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Lieve 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: 
Hieronder een overzicht (en eventuele uitleg) over de activiteiten van SPiN in oktober: 

- Constitutieborrel 
- Eerstejaarsweekend 
- Bierspelen  
- Openingsdag Lustrum: Het eerste lustrum is feestelijk geopend met een gezellige avond. 

Deze avond werd begonnen met koffie en taart. Vervolgens werd een openingspraatje 
gehouden door Daniël Wigboldus. Daarna vond er een verhit debat plaats over de vrije wil 
tussen Herman Kolk en Jan Verplaetse. Er werd afgesloten met een borrel en een SPiN-feest. 

- SPiN-feest: Je-komt-niet-binnen-zonder-snor. 
- Lezing Schizofrenie door Henk Driessen. 
- ALV-trainingen: Voor de beleids-ALV en begrotings-ALV zijn trainingen gehouden. Dit wil 

zeggen dat de deelnemers uitleg kregen over wat een ALV precies inhoudt en wat voor 
vragen er gesteld kunnen worden. Het doel hiervan is meer leden actief deel te laten nemen 
aan ALV’s. 

- International Evening voor de deelnemers van het Buddyproject 
 
ALV’s: 
- Beleids-ALV (1 oktober): Hierin is het beleidsplan van het Ve bestuur van SPiN gepresenteerd en 
ingestemd. Het aangepaste beleid is inmiddels te downloaden op de website van SPiN. 
- ALV IVe bestuur (23 oktober): In deze ALV is het financieel jaarverslag van het IVe bestuur 
gepresenteerd. Dit verslag zal nog worden aangepast en samen met het secretarieel jaarverslag 
gepresenteerd worden in november. 
- Begrotings-ALV (29 oktober): In deze ALV is de begrotingsvoorstel van het Ve bestuur van SPiN 
gepresenteerd en ingestemd. Op dit moment is het begrotingsvoorstel te downloaden op de SPiN-
site. De aangepaste begroting volgt nog. 
 
Betrokkenheid en toegankelijkheid: 
- Tentamen-thema-promotie-activiteit: De eerste themadag is gehouden: bij eerste- en tweedejaars 
studenten heeft SPiN na de tentamens halloween-snoep uitgedeeld. 
- Het bestuur is gaan borrelen met de skireiscommissie. 
- De actieve leden mokken zijn geleverd en inmiddels te bewonderen in de SPiN-kamer. 
- Er wordt druk gewerkt aan het ontwerpen en bestellen van actieve leden shirts. 
- De verlengde openingstijden voor de boeken- en samenvattingenverkoop (10.30 – 14.00 uur) zijn 
inmiddels ingevoerd.  
 
Digitalisering: 
- Er zijn meerdere potentiële nieuwe webmasters gevonden. Een hiervan is op het moment bezig met 
het opstellen van een offerte en met de anderen is contact opgenomen.  
- Een aantal problemen met de huidige website zijn opgelost door onze  webmaster Mart. 
- Het communicatiesysteem voor commissies is inmiddels in gebruik genomen. 
- Order voor de nieuwe canonprinter is weer in gang gezet. De huidige printer zal in december 
vervangen worden. 
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- Er zijn mensen benaderd voor de taskforce boekenverkoop en deze zal in november worden 
opgestart.  
 
Onderwijs: 
- De studiegroepen zijn inmiddels opgestart. 
- Er is een aantal bijlesgevers geworven. 
- Er is een contract opgesteld voor bijlesgevers en bijlesnemers. 
- Contact onderhouden met onderwijscoördinator José van Alst, waaruit o.a. een bijdrage voor 4 
extra pagina’s van de Hersenspinsels is gekomen. Deze pagina’s zullen worden ingevuld met 
onderwijsgerelateerde artikelen. 
 
Balans: 
- Alle bestuursleden hebben inmiddels een coach gevonden en de eerste afspraken zijn 
geweest/gepland. 
 
Extern 
- Het contract met Business Courses is verlengd. Dit betekent dat we dit jaar gratis deel mogen 
nemen aan drie trainingen. 
- Kennismaking met de bedrijfsleiders van Bascafé en café Van Buren. 
- Database en documentatie voor externe partners is aangemaakt. 
- De eerste bespreking over hoe het alumnibeleid aangepakt gaat worden is geweest. 
 
Commissies: 
- Alle commissies zijn opgestart, op de oriëntatiecommissie na. 
- Alle commissies hebben inmiddels uitleg gehad over het communicatiesysteem, wat we dit jaar 
gebruiken. 
- Horizontaal overleg met commissiepenningmeesters ter inwerking en uitleg over het opstellen van 
een begroting. 
 
Financiën: 
- De begroting is opgesteld en gepresenteerd aan de ALV. 
- De boekhouding is geherstructureerd met behulp van een professional. 
 
Overig:  
- Het bestuur is gezellig uit eten geweest met Daniël Wigboldus en José van Alst.  
- Het bestuur heeft SPiN gerepresenteerd op de Alumnidag van de Radboud Universiteit. 
- Het bestuur heeft een cursus goed besturen gevolgd. 
- Het bestuur heeft een opleidingsgesprek bijgewoond.  
- De nieuwe SPiN-stickers (lidmaatschapsbewijs) zijn besteld. 
- Er is onderzoek gedaan naar lidmaatschapsbewijzen bij andere studieverenigingen. 
- Het bestuur is druk bezig met het organiseren van de Bedrijvendag, die plaats zal vinden op 27 
november.  
- Bij zustervereniging Alcmaeon in Utrecht op bezoek geweest voor een SSPN-bijeenkomst (Stichting 
Studieverenigingen Psychologie in Nederland).  


