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Terugblik afgelopen maand
Iedereen heeft de afgelopen weken weer hard moeten
bikkelen voor de tentamens en waarschijnlijk ben jij één
van de velen die deze tijd in sociaal isolement heeft
doorgebracht. Maar niet getreurd, SPiN zorgt ervoor dat
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17/04 ALV: Wijzigen
statuten en HR -
19.00u @ de Waagh
De algemene
ledenvergadering (ALV)
is de plek om als SPiN-lid
inspraak te hebben op
wat er gebeurt binnen
jouw vereniging. Tijdens
deze ALV zullen de
wijzigingen van de

je deze verloren uren optimaal kunt inhalen! We hebben
namelijk weer een hoop leuke activiteiten op de planning
staan. Zo ben jij misschien één van de gelukkigen die
volgende week met SPiN mee op studiereis mag naar
Estland. Ook organiseren we binnenkort weer een
interessante lezing, kun je beerpongen voorafgaande
aan het SPiN-feest en hebben we een excursie naar
Amarum op het programma staan, een centrum voor
eetstoornissen.
Natuurlijk heb je afgelopen maand ook al mogen
genieten van onze activiteiten. Zo was Experience Your
Future een groot succes, heeft de lezingcommissie een
boeiende lezing over Psychotherapie weten te verzorgen
en hebben onze actieve leden een heus ‘SPiN-shotje’ op
de markt gebracht. Dit shotje is vanaf nu verkrijgbaar in
café de Fuik, dus probeer hem zeker eens uit!
Ben je benieuwd naar wat SPiN de komende tijd nog
meer organiseert, lees dan snel verder!

22/04 Lezing
Rechtszaalpsychologie

23/04 SPiN-feest: SPiN
goes USA – 22.00u @
Café van Buren
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wijzigingen van de
statuten en het
huishoudelijk reglement
(HR) worden voorgelegd.
Daarnaast zal de
sollicitatiecommissie
worden voorgesteld. De
vergadering begint om
19.00 uur en vindt plaats
in de Waagh (Grote
Markt 26). Je bent bij
dezen van harte
uitgenodigd om aanwezig
te zijn bij deze ALV,
vergeet hierbij niet je
SPiN-sticker mee te
nemen! De benodigde
stukken zijn te
downloaden op
www.spin-nijmegen.com
en liggen ook ter inzage
op de SPiN-kamer. 

- 19.45u @ E2.53
Nieuwsgierig naar de
methoden over hoe
besluiten worden
genomen in de
rechtszaal? Benieuwd
naar welke mechanismen
aan dit soort juridische
overwegingen ten
grondslag liggen? Eric
Rassin gaat de spotlight
op rechtszaalpsychologie
laten schijnen en zal je er
alles over vertellen bij de
komende lezing. Eric heeft
zowel rechten als
psychologie gestudeerd
en is professor in Legal
Psychology aan de
Erasmus Universiteit
Rotterdam. Zijn interesses
liggen bij
besluitvormingsprocessen,
leugendetectie, interviews
en verhoren.
Geïnteresseerd? Zorg dan
dat je op 22 april om

Op woensdag 23 april is
er weer een SPiN-feest:
SPiN goes USA! Geheel
in American Style
beginnen we om 22.00
uur met een beerpong-
wedstrijd. Hiervoor kun je
je inschrijven op de
SPiN-kamer. Tijdens dit
feest zullen er shotjes en
echte ‘Red Cups’ worden
verkocht ,waarvan de
opbrengst naar de RAG-
week gaat. 
Zoals elk feest zal er om
23.00 uur weer een
gratis fust worden
geopend en krijgen de
eerste 200 bezoekers
gratis Amerikaanse
punch. Wees er snel bij
want OP=OP! Leden met
een geldige SPiN-sticker
kunnen gratis van dit
feestje genieten en niet-
leden betalen slechts
€3,-. 
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19.45 uur in E2.53 bij
bent! Geef je wel eerst
van tevoren op via
lezing@spin-nijmegen.com
of kom even langs op de
SPiN-kamer. Voor SPiN-
leden is de lezing gratis,
niet-leden betalen €1,-.

€3,-. 
 

07-05 Therapieëndag – 9.15u @ Spinozagebouw & TvA 8
Ben jij benieuwd naar de verschillende kanten die je als klinisch psycholoog op kunt
gaan? Kom dan naar Therapieëndag 2014!
Op woensdag 7 mei zullen psychologisch therapeuten laten zien hoe zij in het dagelijks
leven therapie geven aan de hand van korte workshops. In totaal zijn er 3 rondes, waarin
9 verschillende soorten therapie aan bod komen. Dit zijn onder andere muziektherapie,
E-health, therapie bij obesitas en angstbehandeling. Bij de inschrijving kun je aangeven
in welke ronde je naar welke soort therapie wilt komen. Heel veel ruimte is er per ronde
niet, dus kom je snel inschrijven op de SPiN-kamer! De kosten bedragen €3,- voor leden
van SPiN of SPS-NIP, en €5,- voor niet-leden. Dit is inclusief lunch en we sluiten af met
een gezellige borrel!

13-05 Congres: Circle of Life – 09.00u @ Aula
Het is weer tijd voor het jaarlijkse congres van SPiN: op dinsdag 13 mei vindt het congres
Circle of Life plaats in de Aula van de Radboud Universiteit. Tijdens deze dag zullen
lezingen en workshops gegeven worden over hoe je om kunt gaan met de (moeilijke)
aspecten van het leven. Denk hierbij aan mindfulness, religie, omgaan met rouw en
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verlies, life coaching en de invloed van humor en comedy op de psyche. We hopen
hiermee een breed scala aan onderwerpen te bieden, waar je als toekomstig psycholoog
zeker wat aan kunt hebben.
Je kunt ervoor kiezen om de hele dag bij te wonen: dit is inclusief koffie/thee, beginlezing,
ronde 1, lunch, ronde 2, eindlezing en borrel. De kosten voor een dagticket zijn €3,50
voor SPiN-leden en €4,50 voor niet SPiN-leden. Ook kun je kiezen voor een
ochtendticket: dit is inclusief koffie/thee, beginlezing en ronde 1, of een middagticket: dit
is inclusief ronde 2, eindlezing en borrel. Een ochtend- en middagticket kosten beiden
€1,50 voor SPiN-leden en €2,50 voor niet SPiN-leden.
Inschrijven kan vanaf dinsdag 22 april op de SPiN-kamer, vergeet je SPiN-sticker niet!
Bedenk van tevoren of je een dag-, ochtend- of middagticket wilt en naar welke rondes je
wilt gaan. Op de SPiN-kamer ligt het programma ter inzage. Mocht je vragen hebben,
dan kun je mailen naar congres@spin-nijmegen.com. 

Pinnen bij SPiN
Wil jij je inschrijven voor activiteiten? Je hoeft niet meer de lange weg naar het
Erasmusgebouw af te leggen om contanten te halen! Vanaf nu is het namelijk ook
mogelijk om te pinnen op de SPiN-kamer (zowel met Nederlandse als buitenlandse
passen). Je kunt dit doen voor zowel activiteiten als merchandise (SPiN-truien en
vesten). Creditcards worden helaas (nog) niet geaccepteerd.
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 Volg ons op Twitter | Like ons op Facebook | Stuur door naar een vriend 

Wil je meer informatie over de activiteiten of over andere zaken? Mail dan naar:
secretaris@spin-nijmegen.com

 Ik wil deze nieuwsbrief niet meer ontvangen
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