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Beste SPiN-leden, 
 
Bij deze presenteren wij, het VIIIe bestuur der SPiN, de eerste bestuurlijke update van dit 
verenigingsjaar. In deze update is te lezen waar wij ons in de afgelopen twee maanden zoal 
mee  
bezig hebben gehouden. Ook zijn in deze update de vorderingen met betrekking tot ons 
beleid terug  
te vinden. Voor vragen of opmerkingen kun je te allen tijde bij één van ons terecht.  
 
Activiteitenoverzicht 
Hieronder een overzicht van de activiteiten die in de afgelopen twee maanden 
georganiseerd zijn. 
 
Oktober 
14 SPiN-feest: Trick or treat  Niet-studiegerelateerd 395 aanwezigen 
15 Begrotings-ALV   Intern    43 aanwezigen 
 
November 
5 After-tentamen koffieleuten  Intern    6 aanwezigen 
10 Themadag: Chocolocodinsdag Niet-studiegerelateerd 205 aanwezigen 
10 Lezing: Seksverslaving  Studiegerelateerd  139 aanwezigen 
13-15 Eerstejaarsweekend: Heroes vs. Niet-studiegerelateerd 71 aanwezigen 
 Villains 
17 Training: Time management  Studiegerelateerd  14 aanwezigen 
19 Sportactiviteit: apenkooien  Niet-studiegerelateerd 32 aanwezigen 
23-27 Uitwisseling – Boedapest  Reis    22 aanwezigen 
26 Meeloopdag Master   Intern    30 aanwezigen 
 Gezondheidszorgpsychologie 
26 Waagh-feest: Insomnia  Niet-studiegerelateerd 605 aanwezigen 
 
December 
1 Docent-student activiteit:  Niet-studiegerelateerd 18 aanwezigen 
 Chocoladefondue 
2 SPiN-feest: Après ski in de Drie Niet-studiegerelateerd 406 aanwezigen 
3 Excursie: Dierenlab   Studiegerelateerd  14 aanwezigen 
7 Lezing: Positieve Psychologie  Studiegerelateerd  90 aanwezigen 
8 Themadag: Serious Request  Niet-studiegerelateerd 165 aanwezigen 
9 Cocktailworkshop   Niet-studiegerelateerd 32 aanwezigen 
10 Binnenlandse stedentrip:  Reis    32 aanwezigen 
 Amsterdam 
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ALV’s 
Op 6 oktober heeft de Beleids-ALV plaatsgevonden. Tijdens deze ALV is het secretarieel  
jaarverslag van het VIIe bestuur goedgekeurd. Daarnaast is het beleid van het VIIIe bestuur 
besproken en ingestemd. 
Op 15 oktober heeft de Begrotings- en decharge ALV plaatsgevonden. Tijdens deze ALV is 
het financieel jaarverslag van het VIIe bestuur goedgekeurd, waarmee hen officieel decharge 
is verleend. Ditzelfde geldt voor het Kascontroleverslag van het VIIe verenigingsjaar. 
Bovendien is tijdens deze ALV de begroting van het VIIIe bestuur besproken en is deze tevens 
ingestemd. Daarnaast zijn zowel de nieuwe Kascontrolecommissie als de nieuwe RvA 
voorgesteld en ingestemd door de ALV.  
Naar aanleiding van bovengenoemde ALV’s is akkoord gegaan tot het doorvoeren van een 
aantal wijzigingen in het beleid en de begroting van het VIIIe bestuur. Deze wijzigingen zijn 
aangebracht en de definitieve stukken zijn inmiddels terug te vinden op de website. 
 
Naleving beleid 
Er zijn alweer twee maanden verstreken sinds de instemming van ons beleid. In deze twee 
maanden hebben we met veel enthousiasme gewerkt aan de uitvoering van dit beleid. 
Hieronder vind je een overzicht van de zaken die tot nu toe zijn bereikt op beleidsmatig 
gebied. 
 
Bekendheid 
Video’s  

 De videocamera is inmiddels aangeschaft. Daarnaast is er ook een hoes aangeschaft 
ter bescherming van de camera en een statief voor betere kwaliteit van het 
beeldmateriaal.  

