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Beste SPiN-leden, 
 
Bij deze presenteren wij, het VIIe bestuur der SPiN, de eerste bestuurlijke update van dit 
verenigingsjaar. In deze update is te lezen waar wij ons in de afgelopen twee maanden zoal mee 
bezig hebben gehouden. Ook zijn in deze update de vorderingen met betrekking tot ons beleid terug 
te vinden. Voor vragen of opmerkingen kun je te allen tijde bij één van ons terecht.  
 
Activiteitenoverzicht 
Hieronder een overzicht van de activiteiten die in de afgelopen twee maanden georganiseerd zijn.  
 
30 september :  Beleids-ALV 
7 oktober :  SPiN-feest: Strak in je (ver)huispak  
15 oktober :  Begrotings & Decharge ALV 
17 t/m 19 oktober:  Eerstejaarsweekend: Under the Sea 
21 oktober :  Themadag: Trick or Treat 
11 november :  Mistery Themadag 
11 november :  Lezing Schizofrenie 
12 november :  SocialCie activiteit: ik hou van SPiN!  
18 november :  Training: Learn to Learn  
19 november :  SPiN-feest: Stout in het Oerwoud 
26 november :  Docent-student lunch 
3 december :  Themadag: Pietenpretdag  
 
ALV’s 
Op 30 september heeft de Beleids-ALV plaatsgevonden. Tijdens deze ALV is het secretarieel 
jaarverslag van het VIe bestuur goedgekeurd. Daarnaast is het beleid van het VIIe bestuur besproken 
en ingestemd. Tot slot is het plan voor een bestuurlijke vrijstelling voor bestuursleden gepresenteerd 
en ingestemd. 
Op 15 oktober heeft de Begrotings- en Decharge ALV plaatsgevonden. Tijdens deze ALV is het 
financieel jaarverslag van het VIIe bestuur goedgekeurd, waarmee hen officieel decharge is verleend. 
Ditzelfde geldt voor het Kascontroleverslag van het VIe verenigingsjaar. Bovendien is tijdens deze ALV 
de begroting van het VIIe bestuur besproken en is deze tevens ingestemd. Daarnaast zijn zowel de 
nieuwe Kascontrolecommissie als de nieuwe RvA voorgesteld en ingestemd door de ALV. 
Naar aanleiding van bovengenoemde ALV’s is akkoord gegaan tot het doorvoeren van een aantal 
wijzigingen in het beleid en de begroting van het VIIe bestuur. Deze wijzigingen zijn aangebracht en 
de definitieve stukken zijn inmiddels terug te vinden op de website.  
 
Naleving Beleid 
Er zijn alweer twee maanden verstreken sinds de instemming van ons beleid. In deze twee maanden 
hebben we met veel enthousiasme gewerkt aan de uitvoering van dit beleid. Hieronder vind je een 
overzicht van de zaken die tot nu toe zijn bereikt op beleidsmatig gebied. 
 
Toegankelijkheid 
Aanbieden van diensten 

 Er zijn al enkele updates geplaatst over de leenservice, zowel op Facebook als op Blackboard. 
SPiN is op dit moment in bezit van 4 rekenmachines, 3 Duits-Nederlandse woordenboeken, 1 
Nederlands-Engels en 1 Engels-Nederlands woordenboek.  

 Over de tweedehands boekenwebshop zijn we nog steeds in overleg met studieboeken.com. 
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 Helaas bleek het implementeren van een vinkje ´boeken ophalen op de SPiN-kamer’ op de 
boekenwebshop niet mogelijk. Een vermelding van deze mogelijkheid is daarom toegevoegd 
aan de startpagina van de webshop en bovendien enkele keren via Blackboard benadrukt.  

 De vraag van studenten naar additionele literatuur is in de Najaarsenquête geplaatst, welke 
op dit moment geanalyseerd wordt.  

Betrokkenheid naar leden 
 Er zijn nog geen afspraken gemaakt met het OWI met betrekking tot vrij krijgen voor SPiN-

activiteiten. Hierover wordt spoedig in overleg gegaan. 
 Tijdens de eerste tentamenperiode is in samenwerking met de studentleden van de 

Opleidingscommissie Psychologie de eerste after-tentamenborrel georganiseerd in het 
Cultuurcafé. Op deze borrel waren ongeveer 40 eerstejaars studenten aanwezig. 

Transparantie 
 Over de ALV´s zijn een aantal vragen in de Najaarsenquête geplaatst. 
  Iedere commissie heeft bij het opstarten informatie gekregen over wat een ALV inhoudt en 

heeft een kopie gekregen van de Actieve Ledenhandleiding, waarin de ALV verder uitgelegd 
wordt. 

