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Beste SPiN-leden, 
 
Hierbij een update over wat er in maart 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 maart 
4 maart:  Rondleiding Anatomisch Museum 
5 maart:  ALV halfjaarlijkse bestuurswissel 
7 en 8 maart:  Experience Your Future 
7 maart:  SuikerSPiNverkoop 
12 maart: Inschrijvingen studiereis 
12 maart:  Ludieke actie internationaliseringscommissie ter promotie van de uitwisseling 
12 maart:  ALV halfjaarverslagen 
15-17 maart: Actieve Leden Weekend 
18 maart:  Debat met Amnesty 
19 maart:  Preborrel Stedentrip 
20 maart:  Themadag: Sexy Sunny Spring Sandwich Day 
20 maart:  Psypop 
22-24 maart:  Stedentrip Berlijn 
25-27 maart: Inschrijving uitwisseling 
26 maart:  Lezing Relatietherapie 
27 maart:  SPiN-feest ‘Gaan met die banaan’ 
27 maart: College Gamification 
28 maart: International Evening Buddyproject       
28 maart: Lezing Marakkech (studiereiscommissie) 
 
ALV’s: 
- Er is een ALV geweest op 5 maart. Deze ging over een plan over de halfjaarlijkse bestuurswissel, 
welke gepresenteerd werd door de Onderzoekscommissie halfjaarlijkse bestuurswissel 2. Uit de ALV 
is gebleken dat men eerst een praktisch plan van implementatie wil zien voordat dit plan wordt 
ingevoerd. Het bestuur is op dit moment bezig met het zoeken van mensen die dit plan willen 
schrijven. Dit plan zal over een half jaar gepresenteerd worden. De invoering van het plan is dan ook 
uitgesteld tot volgend jaar (2014). 
- Er is een ALV geweest op 12 maart. Deze ging over de halfjaarverslagen (secretarieel en financieel) 
van het Ve bestuur. Verder is er ook een stuk van de boekentaskforce gepresenteerd en er is 
gestemd over een (nieuwe) boekenpartner. Uiteindelijk is gekozen om een samenwerking aan te 
gaan met Studieboeken.com. Het contract is inmiddels getekend. 
 
Lustrum: 
- De begroting van het Lustrum is kloppend gemaakt 
- De commissies die een activiteit op de lustrumdag zullen organiseren zijn benaderd en de 
voorbereidingen zijn in volle gang. 
 
Betrokkenheid en toegankelijkheid: 
- Het bestuur is na EYF gaan borrelen met de oriëntatiecommissie. 
- Het bestuur is gaan borrelen met de acquisitiecommissie. 
- Het bestuur is koffie gaan drinken met de stedentripcommissie. 
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Digitalisering: 
- Er is een afspraak geweest met de nieuwe webmaster en de details voor de nieuwe site worden op 
dit moment uitgewerkt. 
 
Onderwijs: 
- Er zijn een aantal aanpassingen in het bijlessysteem op de site gemaakt: bijles kan nu ook via de site 
worden geaccepteerd of afgewezen in plaats van alleen via de mail.  
- Er is een nieuwe poging gedaan tot het organiseren van een studiegroep, maar dit was helaas weer 
zonder succes. 
- De boeken van blok 4 zijn besteld. 
- De uitkomst van de ALV is besproken met de potentiële boekenpartners NewClicks en Studystore. 
- Er is een afspraak geweest met Ronald Venekamp van Studieboeken.com om het nieuwe contract 
te tekenen en afspraken te maken over hoe nu verder.  
- Er is een afspraak geweest met onderwijsinstituut met betrekking tot praktijkoriëntatie. 
 
Balans: 
/ 
 
Extern 
- Er is een evaluatiegesprek geweest met Café van Buren. De samenwerking verloopt volgens beide 
partijen prima. 
- De resultaten van de alumni-enquête zijn verwerkt en op dit moment bezig met een plan voor de 
invulling van het alumnibeleid. 
- Er is een informatiebijeenkomst Gamification geweest. Deze was voor het opdoen van ervaring 
binnen een sector van de gedragsverandering. In samenwerking met P2b en DTV. 
- Er is een afspraak met een partij geweest m.b.t. samenwerking voor de kortingspas. 
 
Commissies: 
- Er zijn afspraken gemaakt over een eventuele nieuwe commissie: de lezing en TED-talkscommissie. 
Het idee hiervoor zal op de ALV van 23 april gepresenteerd worden. 
- Er is een SPiN-IC vergadering geweest om dingen af te spreken voor de intro (SPiN-feest en 
picknick). 
- De préborrel en afterborrel van de stedentrip naar Berlijn zijn geweest. 
- Commissiebattle: laatste opdrachten rebus en tussentijdse winnaar bekend gemaakt. 
- De actieve leden enquête is opgesteld en rondgestuurd. 
- De algemene leden enquête is opgesteld. 
- Er is een horizontaal overleg voor de commissaris communicatie geweest. 
- Er is een horizontaal overleg voor de voorzitters, penningmeesters en secretarissen gepland en de 
agenda’s hiervoor zijn opgesteld. 
 
Financiën: 
- Het bestuur heeft, met instemming van de ALV, besloten de kwestie ‘Billabong’ te laten rusten. Dit 
komt doordat de Billabong failliet is gegaan en er een curator is ingesteld om te bekijken welke 
instanties nog geld krijgen. Het komt er dus op neer dat de vorige eigenaar van de Billabong 
verantwoordelijk is voor de openstaande factuur. Het instellen van een vordering via deze curator 
heeft echter weinig kans van slagen omdat de Billabong weinig tot geen financiële middelen ter 
beschikking heeft. Bovendien is hiervoor een contract nodig, welke vorig jaar kwijt is geraakt. 
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- Er zijn nieuwe bankpassen aangevraagd bij de Rabobank op naam van Lieke, Marloes en Sofie. 
- De contributie-inning is voorbereid. 
- De opbrengst van de Ragweek is overgemaakt aan de Ragweek. Het gaat om een bedrag van 
€345,64 euro. 
- De vliegtickets voor de studiereis zijn betaald 
- De aanbetaling voor de vliegtickets voor de uitwisseling is gedaan. 
 
Overig:  
- Het bestuur heeft een activiteit georganiseerd voor geïnteresseerden in het bestuur: speeddaten 
met (oud)besturen. 
- De uitnodigingen van de heidag zijn verstuurd. 
- De agenda voor de heidag is gemaakt. 
 
 
 


