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Beste SPiN-leden, 
 
Hieronder vindt je de bestuurlijke update van de maand februari. Heb je vragen of opmerkingen, dan 
kun je hiervoor altijd terecht bij een van de bestuursleden.  
 
Activiteiten: 
Hieronder wordt een kort overzicht gegeven van de activiteiten uit de maand februari: 
4 februari:   Student-docent lunch 
4 februari:   Bijeenkomst Nederlandse buddy’s 
5 februari:   Gala 
7 februari:   Preborrel skireis 
7 februari:   Bijeenkomst Nederlandse en buitenlandse buddy’s 
18 februari:  Mastervoorlichting 
19 februari:   Excursie Donders Instituut 
20 februari:   SPiN-feest ‘We are golden’ 
25 februari:   Lezing Lucide Dromen 
26 februari:   Promotieactiviteit Boekencommissie Pitstop 
 
Lustrum: 
- Voor het gala is extra gepromoot. Hieronder valt het extra flyeren op zo veel mogelijk locaties, het 
aanmaken van een facebook-community en het starten van een ‘like-en-win!’ actie. Tijdens het gala 
waren 135 mensen aanwezig.  
 
ALV’s: 
/ 
 
Betrokkenheid en toegankelijkheid: 
- Het bestuur is gaan borrelen met de galacommissie en met de studiereiscommissie is (op eigen 
initiatief) gelaserquest.   
- De boekencommissie heeft haar promotieactiviteit ‘pitstop’ georganiseerd.  
 
Digitalisering: 
- Gesprek met Hederik de Vries: doet onafhankelijk onderzoek naar samenwerking tussen Studystore 
en studieverenigingen- Gesprek gevoerd met Kirsten en Dorian van Studystore voor de Taskforce 
Boekverkoop. Ook gesprek gehad met NewClicks. Stuk geschreven voor ALV.  
- Taskforce boekenverkoop: stuk voor ALV geschreven 
 
Onderwijs: 
- Er zijn 4 nieuwe bijleskoppels gevormd 
- Er is overleg geweest met de huidige/vorige webmaster over het bijlessysteem. Naar aanleiding 
hiervan zijn aanpassingen gedaan waardoor het systeem nu soepeler werkt. 
 
Balans: 
- In de eerste week van februari heeft het bestuur weer een logboek bijgehouden. 
 
Extern: 
- Er heeft een SSPN bijeenkomst plaatsgevonden bij de zustervereniging van de Vrije Universiteit 
Amsterdam. 
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- Het hoofdsponsorcontract met Van Buren is getekend. Ook is er een afspraak geweest met het OWI 
betreffende de verbintenis met bedrijven van SPiN. 
- Er is zijn nieuwe sponsorsamenwerkingen met Café de Fuik en Zomerjobs aangegaan. 
- Er heeft een gesprek plaatsgevonden met Plan to Behaviour met betrekking tot een nieuw te 
organiseren activiteit.  
- Er heeft een gesprek plaatsgevonden met DTV, een onderzoeks- en adviesbureau op het gebied van 
verkeer en mobiliteit voor een eventuele samenwerking.  
 
Commissies: 
 
Financiën: 
Crediteurenadministratie onderzocht: wat staat er nog open en is dat realistisch? Wat weten we 
ervan?  
- Incasso’s van de galakaartjes zijn gedaan. 
- Contributie-inning 2012-2013 is voorbereid. 
-Er is contact geweest met de Rabobank over een nieuw incassocontract in verband met overgang 
naar IBAN. 
- Er heeft in week 8 en week 9 een kascontrole plaatsgevonden. 
- De rechtswinkel is bezocht in verband met de kwestie Billabong --> er wordt een brief opgesteld. 
- Het financieel halfjaarverslag is geschreven. 
 
Overig: 
- Het bestuur heeft een afspraak gehad met de USR en Postelein over samenwerking m.b.t. een 
debat over 'Intrinsieke motivatie'. 
- Er is een afspraak geweest met CHECK en Postelein over een samenwerking: de "Je zal het maar 
hebben-dag". 
- Het bestuur is bezig met kandidaten zoeken voor de sollicitatiecommissie. 
- De begroting is aangepast en op de site gezet. 
- Er is overleg geweest met het IC om laatste dingen af te spreken waarna de IC-SPiN commissie is 
opgestart. 
- Er is een gesprek geweest met Eric Maris over een nieuw idee voor een lezing/debat, het bestuur is 
op zoek naar enthousiaste mensen die hier werk van willen maken. 
- Er zijn nieuwe opdrachten voor CommissieBattle + eerste deel van de rebus bekend gemaakt. 
- Het bestuur heeft een gesprek gehad met Jose van Alst, Elkie in 't Ven (beide OWI) en SPS-NIP over 
praktijkoriëntatie en hoe we daarin kunnen samenwerken. Ook is geregeld dat EYF mee mag tellen 
als meeloopdag voor het mentoraat.  
- Het bestuur is aanwezig geweest tijdens de alumnidag 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


