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Beste SPiN-leden, 
 
Hierbij een update over wat er in de maand november 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: 
12 november: Lezing Sekten 
13 november: Workshop paaldansen 

14 november: Workshop gedragsverandering  
14 november: Pubquiz SocialCie 

21 november: SPiN-feest: Glow in the dark                                                                                     
27 november: Bedrijvendag                                                                                                                

28 november: Sinterklaasactiviteit internationalisering   
 
ALV’s: 
26 november: ALV waarin een aantal updates gegeven zijn door het Ve bestuur (halfjaarlijkse 
bestuurswissel, app en lustrumbegroting). Daarnaast werd ook het secretarieel en financieel 
jaarverslag van het IVe bestuur gepresenteerd. Hierbij is ook decharge verleend aan het IVe bestuur. 
 
Lustrum: 
- De lustrumcommissie is druk bezig met het zoeken van locaties voor de lustrumdag. 
- De lustrumbegroting is verder uitgewerkt en inmiddels te downloaden op de SPiNsite. 
 
Betrokkenheid en toegankelijkheid: 
- Het bestuur is gaan borrelen met de internationaliseringscommissie en de boekencommissie. 
- Er is inmiddels een proefdruk ontvangen van de actieve ledenshirts. Er wordt druk gewerkt aan het 
bij elkaar krijgen van alle gegevens van de actieve leden. De shirts worden zo snel mogelijk besteld. 
- Blok 2 van de boekverkoop is inmiddels achter de rug. De verruimde tijden voor het kopen van 
boeken en samenvattingen bevalt nog steeds goed. 
 
Digitalisering: 
- Er is opnieuw contact opgenomen met een potentiële webmaster voor verdere stappen in de 
ontwikkeling van de site en het aangaan van een overeenkomst. 
- De ruimte voor webopslag is vergroot als voorbereiding van de nieuwe site. 
- Er is contact opgenomen met studentapp over de huidige app. 
- Er is een lijst opgesteld met voordelen en nadelen van de huidige app, een nieuwe app en een 
mobiele site. Deze is gepresenteerd aan de ALV en hier is besloten dat het Ve bestuur mag beginnen 
aan het ontwikkelen van een nieuwe app. 
- De taskforce boeken is opgestart: op dit moment worden opties voor nieuwe boekenpartners 
bekeken. 
 
Onderwijs: 
- De eerste bijleskoppeling is een feit: 2 bijlesnemers met 1 bijlesgever voor Statistiek 2 
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Balans: 
- Het bestuur heeft een logboek bijgehouden in week 46 om te kijken of de verdeling SPiN-studie 
ongeveer 30-20 is.  
 
Extern 
- Druk bezig met het bijhouden van de database en documentatie. 
- Een afspraak gehad met een potentiële nieuwe sponsor, namelijk Studentfiets.  
- Samen met de acquisitiecommissie een nieuwe informatiebrochure gemaakt voor eventuele 
nieuwe sponsoren.  
- Bezig geweest met het ontwikkelen van een enquête voor alumni.  
 
Commissies: 
- De oriëntatiecommissie is opgestart 
- De eerste opdracht voor de commissiebattle is gegeven aan de commissies: een foto maken met als 
thema ‘sexy met stijl’. De eerste foto’s zijn inmiddels binnen en zien er goed uit! 
- De acquisitiecommissie en een aantal bestuursleden hebben een interessante en leerzame 
acquisitietraining in Amsterdam gevolgd. 
- De horizontale overleggen voor de voorzitters, secretarissen en commissarissen communicatie zijn 
gepland. 
 
Financiën: 
- De boeken bonussen van 2010-2011, 2011-2012 en 2012-2013 blok 1 zijn gefactureerd aan 
Studystore. 
- De openstaande factuur van Studystore uit 2009-2010 is betaald. 
- Er is juridische navraag gedaan naar hoe om te gaan met pinverschillen van de boekverkoop. 
- Er zijn een aantal dingen fout gegaan met het innen van contributie van het verenigingsjaar 2011-
2012 en de mensen bij wie per ongeluk dubbel contributie is geïnd, hebben dit teruggestort 
gekregen. 
- We zijn bezig met de factureringsverschillen uit het jaar 2009-2010 van Studystore. 
 
Overig:  
- Druk bezig geweest met het organiseren van bedrijvendag die geweest is op 27 november. 
- Het bestuur heeft een feedbackronde gedaan en is bezig geweest met popgesprekken. 
- Het ledenbestand op de site is bijgewerkt. 
- Er zijn data gepland voor het uitdelen van de stickers aan de leden. 
- Het bestuur is op bestuursweekend geweest. 
- Het bestuur heeft een bijeenkomst efficiënt vergaderen van het SNUF bijgewoond. 
- De SPiN-kamer en het SPiN-hok zijn opgeruimd. 
- Er zijn een nieuwe computer en vijf nieuwe beeldschermen voor de SPiNkamer geregeld! 
 

 
 


