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Beste SPiN-leden, 
 
Hieronder vinden jullie de bestuurlijke update van de maanden april en mei. In deze update is een 
overzicht te vinden van de vorderingen met betrekking tot het beleid en de overige zaken waar we 
ons mee bezig hebben gehouden de afgelopen twee maanden. Voor vragen of opmerkingen zijn wij 
altijd bereikbaar. 
 
Activiteitenoverzicht 
Hieronder staat een overzicht van de activiteiten die in de afgelopen twee maanden zijn 
georganiseerd. 
 
 

April 

8 – 10 SocialCie-activiteit: Actieve Ledenweekend 72 leden 

11 Lezing (goede doelenweek) 14 leden, 5 niet-
leden 

12 Themadag (goede doelenweek) 65 leden 

13 Excursie (goede doelenweek) geannuleerd 

13 ALV: Sollicitatiecommissie 25 leden, 2 niet-
leden 

14 Pannenkoekeneetwedstrijd (goede doelenweek) 27 leden, 6 niet-
leden 

14 Veiling (goede doelenweek) niet geteld 

18 Bekendmakingsborrel goede doelenweek niet geteld 

20 Congres Manipulatie 58 leden, 12 niet-
leden (ongeveer) 

21 Waagh-feest: Insomnia vol. 2 193 leden, 275 
niet-leden 
(ongeveer) 

22 - 24 Batavierenrace 17 leden, 5 niet-
leden 

28 - 10 Studiereis: Hong Kong 44 leden, 1 niet-lid 

Mei 

10 Themadag 85 leden 

8 Lezing 19 SPiN-leden, 16 
Postelein-leden, 7 
externen 

18 Heidag 20 leden 

20 Ouderdag 19 leden en 28 
niet-leden 

24 Psypop geannuleerd 
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25 Bedrijvenavond 36 leden, 1 niet-lid 

26 Sportactiviteit: Strandactiviteit 38 leden, 1 niet-lid 

30 Training 16 leden, 2 niet-
leden 

31 Cantus i.s.m. De Loefbijter 38 SPiN-leden, 18 
Loefbijter-leden, 6 
externen 

 
ALV 
Op 13 april heeft de vierde ALV van het verenigingsjaar 2015-2016 plaatsgevonden. Tijdens deze ALV 
heeft het bestuur de resultaten van de halfjaarlijkse enquête, een update van de taskforce voor het 
opstellen van een nieuw samenwerkingscontract met de studieboekenleverancier  en een voorstel 
over de toekomstige reizen gepresenteerd. Daarnaast werd over de door het bestuur voorgestelde 
leden van de Sollicitatiecommissie 2016 en een lidmaatschap bij de Nijmeegse Koepelvereniging der 
Sociale Wetenschappen Kompanio gestemd. 
 
Naleving beleid 
In de afgelopen twee maanden hebben we wederom hard gewerkt om de geformuleerde punten uit 
ons beleid tot uitvoering te brengen. Hieronder staat beschreven wat de huidige stand van zaken is 
met betrekking tot de uitvoering van ons beleid. 
 
Bekendheid 
Video’s 

 De afgelopen twee maanden is er bij de volgende activiteiten gefilmd: het Actieve 
Ledenweekend, het Congres Manipulatie, Insomnia vol. 2 en de studiereis naar Hong Kong  

 Er is in de tussentijd een promotiefilmpje voor Insomnia vol. 2, bestuurswerving en de goede 
doelen week.  

 
Ludieke promotie 

 In de maanden april en mei is er drie keer gebruik gemaakt van ludieke promotie. De 
Festiviteitencommissie heeft uilen op verschillende plekken op de universiteit opgehangen. 
De mensen die deze uilen als eerste vonden, kregen tien shotmuntjes om in te leveren 
tijdens Insomnia. De Tijdschriftcommissie heeft tijdens het uitdelen van de nieuwste editie 
van de HersenSPiNsels ook lolly’s uitgedeeld en de Oriëntatiecommissie heeft waterijsjes 
uitgedeeld om te promoten voor de Bedrijvenavond. Tot nu toe hebben er 8 commissies 
gebruik gemaakt van ludieke promotie, waarvan een aantal meerdere keren. 

