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Het lijkt nog maar zo kort geleden: mijn sollicitatie voor het bestuur van SPiN. Ik kan het me nog 
allemaal tot in detail herinneren: hoe ik daar zat, in mijn Spaanse studentenkamer, en met mijn 
zorgvuldig uitgezochte outfit het tot stand komen van de Skype-verbinding afwachtte. Terwijl mijn 
vriendinnen wijntjes dronken op het dakterras en zich klaarmaakten voor de zoveelste stapavond in 
het zonnige Sevilla. Ik geloof dat ik zelden in mijn leven zó zenuwachtig ben geweest. Ik wilde dit zo 
ontzettend graag, had mijn zinnen compleet gezet op het vervullen van een bestuursfunctie bij SPiN. 
De dagen na mijn gesprek waren zo mogelijk nog zenuwslopender. Na alles honderd keer te hebben 
geanalyseerd in mijn hoofd, was ik al lang en breed tot de conclusie gekomen dat ik dat bestuursjaar 
wel op mijn buik kon schrijven. Tot op 4 juni 2014, de dag waarop ik officieel volwassen werd, dan 
toch het verlossende woord kwam. En de meest zenuwslopende verjaardag die ik ooit had gehad, 
veranderde in de beste die ik ooit had beleefd. De weken erna spendeerde ik op een babyblauwe 
SPiN-wolk, enthousiast en popelend om aan mijn nieuwe avontuur te beginnen. Nooit gedacht dat ik 
na een half jaar Spanje zo’n zin zou hebben om weer terug te keren naar het koude natte Nederland! 
 
Inmiddels is er alweer een jaar verstreken en is het nieuwe kandidaatsbestuur der SPiN alweer 
bekend gemaakt. Hoe heeft de tijd toch zo snel voorbij kunnen vliegen? Één van mijn voorgangers 
vertelde me ooit dat ze haar bestuursjaar vergeleek met een trein die, na een jaar op volle vaart 
rijden, in oktober pas weer abrupt tot stilstand kwam. Vind je dit overdreven? Dat dacht ik vorig jaar 
dus ook. Nou, ik kan je één ding vertellen: de Thalys is er niks bij! Die trein heeft mijn 
maximumsnelheid af en toe flink overschreden, en daarnaast regelmatig gedreigd op het verkeerde 
spoor te schieten. Het mooie is dat ik gedurende dit jaar ook heb geleerd hoe ik hem op een goede 
manier kon besturen, waarmee ik me uiteindelijk heb ontpopt als een vaardige machinist. Maar 
goed, voor de mensen die niet zo van metaforen houden en bij deze het spoor bijster raken: ik zal ze 
vanaf nu proberen achterwege te laten J 
 
Nu mijn bestuursjaar langzaam tot een einde loopt, is de tijd dan toch aangebroken voor wat mooie 
sentimentele uitspraken. Want ondanks het feit dat dit jaar bij momenten erg vermoeiend, druk en 
stressvol is geweest, heb ik nog geen halve seconde spijt gehad van de beslissing die ik een jaar 
geleden heb gemaakt. Ik heb dit jaar tot nu toe ervaren als één van mijn allermooiste, vetste en 
uitdagendste ooit. Natuurlijk om alle nieuwe ervaringen die ik heb opgedaan, alle vette activiteiten 
die ik heb bijgewoond en de vele nieuwe mensen die ik heb leren kennen. Maar het allermeeste nog 
wel vanwege de nieuwe familie die ik hierbij heb opgedaan. Zes  mensen waarmee ik ongevraagd 
samen in één bestuur ben gezet en waarmee ik het maar moest zien te overleven, als een soort 
Expeditie Robinson Light. Naast een uitdaging bleek dit al snel voornamelijk een groot voorrecht te 
zijn. Ondertussen weet ik precies hoe Johannes’ droomvrouw eruit ziet, wat Eliens favoriete wijn is, 
in welk tentje Anki graag de nacht zou doorbrengen, wat Renske het liefste op haar brood doet, 
wanneer Job voor het laatst zijn baard heeft getrimd en welk liedje Inge wél- maar vooral ook welke 
ze níet wil horen in de Fuik. Dit vind ik stiekem misschien wel de meest waardevolle kennis die ik in 
het afgelopen jaar heb opgedaanJ 
 
Hoewel ik wil benadrukken dat ik het echte ouderschap liever nog een tijdje uitstel, ben ik wel 
ontzettend blij met de familie-uitbreiding die afgelopen week heeft plaatsgevonden bij SPiN! Ik ben 
erg benieuwd naar de plannen van het VIIIe kandidaatsbestuur en heb heel veel zin om hen in te 
wijden in de wonderschone wereld van het bestuursleven. En wat voor bestemming ze ook zullen 
uitkiezen, ik heb er het volste vertrouwen in dat ze er, net als hun voorgangers, een geweldig, 
bijzonder, uitdagend, enerverend, lekker sentimenteel, maar vooral fantastisch leuk SPiN-jaar van 
zullen maken! 
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Liefs, 
 
Tess Bombeeck - Voorzitter 
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