 De videocommissie, bestaande uit zes leden, is opgestart. Op het moment van 
schrijven is er beeldmateriaal gemaakt bij de lezing seksverslaving, het 
eerstejaarsweekend, de actieve leden kroegentocht, apenkooi, de uitwisseling naar 
Boedapest en Insomnia.  

 Er is tot nu toe een promotiefilm voor de skireis gemaakt en op het moment van 
schrijven worden er aftermovies gemaakt van het eerstejaarsweekend, de 
uitwisseling naar Boedapest en Insomnia.   

 Er is besloten om de commissies de aanvragen voor promotiefilmpjes bij de 
videocommissie te laten doen en dat deze aanvragen ook naar de 
commissiebegeleider gestuurd worden zodat het nog steeds langs het bestuur gaan. 

Ludieke promotie 

 Tijdens de eerste vergadering is aan alle commissies gecommuniceerd dat er dit jaar 
voor elke commissie een apart budget is vastgesteld die aan ludieke promotie 
besteed mag worden. Daarnaast is er gestimuleerd om ten minste één keer gebruik 
te maken van ludieke promotie.  

 In de Actieve Ledenhandleiding en het ‘Tips en Tricks’ document zijn enkele 
voorbeelden toegevoegd van ludieke promotie zodat de commissie een idee krijgen 
van wat ze allemaal kunnen doen als ludieke promotie.  
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 Tot nu toe is er 4 keer gebruik gemaakt van ludieke promotie. Twee keer door de 
Skireiscommissie door het uitdelen van shotjes op het Eerstejaarsweekend en het 
verkopen van shotjes op het SPiN-feest. Daarnaast één keer door de 
Stedentripcommissie door het uitdelen van Zaanse huisjes ter promotie van de 
binnenlandse stedentrip naar Amsterdam en één keer door de 
Festiviteitencommissie met een foto-actie op Facebook ter promotie van Insomnia.  

Aankomende studenten 

 SPiN is aanwezig geweest op de Open Dag van 7 november. Hier zijn flyers uitgedeeld 
bij de collegezalen waar de voorlichtingen gehouden werden en op de infomarkt. 
Naast het uitdelen van flyers is er zoveel mogelijk geprobeerd een praatje te maken 
met de scholieren en vragen over Psychologie en de vereniging te beantwoorden.   

 
Verfrissing van de communicatiemiddelen 
Website 

 De FAQ-pagina is toegevoegd aan de website.  

 Het bestuur heeft de onderwijsveranderingen in de gaten gehouden. Er waren tot 
dusver nog geen belangrijke veranderingen die op de website geplaatst moesten 
worden. 

Facebook 

 Het bestuur heeft gezocht naar een nieuwe mogelijkheid om haar leden uit te 
nodigen voor Facebookevenementen. Ze heeft als tip gekregen dat leden zich kunnen 
abonneren op de SPiN-Facebookpagina waardoor ze een melding krijgen als SPiN een 
nieuw evenement aanmaakt. Ze kan op deze manier dus niet leden op een nieuwe 
manier uitnodigen, maar ze kan wel zorgen dat leden op een andere manier op de 
hoogte zijn van haar evenementen. 

 De Facebookgroep is de afgelopen weken een aantal keer gebruikt als intern 
platform. Hierin zijn meerdere polls geplaatst en meerdere vragen van leden. 

 Er is een bericht geplaatst in de Facebookgroep over het doel van de Facebookgroep 
en het verschil met de Facebookpagina om een duidelijk onderscheid te maken. 

HersenSPiNsels 

 Het bestuur heeft gesprekken gehad met Mycelium en ANS. Beide partijen hebben 
hierbij tips gegeven over de lay-out en inhoud van een verenigingsblad. De 
tijdschriftcommissie heeft dit verwerkt in de aankomende editie. 

 In de eerste editie van de HersenSPiNsels komt een artikel van de eerste freelance 
auteur. 

Carptura 

 Na een succesvol begin van de pilot-versie van Carptura heeft het team besloten om 
niet met Carptura door te gaan. De oprichters van Carptura hebben echter in oktober 
een doorstart gemaakt met een nieuwe app genaamd Stim. Het bestuur is in gesprek 
met hen over de mogelijkheden van deze app. 

