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En toen was het mijn beurt! Een blog schrijven over wat me de afgelopen maand bezig heeft 
gehouden. Januari is daar eigenlijk niet de beste maand voor, want de eerste maand van zo’n nieuw 
jaar.. Die valt eigenlijk altijd een beetje tegen. 
  
Die eerste dagen van januari, waarop je moet bijkomen van de Nieuwjaarsnacht. De eerste keer na 
Kerstmis, dat je weer de confrontatie met de weegschaal aan durft te gaan. En je goede voornemen 
om de 30-day-ab challenge vol te houden.. dat al faalt na dag 4. Dan komen óók nog die tentamens 
eraan, waarvoor iedereen zich had voorgenomen de gemiste hoorcolleges in de Kerstvakantie al 
terug te luisteren.  
 
Na al die gefaalde acties durven we tóch nog op Oudejaarsavond nieuwe voornemens te maken. 
Want we wisten stiekem ook allemaal wel dat er in de Kerstvakantie gewoonlijk weinig gebeurt. 
"Vanaf komende maandag ga ik écht vaker naar de sportschool en écht gezonder eten". Waarom 
maken mensen eigenlijk goede voornemens? Laten we ophouden onszelf te pijnigen en eens blij zijn 
met hoe we op dit moment al alles voor elkaar hebben!  
 
Voor ons bestuur komt het reflectiemoment er binnenkort ook weer aan: onze Halfjaarlijkse ALV. Hét 
moment om nog eens goed terug te blikken op onze enthousiaste plannen gemaakt in augustus. We 
bekijken dan wat tot nu toe wel, en wat niet gelukt is, en wat we nog gaan doen komend half jaar. 
Het is voor ons ook wel heel erg leuk om even stil te staan bij alles wat we al bereikt hebben, maar 
wat gaat de tijd toch snel! Onze eerste informatiebijeenkomst over een Bestuursjaar bij SPiN staat 
alweer gepland, wat natuurlijk hartstikke spannend is: want wie-o-wie zal er volgend jaar op onze 
plek zitten? Maar stiekem ook heel confronterend: over een half jaar zijn wij eigenlijk alweer klaar. 
Op dit moment kan ik mij even geen leven zonder Bestuursjaar meer voorstellen.. Tegenwoordig 
bevatten namelijk al mijn hobby’s zo ongeveer SPiN: op de kamer gezellig koffie en thee drinken (en 
heel veel Struik Maaltijdsoepen uit de magnetron wegwerken), SPiN-activiteiten bezoeken, gezellig 
koken of uit eten met het bestuur en lekker op stap (na een van de SPiN-activiteiten). Tussendoor en 
in de weekenden probeer ik nog wat aan mijn studie te doen, onderneem ik nog wat met 
vriendinnen en probeer ik vooral even rustig aan te doen. Eigenlijk vind ik het heerlijk om mijzelf een 
jaar helemaal in SPiN te gooien, elke dag is weer anders, elke activiteit is tot nu toe prima verlopen 
(even afkloppen dit..) en ondanks de weinige uren slaap die ik soms heb, sta ik toch elke dag weer op 
omdat er wel iets leuks op de planning staat. Een jaar SPiN is druk, maar je krijgt er zó ongelofelijk 
veel voor terug!  
 
Afgelopen maand begon hectisch: al op 5 januari lag ik in de stoel bij de kaakchirurg. Toch viel het 
uiteindelijk best wel mee, want de volgende dag stond ik alweer vrolijk op de Nieuwjaarsborrel in 
Café #Bruut! De ochtend erna lagen er al om 4 uur ’s ochtends mensen voor de deuren van Spinoza 
om zich in te schrijven voor de studiereis. Gelukkig zijn alle inschrijvingen goed verlopen, en is de 
voorbereiding van de reis, met grote dank aan de studiereiscommissie, bijna helemaal rond! Verder 
hadden we die week nog een constitutieborrel, een commissie uitje, gingen we ‘Bounzen’ 
(aanrader!!), bezochten we nog een andere Nieuwjaarsborrel en een hadden we reünie-borrel met 
de eerdere besturen van SPiN. Aan het einde van de week was ik alweer helemaal vergeten dat het 
zo slecht begon bij de kaakchirurg. De week daarop hadden we onze 'logboekenweek'. Vijf keer per 
jaar houden we precies bij wat we doen op een dag, om zo een realistisch beeld te kunnen geven 
hoeveel tijd we bezig zijn met SPiN in een week. Deze week was best uitzonderlijk want we hadden 
véél activiteiten op het programma staan. Onder andere het gala en het SSPN zorgden voor een 
grote piek van het aantal uren dat we bezig zijn geweest met SPiN. Het SSPN is een bijeenkomst van 
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alle andere studieverenigingen Psychologie uit heel Nederland. Meestal neemt het bijna een hele dag 
in beslag, het is voor Elien en mij namelijk telkens een groot avontuur om de juiste treinen, metro's 
en bussen te nemen om op de plek van bestemming aan te komen. Het is altijd super leuk om te 
horen hoe het bij de andere verenigingen gaat en we lopen na zo'n dag vol van inspiratie voor 
nieuwe activiteiten of ideeën voor SPiN.  
 
Uiteindelijk, bleek januari best wel mee te vallen, het was weer een maand met vele gezellige dagen 
op de SPiN-kamer, en mooie activiteiten zoals het gala. Ach, dan valt zo’n kaakchirurg, het 
ingestemde leenstelsel of het overlijden van onze oudste SPiN-vis Flip uiteindelijk toch wel mee. 
 
In ieder geval ben ik helemaal klaar voor februari, even een weekje terug naar de Limburgse roots 
voor het vieren van “Vastelaovend” (a.k.a. Carnaval), even een lekker rustige week tijdens de Ski-reis 
naar Risoul, genieten van de muziek op Psypop, Therapiëndag en ein-de-lijk weer een SPiN-feest, 
want die heb ik in januari wel gemist zeg! 
 
Als je nog wilt kletsen over wat je als bestuurslid precies doet, bang bent voor de kaakchirurg, 
herinneringen wilt ophalen over Flip, of gewoon zin hebt in een kopje koffie, thee of kom Chinese 
tomatensoep van Struik, kom dan vooral even langs op de SPiN-kamer. 
 
Anki Verhagen – Commissaris Onderwijs 
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