Stormbestuur 2011-2012 ‘Blow Your Mind’
Van links naar rechts:
Willem Aberson – Commissaris Onderwijs
Linde van der Knaap – Secretaris
Jelle Zalm – Voorzitter
Lise de Boer – Penningmeester
Erwin Fijt – Commissaris Extern

Jelle Zalm (Voorzitter)
Aan mij de eer wat te vertellen over de kersverse
voorzitter van Storm, Jelle Zalm. De man die zichzelf al
onvergetelijk voorstelde aan de leden van Storm als
kandidaatsvoorzitter tijdens de KB presentatie in de
Nieuwe Dikke Dries. Zijn idee was om in een korte
speech aan iedereen duidelijk te maken wat wij komend
jaar willen met Storm. Dit bleek een zeer geslaagde
poging! Na het al met enige moeite op de bar te zijn
geklommen, sprak hij de wijze woorden: “Wij willen
Storm dieper, harder en langer!”. De toon was gezet en
iedereen had, als ze dat al niet hadden, een goed beeld
van de man die de verantwoordelijke taak van voorzitter
op zich gaat nemen.
Ondanks dit optreden heb ik veel vertrouwen in de voorzitterseigenschappen van Jelle. Ik heb Jelle
leren kennen als een persoon die erg veel van gezelligheid en mensen om zich heen houdt. Hij kan
avonden lang vullen met socializen en dit doet hij ook. Het is ondertussen bijzonder als Jelle niet
bekend is bij een andere vereniging.
Naast het feit dat hij echt werk maakt van het socializen gaat er ook geen dag voorbij of Jelle komt
naar je toe of belt je met de vraag “Hoe gaat het met dat project wat je op hebt gepakt?” en “Wil het
allemaal een beetje lukken met wat je moest doen?”. Oftewel hij volgt je altijd en overal. Er gaat geen
seconde voorbij dat hij niet weet hoe het staat het de taken die gedaan moeten worden. Dit zorgt
ervoor dat altijd van alles op de hoogte is en weet wat er gedaan moet worden.
Last, but not least. Hij is kritisch. Tijdens vergaderingen heeft hij vrijwel altijd wel ergens iets op aan te
merken. Niet alleen tijdens vergaderingen trouwens. Ook ervoor, als ik een paprika aan het snijden
ben. “Erwin, ben je nou nog bezig met snijden?! Jezus, wat kan je wel?”.

Maargoed, naast een goede voorzitter is Jelle ook gewoon een heel fijn persoon. Van diepe
gesprekken tot ontiegelijk flauwe humor, je kan er altijd bij Jelle mee terecht. Hij zet altijd zijn beste
beentje voor en staat altijd voor je klaar.
We gaan er een mooi dieper, harder en langer jaar van maken!
Erwin

Linde van der Knaap (Secretaris)
Het zal je niet verbazen dat het woord bestuur met
een B begint. En ik denk dat jouw bovengemiddelde
bestuurlijke vaardigheden, blijheid, bescheidenheid,
beheersing, behulpzaamheid, bezorgdheid,
onbreekbaarheid en beroemdheid er voor gaan
zorgen dat dit jaar beslist de bom wordt!
Vorig jaar met de intro heb je meteen en blijvende
indruk achtergelaten. Op de fiets terug vanuit
Arnhem naar huis na het uitgaan, was je het ene
moment niet meer te stoppen. maar 10 seconden
later moest je weer (door mij) geduwd worden,
omdat je te moe was om ook maar een spier te
bewegen. En dan ineens weer keihard!
Daarna ben je meteen in twee commissies gegaan en heb je je door het jaar heen ontpopt tot hét
prototype stormer. Altijd vrolijk, sociaal, betrokken, grappig maar vooral altijd aanwezig. Dat je ook
wel in bent voor een feestje heb je het afgelopen jaar ook wel bewezen. Ik denk niet of jij de noach’s
blacklight animal party (ofzo) nog herinnert, maar ik wel! Om van de KB-presentatie borrel nog maar
te zwijgen. Waar zijn je schoenen?
Met die borrel was de toon gezet en toen je bij de eerste KB vergadering met een typmachine
aankwam was het duidelijk dat dit het slimcasualste bestuur ooit gaat worden.
Verder denk ik dat wij dit jaar ook steeds dichter bij elkaar zijn gekomen en dat we een steeds betere
vriendschap hebben opgebouwd. Ik bedoel, waar vind je 2 mensen die allebei een kutlach hebben en
het puntje van hun neus kunnen bewegen? Ik heb veel goede herinneringen overgehouden aan
afgelopen jaar en ik denk dat er dit jaar nog wel een paar bij komen. Hoogtepuntjes waren natuurlijk
het feest dat wij samen met Jelle en Laurens hebben gegeven, het liftweekend, 3 uur op een
tankstation in Metz gestaan, woorden met de letter B, een kampvuurgesprek op de BC en als klap op
de vuurpijl de trip naar Berlijn, waarvan wij de masterminds waren. Daar hebben we ook wel bewezen
dat we ons niet al té snel vervelen samen, een goede kwaliteit, want een jaar kan lang duren. Ik denk
zelfs dat als je ons een maand in een isoleercel zet dat we er nog met een slappe lach uit komen. (hele
maand de knie man nadoen!)