 
  



    
 
   Bestuurlijke update Oktober-November 2015 

Studievereniging Psychologie in Nijmegen  Montessorilaan 3 4 
Kamer A.00.05c     6525 HR Nijmegen 
Ma t/m vr 10.00-15.00 uur   024-361 25 88 
info@spin-nijmegen.com    www.spin-nijmegen.com  

 
Integratie en internationalisering  
Integratie 

 Er is één activiteit geweest waarbij Duits-Nederlandse koppels korting konden 
krijgen. Dit was de cocktailworkshop van de Socioculturele commissie. Duits-
Nederlandse koppels kregen hierbij €1,- korting op de inschrijfprijs. Er is één koppel 
dat hiervan gebruik heeft gemaakt.  

 Het bestuur heeft daarnaast de indruk dat de taalcursusactiviteit nog steeds een 
positieve uitwerking heeft. Net zoals vorig jaar ligt het aantal Duitse actieve leden 
rond de 10% wat het bestuur als een goed aantal beschouwt. De opkomst van 
reguliere Duitse leden is ook naar de tevredenheid van het bestuur. 

Internationalisering  

 De internationaliseringsactiviteit van het eerste semester is geweest. Bij deze 
activiteit was een avond georganiseerd waarbij eerst gezamenlijk werd gekookt en 
gegeten. Daarna werd een Sinterklaas-dobbelspel gespeeld om de internationale 
studenten kennis te laten maken met deze Nederlandse traditie. Er waren 4 
buddykoppels aanwezig.  

 Om volgend semester het buddy-project beter te laten lopen zal binnenkort een 
overleg plaatsvinden met de Nederlandse buddy’s om het project van afgelopen 
semester te evalueren. Daarnaast komt er op zowel de Nederlandse als Engelse 
universiteitspagina van de opleiding en de faculteit een online formulier om in te 
schrijven voor het buddy-project. Hierdoor ontvangt SPiN ook meer informatie over 
de internationale studenten, wat het contact makkelijker maakt. 

 Er was één Engelstalige activiteit gepland, namelijk de training Time management. 
Uiteindelijk waren er geen internationale studenten aanwezig en is de training op 
verzoek van de deelnemers in het Nederlands gegeven. Het bestuur kijkt naar de 
mogelijkheid om een andere activiteit in het Engels te laten plaatsvinden. 

 De eerste editie van de HersenSPiNsels zal een Engelstalig artikel bevatten. Hierin 
wordt een internationale student geïnterviewd over haar semester studeren in 
Nederland. Daarnaast is de eerste Engelstalige nieuwsbrief voor internationale 
studenten verstuurd. Hierin stonden alle activiteiten vermeld die interessant waren 
voor de internationale studenten. Deze activiteiten zijn ook nog in de Facebook-
groep voor internationale studenten gepost, met een Engelstalig promotiestukje 
erbij. 

 
Intern beleid 
SPiN-kamer 

 Zoals gepresenteerd in het beleid zijn de openingstijden op vrijdag veranderd ten 
opzichte van het jaar ervoor: de kamer gaat die dag om 13.30 uur dicht in plaats van 
om 15.00 uur. Afgelopen maanden heeft het bestuur zich hier vaak aan gehouden en 
is de kamer daadwerkelijk eerder dicht gegaan. Dit werd door het bestuur als prettig 
ervaren en de leden hebben het goed en met begrip ontvangen. Een aantal keren is 
de kamer op een informele manier langer open geweest, maar dit was niet 
noodzakelijk voor bestuurstaken. Tijdens tentamenweken golden er aangepaste 
openingstijden. Dit is door het bestuur goed bevallen en zal worden doorgezet. 
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 Om de leenservice uit te breiden zijn er een Engels-Nederlands woordenboek, een 
Duits-Nederlands woordenboek en twee rekenmachines aangeschaft. Daarnaast zijn 
er vier usb-sticks van verschillende opslagcapaciteit, drie universele opladers, één 
iPhone 4-oplader en één iPhone 5-oplader gedoneerd en/of aangeschaft. De 
afgelopen maanden is er regelmatig gebruik gemaakt van de leenservice. Er zijn tot 
en met 9 december 2015 vijf woordenboeken, vier usb-sticks en negen opladers 
uitgeleend. Rekenmachines zijn nog niet uitgeleend in deze periode. Dit zou kunnen 
komen doordat er nog maar één statistiektentamen is geweest. Het bestuur 
verwacht dat in het tweede semester de vraag naar rekenmachines toeneemt. Het 
leenservice-formulier is uitgebreid, er wordt nu ook gevraagd naar een 
telefoonnummer, het uitgeleende artikel en de soort borg. Daarnaast wordt er 
afgevinkt wanneer het uitgeleende artikel terug is gebracht.  

