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Beste SPiN-leden, 
 
Hierbij onze eerste bestuurlijke update over alles wat er achter de schermen bij SPiN gebeurd. Als je 
nog vragen of opmerkingen hebt, kun je altijd terecht bij een van de bestuursleden. 
 
Activiteiten overzicht: 
Inmiddels zijn alle commissies opgestart, ingewerkt en hebben sommige zelfs al een eerste activiteit 
georganiseerd. Hieronder een overzicht van alle SPiN-activiteiten van de afgelopen twee maanden.  
 
1 oktober:  Beleids-ALV 
15 oktober:   Begrotings-ALV 
16 oktober:   SPiN-feest - Suit Up 
11 november:  Themadag - Knotsknettergekke Kleurendag 
12 november:       Activiteit SocialCie - Actieve Leden Battle  
13 november:       Activiteit Buddy - Schaatsen 
20 november:       SPiN-feest - Woodstock 
25 november:  Lezing - Jeugdculturen 
26 november:   Training - Zakelijk Flirten 

ALV’s: 
Op 1 oktober is de beleids-ALV geweest. Hier is het secretarieel jaarverslag van het Ve bestuur 
goedgekeurd en het beleid van het VIe bestuur besproken en ingestemd.  
Op 15 oktober heeft de begrotings-ALV plaatsgevonden. Tijdens deze ALV is het financieel jaarverslag 
van het Ve bestuur goedgekeurd, waarmee zij officieel als bestuur gedechargeerd zijn. Daarnaast is de 
begroting van het VIe bestuur besproken en ingestemd.  
Naar aanleiding van deze twee ALV’s is afgesproken een aantal wijzigingen in het beleid en de 
begroting door te voeren. Dit is inmiddels gebeurd en de definitieve stukken zijn te vinden op de 
website.  
 
Naleving beleid 
In de eerste twee maanden hebben we ons met veel plezier ingezet voor SPiN. Hieronder een 
overzicht waar we ons op beleidsmatig gebied mee bezig hebben gehouden. 
 
Communicatie 
- De plenaire inwerkingen voor de commissies hebben plaatsgevonden. Voor elke functie (voorzitter, 
secretaris, penningmeester en commissaris communicatie) is de bijeenkomst twee keer gehouden, 
wat er toe heeft geleid dat bijna iedereen aanwezig kon zijn.  
- Voor alle jaargangen is er een collegepraatje gehouden waar de aankomende activiteiten werden 
aangekondigd en leden gevraagd werden hun lidmaatschapssticker voor het verenigingsjaar 2013-
2014 op te halen.  
- In de afgelopen maanden zijn we druk bezig geweest om opties voor merchandise te bekijken, er zal 
zo snel mogelijk een definitieve keuze worden gemaakt.  
- Er is begin gemaakt met het Facebookplan. De eerste versie is inmiddels klaar voor feedback.  
 
Ledenbinding 
- De eerste themadag van dit jaar “Knotsknettergekke Kleurendag” is inmiddels geweest. Deze dag is 
goed ontvangen. De opkomst was lager dan verwacht, maar de leden bleven wel langer op de kamer.  
- De eerste tentamens zitten er al weer op. Namens SPiN zijn we deze periode langs geweest bij het 
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eerstejaars tentamen van het vak Methoden van Onderzoek. Voor aanvang van het tentamen 
hebben we kauwgom uitgedeeld en iedereen succes gewenst. We hebben hier veel positieve reacties 
op gekregen.  
- De nieuwe camera is binnen, deze wordt volop gebruikt om foto’s te maken bij de activiteiten.  
 
Onderwijs 
- Er is goed contact met het onderwijsinstituut (OWI). Er vinden regelmatig overleggen plaats, zo is er 
tot nu toe bijvoorbeeld gesproken over de mastergids, de uitwisseling en over arbeidsmarkt 
oriëntatie.  
- Inmiddels zijn we druk bezig met de ontwikkeling van een nieuwe mastergids. Er is besloten dit in 
samenwerking met alle andere psychologiestudieverenigingen in Nederland te doen (via het SSPN). 
Dit betekent dat elke studievereniging informatie over masters aan haar eigen universiteit aanlevert 
en dat SPiN deze informatie uiteindelijk bundelt. Momenteel wachten we op de input vanuit de 
andere studieverenigingen.  
 
