
 
 
  

Eerste nieuwsbrief 
Lieve leden, een heuse eerste nieuwsbrief voor jullie. Het 17e bestuur heeft het 
plan in hun hoofd gehaald om een nieuwsbrief op te starten. Vol enthousiasme 
is hier dan nu ook een begin gemaakt aan (hopelijk) een lange reeks aan 
nieuwsbrieven. Deze eerste nieuwsbrief staat vooral in het teken van het 
voorstellen van het nieuwe bestuur. Daarnaast geven we hoopvolle informatie 
voor het langverwachte gala en zijn we nog op zoek naar commissieleden. Tot 
slot willen we nog graag wat leuke ideeën ontvangen over een pakkende titel 
voor deze ‘Plancknieuwsbrief’. Let op, je kan hier een prijs mee winnen! Kijk 
vooral verder en veel leesplezier gewenst! 
Groetjes van het 17e bestuur 

Het 17e bestuur 
Sinds 1 februari zijn Petran, Bente, Robin en Mike het bestuur. Op 13 januari 
zijn zij tijdens de Algemene Ledenvergadering ingestemd als 17e bestuur van 
Sv. Planck. Het klinkt natuurlijk allemaal erg officieel en het is mogelijk dat velen 
van jullie geen idee hebben wie die vier personen nu eigenlijk zijn. In deze 
nieuwsbrief stellen zij zichzelf even kort voor en vertellen ze wat zij nu zo 
bijzonder leuk aan Planck vinden. Heb je vragen aan hen of over de vereniging, 
kom vooral langs in de verenigingsruimte en trek ze aan hun mouw! 



  

Petran Speksnijder 
Voorzitter 
Hey allemaal, mijn naam is Petran. Ik 
ben de nieuwe Voorzitter van Planck. 
Oudere leden herkennen mij misschien 
nog, maar meer nieuwe leden nog niet 
omdat ik het afgelopen half jaar op stage 
ben geweest. Sinds dat ik lid ben van 
Planck heb ik interesse gehad in 
bestuur, al helemaal nadat ik een 
halfjaar Reiscommissie heb gedraaid. 
Nu, na mijn stage, is het eindelijk zo ver. 
Ik heb ontzettend veel zin om mijn 
bestuurlijke taken uit te voeren voor 
onze prachtige studievereniging!  
 

Mike Jansen 
Commissaris Interne Zaken 
Yooooo, Mike hier, de Commissaris 
Interne Zaken van het nieuwe bestuur. 
Misschien niet heel bekend meer bij de 
huidige leden door covid en mijn stage 
periode, maar ik ben eigenlijk altijd wel 
(actief) lid geweest van Planck en ik 
hoop dit met mijn bestuursperiode naar 
een hoger niveau te tillen. Als je me 
beter wil leren kennen, zou ik zeker mee 
gaan met de activiteiten. Of kom gezellig 
een keer langs in de verenigingsruimte. 
Ik heb er in elk geval super veel zin in en 
ik ga mijn best doen om er een mooie 
periode van te maken! 

Bente Megens 
Secretaris 
Wellicht ben ik niet geheel onbekend voor 
een heel aantal van jullie, ik heb namelijk in 
het 16e bestuur ook al de rol van Secretaris 
mogen vervullen. Vorig schooljaar werd ik 
door de Secretaris van het 15e bestuur 
gevraagd of ik misschien niet het bestuur 
van Planck in wilde. Aangezien ik zo’n 
eerstejaars was die begin dat schooljaar 
het lidmaatschap was aangegaan 
vanwege de gratis koffie, zei ik niet direct 
'ja'. Al was ik eigenlijk gewoon al verkocht. 
Nadat ik op een middag een praatje heb 
gemaakt met het 15e bestuur, ben ik niet 
meer weg te krijgen geweest bij de 
vereniging. Diezelfde middag kwam mijn 
aanmelding voor het bestuur zelfs nog 
binnen, het voelde direct als thuiskomen. 

 
Robin van den Dungen 
Penningmeester 

Hoi, hierbij een kort berichtje van de 
nieuwe Penningmeester van Planck. 
Misschien een niet al te bekend gezicht, 
aangezien ik mijn externe minor 
Microbiology en stage net afgerond heb. 
Dit betekent niet dat ik er minder 
enthousiast over ben. Ik heb er kei veel zin 
in! Als je suggesties hebt of zin hebt in een 
babbeltje kan je natuurlijk altijd 
langskomen. 



 

Mededelingen 

 

Gala 

Tot ieders spijt heeft het geplande gala van 28 januari niet plaats kunnen vinden. 
Maar, nieuwe tijden zijn aangebroken! Er wordt door de Activiteitencommissie 
hard gewerkt aan een nieuwe datum en er is dus met zekerheid te zeggen dat 
er een gala aankomt. Heel veel meer is er momenteel nog niet over te zeggen, 
maar houd vooral onze informatiekanalen in de gaten. Dus onze socials, de 
website, de informatie in de verenigingsruimte, maar nu ook deze nieuwsbrief 
die naar verwachting met regelmaat in jullie mailbox verschijnt! 
 

Commissieleden 

Sv. Planck is nog op zoek naar nieuwe commissieleden voor de 
Promotiecommissie en de Reiscommissie. Naast dat je natuurlijk actief deel kan 
nemen in onze prachtige studievereniging en ook nog veel leuke mensen leert 
kennen, leer je er heel veel van en staan er voor een half jaar commissiewerk 
35 vrije uren tegenover. Kijk voor meer informatie op onze website, waar je je 
ook meteen op kan geven. Daarnaast staat het je uiteraard vrij om je ook op te 
geven voor andere commissies, kom vooral ook eens langs in de 
verenigingsruimte om wat informatie te krijgen.  

Bedenk en win! 
De allereerste nieuwsbrief is een feit. Er zijn ongetwijfeld nog wat 
schoonheidsfoutjes. Echter, een zaak waar we jullie hulp in ieder geval bij nodig 
hebben, is de titel van deze nieuwsbrief. De 'Plancknieuwsbrief' is natuurlijk niet 
erg pakkend. Wij weten dat er heel veel creatievelingen rondlopen op de twee 
opleidingen die onder Sv. Planck vallen en daarom ook de vraag aan jullie of er 
ideeën zijn over een passende (en ook meer pakkende) titel voor de nieuwsbrief. 
Je kan je idee insturen via de website en er zelfs een leuke prijs mee winnen! 
Stuur je idee in voor 8 maart en dan hoor je 14 maart of jouw idee de grote 
winnaar is en dus of jij het brein bent achter de naam van de nieuwsbrief. 


