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Beste SPiN-leden, 
 
Hierbij een update over wat er in de zomermaanden juli en augustus 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: 
26 augustus:  After intro feest bij Café de Fuik 
29 augustus:  Eerste buddybijeenkomst: speeddaten buddy’s en internationale studenten. 
 
ALV’s: 
In verband met de zomervakantie hebben er in juli en augustus geen Algemene Leden Vergaderingen 
plaatsgevonden. 
 
Lustrum: 
- Het bestuur heeft geholpen met het afronden van de financiën van de Lustrumdag. 
- De lustrumcommissie is bezig met het draaiboek, waarin de lustrumdag geëvalueerd zal worden. 
 
Betrokkenheid en toegankelijkheid: 
/ 
 
Digitalisering: 
- Er zijn een aantal lopende zaken met de oude webmaster afgerond.  
- Er is nog een afspraak geweest met de nieuwe webmasters voor de nieuwe site. Verder is er veel 
digitaal contact geweest met betrekking tot de site.  
- De website is online gezet en verplaatst naar de juiste URL. De nieuwe site is te bezoeken via 
www.spin-nijmegen.com. 
- Op de nieuwe website is nog een aantal keer feedback gegeven door het bestuur. 
- Informatie op vrijwel alle pagina’s is aangevuld (sponsoren, onderwijs). 
- Ook zijn er bugs en andere kleine foutjes weggehaald uit de nieuwe site. 
 
Onderwijs: 
- De webshop voor de boeken is online en in gebruik. Er zijn al meer dan 1000 bestellingen gedaan, 
dus het loopt tot op heden erg goed. Boeken kunnen thuis worden bezorgd of op de SPiN-kamer. 
Ook is er de mogelijkheid het boekenpakket in Duitsland aan te laten komen.  
- Er zijn veel vragen binnen gekomen over de nieuwe webshop, welke zo snel mogelijk beantwoord 
zijn door het bestuur. 
- Er is contact geweest met de masterverenigingen Halo en Argon over de webshop. 
- Alle docenten zijn gemaild met de link naar de webshop. De docenten hebben zelf ook de webshop 
van SPiN gepromoot. 
 
Balans: 
- Het bestuur heeft een logboek bijgehouden in week 30. Dit om te kijken hoeveel tijd het bestuur in 
een vakantieweek kwijt is aan SPiN. 
 
Extern: 
- De SPiN-korting heeft vorm gekregen en verschillende partijen nemen al deel, te weten: 
LaserQuest, 't Hoogstraatje, Run2Day, De Hemel, Restaurant Veau, Restaurant Bluf, Restaurant de 
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Ontmoeting en Sanadome. Een volledig overzicht van de kortingen die zij aanbieden is te vinden op 
de SPiN-site onder ‘SPiN-korting’. 
- Er is onderzoek gedaan naar het bestellen van nieuwe SPiN-truien. Er zijn verschillende partijen met 
elkaar vergeleken op zoek naar de beste 
 
Commissies: 
- De financiën voor de studiereis, uitwisseling en stedentrip zijn afgerond. 
- Het bestuur heeft geholpen met de voorbereidingen voor het Eerstejaarsweekend: de locatie is 
betaald en er zijn inschrijflijsten en machtigingen opgesteld. 
- De nieuwe buddyprojectcommissie is in samenwerking met het kandidaatsbestuur opgestart. Er zijn 
ongeveer 30 internationale studenten, welke gekoppeld zijn aan 15 Nijmeegse buddy’s. 
 
Financiën: 

- Het bestuur is bezig geweest met het afronden van de debiteuren voor het einde van het boekjaar. 

- De tweede inningsronde van de contributie is verwerkt en de oninbare contributie is intern weg 

geboekt. 

 

Inwerking en kandidaatsbestuur: 

- Het bestuur is bezig geweest met de draaiboeken en deze zijn inmiddels overhandigd aan het 

kandidaatsbestuur. 

- Het bestuur is bezig geweest met de functiespecifieke inwerking van het kandidaatsbestuur. Ze zijn 

nu in principe allemaal klaar om te beginnen! 

- Ook heeft het bestuur zich bezig gehouden met de algemene inwerking: hiervoor is het algemeen 

bestuursdraaiboek geschreven en overhandigd aan het kandidaatsbestuur en er heeft een plenaire 

inwerking plaatsgevonden. 

- Het bestuur heeft een KB-dag georganiseerd, waarin de plenaire inwerking plaatsvond en een 

speurtocht langs alle belangrijke plekken voor SPiN op de universiteit. De avond werd afgesloten met 

een etentje en een drankje. 

- Het kandidaatsbestuur is druk bezig geweest met het opstellen van het beleid, en het bestuur heeft 

hier feedback op gegeven. Inmiddels is het concept van het beleid af en naar het bestuur en de Raad 

van Advies gestuurd ter feedback. 

- De organisatie voor de constitutieborrel van het VIe bestuur is in volle gang en de locatie is al 

bekend: de NDRGRND! 

 

Overig:  

- Het bestuur heeft voor de introductie zadelhoesjes, condooms en snoep besteld. Deze zijn 

uitgedeeld door het bestuur en het kandidaatsbestuur tijdens de introductie. 

- Tijdens de introductie zijn er in samenwerking met het IC een SPIC-nick en een SPiN-feest 

georganiseerd. Tijdens de SPIC-nick is informatie gegeven over actief lidmaatschap. Ook is het 

kandidaatsbestuur namens SPiN post geweest tijdens de campustocht en midtown missions. 

- Tijdens de introductie zijn de nieuwe SPiN-stickers uitgedeeld aan de eerstejaars. De leden die hun 

nieuwe sticker nog niet hebben, kunnen deze in de eerste weken van september ophalen. 

- Het bestuur heet een nieuw koffiezetapparaat voor de SPiN-kamer gekocht. 
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- Er zijn een aantal mensen uit het ledenbestand gehaald omdat zij geen contributie hebben betaald. 

Toestemming hiervoor is gegeven door de ALV. 

- Bonbons besteld en uitgedeeld bij propedeuseuitreikingen 

- De taskforce halfjaarlijkse bestuurswissel is in de zomermaanden een aantal keer bij elkaar 

gekomen om een praktische implementatie voor de halfjaarlijkse wissel te schrijven en de 

gevoelsargumenten rondom de halfjaarlijkse wissel uit te zoeken. De stukken zullen besproken 

worden tijdens de ALV van 24 september. 

 

 
 