Extern 
- Er is contact met DressMe Clothing over een mogelijke samenwerkingsbijeenkomst.  
- We zijn bezig met een vernieuwd plan voor pakketsponsoring en ook de informatiebrochure wordt 
geüpdatet en in een nieuw jasje gestoken.  
- We onderhouden de huidige contacten actief en zijn een aantal bestaande samenwerkingen aan 
het evalueren. Dit heeft er bijvoorbeeld toe geleid dat we ook dit jaar weer maatjes voor Propersona 
hebben gezocht.  
- Er zijn plannen om een feest te organiseren in samenwerking met BEEVEE, de studievereniging van 
Biologie. Op dit moment zijn we met BEEVEE aan het overleggen over de precieze invulling van dit 
feest.  
 
Commissies 
- Alle commissie zijn opgestart en de inwerkingen zijn inmiddels achter de rug. Dit is allemaal naar 
wens verlopen en de commissies zijn vol enthousiasme bezig met het organiseren van hun eerste 
activiteiten.  
 
Samenwerkingsoverleggen 
- SPiN is aanwezig geweest bij de eerste twee SSPN-overleggen. We zijn druk bezig om de inschrijving 
van het SSPN bij de KVK op orde te krijgen. Daarnaast is er begonnen met het plannen van het 
Landelijk Psychologie Symposium en wordt er gewerkt aan een gezamenlijke mastergids. 
- De eerste FOS-bijeenkomsten hebben ook plaatsgevonden. Hier is het onder andere gegaan over de  
procedure en opzet van het FOS, huisvesting, het S-feest en de faciliteiten voor studieverenigingen 
vanuit de faculteit.  
- Vanuit het SOFv is inmiddels een eerste SOFv-ALV georganiseerd, namens SPiN zijn hier twee 
afgevaardigden bij aanwezig geweest.  
 
Intern 
- Zoals in het beleid vermeld staat zijn er elke doordeweekse dag ten minste twee bestuursleden op 
de kamer aanwezig. Daarnaast zijn er vaak meerdere bestuursleden aanwezig aan bestuurstaken te 
werken. Waar nodig kan dus bijna altijd bijgesprongen worden.  
- Wekelijks wordt er een bestuursvergadering gehouden.  
- Elk bestuurslid heeft een coach en bijna iedereen heeft inmiddels een eerste afspraak met zijn of 
haar coach gehad.  
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- Iedereen heeft inmiddels een eerste buddy-update gehouden, waarbij men de belangrijkste taken 
aan elkaar heeft uitgelegd.  
- Er is een eerste feedbackronde geweest. Deze is positief ervaren.  
 
Overige zaken 
Naast het werken aan onze beleidspunten zijn we natuurlijk ook druk geweest met een hoop andere 
SPiN-zaken. We hebben deze kort voor jullie op een rijtje gezet.  
 