 Op de begrotings-ALV waren op één na alle commissies met tenminste één lid aanwezig.  
 De ALV-uitnodiging is aangepast aan de hand van de in het beleid genoemde punten.  
 Op de begrotings-ALV is bij ieder nieuw agendapunt van het VIIe bestuur (kort) uitgelegd wat 

dit punt inhoudt.  
 De eerste bestuursblog (voor de maanden oktober en november) is geschreven door Job en 

staat op de website.  
 

Modernisering 
Ledenbestand 

 In november is er een gesprek geweest met de webmasters over een alternatief programma 
voor het voeren van het ledenbestand. Er is besloten dat er zal worden overgestapt naar 
Conscribo. Momenteel is er een offerte opgevraagd voor de kosten van de implementatie. 
Het nieuwe ledenbestand zal naar verwachting in januari worden geïmplementeerd.  

Website 
 Tijdens bovengenoemd gesprek zijn ook de aanpassing aan de website doorgegeven. Hier 

gaan de webmasters mee aan de slag. De concrete aanpassingen zijn te vinden in het beleid 
van het VIIe bestuur op de website.  

Computers 
 In oktober zijn, in navolging van het beleid, drie nieuwe computers besteld. Hiervan is er één 

zelf samengesteld om voor een kleiner budget een grotere prestatie te bereiken en 
videobewerking op een hoog niveau te kunnen faciliteren. De computers zijn tot nu toe erg 
goed bevallen. 

Cloud-service 
 De bestuursschijf met al haar bestanden is inmiddels overgezet naar de online cloud-service 

“Onedrive”.  
Mediascherm 

 Het mediascherm is inmiddels aangeschaft en er wordt regelmatig een korte presentatie 
afgespeeld met foto’s van afgelopen activiteiten, met promotiefilmpjes en met advertenties 
van sponsoren. 

 
Internationalisering en integratie 
Internationalisering 
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Begin november heeft een gesprek plaatsgevonden met de afdeling Internationalisering van 
het OWI, om te brainstormen over de invulling van internationalisering binnen SPiN. Naar 
aanleiding van dit gesprek wordt momenteel hard gewerkt aan het opzetten van een nieuw 
internationaliseringproject en een bijbehorende internationaliseringcommissie in februari.  

Integratie 
 In de Najaarsenquête zijn vragen opgenomen over de behoeften van Nederlandse en Duitse 

studenten. Naar aanleiding van de resultaten zullen in de komende maanden stappen 
worden ondernomen om integratie te bevorderen. 

 
Extern beleid 
Sponsoring 

 De taskforce voor het hoofdsponsorcontract is bijna compleet en kan dus op korte termijn 
aan de slag. 

 Door het plaatsen van een vacature en promotieafspraken met Dominus Cursus is op dit 
moment €375 algemeen sponsorgeld opgehaald. 

 De kosten van de actieve leden shirts worden voor de helft door Maxilia gesponsord. Dit 
komt neer op een bedrag van 364€.  

 De skireistruien worden ook dit jaar weer verzorgd door Café de Fuik. Daarnaast heeft Café 
de Fuik getekend om, in ruil voor het geven van drie borrels, een bedrag €500,- te sponsoren 
om de eigen bijdrage die deelnemers leveren aan de studiereis te verlagen.  

 RedBull heeft ons voor een themadag 600 blikjes RedBull gesponsord.  
 De acquisitiecommissie is momenteel druk met het benaderen van nieuwe bedrijven voor 

SPiN-korting. 
Vacatures 

 Sinds het begin van het jaar zijn er drie studiegerelateerde vacatures op de site geplaatst, 
waarvan twee vacatures binnen domein Persoon en één algemeen wetenschappelijk 
georiënteerde vacature. 

Andere verenigingen 
 De eerste SSPN bijeenkomsten zijn geweest. Hier is besloten dit jaar geen activiteit te 

organiseren. Er zal daarom dit jaar geen werkgeld worden betaald. In januari zal het SSPN in 
Nijmegen plaatsvinden. 

 Vanuit het SOFv zijn inmiddels twee ALV’s georganiseerd. Op de eerste ALV konden wij 
helaas niet aanwezig zijn, op de tweede ALV zijn namens SPiN zes bestuursleden aanwezig 
geweest. 

 De eerste FOS-bijeenkomst heeft ook plaatsgevonden, hierin is onder andere overlegd over 
een eventueel huiskamerproject voor sociale wetenschappen. 

