Stormbestuur 2010-2011 ‘De Wind Van Morgen’
Van links naar rechts:
Sacha handgraaf – Commissaris Onderwijs
Jolinde Dermaux – Secretaris
Duif Kraamwinkel – Voorzitter
Lars Vermeer – Penningmeester
Sietse-Jelle Bijkerk – Commissaris Extern

Even voorstellen... Duif Kraamwinkel (Voorzitter)
Stukje Duif, dat klinkt misschien wat raar, maar Duif is ook wel een rare
vogel. De ene keer is onze onverstoorbare voorzitter de rust zelve de
andere keer loopt ze rond als een kip zonder kop en kan je er geen koek
of ei van maken. Persoonlijk zie ik in Duif een fijn maatje en zal zij met
haar sociale en professionele capaciteiten dit jaar tot een goed einde
brengen al moet ik wel zeggen dat ze geen duifje zonder gal is.
Onschuldig is onze Duif zeker niet, wie wel eens met ons is gaan stappen
zal hier zeker mee instemmen. Dit weerhoudt haar er echter niet van ’s
avonds al dan niet slingerend naar haar nest terug te keren. Samen met
Sacha, ons andere fijne bestuursgenootje, woont zij in de gele flat op de
van liefland laan, volgens mij woont de helft van Storm daar ook maar
dat terzijde.
Het kiezen van zo’n pracht locatie voor een nest getuigd van praktisch inzicht en common sense. Op
dat nest is Daan natuurlijk ook vaak te vinden, voor de leken, de First Lady van Storm. Daan, ik zal
proberen dit jaar niet onder jouw duiven te schieten en mijn vrouwelijk schoon ergens anders
vandaan te halen. Preferabel een niet-Stormer want daar komen alleen maar domme kindjes van.
Ik wil nog even afsluiten met het volgende: Duif je bent een topmeid en ik had mezelf geen betere
voorzitter kunnen wensen. Laten we er een geweldig jaar van maken ;)!
PFAND
Sietse-Jelle
Even voorstellen... Jolinde Dermaux (Secretaris)
Het is mijn taak en waar genoegen om iets over de
nieuwe secretaris van Storm te mogen vertellen! Jolinde
Dermaux is vanaf het begin al zeer actief geweest bij
Storm, een supergoede kwaliteit als je aankomend jaar
bestuur gaat doen. Ze heeft zich ook al afgelopen jaar in
de AcCie goed laten zien, waarbij ze met haar
medecommissieleden voor veel mooie avonden heeft

gezorgd. Nu tijdens onze inwerktijd voor het bestuur hebben we al van haar secretariskwaliteiten
mogen genieten. Ze doet alles op haar Jolinde-manier en ik weet dat het daarbij dan ook helemaal
goed komt.
Naast haar mooie, turbulente afgelopen Stormjaar, zijn er nog een aantal andere dingen waar Jolinde
zich mee bezig houdt. De drie punten die dan meteen bij mij te binnen schieten zijn: ze houdt van
reizen, volgt zeer serieus haar Spaanse les en heeft aan kickboxen gedaan. Ja, hoe schattig ze er ook
uitziet, ze weet toch echt wel van aanpakken! Ze ging hiervoor eigenlijk voor geneeskunde om in
ontwikkelingslanden te helpen, maar gelukkig heeft ze haar hart verloren aan Storm en
Milieuwetenschappen.
En ten slotte, heb je vragen over in de Oudegracht springen (je weet maar nooit) of korte nachten,
dan zou ik me zeker aanmelden bij Jopie! Het feestbeest dat naast haar serieuze bestuurstaken ook
aankomend jaar zeker van wat feestjes gaat genieten. Dus, het feit dat Jolinde haar bewustzijn voor
de wereld goed weet te combineren met genieten van het leven, maakt haar zeker een aanwinst
voor het bestuur van Storm!
Sacha

Even voorstellen...

Lars Vermeer (Penningmeester)