 
Verfrissing van de communicatiemiddelen 
Facebook 

 Er zijn weer meerdere berichten in de Facebookgroep geplaatst (vragen van leden, foto’s van 
de studiereis naar Hong Kong, promotieberichten voor evenementen van SPiN, de 
aftermovie van de stedentrip naar Kopenhagen, foto van het Actieve Ledenweekend, een 
prijsvraag en een promotiefilm voor de Goede Doelen Week). 
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HersenSPiNsels 

 De derde editie van de HersenSPiNsels is gepubliceerd met het thema Mindfuck. In deze 
editie is ook een artikel van een freelance auteur geplaatst en eentje in het Engels. 

 
Integratie en internationalisering 
Internationalisering 

 Het buddyproject voor de exchange students wordt vanaf het aankomende verenigingsjaar 
onder de naam Erasmusproject door de NKSW Kompanio overgenomen. De 
kennismakingsborrel in september is de laatste activiteit van dit project die door SPiN 
georganiseerd wordt. 

 De huidige stand van inschrijvingen van de nieuwe eerstejaarsstudenten laat zien dat een 
meerderheid van de rond 900 te verwachten eerstejaarsstudenten inderdaad voor de geheel 
Engelstalige track gekozen heeft, waaronder ook een betekenisvol aantal Nederlanders. Het 
onderwijsinstituut voor psychologie en KI gaat daarom ervan uit dat ongeveer de helft van de 
nieuwe eerstejaarsstudenten geen Nederlands praten (althans, niet op academisch niveau). 
Voor het academisch jaar 2017-2018 komt er weer een Numerus Fixus voor de hele 
Bacheloropleiding. Op de ALV van 15 juni 2016 zal hier uitgebreider over gesproken worden. 

 
Integratie 

 Bij het congres werd door 18 mensen (9 koppels) gebruik gemaakt van de Duits-Nederlandse 
koppelkorting. 

 
Intern beleid 
SPiN-kamer 

 In deze periode, van 28 maart tot en met 26 mei, is 27 keer gebruik gemaakt van de 
leenservice. Hieronder vallen 5 rekenmachines, 6 woordenboeken, 14 opladers en 2 USB-
sticks. Dit is een toename in vergelijking met de aantallen genoemd in de vorige bestuurlijke 
updates. In de periode oktober-november is er 18 keer gebruik gemaakt van de leenservice, 
in de periode december-januari 17 keer en in de periode februari-maart 17 keer. De 
leenservice komt daarmee op een totaal gebruik van 79 geteld vanaf begin oktober. 

 
Evaluaties en afspraken binnen het bestuur 

 De vierde logboekweek heeft plaatsgevonden in week 20. Op de website is een overzicht te 
vinden van de uren die ieder bestuurslid aan SPiN, studie en overige zaken heeft besteed. 

 
Online inschrijvingen 

 Voor de lezingen ‘Ontwikkeling kind in samenspel met omgeving’ en ‘Genderfluïditeit’ is er 
gebruik gemaakt van Google Formulieren.  

 
Commissies 
Wijzigingen in commissies  

 voor een update over de nieuwe videocommissie, zie punt 2.1.  
 
Commissies 
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 Op 24 mei zou Psypop plaatsvinden. Deze is geannuleerd wegens te weinig inschrijvingen. 
Psypop wordt nu verplaatst naar 21 september.  

