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Beste SPiN-leden, 
 
Hierbij een update over wat er in de koude decembermaand 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 november: 
- 3 t/m 5 december:  SPiNterklaas - schoenzetten op de SPiNkamer 
- 12 december:   Lezing - dieren als therapie 
- 12 december:  SPiNfeest – foute fitness feest 
- 13 december:   Lezing Melanie Joy  
- 17 december:   Activiteit SPiNcommissie – Kroegentocht 
- 18 december:   Activiteit – Biercantus 
- 19 december:   Training solliciteren 
 
ALV’s: 
/ 
 
Lustrum: 
- Alle opties voor de locatie van de lustrumdag zijn uitgewerkt en naast elkaar gelegd. 
 
Betrokkenheid en toegankelijkheid: 
- Het bestuur is gaan borrelen met de tijdschriftencommissie en de promotiecommissie 
- De actieve ledenshirts zijn besteld. 
 
Digitalisering: 
- De afspraken met betrekking tot de wissel van de printer zijn rond. De printer wordt in de 
kerstvakantie gewisseld. 
- Er zijn afspraken gemaakt met onze nieuwe webmaster over de start van het bouwen van een 
nieuwe website. Deze is in ontwikkeling en zal in juni klaar zijn voor gebruik. 
- Er is een lay-out bedacht voor de nieuwe app. 
 
Onderwijs: 
- Bijles: wordt nu door mentoren ook aan studenten gemeld dat het bestaat bij SPiN (via Elkie in 't 
Ven) 
- Bijles: er zijn weer 2 nieuwe bijleskoppels gevormd. 
- Bijles: er zijn een aantal problemen geweest met het bijlessysteem op de site. Deze zijn 
doorgegeven aan de huidige webmaster en opgelost. 
- Bijles: er is nog steeds actief gezocht naar nieuwe bijlesgevers.  
- De taskforce boekenverkoop heeft een afspraak gehad met Roland Venekamp van 
www.studieboeken.com  
- De taskforce boekenverkoop heeft contact gezocht met NewClicks. 
- Er is contact opgenomen met masterverenigingen voor eventuele samenwerkingen. 
- Er is afspraak geweest met het OWI betreffende het alumnibeleid. 
 
Balans: 
- Het bestuur heeft een logboek bijgehouden in week 51 om te kijken of de verdeling SPiN-studie 
ongeveer 30-20 is.  
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Extern 
- Er is een afspraak geweest met Rondje Keizer Karel; een onderdeel van Keizer Karel Podia die als 
doel hebben om meer studenten naar de theaters te lokken. 
- Er is een afspraak geweest met het eerste bedrijf uit het psychologische werkveld dat zich aan SPiN 
gaat binden. 
- Er zijn afspraken gemaakt met twee bedrijven uit het psychologische werkveld voor een eventuele 
samenwerking.  
 
Commissies: 
- De S-feestcommissie is opgestart. 
- Er is een afspraak geweest met het IC over de IC-SPiN commissie. 
- Er zijn twee nieuwe leden gevonden voor de internationaliseringscommissie. De bestemming is 
inmiddels bekend: Padova in Italië. 
- Er zijn gesprekken en onderhandelingen geweest over een eventuele galalocatie. 
- Er zijn horizontale overleggen geweest voor voorzitters, secretarissen en commissarissen 
communicatie. 
 
Financiën: 
- Er is een kascontrole gedaan. 
 
Overig:  
- De nieuwe lidmaatschapsstickers zijn uitgedeeld aan de leden. 
- Er is een gesprek geweest met Eric Maris over zijn ideeën voor de studievereniging in de vorm van 
een lezingenreeks "de favoriete ted talks van..." 
- Er is een opzet gemaakt voor het draaiboek van bedrijvendag.  
- Er is een SSPN bijeenkomst in Tilburg bij Complex geweest. Hier heeft het bestuur tips voor 
acquisitie en boekverkooppartners ontvangen. 
- Er is een SOFv bijeenkomst en een OLC vergadering geweest. 
- Het bestuur heeft kerstkaarten rond gestuurd 
- Het bestuur heeft een beleidsvergadering gehad. 
- Het bestuur heeft een kamerbezoek gehad van het SOFv om te praten over hoe het gaat met SPiN. 
- Er is een afspraak geweest met het OWI over de hulp die SPiN kan bieden bij de alumnidag van de 
universiteit op 2 februari 