Lieve Lars,
Aan mij de prachtige taak om een stukje over jou te schrijven!
Een ontzettend lieve, ietwat rustige jongen was mijn eerste
indruk van jou. Dit beeld is vrij snel aangepast na een avondje
stappen. Iets met helemaal losgaan in een club is op jou ook
zeker van toepassing. Een flirt bij het uitgaan die zeker wel wat
leuke dansmoves voor je in petto heeft. Verder ben je heel
relaxed in je doen en laten, een eigenschap die zeker een
welkome toevoeging is in een druk bestuursjaar. Je bent niet
bang om te zeggen waar het op staat, waardoor iedereen bij jou
goed weet waar hij aan toe is. Waar ik bij jou aan moet denken
is allereerst muziek. Je hebt een enorme muziekverzameling en
weet hier dan ook heel veel van af. Op Lowlands ben je ieder
jaar te vinden en wie weet krijg je ons dit jaar ook zo ver! Het
lieve rustige deel komt tot uiting in jouw schrijftalent voor onder
andere gedichten. Je deelname aan het Literair concours laat
zien dat ook anderen dit talent ontzettend waarderen. Verder is het fenomeen romanticus ook op
jou van toepassing. Niet alleen met het schrijven van gedichten maar je bent daarnaast ook één
grote knuffelbeer. Wat we al van jouw penningmeesterkwaliteiten hebben mogen meemaken is dat
je efficiënt te werk gaat en een koel hoofd houdt in stressvolle situaties.
Het belooft kortom een veelbelovend bestuursjaar te worden met jou als penningmeester.
Jolinde

Even voorstellen...

Sacha Handgraaf (Commissaris Onderwijs)

Lieve Sacha,
Met trots mag ik zeggen dat ik je de laatste 12
maanden, dat ik je nu ken, heb zien groeien. Hiermee
bedoel ik natuurlijk niet dat bepaalde lichaamsdelen van
je in proportie zijn toegenomen, maar dat je een nog
beter persoon bent geworden om van te houden.
Ik heb van onze colleges samen in ons eerste jaar
genoten en doe dat nog steeds. Een mooi jaar vol Storm
volgde. Ik besloot halverwege het jaar om wat actiever
binnen de studievereniging te worden en ben nu al
samen met jullie door heel Utrecht en delen van
Nederland en zelfs Europa heen gegaan, opzoek naar
nog meer plezier en vreugde. Het motto “Een einde aan lol bestaat niet” is voor deze reis wel
toepasselijk. Het hoogtepunt van deze reis tot nu toe is uiteraard Polen. Vriendschappen zijn er
versterkt en liefdes zijn er gesmeden. Zo stapte jij met Kasper, hand in hand, uit de bus. Ik vind jullie
echt een heel leuk stel samen. Nog meer veranderingen volgden. Je dumpte die rioolzolder in
Tuindorp en ruilde het in voor een mooie kamer in Overvecht, waar overigens een flinke populatie
Stormers zich al had genesteld. Ik geloof dat je daar je rust wel en beetje hebt gevonden, je zult het
nodig hebben dit jaar. Het idee om in het bestuur van Storm te gaan was toen al lang besproken en
sindsdien is de tijd snel gegaan. Nu worden we het bestuur en ik kan niet wachten om je verder te
zien groeien.
Met liefde,
Lars

Even voorstellen...

Sietse-Jelle Bijkerk (Commissaris Algemeen)

De heer Sietse-Jelle Bijkerk (of: Jelle Blijkerk voor de
ingewijden) wordt komend jaar onze zeer geëerde
Commissaris Algemeen. Het woord ‘algemeen’ geeft
daarin echter de indruk dat zijn taak maar heel
doorsnee, suf en gewoontjes zal worden. Nou is het
wel waar dat zijn functie heel breed te interpreteren
is en daardoor wellicht wat vaag, maar Sietse heeft
in de laatste paar maanden talenten laten zien
waarmee hij van zijn functie iets heel moois kan
maken. Elke borrel of bijeenkomst met andere
verenigingen, nieuwe Stormers of andere mensen
ziet hij als een uitdaging. Met het grootste gemak
houdt hij met iedereen een praatje en zo groeit het netwerk dat wij als Storm hebben ongemerkt in
een razend tempo. Geen twijfel dus dat hij de externe contacten voor een groot deel voor zijn
rekening zal nemen, dus we hebben mooie feestjes met andere verenigingen in het vooruitzicht J!
Tezamen met onze penningmeester en secretaris bewoont Sietse een keurig uitziend rijtjeshuis te
Lunetten, alwaar hij als huistaak heeft de rest van zijn huisgenoten op de vingers te kijken en zo
nodig te corrigeren of aan te sporen bij het schoonmaken van het pandje. Vies zal het er dus niet
worden want meneer houdt de zaken strak in de gaten. Een man die niet op zijn mondje is gevallen.
Iemand met verantwoordelijkheidsgevoel, sociale vaardigheden, een ego op maat en een zeer

enthousiaste instelling. Als laatste wil ik nog toevoegen dat ik ontzettend veel vertrouwen heb in
jouw capaciteiten Sietse. En ik weet zeker dat we er een prachtjaar van kunnen maken. Hobbels,
kuilen of kruisingen op onze weg zullen ons niet uit het veld slaan!
Duif

