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Beste SPiN-leden, 
 
Hieronder een eerste update over wat er deze maand gebeurd is achter de schermen van SPiN. Bij 
vragen of opmerkingen kun je altijd terecht bij een van de bestuursleden! 
 
Activiteiten: 
6 – 8 mei:  Themaweek ‘Lentekriebels’ 
8 mei:   Collegetour met Malou van Hintum 
10 – 17 mei: Studiereis naar Marrakech 
13 mei:  Debat Intrinsieke motivatie 
14 mei:  Excursie naar de Van Gogh Kliniek 
14 mei:  S-feest 
17 mei:  Breindissectie 
21 mei:  Therapieëndag 
21 mei:  Préborrel liftwedstrijd 
23 mei:  Wijnproeverij 
24 – 25 mei: Ludieke reis: Liftwedstrijd naar Keulen 
27 mei:  Indoor Campvuur van de SocialCie 
29 mei:  SPiN-feest ‘I’m blue da ba dee da ba die’ 
31 mei:  Congres ‘Manipulatie’ 
 
Lustrum 
- De kaartverkoop is in volle gang! 
- De commissies zijn druk bezig met het organiseren van de activiteiten op de lustrumdag. 
 
ALV’s: 
/ 
 
Betrokkenheid en toegankelijkheid: 
- Het bestuur is gaan lasergamen met de congrescommissie 
- Het bestuur is uit gaan eten met de almanak commissie 
 
Digitalisering: 
- Er is een vergadering geweest over het communicatiesysteem met de ontwikkelaars.  
- Er is een afspraak geweest met DualBrands, de ontwikkelaars van de website. We hebben hier 
feedback gegeven op de beta versie en een korte cursus gehad over hoe we de website zelf kunnen 
aanpassen. 
 
Onderwijs: 
- Er is een nieuwe bijlesgever 
- Er is een nieuw bijleskoppel voor PMB. 
- Er is een afspraak geweest met Roland van Studieboeken.com. De praktische zaken voor de opening 
van de webshop zijn hier besproken. De webshop opent hopelijk op 1 juli.  
 
Balans: 
/ 
 
Extern: 
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- LUX: er zijn gespreken met het LUX over een eventuele samenwerking en een terugkerende 
activiteit omtrent film en psychologie. 
- Protask: er zijn gesprekken geweest met ProTask met betrekking tot de verbintenis met bedrijven 
uit het werkveld. 
- Er is een afspraak geweest met José van Alst, Elkie in ’t Ven en SPS-NIP over praktijkoriëntatie. Dit 
ging over de aanpassing van huidige cursussen, het koppelen van excursies aan cursussen, etc. 
 
Commissies: 
- Het bestuur van SPiN heeft een kroegentocht gedaan met de Introductiecommissie van Psychologie 
(IC) 
- De laatste puntjes op de i gezet voor de uitwisseling. 
- Het contract met het IC is getekend. 
 
Financiën: 
/ 
 
Overig: 
- Het bestuur is bezig geweest met de afhandeling van een aantal onterechte contributie-
afschrijvingen 
- Er is een SSPN-bijeenkomst geweest bij SPS-NIP. Het onderwerp wat dit keer behandeld werd was 
‘inwerking van het nieuwe bestuur’. 
- Er is een overleg geweest met Sanders verzekeringen over een eventuele rechtsbijstandverzekering. 
- Het bestuur is begonnen met de draaiboeken voor de opvolgers. 
 
  
 


