
En toen was oktober alweer voorbij, wat zijn de weken voorbij gevlogen! Ik herinner me nog mijn 

eerste kamerdienst. Het voelde heel raar om daar als kandidaatsbestuur te zijn en leden te helpen en 

te voorzien van koffie en thee. Voordat ik solliciteerde was ik niet iemand die dagelijks op de SPiN-

kamer te vinden was. Toch raakte ik al na een aantal kamerdiensten gewend aan deze nieuwe positie 

en de SPiN-kamer voelt ondertussen helemaal vertrouwd. Maar even terug naar wat er deze maand 

allemaal gebeurd is. Het was namelijk een hele drukke en gevarieerde maand, al verwacht ik dat in 

toekomstige bestuursblogs soortgelijks beweerd wordt. Ik zal wat hoogtepunten uitlichten. 

Oktober begon meteen goed met de beleids-ALV (Algemene Ledenvergadering) op 6 oktober, waar 

we onze ideeën voor het aankomende jaar presenteerden. Van te voren was ik stiekem toch best wel 

zenuwachtig voor onze eerste ALV. Wekenlang hebben we gezwoegd om het beleid in elkaar te 

zetten en te schrijven, en nu was het moment van presenteren daar. Gelukkig was het veel minder 

eng dan ik dacht, maar wat ik niet verwachtte was dat de ALV tot half vier in de nacht zou duren. 

Toch is rond die tijd het beleid ingestemd en waren we allemaal heel erg blij en opgelucht dat dit 

deel erop zat. We zijn vanaf 7 oktober officieel uitvoerend bestuur, en kregen ons speldje 

overgedragen van onze voorgangers. Een officieel moment, wat heel leuk en bijzonder was! 

De dag na de ALV was de constitutieborrel (cobo) van ons waar commissies, oud-besturen, besturen 

van andere verenigingen en zelfs twee docenten ons kwamen feliciteren met onze aanstelling. De 

hele avond en nacht zijn er mensen langs geweest om een praatje te houden, het bijpassende cadeau 

te geven en ons te feliciteren (wat recipiëren heet). Het was mooi om te zien dat er zoveel commissies 

aanwezig waren. De dagen na de cobo hebben we nog veel over die avond gepraat en alle gekke, 

rare, unieke cadeaus bekeken. Het was een lange en toch zware avond, maar wel een avond om nooit 

te vergeten. 

Ondertussen moesten ook de commissies worden opgestart. In dezelfde week als de beleids-ALV en 

de cobo hebben de eerste vergaderingen plaatsgevonden. Zelf vond ik dat heel leuk om te doen, 

omdat ik nu de commissieleden waar ik de rest van het jaar mee te maken krijg leerde kennen. De 

eerste vergadering leiden was wel even spannend, maar na een paar vergaderingen voelde het al 

heel normaal. Het was ook leuk om te zien hoe enthousiast commissieleden zijn en ze meteen al aan 

de slag zijn gegaan met brainstormen over activiteiten. 

De week na de beleids-ALV was het SPiN-feest op 14 oktober en de begrotings-ALV op 15 oktober. 

Weer een drukke week vol voorbereidingen en commissie-zaken. Soms denk je dat het druk is, maar 

dan kom je er achter dat het nog drukker kan. Uiteindelijk hebben we een heel griezelig Halloween 

SPiN-feest neergezet en is ook onze begroting ingestemd. Dit was tevens het moment dat het 

zevende bestuur werd gedechargeerd. Vanaf 16 oktober zijn we dus helemaal zelfstandig bestuur, en 

hebben we alle bestuurstaken volledig overgenomen. Vanaf nu mogen we ook de SPiN-kamer op zijn 

kop zetten! Toch hebben we eerst, zo verstandig als wij zijn, een opruimdag gepland om alle zooi die 

rondzwerft op te ruimen. 

De ALV’s zijn geweest, de commissies zijn opgestart en nu beginnen de tentamens alweer. Er moet 

(jammer genoeg) ook gestudeerd worden in een bestuursjaar. Qua bestuurstaken wordt het iets 



rustiger, wat goed uitkomt want nu kunnen we nog iets doen aan de vakken die we volgen. 

Hoorcolleges terugluisteren, eventueel het boek openslaan die je eigenlijk niet had moeten kopen, en 

vooral samenvattingen doorlezen. Hopelijk zijn jullie tentamens goed gegaan, of als er nog 

tentamens aankomen: heel veel succes!  Laten we allemaal duimen voor prachtige cijfers, al moet ik 

voor mezelf de verwachtingen niet te hoog stellen. Aangezien het nu iets rustiger is heb ik ook weer 

tijd voor wat andere activiteiten, zoals sporten en een keer koken in plaats van te leven van kant-en-

klaar maaltijden. Na acht weken een sportkaart te hebben, is het me eindelijk gelukt om de motivatie 

te vinden om naar het zwembad te fietsen. Dat geeft me weer een boost! Het is wel de bedoeling dat 

ik regelmatig ga sporten, want tja… ze zeggen dat je in een bestuursjaar kilo’s aan kan komen en dat 

willen we natuurlijk zo veel mogelijk voorkomen. 

Als alle tentamens achter de rug zijn, beginnen de eerste activiteiten! Daar heb ik ontzettend veel zin 

in. De commissies hebben hard gewerkt om die activiteiten op te zetten en het is leuk om dat 

resultaat te mogen meemaken. Ik hoop dat jullie ook zin hebben in de activiteiten van SPiN en dat ik 

jullie daar terug mag zien. Of kom een keer langs op de SPiN-kamer (het kan niet vaak genoeg 

gezegd worden). Daar zijn wij ook om jullie te helpen met al jullie uiteenlopende vragen en te 

luisteren naar jullie opmerkingen, verhalen en klachten. Ook al het lijkt het soms alsof wij druk zijn; 

spreek ons aan want dat vinden wij alleen maar leuk. 

Als laatste wil ik nog even kwijt dat ik het een ontzettende eer vind dat ik nu officieel bestuurslid ben. 

Ondanks dat ik soms het woord ‘druk’ heb genoemd, is alles wat ik tot nu toe heb gedaan heel erg 

leuk en leerzaam (en beter dan studeren). En oja, excuses voor mijn ietwat lange blog. Eerst wist ik 

niet wat ik moest schrijven en nu weet ik niet meer van ophouden. Het sog-gen is voor mij nu 

afgelopen. Het wordt helaas weer tijd om verder te gaan met leren. 

Succes met de tentamens, en hopelijk tot snel! 

Ilse Nijland – Commissaris Formeel 

 