 
Extern beleid 
Sponsoring 

 De taskforce voor het opstellen van een nieuw samenwerkingscontract over de verkoop van 
studieboeken via SPiN heeft na aanleiding van de ALV van 13 april nog laatste onderdelen 
van het contract aangepast en gaat het nieuwe contract met StudyStore op 16 juni 2016 
ondertekenen. De veranderingen van haar zijde heeft StudyStore al bijna allemaal aangepast, 
bijvoorbeeld door het online zetten van een nieuwe webshop met onder andere een PayPal-
functie en een uitgebreidere Engelstalige versie van de webshop. 

 
Alumni 

 De eerste alumni-nieuwsbrief is verstuurd naar alle alumni via Mailchimp. 
 
Goede Doelenweek 

 De Goede Doelen Week heeft plaatsgevonden van 11 tot en met 15 april. Deze stond in het 
teken van Stichting Het Vergeten Kind en was met het opgehaalde bedrag van €706,40 een 
groot succes! Er zijn in de week een lezing, een themadag, een veiling en een 
pannenkoekeneetwedstrijd georganiseerd. Daarnaast konden mensen de hele week op de 
SPiN-kamer doneren of geld overmaken naar de bankrekening van SPiN. Ook kon er in het 
Bascafé een speciaal shotje (Het Vergeten Shotje) gehaald worden waarvan een deel van de 
opbrengst naar het goede doel ging. 

 
Overige lopende zaken 
Naast het uitvoeren van het beleid hebben we ons ook met andere zaken bezig gehouden. Hieronder 
is daarvan een overzicht te vinden. 

 In april en mei is er weer een nieuwsbrief verstuurd via Mailchimp. 

  Van 28 april tot 10 mei heeft de studiereis naar Hong Kong plaatsgevonden. De reis is goed 
verlopen en we hebben deze na afloop met het bestuur geëvalueerd. 

 Op 13 april is de Sollicitatiecommissie van 2016 opgestart. Deze bestaat uit twee 
bestuursleden, een oud-bestuurslid en twee externen. In mei 2016 is de Sollicitatiecommissie 
aan de slag gegaan en heeft zij brieven gelezen en gesprekken gevoerd met alle sollicitanten. 
Tevens is zij een aantal keer bij elkaar gekomen voor de voorbereidingen van de gesprekken 
en de nabespreking hiervan. Naar aanleiding hiervan heeft zij aan de rest van het zittende 
bestuur een adviesstuk geschreven. Op 29 mei 2016 heeft zij de sollicitanten geïnformeerd 
en hierop volgend is op 30 mei het IXe kandidaatsbestuur gepresenteerd. Tijdens de ALV van 
15 juni 2016 wordt de procedure nogmaals kort toegelicht en zullen alle kandidaten zich kort 
voorstellen. 

 Om haar alumni te stimuleren met elkaar in contact te komen en om ze op de hoogte te 
houden van de hoogtepunten binnen SPiN zal er elke maand een bericht geplaatst worden in 
de LinkedIn-groep voor SPiN-alumni. In april is hier een bericht geplaatst met betrekking tot 
de Goede Doelen Week en de Netwerkspeeddate, in mei is er een kort stukje geschreven 
over de studiereis naar Hong Kong. Omdat nog relatief weinig alumni lid zijn van deze 
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LinkedIn-groep, is er een promotiebericht over de groep geplaatst in de Facebookgroep voor 
SPiN-alumni. 

 Er werd een blog over de studiereis op de site geplaatst. 

 Het oprichtingsbestuur van de Nijmeegse Koepelvereniging der Sociale Wetenschappen 
Kompanio bevindt zich nog steeds in de formele fase van de oprichtingsprocedure. Op de 
SPiN-ALV van 13 april 2016 is SPiN lid geworden. Op donderdag 9 juni om 16 uur zal het 
concept en logo van de vereniging officieel aan de openbaarheid voorgesteld worden. 

 In de eerste drie periodes van dit verenigingsjaar heeft SPiN door de boekenverkoop 
€5583,60 provisie van StudyStore opgehaald. 
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