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Beste SPiN-leden, 
 
Hierbij een update over wat er in januari, 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: 
8 januari:    Lezing Transgender 
8 januari:    Nieuwjaarsborrel SocialCie               
9 januari:    Training Speedreading 
10 januari:    Koek en Zopie! 
14 januari:    Over diagnosticeren bij kinderen 
15 januari:    Afscheidsbijeenkomst Internationaliseringscommissie 
17 januari:    SPiN on ice 
18 januari:    Workshop Psychomotorische therapie                     
 
ALV’s: 
- Er zijn twee nieuwe ALV’s gepland: op 5 maart en 12 maart. 
 
Lustrum: 
/ 
 
Betrokkenheid en toegankelijkheid: 
- Het bestuur is gaan borrelen met de feestcommissie 
- De actieve ledenshirts zijn binnen gekomen en ze worden nu uitgedeeld aan de commissies. 
 
Digitalisering: 
- De gegevens voor de nieuwe site zijn doorgegeven aan de nieuwe webmaster Wouter. Hij is op dit 
moment druk bezig met de site. 
- Het idee van de invulling en lay-out van de app is compleet gemaakt. 
 
Onderwijs: 
- Er zijn twee nieuwe bijleskoppels gevormd voor Statistiek 2 en drie nieuwe koppels voor Statistiek 
1. 
- Er is contact geweest met het International Office Contact (Barbara van Ginneken en Annemarie 
Termaat) over een nieuw semester buddyproject. Er zijn nieuwe buddy’s gekoppeld en het eerste 
semester is positief geëvalueerd.  
- De boekentaskforce heeft een gesprek gehad met NewClicks, een potentiële nieuwe 
boekenpartner. 
- De boekentaskforce is bezig met het schrijven van het stuk voor de ALV.  
 
Balans: 
/ 
 
Extern 
- Er is een enquête voor alumni opgesteld en rondgestuurd om te onderzoeken wat de wensen van 
alumni zijn met betrekking tot het alumnibeleid dat door SPiN gevormd zal worden, met dank aan 
Kimberly Schelle. 
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- Er hebben gesprekken plaatsgevonden met verschillende bedrijven uit het psychologische werkveld 
die zich aan SPiN willen gaan binden.  
- De eerste visitekaartjes van SPiN zijn ontworpen en gedrukt, met dank aan Danny Bouwman. 
 
Commissies: 
- De locatie voor het gala is vastgelegd en de voorbereidingen zijn in volle gang! 
- De vergaderingen voor het S-Feest zijn begonnen.  
- Er is een nieuw lid gevonden voor de Lustrumcommissie. Deze is ingewerkt door het bestuur. 
- Er is een horizontaal overleg voor de commissaris communicatie gepland.  
- Het bestuur heeft een draaiboek voor bedrijvendag gemaakt voor de Carrière en 
excursiecommissie. 
- Er is een nieuwe opdracht voor de commissiebattle bekend gemaakt: een rebus. 
 
Financiën: 
- Het bestuur heeft een afspraak gemaakt met het juridisch loket om de kwestie Billabong te 
bespreken. 
 
Overig:  
- Het bestuur heeft een begin gemaakt met het schrijven van het secretarieel halfjaarverslag. 
- De taken voor het schrijven van het financieel halfjaarverslag zijn verdeeld.  
- Er zijn afspraken geweest met het OWI over de alumnidag van 2 februari: SPiN zal hier gaan staan 
met een standje. 
- Het bestuur heeft een pikante fotoshoot gehad voor de Ragweekkalender van dit jaar. 
- De taskforce halfjaarlijkse bestuurswissel is druk bezig met het schrijven van de stukken voor de 
ALV van 5 maart. 


