
Eerst maar gelijk een bekentenis. De bestuursblogs zijn er natuurlijk voor om jullie een kijkje te geven 

in ons (te) gekke, drukke, hysterische, fantastische bestuursjaar. Het is daarnaast een beetje een 

terugblik op een maand die weer veel te snel verstreken is. Daar komt mijn bekentenis dan ook 

vandaan. Voor die terugblik zat ik even te denken wat we allemaal voor leuks gedaan hebben in 

november, om vervolgens tot de conclusie te komen dat ik toch echt mijn agenda erbij moest pakken 

om daarachter te komen. 

Maar dat het een druk leven is hebben jullie in de vorige blogs al kunnen lezen. Deze maand was 

echter nog een beetje extra druk, we moesten namelijk onze eerste tentamens maken. Dat betekende 

dat de kamerdiensten inplannen net iets meer gepuzzel was dan normaal en dat we er toch aan 

moesten geloven om in de boeken te duiken. Ik mag denk ik wel voor iedereen spreken als ik zeg dat 

ons dat nog wat meer moeite kostte dan we hadden verwacht. Uiteindelijk viel de uitkomst voor mij 

in ieder geval 100% mee, want ik heb mijn tentamens binnen kunnen slepen en dus heb ik mijn 

eerste 12 studiepunten behaald. 

Daarnaast vonden deze maand de eerste activiteiten plaats, superspannend natuurlijk maar wel heel 

erg leuk! Zo was er de eerste SocialCie activiteit, een kroegentocht voor de actieve leden. Deze was 

erg geslaagd en supergezellig. Ook mochten we ons uitleven in de gymzaal met eindelijk weer eens 

een potje apenkooien, waarbij het er iets ruiger aan toe ging dan ik mij kan herinneren van de 

basisschool. Helaas kwam niet iedereen er zonder kleerscheuren vanaf, mijn bestuursgenootje Mesian 

heeft namelijk zijn pols gebroken. En dat gebeurde nog voordat we echt begonnen waren! Het was al 

helemaal balen aangezien hij een paar dagen later mee ging op de uitwisseling naar Boedapest. 

Helaas ben ik niet mee geweest op deze reis dus kan ik jullie daar niks over vertellen, ik weet echter 

wel dat het een prachtige en gezellige stad is dus het kan niet anders dan tof geweest zijn. 

Dat ik niet mee ben geweest naar Boedapest zorgde er wel voor dat ik bij de eerste editie van 

Insomnia aanwezig was. Dit was voor ons als bestuur en commissie helemaal een spannende 

activiteit, het eerste feest in de Waagh! Aan het begin van de avond begonnen we al met alles 

opbouwen in de hoop dat we op tijd klaar zouden zijn. Een spannende aangelegenheid gezien er nog 

een aantal gasten in de Waagh aan het eten was. Gelukkig lukte dit en konden we daarna gaan 

genieten van dit fantastische feestje. 

Daarnaast was er op functie-specifiek gebied voor mij van alles nieuw deze maand. Zo heb ik mijn 

eerste gesprekken gehad met externe partners en heb ik de eerste contracten ondertekend. Hoewel 

ik aan het bestuursleven al wel aardig gewend ben ondertussen, was dit toch wel echt iets nieuws. 

Hopelijk kan ik hier echter ook aan wennen, want dat zou een geslaagd jaar voor SPiN betekenen op 

extern gebied. 

Dus, ondanks dat ik dacht ondertussen gewend te zijn aan het bestuursleven, zijn er toch nog heel 

wat nieuwe ervaringen geweest deze maand. Dat is denk ik ook wat het bestuursjaar zo leuk maakt, je 

komt altijd weer nieuwe dingen tegen en dat zorgt ervoor dat je elke keer weer wat leert. Kortom, 

ondanks de mega drukte die dit jaar met zich mee brengt, heb ik nog geen seconde spijt gehad van 



de beslissing om te solliciteren. Ik heb dan ook heel veel zin om te zien wat de volgende maand en 

de rest van het jaar met zich mee gaan brengen. 

Ik hoop om jullie op één van onze activiteiten te zien of jullie een kopje koffie of thee te kunnen 

aanbieden op de SPiN-kamer! 
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