Stormbestuur 2007-2008 ‘Wind Mee’
Van links naar rechts:
Jan Kuiper – Commissaris Onderwijs
Marcus Westerman – Penningmeester
Rick Bosman - Voorzitter
Karlijn Kuijpers – Secretaris

Ik stel u voor, Rick Bosman,
De beste voorzitter die wij ons als Storm op dit moment kunnen voorstellen. Nadat hij zich afgelopen
jaar bewezen heeft bij de buitenlandreis en een geweldige intro heeft georganiseerd, draagt Rick dit
jaar zorg voor de Accie, de mastercommissie en natuurlijk als chairman voor de hele vereniging.
Je verwacht het misschien al wel, Rick is enorm lief en iedere vrouw wil Rick wel als huisman thuis
hebben rondlopen. Hij kookt altijd scherp en heeft een voorliefde voor kleine kamers, aangezien
deze makkelijk door hem schoon te houden zijn. Bovendien is Rick niet een geheel onaantrekkelijke
man met zijn krullende sexy rode haren, blokjes buik en een onwijs lekkere kont. Roeien doet Rick in
zijn schaarse vrije tijd, maar is daar wel erg content mee; spierballen kweken op de schuit al varende
over de oude gracht. Stiekem houdt Rick dus wel van het studentenleven; biertje kopen, mooie
vrouwen uitzoeken en een hockeystick aan de wand. Toch is hij na een jaar bij een
studentenvereniging tot bezinning gekomen en heeft ontdekt dat een studievereniging hem beter
veel beter bevalt. Hoewel zijn teenslippers je misschien anders doen geloven is Rick een echte
gamma en vertegenwoordigt hij dus perfect de gehele opleiding. Na een jaar werktuigbouwkunde in
Delft is hij nu bezig met milieu- en maatschappijwetenschappen dat hij gaat gebruiken ter
voorbereiding bij de biologische revolutie die hij bij de bananenplantages in Midden Amerika gaat
doorvoeren. Als biokoning zal hij daarna een (klein) hutje betrekken in het midden van zijn eigen
bananen kweek. Heeft u interesse? Laat u zich met Rick zijn charmes door de windmee meevoeren
en reageer snel!
Stormsecretaris 07/08 Penwoman a.k.a Karlijn Kuijpers,
Karlijn is dit jaar de secretaris van Storm. Deze dondergekrulde meid van 19 jaar jong zal onder
andere het ledenbestand op orde houden, mailtjes beantwoorden, de post ophalen en verdelen en
ze zal de weekmail voor jullie schrijven.Er wordt wel eens beweerd dat de pen machtiger is dan het
zwaard. Ik weet niet of dit echt waar is, maar ik weet wel dat Karlijn in ieder geval sneller is met haar
pen dan de meest geoefende ridder met zijn zwaard. Voordat er maar iets gezegd wordt tijdens een
vergadering heeft Karlijn het al genoteerd.Een bestuursjaar betekent minder tijd om te sporten en
daarbovenop heel veel borrels. Dit heeft een algemeen uitdijen tot gevolg, maar gelukkig hebben we
Karlijn. Door haar gierende lachstuipen, die zeer aanstekelijk werken en meermaal daags voorkomen
houden wij een goede six-pack aan dit jaar over. Wat nog bijdraagt aan de hilariteit is Karlijn’s

onhandigheid. Karlijn pakt alles aan en doet overal aan mee, maar vaak gaat er iets mis. Stoot ze iets
om, belandt ze met haar neus in de modder of laat ze zichzelf of iets/iemand anders vallen. Zelf lacht
ze daar het hardst om en staat snel weer op om de nieuwe uitdaging aan te gaan. Misschien dat dit
iets te maken heeft met haar Brabantse afkomst. Brabanders staan immers bekend om hun
gezelligheid en Karlijn komt uit het kleine Brabantse gat Oploo, waar ze alle bewegingsvrijheid had
die ze zich maar kon wensen en het dus moeilijker was om iets om te stoten dan hier in het drukke
Utrecht. Karlijn, we zijn erg blij met jou, omdat je altijd vrolijk en hartelijk bent en niet onbelangrijk,
omdat jij zorgt voor de broodnodige vrouwelijke inbreng.
