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Gelukkig nieuwjaar dames en heren, ik hoop dat jullie een net zo onproductieve kerstvakantie 
hebben gehad als ik, het was heerlijk! We’re going to New York City! Mooi momentje toen we 
woensdag, 07 januari op de uni aankwamen en er al 30 mensen sinds de vroege ochtenduurtjes in 
slaapzakken, met ontbijt & zelfs muziek op de inschrijvingen lagen te wachten. Nadat de studiereis in 
2014 niet geheel vol was gekomen waren we in eerste instantie van plan deze dit jaar veiliger aan te 
pakken. In een (goed overwogen) beslissing werd deze plan dan geheel omgegooid – en, op advies 
van een andere grote studievereniging, naar bestemmingen van buiten Europa gekeken. Op het 
moment dat New York was gekozen, moesten we nog een hele maand stil houden – niet mijn 
sterkste punt: Ik schat dat ik de naam van de stad ten minste 10 keer door de SPiN-kamer heen heb 
gegild, maar op de een of andere manier heeft het bijna niemand meegekregen. Bedankt bij deze 
aan de mensen die het wel hebben meegekregen, en stil hebben gehouden… 
Over een kleine drie maanden gaan we al vertrekken – en dan zullen we de halfjaarlijkse ALV al 
hebben gepasseerd. Time flies – op een manier hoe ik het nog nooit heb beleefd. Hoewel we nu al 
een aantal activiteiten achter de rug hebben voelt het nog steeds alsof we net zijn begonnen – en de 
voorstelling dat de bestuurssollicitaties al ruim meer dan een half jaar geleden lijkt momenteel 
gewoon nog absurd. Hetzelfde geldt voor de feesten, waarvan al de helft weer afgelopen zijn. 
Apropos, de SPiN-feesten, die ik in de afgelopen jaren vaak als het highlight van de maand had 
beleefd, beleef je in een bestuursrol niet altijd even positief. Niet alleen de verantwoordelijkheden 
dieje tot begin van een feest hebt om ervoor te zorgen dat er onder anderen voor decoratie gezorgd 
is, dat de SPiN-banner in een iedere keer opnieuw levensgevaarlijke actie boven de deur van de Drie 
Gezusters komt te hangen, de kas klaar staat en de commissie haar muntjes op tijd krijgt, maar ook 
het permanente up-to-date blijven over het aantal externen op het feest kan een behoorlijke 
stresspunt worden. 
Algemeen gesproken heb ik de ervaring gemaakt dat ik binnen de afgelopen maanden ressources kon 
activeren, waarvan ik niet wist dat ze bestonden. Waarom? Waarschijnlijk omdat een groot aantal 
opdrachten waarmee je binnen je bestuursjaar geconfronteerd wordt gewoon heel erg leuk zijn. In 
het begin had ik dan natuurlijk ook de fout gemaakt om veel teveel dingen op me te nemen, wat 
soms in to-do lijsten van meer dan 25 punten en 55-60 uur weken resulteerde. 
55-60 uren weken? Hoe vaak heb ik de vraag gehoord: “Wat doen jullie hier eigenlijk de hele dag – 
chillen?” And I can’t even blame you – meestal heb ik zelf niet echt een goed antwoord paraat. Ik 
realiseerde me pas echt waar ik me bezig was toen ik in een week logboeken moest voeren – waarbij 
ik overal ging noteren waar ik op dit moment aan het doen was. De grote lijnen: Zinloze, urenlange 
discussies met Inge over “het genieten van het leven” voeren, naar Freek’s filosofische (meestal wel 
erg interessante!) monologen te luisteren, Tess met haar Computer-incapabiliteiten helpen, tot in de 
late uurtjes door te gamen met Job en veel te lang naar de vissen te kijken. Just kidding… 
Toegegeven: Ik ben echt een beetje SPiN-kamer verslaafd. De portiers moesten me er vaak genoeg 
om 21:45 eruit gooien, omdat ik om de een of andere reden “de tijd vergeten” ben. Dit niet alleen 
door Flip, Fjõrd & Lucky (onze goudvissen, die door de aanschaf van een nieuwe, gigantische 
vissenkom tot nooit gekende levensvreugde zijn opgebloeid…), maar ook de glorierijke 
mediacomputer, die me er al vaak toe verleed om in bijvoorbeeld het bekendmakingsfilmpje van de 
studiereisbestemming weer net iets teveel tijd te investeren ;). 
Nog kort iets over mijn functie, aangezien deze blog oorspronkelijk natuurlijk ook bedoeld was om 
jullie een beter beeld te geven van wat ik doe. Ik had gesolliciteerd op allebei de interne functies: 
Commissaris informeel en formeel. Tot mijn grote verbazing was de functie die me toen toegewezen 
werd aan de geheel andere kant te vinden: Extern. Na een tijdje heb ik me hier ook helemaal in 
kunnen vinden: Je kunt erg creatief denken, krijgt de mogelijkheid om veel mensen te leren kennen 
en hebt heel veel vrijheden. Vooral het laatste is eventueel een aspect, die in de 
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commissiebegeleiding iets korter komt. Teruglezend ben ik niet zeker of het laatste A4-tje een 
legitiem beeld geeft van hoe erg ik van mijn bestuursjaar geniet. Druk, maar ik durf te zeggen dat dit 
het waarschijnlijk leukste en meest leerzame jaar van mijn al veel te lange leven zal worden. 
Binnenkort zullen we al beginnen met de werving van een nieuw bestuur voor het verenigingsjaar 
2015-2016. Eventueel interesse? Kom langs! Vind het erg leuk het daarover te hebben. Voor een 
eventueel meeloopdagje sta ik natuurlijk ook open! 
 
Cheers! 
 
Johannes, Commissaris Externe Betrekkingen 
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