
Zo, januari is ook alweer voorbij. Een maand die in het teken staat van goede voornemens, afvallen, 

meer sporten en gezonder leven. Dit zijn echter ook de dingen waar ik mij deze maand vooral niet 

mee bezig heb gehouden. Ik zou willen zeggen van wel maar eerlijk gezegd zijn dat nou niet de 

dingen waar mijn prioriteiten liggen in deze tijd. Veel stress om de tentamens, omdat ik in de eerste 

tentamen periode, laat maar zeggen, ‘niet echt goed’ gepresteerd had. Op de studiepuntenlijst, die in 

de SPiN-kamer hangt, mochten alle bestuursleden dan ook mooi een balkje inkleuren met het 

betreffende aantal studiepunten na de eerste tentamen periode, waarbij mijn meter zielig op 0 EC 

bleef staan. Dit gaf mij natuurlijk wel extra motivatie om de komende periode extra mijn best te doen. 

En wat blijkt? De uren die ik in de kerstvakantie heb besteed betalen af! De eerste EC’s zijn nu binnen 

en ik mag weer mee doen op de studiepuntenmeter. 

Als bestuur zitten we nu in de periode waar alles in een sneltrein vaart lijkt te gaan. We zijn eindelijk 

een beetje gewend, massa's activiteiten komen er aan en de vermoeidheid begint toe te slaan. En als 

dat nog niet genoeg is moeten we opeens al gaan zoeken naar opvolgers voor volgend jaar! Dat 

maakt het allemaal niet minder leuk, maar die zoektocht naar nieuwe opvolgers is toch wel een klap 

in je gezicht waarbij je je realiseert dat de tijd toch wel snel is gegaan. Ik kan me nog zo goed 

herinneren dat we nog maar net begonnen waren. 

Nou lijkt de maand januari zelf nou niet echt de meest boeiende maand, gezien het feit dat de helft 

van de maand bestond uit leren en tentamens maken. Maar toch zijn er wat ingrijpende dingen 

gebeurt. Naast de realisatie dat we nieuwe opvolgers moesten gaan zoeken (dat voelde toch wel 

even als een verdrietig moment namelijk) is er ook iets minder leuks gebeurt. Onze voorzitter Jelle 

heeft namelijk deze maand, vanwege zijn gezondheid, zijn ontslag ingediend en Pam heeft een 

functie switch gemaakt van commissaris externe betrekkingen naar voorzitter. Judith gaat voortaan 

ons bestuur intern begeleiden en Pam wordt het gezicht van de vereniging naar buiten toe. Een hoop 

veranderingen dus deze maand waarbij vooral het door hakken van knopen centraal stond. 

Naast dit alles hebben er deze maand toch ook nog een paar activiteiten plaatsgevonden. Zo werd er 

deze maand namelijk de bestemming van de studiereis bekend gemaakt. Voor wie het allemaal 

gemist heeft, dit jaar gaat SPiN helemaal naar Azië en dan wel naar het wereldse Hongkong. Zou je 

graag mee willen dan moet ik je helaas teleurstellen want de reis zat vroeg in de ochtend op 14 

januari binnen no time al helemaal vol. Deze maand hadden we ook samen met onze actieve leden 

een nieuwjaarsborrel in café de Muis. Na de borrel zijn we met zijn allen in de Fuik beland waar het 

nog heel lang gezellig was. Voor al onze leden hadden we op 12 januari onze derde themadag waar 

wij op zijn Duits nog een keer het nieuwe jaar hebben gevierd! Wisten jullie trouwens dat onze 

themadagen altijd op de tweede dinsdag van de maand plaats vinden? Op deze manier kun je 

makkelijk onthouden dat elke tweede dinsdag van de maand er altijd wel lekkers te halen is op de 

SPiN-kamer! Na de themadag zijn we 's avonds met zijn allen in onze mooiste (rode) kleding naar Old 

Cave gegaan om daar te genieten van ons jaarlijkse gala. 

Naast deze activiteiten hebben ook de eerste commissie-bestuursuitjes plaatsgevonden, waarbij we 

onze commissies tijdens een gezelligheidsactiviteit, die ze zelf mogen kiezen, beter leren kennen! Ik 

moet eerlijk bekennen dat ik het lasergamen echt ge-wel-dig vond. Ik had dit nog nooit gedaan maar 



ik vond het leuker dan verwacht. Ik voelde me net een soldaat op een missie. Maar ik ben toch wel 

blij dat het geen echte missie was want anders was ik nu toch al wel een paar keer dood geweest. 

Ik ga dan toch een einde aan deze blog maken. Mochten jullie meer van mijn verhalen willen horen 

kom dan gerust langs op de SPiN-kamer! Of anders voor een lekker bakje koffie of thee. 

Liefs, 

Jorina Laan – Commissaris Informeel 

 


