
VOORDRACHT BESTUUR 2012-2013 

Dit jaar dragen dertien mensen voor voor het afdelingsbestuur. Hieronder stellen we ze kort aan u voor.

Kandidaat voorzitter
Matthias van Hunnik opgeleid als historicus en heeft inmiddels ruim 12 jaar ervaring als actieve SP-er. Was 
onder andere Rood-contactpersoon, bestuurslid, raadslid en werkt als fractiemedewerker voor de SP-
Statenfractie in Gelderland. Matthias was de afgelopen twee jaar afdelingsvoorzitter en wil dit graag 
voortzetten.

Kandidaat organisatiesecretaris
Seppe van de Wiel is gepensioneerd onderwijzer aan het HBO en woonachtig in Horssen. Seppe heeft een 
viercijferig lidnummer, dat betekend dat hij al vanaf het vroege begin lid is van de partij. Seppe was afgelopen 
jaren als organisatiesecretaris een van de drijvende krachten achter de afdeling en wil dat komend jaar graag 
blijven doen.

Kandidaat bestuursleden

Will Derks werkt in het dagelijks leven als jeugdwerker/ opbouwerker in verschillende wijken in Nijmegen. Hij 
heeft zich het afgelopen jaar onder andere intensief bezig gehouden met de actie Onze Bieb moet Blijven. 
Ook was Will verantwoordelijk hulpdienst. Daar is nog veel verbetering mogelijk en daarom wil Will hier ook 
komend jaar aan werken.

René van Alphen is opgeleid als econoom en werkt in het dagelijks leven bij de ING. Daarnaast is hij ook 
vrijwilliger bij de voedselbank. René wil zich komen jaar vooral inzetten bij acties en campagnes.

Anne Benning studeert politicologie aan de universiteit en is actief lid van onze succesvolle ROOD-groep. Ze 
is door onze jongeren verkozen om Tatum Postema op te volgen als ROOD-contactpersoon voor Nijmegen 
en verdient daarom zeker een plek in het bestuur.

Hans van Hooft jr., Al tien jaar is Hans fractievoorzitter van onze gemeenteraadsfractie en in die hoedanigheid 
zit hij in het afdelingsbestuur om de verbinding tussen afdeling en fractie zo goed mogelijk te houden. Hans 
heeft met 3 collega's een softwarebedrijf.

Rick Hovens is al jaren een vaste waarde in de kerngroep van de SP in Nijmegen. Rick bioloog en naast zijn 
werk bij de post doet hij regelmatig onderzoekswerk bij de universiteit. In het verleden was hij al eens 
bestuurslid. Nu weer terug in het bestuur wil hij zich vooral bezig houden met de website en media.

Peter Lucassen is gepokt en gemazeld in de SP. Peter was zeven jaar wethouder en is nu Statenlid voor de 
SP. Peters ervaring kunnen we goed inzetten bij de ledencontacten maar ook zijn praktische inzet bij de 
Tribuneverspreiding en het foldernetwerk.

Petra Molenaar is politicoloog en werk momenteel bij Olround Bowlingcenter als administratief medewerker. 
Petra is al ruim 10 jaar lid van de SP. Haar ervaring bij verschillende organisaties met organiseren wil ze dit 
jaar inzetten bij SP activiteiten.

Marloes Piepers is oud-voorzitter en -organisatiesecretaris en is werkzaam bij het landelijke scholingsteam 
van de SP. Ook in de Nijmeegse afdeling zal ze zich bezig houden met scholing en het begeleiden van 
groepen in de regio.

Tatum Postema, is al een paar jaar actief voor ROOD, was afgelopen contactpersoon voor ROOD en studeert 
verpleegkunde aan de HAN. Nu ze het stokje heeft overgedragen aan Anne wil ze in het blijven om zich 
onder andere bezig te houden met de ledencontacten.

Anand Soni is student aan de lerarenopleiding natuurkunde van de HAN. Anand is al een aantal jaar actief lid 
van ROOD. Zo is hij actief in het bewonerscomité van het pand aan de Kerkstraat waar ROOD actie heeft 
gevoerd. Komend jaar wil hij de organisatie van kerngroep en thema-avonden op zich nemen.

Stijn Vat is student aan de lerarenopleiding geschiedenis van de HAN en werkt in het dagelijks leven als 
fractiemedewerker van onze raadsfractie. Stijn heeft zich afgelopen jaar in het bestuur onder andere bezig 
gehouden met website en media en wil dat blijven doen.
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