Parttime besturen 

 Bij de activiteiten die tot nu toe in dit verenigingsjaar georganiseerd zijn, was het 
bestuur steeds met een voldoende aantal mensen aanwezig. Bij de activiteiten waren 
de bestuursleden voornamelijk vanuit hun functie aanwezig en nodig om de 
commissie te ondersteunen. Het bestuur is tevreden met het aantal bestuursleden 
dat op activiteiten aanwezig is. 

 Tijdens elke bestuursvergadering worden twee SPiN-vrije dagdelen ingepland. Enkele 
weken was het niet mogelijk om een tweede dagdeel in te plannen door 
verplichtingen vanuit bestuurstaken. Onderling wordt er goed rekening mee 
gehouden dat een medebestuurslid SPiN-vrij is. In de SPiN-vrije dagdelen worden 
geen afspraken gepland tenzij het niet anders mogelijk is. De SPiN-vrije dagen bevalt 
het bestuur goed en wordt in de huidige vorm voortgezet. Wel is het voor sommige 
bestuursleden moeilijker om SPiN-vrij volledig te realiseren, vanwege onverwachte 
taken of afspraken.  

Evaluaties en afspraken binnen het bestuur 

 De eerste logboekweek is inmiddels achter de rug. Op de website is een overzicht te 
vinden van de uren die ieder bestuurslid aan SPiN, studie en overige zaken heeft 
besteed.  

 De eerste balansvergadering heeft plaatsgevonden.  

 Alle bestuursleden hebben één of meerdere coachgesprekken gehad. 

 Er is besloten om het eerste POP-gesprek in januari te laten plaatsvinden.  

 Er staan inmiddels drie bestuursblogs online.  
Online inschrijvingen 

 Er is tot nu toe één keer gebruikt van een online ticketsysteem bij een betaalde 
activiteit, namelijk bij Insomnia. Dit is goed bevallen. 

 Er is drie keer gebruik gemaakt van Google Forms, namelijk bij de lezing Positieve 
Psychologie, de training Time-management en de training Suïcidepreventie.  

Actieve ledenshirts en mokken 

 De mokken voor de actieve leden zijn binnengekomen en de meeste mokken zijn 
inmiddels in gebruik genomen. Daarnaast zijn ook de actieve leden shirts 
binnengekomen. Op de voorkant van het shirt staat het SPiN-logo en op de 
achterkant staan de sponsoren. Deze shirts worden verkocht voor €2,50.  
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Commissies 
Functieverdeling 

 Het inschrijfformulier voor actief lidmaatschap is aangepast met meer ruimte voor 
motivatie en er zijn omschrijvingen van commissiefuncties toegevoegd. Het bestuur 
heeft gemerkt dat dit een goede manier is om van tevoren al een beter beeld te 
krijgen van welke voorkeuren mensen hebben. Het overgrote deel van de mensen die 
een inschrijfformulier hebben ingevuld, hebben een voorkeur voor functie 
opgegeven en tevens een bijbehorende motivatie. De functies verdelen tijdens de 
eerste vergadering verliep vlot. 

Commissiestructuur  

 De commissiestructuur zoals toegelicht in het beleid, wordt voor alle commissies 
gehandhaafd. 

 De Festiviteitencommissie is sinds september van start gegaan. De feesten hebben 
de naam Insomnia gekregen en het eerste feest is achter de rug. De commissie heeft 
hard gewerkt en veel aan promotie gedaan om groot feest neer te zetten met 605 
aanwezigen. We hebben veel positieve reacties ontvangen en op 21 april zal de 
tweede editie plaats vinden. 

 De Stedentripcommissie is er inmiddels in geslaagd een trip naar een stad met een 
andere zustervereniging te organiseren. De trip gaat naar Amsterdam en VSPA heeft 
ons uitgenodigd om op hun borrel te komen. De trip zal op 10 en 11 december 
plaatsvinden.  

 
Extern beleid 
Sponsoring 

 Contract met Dominus is getekend, via dit contract zal €500,- algemeen sponsorgeld 
verkregen worden in plaats van €450,-. 