 Met TOEP is afgesproken dat alle promotiematerialen voor SPiN-lezingen naar hen 
doorgestuurd worden, zodat zij hiermee kunnen promoten onder hun leden. 

Onderwijsinstituut 
 Regelmatig vinden met het Onderwijsinstituut overleggen plaats. Er wordt veel gesproken 

over de studiereis en de boekverkoop (decentrale selectie en de kerstpakketten).  
Alumni 

 Er is een alumni inschrijfformulier ontwikkeld. Deze zal binnenkort worden opgestuurd naar 
de huidige alumni. De alumni Facebook-groep heeft geen beheerder meer, omdat de 
Facebook persoon is verwijderd door Facebook. Hiervoor zal op zeer korte termijn een 
nieuwe groep worden aangemaakt. 

 Voor de alumni werkgroep zijn een aantal alumni benaderd. Na toezegging zal de 
alumniwerkgroep worden opgestart.  

Promotie 
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 Verschillende (studiegerelateerde) commissies hebben reeds gebruik gemaakt van ludieke 
promotie. 

 Bij de commissies die hun jaarplanning al af hebben, heeft deze tijdsplanning voor positieve 
resultaten gezorgd: promotieaanvragen zijn hier bijna altijd op tijd gedaan. 

 De Facebookgroep is aangemaakt een heeft op het moment van schrijven 656 leden. Door 
leden toe te voegen aan deze groep heeft het bestuur inmiddels weer de mogelijkheid haar 
leden direct uit te nodigen voor activiteiten.  

 De Banner is aangeleverd en zal voor het aankomende SPiN-feest voor het eerst bij het 
Erasmusgebouw worden opgehangen. 

 Voor zowel de skireis als de studiereis zijn meerdere teaser- en trailerfilmpjes geproduceerd. 
 Het aangeschafte mediascherm wordt reeds gebruikt voor promotie van activiteiten en 

diensten. 
 

Commissies 
Strakke tijdsplanning 

 Een aantal commissies heeft hun eigen planning al af en gedeeld met hun begeleider, andere 
zijn er nog mee bezig.  

Functieverdeling 
 Het bestuur heeft bij alle commissies een lid benaderd en aangesteld voor het 

voorzitterschap. De andere functies zijn allemaal in de eerste vergadering verdeeld. 
 De aanpassingen binnen functies zijn doorgevoerd en worden tot op heden als prettig 

ervaren.  
 Inmiddels is er al één ronde van tentamenacties gehouden en wordt dit als positief ervaren 

door onze leden (gegeven de sporadische feedback die we kregen tijdens de uitvoering van 
de acties).  

Commissiestructuur 
 De commissiestructuur zoals toegelicht in het beleid, wordt voor vrijwel alle commissies 

gehandhaafd. 
 Een uitzondering op bovenstaande betreft de uitwisselingscommissie. Vanwege een gebrek 

aan contact met de universiteit van Glasgow, wordt op dit moment contact gezocht met 
andere universiteiten voor het organiseren van een uitwisseling. Als consequentie hiervan zal 
dit jaar naar alle waarschijnlijkheid slechts de helft van de geplande uitwisseling 
plaatsvinden. De andere helft van de uitwisseling zal plaatsvinden in de eerste helft van het 
volgende collegejaar.  

 
Intern  
Actieve leden 

 De mokken voor de actieve leden zijn helaas later dan bedoeld aangekomen. Dit had te 
maken met leverproblemen. De mokken zullen naar verwachting nog vóór de kerstvakantie 
binnen zijn.  

De SPiN-kamer 
 In navolging van het beleid is het assortiment drinken in de SPiN-kamer uitgebreid.  
 Met de komst van het mediascherm is de indeling van de SPiN-kamer ietwat veranderd. 

Bestuur 
 De eerste logboekweek is inmiddels achter de rug. Op de website is een overzicht te vinden 

van de uren die ieder bestuurslid aan SPiN, studie en overige zaken heeft besteed. 
 In navolging van het beleid maken we maandelijks gebruik van balansbesprekingen. De 

eerste twee balansbesprekingen zijn inmiddels achter de rug, deze bevallen goed. 
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 In de tentamenweken heeft ieder bestuurslid gebruik gemaakt van studiedagen. Daarnaast 
heeft ieder bestuurslid wekelijks de mogelijkheid één studiedag op te nemen. Hier wordt 
regelmatig gebruik van gemaakt. 