- In de afgelopen twee maanden is er onder de leden gepromoot hun lidmaatschapsticker voor het 
verenigingsjaar 2013-2014 op te halen. Een hoop leden hebben aan deze oproep gehoor gegeven en 
hun sticker opgehaald.  
- De eerste activiteiten zijn inmiddels achter de rug, dit betekent natuurlijk dat de 
commissiebegeleiders druk bezig zijn met het begeleiden van de commissies en het helpen met en 
het aanwezig zijn bij activiteiten. We proberen tijdens elke activiteit met zoveel mogelijk 
bestuursleden aanwezig te zijn en te helpen waar nodig.  
- In de afgelopen twee maanden hebben we naast SPiN-activiteiten een hoop consitutieborrels 
bezocht. Hier hebben we kennis gemaakt met andere besturen en nuttige contacten gelegd voor de 
rest van het jaar. 
- Bij het overzetten van het ledenbestand van de oude naar de nieuwe site zijn er een aantal dingen 
fout gegaan. Er staan nu mensen als lid in het ledenbestand terwijl zij hun lidmaatschap al een aantal 
jaar geleden hebben opgezegd. Momenteel zijn we aan het uitzoeken wat er precies mis is gegaan en 
proberen we de problemen zo snel mogelijk te verhelpen.  
- SPiN is dit jaar gestart met een online boekverkoop. Het contact met studieboeken.com verloopt 
tot op heden prettig. Er is bijna wekelijks contact en de eerste evaluatie is geweest. Momenteel zijn 
we bezig de boekenlijst voor het tweede semester samen te stellen.  
- Eind vorig jaar is de nieuwe website in gebruik genomen. Er moeten nog een aantal aanpassingen 
aan deze site gedaan worden om hem verder te optimaliseren. Dit betekent dat we regelmatig 
contact hebben met de webmasters om vragen te stellen, zaken te evalueren en aanpassingen te 
laten doen.   
- Zoals op de ALV  van 15 oktober 2013 al is aangegeven gaan we dit jaar de statuten het HR bekijken. 
Deze zijn nu gebaseerd op een fulltime bestuur, maar aangezien we tegenwoordig met parttime 
besturen werken zal hier dus het een en ander aan gewijzigd moeten worden. Momenteel zijn we 
een taskforce aan het opstarten die zich hier zowel procedureel als inhoudelijk in gaat verdiepen.  
- We hebben een afspraak met de RvA gehad om kennis te maken.  
- Het eerste gesprek tussen de kasco en de penningmeester heeft inmiddels plaatsgevonden.  
- We hebben een kennismakingsgesprek met de onderwijsdirecteur gehad.  
- Er heeft een eerste praktijkorientatiegesprek plaatsgevonden, hier is gesproken over SPiN in het 
onderwijscurriculum.  
 
- Vanuit de OLC heeft het eerste opleidingsgesprek plaatsgevonden.  
- Er is contact met de Rabobank voor de aanvraag van nieuwe pinpassen en een creditcard. 
- We vinden het van belang dat de contacten met het IC goed verlopen en dat we vanaf het begin af 
aan goed op de hoogte zijn over de introductie. Daarom is er al begonnen met de eerste SPiN-IC 
vergaderingen. Tijdens deze vergaderingen is het vooral gegaan over de verwachtingen en wensen 
van beide partijen.  
- SPiN heeft ook dit jaar een bijlesprogramma waarbij via bijlesgevers en bijlesnemers aan elkaar 
worden gekoppeld. De eerste bijlescontracten van dit jaar zijn getekend. 
- Een aantal bestuursleden, waaronder de penningmeester en diens buddy, hebben een cursus 
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Conscribo (het boekhoudprogramma wat SPiN gebruikt) gevolgd. Zij hebben deze cursus als erg 
leerzaam ervaren. 
- Net zoals in de afgelopen jaren zal er ook dit jaar maandelijks een nieuwsbrief naar de leden 
worden verstuurd. Hierin wordt kort teruggeblikt op de afgelopen maand, een overzicht van de 
aankomende activiteiten gegeven en is er ruimte voor mededelingen vanuit SPiN. Dit jaar werken we 
voor het eerst met het programma Mailchimp. Het heeft wat tijd gekost om uit te zoeken hoe het 
programma precies werkte, maar inmiddels is de eerste nieuwsbrief verstuurd.  
- Ook dit jaar zal er weer een Commissiebattle zijn waarin de commissies de strijd met elkaar 
aangaan voor de eeuwige roem en natuurlijk om een leuke prijs te verdienen. De eerste 
Commissiebattle opdracht heeft inmiddels plaatsgevonden en momenteel zijn we bezig met het 
opstellen van een Crazy 88. Dit zijn 88 ludieke opdrachten die de commissies gedurende het gehele 
jaar kunnen uitvoeren.  
- We zijn samen met het OWI aan het kijken naar de mogelijkheid om dit jaar een Collegetour te 
organiseren.  
- SPiN is benaderd door de studentendesk van het Rode Kruis in Nijmegen om samen een feest te 
organiseren voor de Serious Request week. Met het  feest zal geld ingezameld worden voor het 
goede doel van Serious Request. We willen hier graag aan meewerken en zijn momenteel druk bezig 
met de organisatie van dit feest. 
 
 