 Één van de vacatures op de site is voor €50,- geplaatst. 

 Het contract met DressMe is verlengd en hieruit zal sowieso €100,- verkregen 
worden. 

 Er is een nieuwe partner geworven: Gents, zij geven onze leden korting op een 
smoking en SPiN zal per compleet verkochte smoking €10,- sponsorgeld ontvangen. 

Taskforce boekencontract 

 De taskforce voor het boekencontract is opgestart. Zij zijn in gesprek met 
verschillende boekenleveranciers. Ook is bij de overleggen het SOFv en de SSPN 
advies gevraagd aan andere studieverenigingen over welke leveranciers goed 
bevallen en welke juist niet. 

Alumni 

 Er is weer een mail naar alle alumni gestuurd met een formulier op basis waarvan ze 
de status actieve alumnus of passieve alumnus krijgen. 

 De pagina voor alumni op de website is aangemaakt, hier moeten echter nog alumni 
voor gezocht worden die open staan voor een meeloopdag.  

 Het bestuur is bezig met het opzetten voor de alumni-werkgroep, deze is nog niet 
compleet. 
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Labdagen 

 Het bestuur is vertegenwoordigd in het Projectteam Mentoraat. Via deze weg kan 
het bestuur zorg dragen dat het werkveldoriënterende aanbod van SPiN een rol gaat 
spelen binnen de opleiding. Onder dit aanbod vallen ook de geplande labdagen. Over 
de precieze invulling van de labdagen lopen nog gesprekken. 

Goede doelenweek 

 De werkgroep voor de goede doelenweek is opgestart, deze is echter nog niet 
compleet. De twee vrijwilligers zijn nog niet gezocht. Er is inmiddels wel een aantal 
vergaderingen geweest waarin ze gingen brainstormen over verschillende 
onderwerpen. Het goede doel is nog niet gekozen.  

 
Overig lopende zaken 
Naast beleidsmatige werkzaamheden, hebben we ons in de afgelopen maanden ook met 
allerlei andere zaken beziggehouden. Deze staan hieronder kort uitgewerkt.  

 De uitjes met de Introductiecommissie (IC) staan gepland en de eerste heeft ook al 
plaatsgevonden.  

 De nieuwe pinpassen en creditcard zijn binnen gekomen.  

 De eerste editie van Insomnia heeft plaatsgevonden en was een groot succes.  

 In de afgelopen maanden zijn de nieuwe lidmaatschapsstickers van het jaar 2015-
2016 uitgedeeld aan de leden. Een groot aantal leden heeft deze sticker inmiddels 
opgehaald.  

 Bijna alle commissies zijn inmiddels compleet en zijn vol enthousiasme aan de slag 
gegaan met het organiseren van activiteiten. De eerste activiteiten zijn alweer achter 
de rug en waren over het algemeen goed bezocht.  

 De commissiebattle is weer van start gegaan. De eerste commissiebattle-opdracht 
betrof het schrijven van een voorstelstukje van de betreffende commissieleden en 
het maken van een groepsfoto. De deadline van deze opdracht is inmiddels 
verstreken en de uitslag is bekend. De tweede opdracht hebben de commissies ook al 
ontvangen. Dit is het eerste deel van een crazy 88. Na de deadline voor deze 
opdracht zal het tweede deel beschikbaar worden.  

 Daarnaast zijn er dit jaar weer commissie-uitjes. Commissies hebben hier een 
uitnodiging voor ontvangen. De meeste data zijn ondertussen bezet.  

 Er is in september, oktober en november een nieuwsbrief naar de leden gestuurd. De 
nieuwsbrief wordt net zoals in het afgelopen jaar weer met het programma 
Mailchimp gemaakt en verstuurd. 

 Het twitter-account is verwijderd omdat het niet werd gebruikt, niet gekoppeld kon 
worden aan de Facebook-pagina en omdat het relatief weinig volgers had. 

 De websitepagina voor medezeggenschap en zusterverenigingen is vernieuwd en 
opnieuw geactiveerd. 

 Er zijn een aantal vergaderingen geweest met Postelein om een gezamenlijke lezing 
te verwezenlijken. Deze samenwerking verloopt goed, de meeste afspraken zijn 
gemaakt en onderwerpen voor de lezing zijn bedacht. 

