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Hallo allemaal! Jullie zijn natuurlijk hartstikke benieuwd wie die 5 mensen zijn die altijd op de 
stormkamer zitten en bij alle activiteiten meedoen. Oktober 2008 zijn we geïnstalleerd als bestuur en 
door middel van een stukje op de site en in de Stormmelding willen we graag wat meer over ons 
laten weten. Elk bestuurslid heeft over een ander bestuurslid een voorstelstukje geschreven, en die 
zijn hieronder te bewonderen!  

Op deze site is ook het beleidsplan te downloaden. Hier kunnen jullie onze hoofdplannen nog eens 
nalezen. Alles hier vertellen wat we dit jaar gaan doen is onmogelijk, dat is teveel. Maar wees er 
zeker van dat er vele leuke, interessante, nuttige en grappige activiteiten zullen worden 
georganiseerd dit jaar. Activiteiten die overigens niet mogelijk zouden zijn zonder de geweldig 
actieve Stormcommissies. Ook deze commissies hebben allen een eigen stukje op de website staan.  

Speerpunten waar we ons dit jaar mee bezig gaan houden zijn uitbreiding, professionalisering, 
actiever gebruik van de website. En natuurlijk het draaiende houden van de vereniging. Maar het 
allerbelangrijkste voor jullie om te weten is dat we altijd voor onze leden klaar willen staan, "Door 
Weer en Wind".   
 
Even Voorstellen... onze Voorzitter, Chairman, dhr Kooijman,    

Milan!    
Deze Hollandse jongen zal voortaan alleen nog maar luisteren naar de 
naam ‘Praeses’, het Latijnse woord voor voorzitter. Met zijn lengte, die 
bijna de 2 meter bereikt, moet overzicht houden over Storm en alle leden 
geen probleem voor hem zijn.  Drieëntwintig jaar is Milan op dit moment 
en daarmee is hij de oudste van het bestuur. Al zijn levensjaren vol 
ervaring en wijsheid wil hij dolgraag doorgeven aan alle leden van Storm. 
Zo kan hij als geen ander advies geven hoe je het grasveldje in je 

studententuin zo groen mogelijk houdt, want Milan is afgestudeerd als hovenier. Om de planten op 
de Stormkamer hoeven we ons dus geen zorgen meer te maken: bij Milan zijn ze in goede handen. 
 Daarna heeft hij ook nog een jaartje International Business and Management gestudeerd, totdat hij 
eindelijk tot het inzicht kwam dat Milieu-Maatschappijwetenschappen zijn roeping is!  Meneer de 
Praeses is ook iemand die houdt van uitdaging. Het voorzitterschap zelf is natuurlijk best pittig, maar 
daarnaast doet hij ook aan extreme sporten. Zo is hij bijna elke dinsdag- en vrijdagavond te vinden in 



Olympos waar hij de o zo gevaarlijke badmintonsport beoefent. En als hij na 3 uurtjes heen en weer 
sprinten nog zijn energie niet is kwijt geraakt, zet hij zijn sessie voort aan de bar met minstens één 
biertje voor zijn neus.  Ook is hij er altijd voor in om iets leuks te organiseren. Vorig jaar heeft Milan 
zichzelf bewezen in de Lex, maar ook midden in de zomer weet hij wel iets te regelen. Wanneer de 
meeste stormleden uit elkaar worden gedreven door vakantieplannen, kan hij weer iedereen bij 
elkaar trommelen voor een gezellige (vega-)barbecue.  Dit jaar zal Milan zich inzetten in de Master- 
en Activiteitencommissie. Over de laatste was hij blijkbaar zo enthousiast tijdens de Intro dat bijna 
heel zijn mentorgroepje ook maar besloot zich hierbij aan te sluiten.   Al met al kan ik met meer dan 
100% zekerheid zeggen dat Milan een goede voorzitter zal zijn dit jaar, en dat hij dit ook vooral met 
groot enthousiasme gaat doen.   

Even Voorstellen... onze Secretaris, mevr. Olthof,   

Wieneke!   
Dat Wieneke Olthof, nu tweedejaars milieumaatschappijwetenschappen, 
secretaris zou worden van het Stormbestuur 2008-2009 wist eigenlijk 
iedereen al. Ze was de enige kandidaat voor deze functie, maar 
hoogstwaarschijnlijk had een dappere tegenkandidaat toch geen enkele kans 
gehad. Vorig jaar was ze druk bezig met het Smoelenboek en Kolokolo. Toen 
was ze al niet van de computer weg te slaan, een goede oefening voor het 
secretarisvak... Behalve secretaristaken zal ze vanuit het bestuur de 
commissies Kolokolo en Stormmelding gaan doen. Stopwoordjes zijn “in 
hoeverre”, “pruttel” en eigenlijk ook de uitroep “ohhh wat is dit leuk!”. Mijn 
eerste citaat wat ik ooit in de citatenbox heb gegooid was er één van 
Wieneke: “Ik vind het zo leuk om alles leuk te vinden!”. Die uitspraak 