Bij deze presenteer ik u Marcus Westerman,
De man die binnen het bestuur past op al het geld, alle muntjes, alle kassabonnetjes, degene die de
blauwe Postbankleeuw af en toe een aai over z’n bol geeft, een heel arsenaal aan geldgrapjes heeft
en ons altijd kan vertellen hoeveel geld er is. Voor de duidelijkheid: Marcus is penningmeester. Maar
Marcus is meer dan dit. Hij is tweedejaars milieunatuurwetenschapper, geboren in het Gooi. Hij
heeft een jaar rechten gestudeerd, maar gelukkig heeft hij daarna, voordat het te laat was, zijn keuze
goed hersteld, en daar zijn wij heel blij mee! Marcus kan ongelooflijk goed filosoferen, houdt van
vreemde spelletjes (Stef Stuntpiloot, Wii, Halli Galli (probeer dit spel niet van hem te winnen, dat
mislukt namelijk!), Koehandel), en hij houdt totaal niet van oesters en dille. 1 tip: vermijd het
onderwerp dille zoveel mogelijk in gesprekken met Marcus, want daar wordt hij heel ongelukkig van,
en dat willen wij niet! Onze penningmeester is een gewilde man, en dat komt mede door zijn
handigheid: hij verbouwt huizen, legt daken aan, sluit binnen een halfuur alle computers op de
Stormkamer aan, waarna het ook daadwerkelijk werkt, doet grote beloftes om fietsbanden te
plakken en vult bestuursgenoten die wat minder handig zijn aan waar nodig (we zijn hem daar heel
dankbaar om!). Het feit dat Marcus heel handig is met computers, zal zeker van pas komen in de ITcommissie, waarin hij commissaris is. Marcus is ook commissaris in de Buitenland-commissie en zal
ons dus dit jaar meenemen op een leuke, interessante reis naar een mooie, verre bestemming. Ik zou
in deze advertentie nog tientallen kwaliteiten van Marcus kunnen noemen, en er daarna nog
honderden kunnen vergeten. Wij zijn dus ook heel gelukkig dat deze getalenteerde, slimme, lieve
man deel uitmaakt van ons bestuur!
Ik stel aan u voor, Jan Kuiper,
Gezellige, praatgrage, pannenkoekenbakkende malle fries met een voorliefde voor fierljeppen,
kruidkoek, schaatsen en alles dat met de bijna meest noordelijke provincie van het land te maken
heeft. Jan kan goed relativeren, heeft een goed gevoel voor humor, is wat kritisch ten overstaan van
buren en bromfietsers. Dit jaar is Jan onderdeel van bestuur Wind Mee van studievereniging Storm,
hierdoor heeft hij een druk sociaal tweede leven in Utrecht. Jan baalt een beetje van de offers die dat
met zich meebrengt, maar ziet ook goed wat dit hem daarvoor in de plaats biedt. Sinds kort
woonachtig in het mooie Utrecht is Jan goed bereikbaar, ontvangen en verplaatsen zijn geen
probleem meer, ook niet na de laatste tram. Dit tot vreugde van zijn bestuursgenoten. In een contact
advertentie hoort natuurlijk ook promotie van de eigen kwaliteiten, echter schrijft Jan dit niet zelf en
zou zelfverheerlijking dus voor enige onduidelijkheden kunnen zorgen. Wanneer u Jan zijn
kwaliteiten dan ook in alle grandeur ter ore wilt laten vloeien raad ik u aan direct contact op te
nemen. (hierboven zijn enkele voorbeelden opgenomen waar u naar kunt vragen) In het bestuur
neemt Jan de dankbare taak van commissaris onderwijs op zich, deze functie behelst tevens drie
commissies, namelijk de Stormmelding, het verenigingsblad, de O&P commissie, voor onderwijs
inspraak en promotie van de studie en de introductiecommissie, deze houdt zich bezig met het kamp
voor de nieuwe bachelorstudenten. Dan sluit ik af door te zeggen dat deze informatie enkel bedoeld
is om een beeld te schetsen van Jan, schetsen is hierin toepasselijk omdat Jan (met woorden) niet
strak te omlijnen valt.

