
Stormbestuur 2004-2005 ‘Noorderlicht’ 
 

Van links naar rechts:  
Ruben – Commissaris STOP 
Julia – Secretaris  
Jasper – Voorzitter 
Irene – Commissaris ALEX 
Jelle – Penningmeester 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Naam: Jasper de Graaf 
Geboren op: 7 april 1984 
Geboorteplaats: Maastricht 
Functie: Voorzitter 
In het bestuur omdat: Ik het afgelopen jaar een geweldig Stormjaar heb gehad en iets terug wil 
doen. 
Lievelingskleur: beetje van alles eigenlijk. 
Beste Drank: ‘s ochtends koffie en 1,2,3-multivitamine van de Lidl. 
Elk ander moment: een lekker koud (wit-)biertje 
Favoriete land: Nederland!! 
Vreemdste wat ik ooit gegeten heb: Gebakken sprinkhaan en meelwormen, bij de opening van een 
tentoonstelling over buitenlandse eetgewoonten. Sprinkhaan is HEEL vies (je moet voor het eten 
eerst zelf de poten eraf trekken, JAKKK!!) en dan heel goed kauwen want ze zijn heel taai. 
Meelwormen zijn lekker, smaakt een beetje naar frieten. 
In mijn vrije tijd deed/doe ik: Persluchtduiken in Nederland of België, met vrienden kleppen of 
heerlijk op de bank zitten en stiekem TellSell kijken. 
Favoriete wenkbrauw: Dat stukje in het midden, precies boven mijn neus. 
Hoelang snooze je ‘s ochtends: Net zolang tot ik precies 10 minuten te laat ben voor mijn college. 
Wat is onmisbaar in je keukenkast: Mijn grootverpakking muesli en tien pakken houdbare smerige 
melk. 
Wat is je totemdier: Brul-aap. 
Ultieme noorderlichtervaring: Onze constitutie?? 
In de stormkamer kunnen de leden: Behalve gezellig zitten en kleppen ook langskomen voor een 
kopje thee/koffie of een knuffel van één van de bestuursleden. 
Storm is briljant omdat: Het je studie 20 keer zo leuk maakt. 

Naam: Jelle Kramer 
Geboren op: 02-06-83 
Geboorteplaats: Amsterdam 



Functie: Penningmeester 
In het bestuur omdat: Storm de uitdaging is 
Lievelingskleur: Lichtblauw 
Beste Drank: Rusty Nail (cocktail) 
Favoriete land: Spanje 
Vreemdste wat ik ooit gegeten heb: Inktvis in eigen inkt 
In mijn vrije tijd deed/doe ik: Zeilen en korfbal  
Favoriete wenkbrauw: Doorlopend  
Hoelang snooze je ‘s ochtends: Niet 
Wat is onmisbaar in je keukenkast: Mijn blikopener 
Wat is je totemdier: Konijn 
Ultieme noorderlichtervaring: Daar wacht ik nog steeds op 
In de stormkamer kunnen de leden: Voor gezelligheid altijd terecht 
Storm is briljant omdat: Het verreweg de leukste vereniging is! 

Naam: Julia Verhoeven 
Geboren op: 16 augustus 1984 
Geboorteplaats: Deventer 
Functie: Secretaris 
In het bestuur omdat: Ik Storm en studeren niet los van elkaar kan zien. En ik graag mee wil werken 
aan nog een super leuk Stormjaar. 
Lievelingskleur: Donker rood, blauw en groen 
Beste Drank: Thee, stuiterbal (beste mix ooit!) 
Favoriete land: mmm Thule?? (uit triologie van Thea Beckman) 
Vreemdste wat ik ooit gegeten heb: Ik vond mosselen als (onschuldige)vegetariër toch behoorlijk 

apart. 
In mijn vrije tijd deed/doe ik: Nin Jutsu, skaten, slapen (of wakker worden en weten dat je nog uren 
kan blijven liggen omdat je echt absoluut niets hoeft te doen), terrassen, thee drinken met leuke 
mensen, in trein zitten met te harde muziek. 
Favoriete wenkbrauw: Rechts, duidelijk 
Hoelang snooze je ‘s ochtends: Van niet tot anderhalf uur (dat laatste is niet aan te raden, word je 
echt niet minder brak van) 
Wat is onmisbaar in je keukenkast: Thee en crackers pindakaas (heb je altijd iets niet-beschimmeld-
eetbaars in huis :-)) 
Wat is je totemdier: Kikker en schildpad 
Ultieme noorderlichtervaring: Komend jaar! 
In de stormkamer kunnen de leden: Hun beste noorderlicht ervaring op doen. 
Storm is briljant omdat: Een hoop leuke mensen bij elkaar altijd gezellig is! 

Naam: Ruben Beijk 
Geboren op: 12 juni 1982 
Geboorteplaats: Zeist 
Functie: Commissaris STOP 
In het bestuur om: Storm nog groter op de landkaart te zetten en iets voor Storm te doen! 
Lievelingskleur: Geel 
Beste Drank: Water, en koud witbiertje op warme zomerdag is ook niet verkeerd. 
Favoriete land: Frankrijk 
Vreemdste wat ik ooit gegeten heb: Kikkers 
In mijn vrije tijd deed/doe ik: Snowboarden, (tafel)tennis, biertje pakken met vrienden. 
Favoriete wenkbrauw: Linker, niet doorlopend. 
Hoelang snooze je ‘s ochtends: Toen het nog mogelijk was meestal 10 x 9 minuten. 
Wat is onmisbaar in je keukenkast: Pizza-cutter, Curry. 



Wat is je totemdier: Eekhoorn. 
Ultieme noorderlichtervaring: Lac de St. Croix. 
In de stormkamer kunnen de leden: Thuis komen :-) 
Storm is briljant omdat: Storm persoonlijk, doeltreffend en vooral positief en gezellig is! 

Naam: Irene Poortinga 
Geboren op: 11 augustus 1985 
Geboorteplaats: Lelystad 
Functie: commissaris ALEX  
In het bestuur omdat: Ik het afgelopen jaar heel erg gezellig vond bij Storm en ik deze 
gezelligheid graag wil voortzetten. 
Lievelingskleur: Geel (zonnetje). 
Beste Drank: Thee en Baileys.  
Favoriete land: Australië (lijkt me machtig mooi). 
Vreemdste wat ik ooit gegeten heb: Tja ik ben niet zo van het vreemde eten, maar het lekkerste 
eten is kaneelijs!! 
In mijn vrije tijd deed/doe ik: Tennissen, kletsen met vriendinnetjes en vriendjes, op vakantie gaan, 
sex and the city kijken. 
Favoriete wenkbrauw: Zeker weten mijn rechter wenkbrauw. 
Hoe lang snooze je ‘s ochtends: Totdat het hoog tijd wordt dat ik uit mijn bed ga (en dan echt hoog 
tijd). 
Wat is onmisbaar in je keukenkast: Theezakjes. 
Wat is je totemdier: Giraffe. 
Ultieme noorderlichtervaring: Moet nog komen. 
In de stormkamer kunnen de leden: Gezellig kletsen, tosti’s eten theetje/biertje drinken, zich 
vermaken. 
Storm is briljant omdat: Het voor een goede en vooral erg leuke afwisseling zorgt tijdens je studie. 

 
 
 
 
 
 