karakteriseert Wieneke ook: vet enthousiast mens. Doet aan bijna alles mee, en is eerder iemand die 
problemen heeft met hoe ze moet omgaan met teveel ideeën, dan iemand die niet op ideeën kan 
komen. Af en toe even rustig aan, terug naar de basis, nadenken, slapen of even naar de ouders in 
Zevenaar (waar Wieneke is opgegroeid) is dan ook een vereiste om al het harde werk vol te kunnen 
houden.  Wieneke is ook heel ijverig, wat goed is te merken na zo’n eerste maand in het bestuur. Als 
je een conceptbeleidsplan hebt geschreven en je wilt wat feedback, dan stuur je het naar Wieneke 
en binnen een paar uur heb je een compleet nagekeken en geredigeerd document terug met 200 
suggesties hoe het nóg beter zou kunnen. Haar af en toe afremmen en vertellen dat ze niet alles in 
haar eentje hoeft te doen kan soms best nuttig zijn J Nog één belangrijke persoonseigenschap van 
Wieneke is dat het iemand is die je kunt vertrouwen, waar je altijd bij terecht kunt en die je een 
luisterend oor biedt.   Kortom: een hele fijne secretaris voor een jaar “Door Weer en Wind”! Ohja, 
rest mij nog te melden dat Wieneke vrijgezel is. Mannen van Storm kunnen natuurlijk een poging 
wagen, maar met een goedkope versierpoging zul je er bij Wieneke niet komen... En waar Wieneke 
over 20 jaar staat? Dan is ze innerlijk tot rust gekomen en heeft ze haar eigen biologische fair-tade 
kledingwinkel!   

Even Voorstellen... onze Penningjuf, mevr. Viertelhauzen,    
 

Linette!    
Het is mij een eer en waar genoegen aan u voor te mogen stellen de 
nieuwe penningmeester der studievereniging Storm: Linette 
Viertelhauzen! Dat zij hiervoor de meest geschikte kandidaat is, moge 
duidelijk zijn, maar hier volgt dan toch nog een korte motivatie en enkele 
dingen die iedereen over haar moet weten.  Moest je vorig jaar bij 
Linette zijn om te betalen voor de Accie activiteiten, omdat ze daar 
penningmeester was, moet je dit jaar onder andere voor de boeken en 
het ledenweekend afrekenen bij Linette. Dit jaar zal Linette ook de 



complexe taak hebben om alle dronken Stormers elke 1e woensdagavond van de maand er weer aan 
te moeten herinneren dat ze toch echt nog hun biertjes moeten betalen, die ze gedurende de 
Stormborrel achterover hebben gegoten. Verder gaat Linette de grote milieubedrijven veel geld 
afhandig maken door middel van haar lieve lachje, want ze gaat, samen met Milan, de sponsoring 
van Storm binnen halen dit jaar. Naast haar penningmeesterschap heeft ze ook de eer om vanuit het 
bestuur de introductiecommissie in goede banen te leiden. In deze commissie zal ze een prachtige 
introductieweek organiseren en er voor zorgen dat de eerstejaars milieuwetenschappers zich vanaf 
het eerste moment thuis voelen bij Storm. Ook gaat ze samen met een nog niet bestaande, maar vast 
hele leuke Smoelenboekcommissie het nieuwe Smoelenboek maken. Zodat iedereen ook volgend 
jaar nog weet wie er ook al weer allemaal lid zijn van Storm.  Om nog dichter bij Storm te zijn, gaat ze 
binnenkort verhuizen naar de Uithof, zodat ze nooit meer dan 5 minuten van de Stormkamer 
verwijderd is. Als je in India vraagt wie Linette Viertelhauzen is, dan weet iedereen wie zij is. Ze is 
namelijk een wereldberoemde badmintonster. Ze heeft in New Delhi meegedaan aan een 
badmintontoernooi.  Heb je een open botbreuk, nadat je van alle 21 trappen van het van Unnik bent 
gevallen? Dan moet je voor een pleister bij Linette zijn. Ze is nu bezig met een zeer intensieve 
opleiding tot EHBO-er in de orde van Storm. Linette is vrolijk, enthousiast en vet goed, en ik hoop u 
allen er van overtuigd te hebben dat de centjes van Storm bij Linette in goede handen zijn.    
 
