Anne-Jet Bults  