 Een lid uit de Oriëntatiecommissie en de Commissaris Onderwijs zijn samen met het 
Onderwijsinstituut bezig een nieuwe invulling te vinden voor mentoraat. 
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 Op 26 november is een meeloopdag van de master Gezondheidszorgpsychologie 
georganiseerd in samenwerking met de mastervereniging Halo. De samenwerking en 
de dag zelf verliepen heel voorspoedig en het was een geslaagde activiteit. 

 Er zijn gesprekken geweest met de RvA. 

 Het bestuur van het SOFv is langs geweest op kamerbezoek om elkaar beter te leren 
kennen en te peilen hoe het besturen tot nu toe gaat. 

 Op alle computers op de SPiN-kamer kan weer geprint worden. 

 De organisatie van het S-feest is in volle gang. Het S-feest zal plaatsvinden op 2 
februari. 

 Er is een aantal nieuwe vacatures aan de site toegevoegd. 

 In september, oktober en november zijn bestuursblogs geschreven, deze zijn op de 
site geplaatst. Daarnaast is een preview hiervan geplaatst op de Facebookpagina met 
een link naar de volledige blog op de site. 

 In de afgelopen twee maanden hebben we ons best gedaan om op zo veel mogelijk 
constitutieborrels aanwezig te zijn. De hier opgedane contacten hebben reeds 
geresulteerd in een aantal interessante samenwerkingen voor het aankomende jaar. 

 Het voltallige bestuur heeft tijdens een lunch kennis gemaakt met een aantal 
belangrijke personen binnen het Onderwijsinstituut. 

 Er is een Taskforce bestaande uit twee bestuursleden en een regulier lid opgesteld 
voor het verwerkelijken van een nieuw contract over de verkoop van studieboeken. 
De taskforce is op dit moment in gesprek met vier verschillende leveranciers: 
StudyStore, boekenservice.nl, Roelants en bol.com. 

 Tussen juli en december werden dit jaar duidelijk meer boeken verkocht dan vorig 
jaar in deze periode. Dit is vooral te verklaren door het hoog aantal van vakken die dit 
jaar gebruik maken van nieuwe boeken; met name het eerstejaarsvak Professionele 
Vaardigheden (drie nieuwe boeken). Echter zijn veel van deze studieboeken 
Nederlandstalig, dus valt nog niet perse te verwachten dat dit invloed heeft op de 
sponsoring. Verder worden via SPiN dit jaar geen boeken voor de masteropleidingen, 
het kerstpakket van het OWI of de decentrale selectie meer verkocht, maar vanaf 
blok 3 wel tweedehandsboeken. 

 Op dit moment zijn er 10 bijlesgevers en geen bijlesnemers. Van Dominus Cursus 
hebben we nog geen getallen over het succes van hun tentamentrainingen 
ontvangen. 

 Samen met vijf andere studieverenigingen van de Faculteit der Sociale 
Wetenschappen is SPiN op dit moment bezig met het oprichten van een 
koepelvereniging. Deze zou zich bijvoorbeeld bezig kunnen houden met de invulling 
van een bijzondere rol in de nieuwbouw van het FSW-gebouw (gemeenschappelijke 
“huiskamer” voor de studieverenigingen), de organisatie van het S-feest (en de 
financiele eindverantwoordelijkheid hiervoor), een betere vertegenwoordiging van 
studieverenigingen in de facultaire medezeggenschap, betere communicatie tussen 
de studieverenigingen (incl. een betere integratie van de masterverenigingen) en het 
opstellen en gaande houden van een faculteitsbreed internationaliseringsproject 
(zoals het buddy-systeem van SPiN). 
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 Dit jaar is SPiN als penningmeester deel van de congrescommissie van de Stichting 
Studieverenigingen Psychologie in Nederland (SSPN), die op 11 maart in Utrecht een 
landelijk psychologiecongres met het themaveld Festisje, paraseksualiteit en BDSM 
organiseert. 

 Via meerdere kanalen is SPiN in gesprek met onder andere het Onderwijsinstituut 
Psychologie en Kunstmatige Intelligentie (OWI PsyKI), maar ook bijvoorbeeld met 
Engelstalige zusterverenigingen, over de mogelijke gevolgen van de nieuwe 
Engelstalige bachelortrack van psychologie vanaf september 2016. 