Even Voorstellen... onze Commissaris Onderwijs, dhr Vloet,    
 

Frank!                                                           
Je ziet hem niet alleen overal, hij heeft ook nog eens een tomeloze 
hoeveelheid energie! Wanneer Frank weer eens een prachtig middagje 
laveloos op de Stormkamer op één van de drie uiterst comfortabele 
banken ligt, zou je het misschien niet denken, maar deze kersverse 
commissaris weet week na week zijn andere bestuursleden te motiveren, 
belangrijke argumenten in de discussie te brengen en hij racet van hot 
naar her om één en ander geregeld te krijgen.  Na vele jaren in het 
gezellige Noord-Brabant te hebben gewoond, koos onze commissaris er 
dan toch voor de sprong te wagen, zich uit zijn warme omgeving te 
worstelen en het grote avontuur in Utrecht te beproeven. Eenmaal op de 
studie Milieu-Maatschappijwetenschappen en eigenlijk vooral ook bij 
studievereniging Storm, voelde hij zich als een vis in het water: op elk 
feestje was Frank wel te vinden en hij was dan ook één van de weinige 
eerstejaars die al vanaf dag 1 welbekend, beroemd, berucht was bij de 
vereniging.  Inmiddels heeft hij het, na het afgelopen jaar actief te hebben 
deelgenomen in de Buitenlandreis Commissie en de Introductie 
Commissie, weten te schoppen tot Commissaris Onderwijs. Frank zal in 
het bestuur de OPcie en de BC in goede banen leiden, hij zal met de OC 

over het universitair onderwijs spreken en verder een ondersteunende rol voor voorzitter, secretaris 
en penningmeester spelen. Dit alles doet hij met een stralend gezicht, voor een goede lachpartij ben 
je bij hem aan het juiste adres en daarnaast zijn het vooral de heldere en kritische momenten die 
Frank ook zo geschikt voor het bestuur maken.  Hoewel het leren hem niet altijd even makkelijk 
afgaat, en opstaan ook nog wel eens een crime wil zijn, zie ik Frank in de toekomst bij een wereldse 
NGO werken. Hij zou perfect functioneren in een hectische omgeving en zijn taken in goede banen 
weten te leiden. Als een ware messias zou hij over zijn mensen waken en de wereld een stukje beter 
maken. Dames en Heren, met gepaste trots presenteer ik u Frank Vloet, commissaris, vriend en 
vooral erg grappig.    
 
 
 
Even Voorstellen... onze Commissaris Algemeen, dhr van Arkel,    



Floris!    
Lieve Stormers,  
Ik heb in dit stukje het ware genoegen om aan jullie te 
mogen voorstellen, de zeer gewaardeerde Floris van 
Arkel. Floris zal in het komende jaar de functie van 
commissaris algemeen op zich nemen. Dit betekent dat 
Floris dit jaar betrokken zal zijn bij het organiseren van 
veel leuke, en natuurlijk ook wat serieuzere activiteiten 
binnen Storm. Hij zal dit jaar veel tijd stoppen in het 
organiseren van de carrièredag, om hier weer een 
spectaculair evenement van te maken, net als hij vorig 
jaar heeft gedaan. Ook van de Lex dit jaar wordt veel 
verwacht. We hebben er vorig jaar voor gezorgd dat het 

weer een actieve commissie is geworden, maar het is nu aan Floris om dit verder door te zetten. 
Daarnaast, alsof deze jongen nog niet genoeg te doen heeft, zal hij ook nog bezig zijn met het IT-
gedeelte van de vereniging, wat vooral neerkomt op het draaiende houden van de computers en de 
website. Floris is net als de rest van het bestuur, op één na, ook een tweedejaars 
Milieumaatschappijwetenschapper, die zijn eerste jaar met vlag en wimpel heeft gehaald. Dit is ook 
iets wat mij het meest bijstaat van Floris: hij kan ontiegelijk hard werken en dat ook lang volhouden. 
Als ik nog moet beginnen met het lezen van het eerste hoofdstuk, is meneer alweer bij hoofdstuk 4 
of zelfs verder, zeer bewonderenswaardig.  Floris zal in de toekomst, voor zover ik dat nu kan 
inschatten, veel goeds gaan doen. Hij is een harde werker, maakt makkelijk contacten met mensen, 
en is niet bang om een groot project met beide handen aan te pakken en hier vol in te duiken. 
Daarom denk ik dat veel bedrijven of instellingen hem graag willen hebben, als hij straks is 
afgestudeerd. Ik heb in ieder geval nu al de eer om het hele jaar met hem te mogen samenwerken.      

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