Conclusie: ik heb ontzettend veel zin om met jou en de rest een jaar Storm te gaan besturen en ik heb
er het volste vertrouwen in dat alles wel goed gaat komen. Stressen is niet onze stijl. Ik wens je veel
plezier met al je taken en functies. Geniet er van, secretaris!
Willem

Lise de Boer (Penningmeester)
Met jou kan ik lachen, bier drinken, een serieus goed
gesprek hebben en samen in een bestuur, ehh.. ik
bedoel, een kandidaatsbestuur zitten. Al moet ik zeggen
dat ik over dat laatste nooit mijn twijfels heb gehad.
War heb ik jou goed leren kennen? Vooral gedurende
het afgelopen jaar... In ieder geval is mijn respect voor
jou begonnen na jouw afgewezen sollicitatie voor het
twintigste bestuur. Naar eigen zeggen was je er wel
kapot van, maar schijnbaar had je wel alle lef en
motivatie om je in te schrijven bij misschien wel de
zwaarste commissie van Storm
Bij de buitenlandcommissie en tijdens de buitenlandreis
heb jij je in mijn ogen bewezen. Tijdens de elf dagen in
de toch wel Quasi-vercrackte oostbloklanden, waar ik
me overigens over het algemeen wel op mijn gemak
voel, heb ik geen enkel moment van ernstige stress of onvrede bij jou kunnen herkennen. Het lijkt wel
of jij uitvinder bent van de ‘jaa, ach, tsja, het komt wel goed’-instelling. En desondanks heb je goed
bijgedragen aan een topreis. Rustig blijven en presteren tegelijk is een kunst, en jij kan dat.
Na de BC hoorde ik dat je wilde gaan solliciteren. Ik heb een paar keer serieus met je gesproken in die
tijd. Vanaf het punt dat we kandidaatsbestuur werden heb ik het vertrouwen in je gehad. Van jouw
kant heb ik ook tot nu toe alleen nog maar vertrouwen gevoeld.
Lise, verder jij bent een echte brandweervrouw. Daar bedoel ik mee dat je iemand bent die moedig is,
van aanpakken weet en nergens voor terugdeinst. Ook weet ik van jou dat je je door niemand laat
kwetsen en dat je altijd bent wie je bent, ongeacht wat anderen over je denken.
Komend jaar is het jouw taak om de penningen te bewaken. Er ligt de zware opdracht om het komend
jaar nog beter te doen dan Lars. Toch zie ik kansen. Je hebt alle capaciteiten om rustig te blijven en het
overzicht te houden. Ik heb er het vertrouwen in dat je Edward en Marcus kan laten zwijgen!
Lise, ik hoop dat je er, net als ik, ontzettend veel zin in hebt. Ik denk dat we een heel mooi jaar te
gemoed gaan. Ik wens je ontzettend veel succes, doe hoe je altijd hebt gedaan en blijf gewoon Lise! Ik
zal er in ieder geval altijd voor je zijn, want je hebt mijn respect.
Nogmaals, heel veel succes en natuurlijk heel veel plezier, geniet er zoveel mogelijk van.
Op dat je nog een leuke jongen gaat scoren bij een collega-bestuur!
Xx, Jelle

