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Beste SPiN-leden, 
 
Hierbij een update over wat er in april gebeurd is achter de schermen van SPiN. Als hier nog vragen 
of opmerkingen over zijn, kun je altijd terecht bij een van de bestuursleden.  
 
Activiteiten: 
Hieronder een overzicht (en eventuele uitleg) over de activiteiten van SPiN in april. 
15 april:   Meditatiecursus 
15 april:  Lezing ‘Respect voor de cliënt’ 
16 april:   Themadag ‘Freud Day’ 
16 april:  Heidag 
17 april:  SPiN-feest: ‘Ik wist niet dat je dat als kledingsstuk kunt dragen’ 
18 april:  International evening 
23 april:  ALV: Sollicitatiecommissie en contributieverhoging 
24 april:  Je zal het maar hebben-dag 
24 april:  Open apres-skifeest 
25 april:  Préborrel studiereis 
26 april:  Ouderdag 
27-28 april:  Batavierenrace 

 
ALV’s: 
- Er is een ALV geweest op 23 april. Tijdens deze ALV is de sollicitatiecommissie voorgesteld en 
ingestemd. Er is ingestemd met een contributieverhoging van 2 euro, waardoor de contributie in het 
verenigingsjaar 2013-2014 €12,- zal bedragen. Verder is er een voorstel tot een nieuwe commissie 
gedaan: de Lezing en TED-talks commissie en is er een voorstel gedaan voor het  opzij zetten van geld 
voor het volgende bestuur. 
 
Lustrum: 
- Er is subsidie van het onderwijsinstituut geregeld voor de Lustrumdag 
- De commissies zijn druk bezig met het bedenken en organiseren van hun activiteiten op de 
Lustrumdag. 
- Er is een vergadering geweest met Eric Maris over de eerste TED-talks op de Lustrumdag. 
- De afspraken met de Lindenberg voor de lustrumdag zijn gemaakt. 
 
Betrokkenheid en toegankelijkheid: 
- Het bestuur is gaan uit eten met de SPiN-commissie. 
 
Digitalisering: 
- Gegevens en informatie voor de website is aangeleverd. De betaversie is bijna klaar voor feedback 
van het bestuur. 
 
Onderwijs: 
- Er is een gesprek geweest met HALO over samenwerking. 
- Alle masterverenigingen worden benaderd voor samenwerking wat betreft de boekenwebshop.  
- Er is weer een nieuwe bijlesgever voor PMB en Statistiek. 
- Boekenblok 4 is achter de rug. 
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Balans: 
- Er is weer een logboek bijgehouden door de bestuursleden. 
 
Extern 
- Er is contact geweest met een bedrijf in de sportpsychologie voor de verbintenis met bedrijven uit 
het werkveld. 
- Er is een afspraak geweest met een vervoersmaatschappij voor eventuele intensievere 
samenwerking.  
- Verschillende dans- en muziekscholen zijn in samenwerking met de acquisitiecommissie benaderd 
voor sponsoring.  
 
Commissies: 
- Er is een horizontaal overleg voor voorzitters geweest 
- Er is een horizontaal overleg voor secretarissen geweest 
- Er zijn weer twee opdrachten voor de CommissieBattle geweest, namelijk zo leuk mogelijk verkleed 
komen naar het SPiN-feest én nieuwe namen verzinnen voor de goudvissen.  
 
Financiën: 
- Er is een contributie-inning gedaan voor de leden met een Nederlands bankrekeningnummer. De 
leden met een Duits rekeningnummer zijn gemaild met het verzoek tot contante betaling in de SPiN-
kamer. 
 
Overig:  
- Het bestuur heeft open bestuursvergaderingen en een tweede voorlichtingsronde georganiseerd 
voor geïnteresseerden in bestuur. 
- Het bestuur heeft een beleidsvergadering gehouden. Hierin zijn de uitkomsten van de heidag 
besproken, is besproken over draaiboeken en overdracht en is gekeken hoe het staat met het 
naleven van het beleid tot nu toe. Hieruit is een lange termijn planning gekomen waar we ons de 
komende tijd aan gaan houden. 
- Voorbereidingen voor het debat over ‘Intrinsieke motivatie’ met Akkuraatd en Postelein. 
- Er is een Fos vergadering geweest. 
- De bestuursleden hebben een POP-gesprek met de voorzitter gehouden. 
- Het bestuur is naar een constitutieborrel van BeeVee geweest. 
- Actieveleden enquete afgenomen en resultaten doorgesproken 
- Algemene leden enquete gedeeltelijk afgenomen 
 