 Bijna ieder bestuurslid heeft zijn of haar buddy inmiddels een inwerking gegeven. 
 Alle bestuursleden hebben één of meerdere coachgesprekken gehad. 
 De voorzitter heeft met ieder bestuurslid inmiddels een POP-gesprek gevoerd. Haar eigen 

POP-gesprek is uit praktische overwegingen gevoerd met haar buddy. 
 Er heeft inmiddels één feedbackronde plaatsgevonden met het gehele bestuur. 

 
Overige lopende zaken 
Naast beleidsmatige werkzaamheden, hebben we ons in de afgelopen maanden ook met allerlei 
andere zaken beziggehouden. Deze staan hieronder kort uitgewerkt. 
 

 In de afgelopen maanden zijn de nieuwe lidmaatschapsstickers van het jaar 2014-2015 
uitgedeeld aan de leden. Een groot aantal leden heeft deze sticker inmiddels opgehaald. 

 Er is in september, oktober en november een nieuwsbrief naar de leden gestuurd. De 
nieuwsbrief wordt net zoals afgelopen jaar weer met het programma Mailchimp gemaakt en 
verstuurd.  

 In de afgelopen twee maanden hebben we onze best gedaan om op zo veel mogelijk 
constitutieborrels aanwezig te zijn. De hier opgedane contacten hebben reeds geresulteerd 
in een aantal interessante samenwerkingen voor het aankomende jaar. 

 Er heeft een kennismakingsgesprek plaatsgevonden met de RvA. 
 Het voltallige bestuur heeft tijdens een lunch kennis gemaakt met een aantal belangrijke 

personen binnen het Onderwijsinstituut.  
 Vanuit de OLC heeft een eerste opleidingsgesprek plaatsgevonden. 
 Het eerste gesprek met de Introductiecommissie (IC) heeft plaatsgevonden. 
 De Najaarsenquête is opgesteld, uitgedeeld, ingevoerd en wordt momenteel geanalyseerd. 
 In de eerste periode zijn een aantal dingen misgegaan met betrekking tot de boekenverkoop. 

Dit was te wijten aan problemen met de leverancier en resulteerde erin dat veel studenten 
hun boeken pas laat hebben binnengekregen. Onze Commissaris Onderwijs heeft met de 
hulp van de rest van het bestuur hard gewerkt om deze problemen op te lossen. De 
problemen zijn nu grotendeels verholpen. 

 Daarnaast zijn we gewisseld van account-manager, Kirsten heeft afscheid genomen van 
Studystore, onze nieuwe account-manager is Anouschka. Deze wissel heeft voor wat 
vertraging gezorgd in gemaakte afspraken. Deze afspraken zullen op zo kort mogelijke 
termijn worden hervat. 

 Inmiddels is de Masterboeken-webshop online.  
 We zijn in overleg met het Onderwijsinstituut en onze boekenleverancier welke versie van 

het boek voor de decentrale selectie SPiN zal gaan aanbieden.  
 Daarnaast zal SPiN dit jaar ook de boeken in de kerstpakketten van het OWI verzorgen. Hier 

wordt een regulier provisiepercentage over ontvangen. 
 We zijn langsgegaan bij de Rabobank voor het aanvragen van nieuwe pinpassen. De eerste 

pinpas is, zij het met flinke vertraging, in de afgelopen week binnengekomen. 
 Bijna alle commissies zitten inmiddels vol en zijn vol enthousiasme aan de slag gegaan met 

het organiseren van activiteiten. De eerste activiteiten zijn alweer achter de rug en waren 
over het algemeen druk bezocht. 

 Ook de commissiebattle is weer van start gegaan. De eerste commissiebattle opdracht betrof 
het schrijven van een informatiestukje over de betreffende commissie en het maken van een 
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foto. De deadline van deze opdracht is inmiddels verstreken en  de voorbereidingen voor de 
tweede opdracht zijn in volle gang. 

 Daarnaast zullen dit jaar wederom commissie-uitjes plaatsvinden. Commissies hebben hier 
reeds een uitnodiging voor ontvangen.  

 Ook dit jaar is SPiN weer benaderd door de Serious Request commissie voor het organiseren 
van een Serious Request activiteit. Het organiseren van een Serious Request feest met een 
andere vereniging bleek echter niet mogelijk, als vervanging daarvan zullen we in de week 
voor de kerstvakantie een tostidag organiseren. In plaats van het Serious Request feest zal 
een regulier SPiN-feest plaatsvinden in december. 

 Vanwege het wegvallen van het Serious Request feest, hebben we besloten alsnog een 
Ragweek-feest te organiseren. Dit feest zal georganiseerd worden in samenwerking met een 
andere studievereniging. 

 Er wordt veel uitgezocht met betrekking tot sponsoring voor de studiereis. 
 

 

 