Willem Aberson (Commissaris Onderwijs)
Willem zal aankomend jaar de commissaris
onderwijs van Storm zijn. Maar naast deze zeer
belangrijke en welgewaardeerde taak
doetWillem veel meer. Ik zal jullie meenemen in een
gemiddelde dag uit het leven van Willem Aberson.
Hij wordt ’s morgens wakker in zijn eigen bed, in het
bed van Alies of misschien zelfs in nog een ander
bed, omdat hij zo goed is geweest zijn eigen bed uit
te lenen. Als een goed Zwollenaar begint hij zijn dag
met het Zwolse volkslied onder de douche. Justin
Bieber zingt dan vrolijk mee. En dan
gaat Willem een half uurtje studeren. Hij leert dan
niet over milieuproblemen of andere
studiegerelateerde dingen, maar op nutteloze
feitjes en rijtjes. Tijdens zijn lange fiets of
longboard-tocht van Zuilen naar de Uithof blijven de
mantra’s van pokémonnamen en de Amerikaanse staten in zijn hoofd weergalmen.
Op de uithof aangekomen gaat hij naar één van zijn hofleveranciers, de Spar. Daar koopt het een halfje
brood en coleslaw. Nu kan de dag echt beginnen. Hij volgt dan wel eens een college. Als een nette
dame zit hij dan met zijn benen over elkaar. Maar veel vaker is Willem te vinden op de Stormkamer.
Hij hangt hier rond of regelt allerhande zaken, uiteenlopend van boekinkoop tot trainingsmissies voor
de club van meneer Worm. Maar zelf is hij meer een meneer Duizendpoot. Het kan Willem allemaal
niet gek genoeg, hij is overal voor in en zet zich overal voor in. En daarbij raakt hij nooit in de stress en
is hij probleemoplossend bezig.
Dan komt goed uit als op de weg naar huis het probleem naar voren komt of hij naar de Boni of de
Saray zal gaan. Want onze vegetariër laat zich bij de Saray nog wel eens verleiden door een donor
kebab. Maar wat de keuze ook wordt, uiteindelijk belandt hij met een Holger in de Suri.
Dit was een doodnormale dag uit het leven van Willem. Aankomend jaar gaat prachtig worden en
hilarisch. Want met zijn lach en zijn loopje maakt hij ons altijd aan het lachen.
Liefs Lise

Erwin Fijt (Commissaris Extern)
Suit up! Is één van je vele citaten die ik vaak uit je
mond hoor komen. Gelukkig heb je je vanavond
aan dit citaat gehouden. Je ziet er goed uit! Beter
dan wanneer je een andere ‘held’ van je zou
evenaren. Dan zou je hier namelijk als langharig
tuig in een wheelchair zitten.
Oké leuk, inside jokes, maar misschien is het beter
als iedereen het snapt. Laten we het hebben over
jou oneindige kwaliteiten waar Storm dit jaar van
mag genieten. Jou inzet, energie en
daadkrachtigheid zorgen ervoor dat je briljante
resultaten behaalt. Ik mocht al bij jou in de intro
zitten, dat was helemaal geslaagd en super

gezellig, en nu ook nog eens in het bestuur. Het wordt alleen maar beter! We gaan er komend jaar een
feestje van maken! Zonder jou lach, humor, imitaties, stressmomentjes, grappen, sportiviteit, dosis
leedvermaak, energie, doordachtheid en genialiteit zouden wij natuurlijk falen als 21ste bestuur. Ik heb
zitten denken: is er ook iets dat deze Erwin niet kan? Het antwoord werd duidelijk bij de
bestuursvergaderingen: koken en dan vooral paprika snijden is niet je sterkste kant. Maar ach, wat
geeft het, als wij gaan koken zorg jij met je gouden keeltje wel even voor een dosis positieve energie
door te gaan zingen. Tijdens het benefietconcert vorig jaar hoorden dit we voor het eerst. Shjow!
Iedereen was super enthousiast en trots. Gelukkig vond je het leuk om op het podium te staan, ik
hoop dan ook dat we dat nog vaak gaan meemaken. Wat ik ook nog hoop met jou mee te maken is de
buitenlandreis! Auw. Máár, dit jaar ben je verplicht om te gaan en kún je niks missen. Beter kan niet
toch?
Ik wil je heel veel plezier wensen dit jaar, en aangezien je weleens iets vergeet, wil ik je bij deze helpen
herinneren aan het feit dat je vooral ervan moet genieten!
Liefs Linde

