
Als eerste wil ik jullie allemaal een gelukkig nieuwjaar wensen! Hopelijk hebben jullie fijne feestdagen 

en een lekkere, luie vakantie gehad. Het einde van de kerstvakantie betekent niet alleen dat we weer 

naar college (of naar de SPiN-kamer) moeten, maar ook dat mijn favoriete maand voorbij is. In 

december zijn alle straten en huizen versierd met lampjes waardoor de wereld er sprookjesachtig 

uitziet in het donker. Verder vindt in december natuurlijk sinterklaas, kerst en oud & nieuw plaats 

maar in deze maand ben ik ook jarig. Stiekem ben ik nog steeds een klein kindje want ik vind mijn 

verjaardag altijd weer de leukste dag van het jaar. Dit jaar was ie extra speciaal omdat ik 21 jaar ben 

geworden en dus eindelijk volwassen ben! Door het drukke bestuursleven bij SPiN heb ik dit jaar niet 

heel veel tijd om mijn jaarclub te zien maar een 21-diner hoort er natuurlijk wel bij. Mijn jaarclub en 

andere vriendinnen zijn afgereisd naar het verre oosten om te genieten van een 5-gangen-diner 

gemaakt door mijn lieve mama, om mijn familie te ontmoeten en om te ontdekken waar ik vroeger 

ging stappen. Het klinkt misschien een beetje cliché maar het was echt een hele leuk avond. 

In de afgelopen maand hebben er natuurlijk ook een aantal SPiN-activiteiten plaatsgevonden. Zo 

begonnen we de maand met het SPiN-feest ‘Après ski in de Drie’, voor alle mensen die dit jaar niet 

op wintersport gaan of voor de mensen die alvast een voorproefje wilden. Verder heeft er een 

themadag plaatsgevonden die in het teken stond van Serious Request, een cocktailworkshop, de 

stedentrip naar Amsterdam en de mastervoorlichting. Als bestuur hebben wij kennis gemaakt met de 

oude en nieuwe leden van de Introductiecommissie door met z’n allen uiteten te gaan bij de Muis. 

Tijdens de introductie werken SPiN en de IC veel samen dus hoe kun je elkaar nou beter leren kennen 

dan onder het genot van een paar biertjes of wijntjes en tijdens het eten van de heerlijke warme 

chocoladetaart waar de Muis bekend om staat. 

Aan het eind van het jaar blikt iedereen altijd terug op het afgelopen jaar. Zo is het al meer dan een 

half jaar geleden dat we te horen kregen dat we in het aankomende jaar het VIIIebestuur der SPiN 

zouden worden. Aan het begin kenden we elkaar nog niet zo goed maar doordat je samen het beleid 

gaat schrijven, een begroting gaat opstellen, kamerdiensten draait en naar heel veel 

constitutieborrels en activiteiten gaat leer je elkaar snel door en door kennen. Inmiddels hoef ik voor 

de rest niet meer te vertalen wat Mesian zegt en kunnen we niet meer zonder Ilse die elke lange 

vergadering onderbreekt met één van haar grappige opmerkingen waardoor ik altijd moet huilen van 

het lachen. Ook heb ik in 2015 een aantal reisjes gemaakt, van Berlijn tot Antwerpen, Boedapest en 

New York. Dit ga ik aankomend jaar voortzetten met de stedentrip naar Kopenhagen en de 

studiereis. De bestemming van de studiereis is nog een paar dagen geheim en ik ben heel benieuwd 

wat jullie er van gaan vinden. Als jullie bij deze ontknoping willen zijn, kom dan 5 januari naar Café de 

Fuik! 

Helaas is december op dit moment toch echt voorbij. Hopelijk gaan jullie geen last hebben van een 

januari-dipje door de goede voornemens, waarvan je nu alweer spijt hebt, en de voorspelde sneeuw. 

Om dit te voorkomen heb ik een aantal dingen op een rijtje gezet waar je vrolijk van wordt! In januari 

vindt het gala plaats waarbij de drank afgekocht is, Netflix heeft besloten om Gossip Girl toch niet te 

verwijderen dus we kunnen nog minstens een jaar lang genieten van Nate en Chuck, alle 

kerstkransjes en chocolade worden nu heel goedkoop verkocht in de winkels en Wie is de Mol is 

weer begonnen. Als deze redenen niet genoeg zijn, zoek dan op google naar plaatjes van 

dwerggeitjes of labrador puppy’s en word verliefd. 



Heel veel succes met jullie tentamens aan het einde van januari en jullie mogen altijd komen soggen 

op de SPiN-kamer als jullie geen zin meer hebben! 

Liefs, 

Judith Pauw – Penningmeester  

 


