Stormbestuur 2005-2006 ‘Mistral’
Van boven naar beneden:
Paul – Voorzitter
Liset – Commissaris ALEX
Joram – Commissaris STOP
Roy – Penningmeester
Liesbeth – Secretaris

Naam: Paul Verhage
Geboortedatum: 20 augustus 1986
Geboorteplaats: Arnhem
Reden van geboorte: Een bizarre combinatie van mama en papa en hun wil naar mij.
Functie: Voorzitter
In het bestuur omdat: Ik storm echt geweldig vind en een steentje wil bijdragen aan de vereniging
Lievelingskleur: ‘Bomen zijn relaxed’ groen
Vreemdste Mistralervaring: Bij het opzetten van de vouwwagen in Zuid-Frankrijk stak er ineens een
mistralwind op die het tentdeel half van het onderstel rukte… De rest van de week heb ik in een half
opgezette lekkende vouwwagen geslapen.
Wat zou je doen als je vrije tijd had: Handballen en gitaarspelen en speel met een aantal Stormers in
een band (is het ook een band als je samen nog geen liedjes hebt???).
Waar zou je het liefst een Mistral over je heen krijgen: Verweggistan.
Favoriete staafmixer: De Braun MR-555-MCA, tijdelijk met gratis kom!
Je grote voorbeeld is: De Braun MR-555-MCA (oftewel iedereen die heeft gevochten voor zijn/haar
vrijheid, in de ruime zin van het woord)Favoriete geluid: Het gefluit van een vogel om 5 uur ’s
ochtends waardoor je weet dat het lekker weer is
Lekkerste middagsnack: Een lekker warm pizzabroodje
Favoriete drank: Moet dat nog gevraagd worden?
Wat zou je aan de God van de Mistral willen vragen: Uhm, niks eigenlijk. “Plaats ruilen?” Zou wel
leuk zijn maar dan pas na dit jaar.
Als wat/wie wil je reïncarneren: Eendagsvlieg, zodat ik lekker snel weer kan reïncarneren.
Storm is briljant omdat: Het de gezelligste vereniging van Utrecht is!
Naam: Liesbeth Versteegde
Geboortedatum: 15-09-1985
Geboorteplaats: Nijmegen
Reden van geboorte: Het verspreiden van milieubewust gedrag, zeker omtrent biologische groenten
Functie: Secretaris
In het bestuur omdat: Het me leerzaam en leuk lijkt
Lievelingskleur: Groen natuurlijk
Vreemdste Mistralervaring: Paul die een bestuurslid tracht te jatten

Wat zou je doen als je vrije tijd had: Slapen
Waar zou je het liefst een Mistral over je heen krijgen: Als ik het warm heb en het bewolkt is
Favoriete staafmixer: De staafmixer die ik nu kwijt ben L
Je grote voorbeeld is: Het oude bestuur natuurlijk
Favoriete geluid: Het geluid van twee tegen elkaar tikkende krijtjes
Lekkerste middagsnack: Een stokbroodje met kaas, kruidenboter en tomaat
Favoriete drank: Thee
Wat zou je aan de God van de Mistral willen vragen: Of het koud is boven de Mistral
Als wat/wie wil je reïncarneren: Als een Mistral
Storm is briljant omdat: Het gewoon super leuk is
Naam: Roy Remme
Geboortedatum: 28 december 1985
Geboorteplaats: Wageningen
Reden van geboorte: Z’n ouders wilden een wereldreddende krullenbol
Functie: Penningmeester
In het bestuur omdat: Hij gedwongen is...
Lievelingskleur: Groen
Vreemdste Mistralervaring: Met Paul naar Thailand gaan en een tsunami veroorzaken
Wat zou je doen als je vrije tijd had: Deze vragenlijst zelf invullen
Waar zou je het liefst een Mistral over je heen krijgen: Afrika
Favoriete staafmixer: Zo eentje die pureert
Je grote voorbeeld is: Suuz (vragenlijsten maken kan ze als geen ander)
Favoriete geluid: Een cajon
Lekkerste middagsnack: Broodjes met kip-kerriesalade
Favoriete drank: Bier om 12 uur ‘s middags
Wat zou je aan de God van de Mistral willen vragen: Waarom heb ik krullen?
Als wat wil je reïncarneren: De wind
Storm is briljant omdat: Er altijd gezellige, behulpzame, duurzaam ontwikkelde mensen
rondhangen.
Naam: Joram van den Boezem
Geboortedatum: 19 december 1983
Geboorteplaats: Arnhem
Reden van geboorte: Daar was ik nou echt even aan toe
Functie: Commissaris STOP, die naam stamt nog uit de tijd dat deze commissaris nog twee
commissies onder zijn/haar hoede had (StormMelding en Onderwijs & Promotie). Het aantal en de
verdeling is inmiddels ietwat gewijzigd. Naast SM en O&P is er de Buitenland Commissie en de IT-cie
bijgekomen die ik dit jaar zal begeleiden.
In het bestuur omdat: Storm de leukste vereniging is met de leukste leden! Om Storm een jaar lang
van dichtbij mee te mogen maken vond ik een geweldige kans!
Lievelingskleur: Groen... of rood. Of toch maar groen...
Vreemdste Mistralervaring: De ontdekking dat je in de Stormkamer ook kan zwemmen. De truc is
dat je er genoeg balonnen in moet leggen!
Wat zou je doen als je vrije tijd had: Er wild op los drummen in een bandje. Maarja, vrije tijd behoort
tot de met uitsterven bedreigde soorten.
Waar zou je het liefst een Mistral over je heen krijgen: Een wat?
Favoriete staafmixer: Mijn eigen natuurlijk. Kan je heerlijke pompoen-pastinaak-appelsoep mee
maken!
Je grote voorbeeld is: Mijn spiegel.
Favoriete geluid: Absolute stilte.
Lekkerste middagsnack: Een liter karnemelk. Het begint onderhand wel enigszins op een verslaving

te lijken.
Favoriete drank: Oh, ik heb voor mijn beurt geantwoord.
Wat zou je aan de God van de Mistral willen vragen: “Kom eens gezellig langs op de volgende
Stormborrel!”
Als wat/wie wil je reïncarneren: Als de God van de Mistral. En dan lekker borrelen in Café de Stad.
Storm is briljant omdat: Is dat een vraag?
Naam: Liset Meddens
Geboortedatum: 22-03-1986
Geboorteplaats: Roermond
Reden van geboorte: Om de wereld een stukje beter te maken.
Functie: Commissaris ALEX
In het bestuur omdat: Super gezellig, interessant en lekker ondernemend!
Lievelingskleur: Bordeaux rood
Vreemdste Mistralervaring: Dat ik geen antwoord weet op deze vraag
Wat zou je doen als je vrije tijd had: Slapen
Waar zou je het liefst een Mistral over je heen krijgen: In mijn bedje.
Favoriete staafmixer: Doe mij maar liever een garde, is milieuvriendelijker!
Je grote voorbeeld is: Irene Poortinga
Favoriete geluid: Als joram gaat hyperventileren.
Lekkerste middagsnack: Tosti
Favoriete drank: Een kopje thee of warme chocolademelk met slagroom!
Wat zou je aan de God van de Mistral willen vragen: Of hij alle problemen even uit de wereld blaast.
Als wat wil je reïncarneren: Een vogeltje
Storm is briljant omdat: Het gewoon briljant is.. (verdere toelichting niet nodig)
Ik zit bij Storm omdat: Storm gewoon briljant is.

