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24/06 Interactieve
lezing: Persoonlijke

Terugblik afgelopen maand
Misschien lig jij al lekker languit op het strand in
Verweggistan of zit je al uitgebreid klaar voor de TV om
vanavond Nederland aan te moedigen tegen Australië,
maar het meerendeel van ons moet nog even de laatste
beetjes motivatie bij elkaar rapen om de tentamens door
te komen. Gelukkig is het einde van het studiejaar wel
bijna in zicht, maar dat betekent dat het jaar er voor SPiN
helaas ook bijna opzit! Laten we daarom eerst even
terugblikken op de afgelopen maand. Vorige maand was
er onder andere een interessante training over creatief
denken, heeft de Stedentripcommissie een liftwedstrijd
naar Antwerpen en Gent georganiseerd en heb je samen
met alle andere studenten van de Sociale Faculteit
kunnen genieten van een legendarisch S-Feest.
In deze nieuwsbrief zullen de laatste activiteiten van het
jaar worden toegelicht. Verder lees je hieronder meer
over de procedure van het uitschrijven en over de
openingsdagen van de SPiN-kamer. Daarnaast willen wij
met trots mededelen dat onze opvolgers bekend zijn.
Benieuwd naar het nieuwe bestuur? Lees dan snel
verder!

Lieve groetjes,

Het VIe bestuur der SPiN
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identiteit en
geheugen – 19.00u @
E.2.53.
Op 24 juni komt prof. dr.
Marc Slors, hoogleraar
Cognitiefilosofie zijn
favoriete TEDTalks
presenteren en deze
toelichten met
interessante theorieën
over identiteit en
geheugen. Het zal onder
andere gaan over
kwesties als: Wat maakt
het dat ik nu nog de
persoon ben die ik 10
jaar geleden was? Is het
de herinnering aan de
persoon die ik was? En
als het geheugen te
manipuleren is, welke
implicaties heeft dat voor
mijn persoonlijkheid?

Deze lezing wordt een
mooie combinatie van
filosofie en psychologie,

19/06 SPiN-Feest:
Pirate Bay - 23.00u @
Café van Buren
Donderdag 19 juni is het
laatste SPiN-Feest vóór
de zomervakantie! Let
op: In verband met de
WK-wedstrijd van
Nederland-Australië is
het feest dit keer niet op
woensdag. Het thema
van dit SPiN-Feest is
mede door jullie bepaald!
Zoals elk feest zal er om
23.00u weer een gratis
fust zijn en krijgen de
eerste 200 bezoekers
een gratis shotje. Wees
er snel bij want OP=OP!
Leden met een geldige
SPiN-sticker mogen
gratis naar binnen en
niet-leden betalen
slechts €3,-. Tot in café

25/06 ALV: Statuten en
HR en voorstellen
Kandidaatsbestuur –
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
statuten en het
huishoudelijk reglement
(HR) worden voorgelegd.
Daarnaast zal het
kandidaatsbestuur
worden voorgesteld. De
vergadering begint om
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waarin de TEDTalks van
Daniel Dennet and
Elizabeth Loftus bekeken
worden. Dit belooft een
ontzettend interessante
avond te worden dus
aarzel niet om te komen!

De lezing begint om
19.00 uur. Toegang voor
SPiN-leden is gratis en
niet-leden betalen €1,-.
Inschrijven kan op de
SPiN-kamer of via een
mailtje naar lezing@spin-
nijmegen.com.

van Buren!

 
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.
 

Kandidaatsbestuur

Vol trots presenteren wij het VIIe kandidaatsbestuur der SPiN!
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Commissaris PR - Johannes Fiebig

Vanaf 1 oktober zullen zij voor al jullie vragen klaarstaan. We wensen hen heel veel
plezier en succes toe het komende jaar. 
 
Uitschrijven SPiN
Wil jij je uitschrijven bij SPiN? Dat kan! Op www.spin-nijmegen.com kun je een
uitschrijfformulier downloaden (onder het kopje Bestuur > VIe bestuur der SPiN). Als je
deze ingevuld opstuurt naar secretaris@spin-nijmegen.com of inlevert op de SPiN-
kamer, wordt je uitschrijving z.s.m. verwerkt.
Als je je vóór 1 september uitschrijft, zal je uitschrijving nog vóór het begin van het
nieuwe studiejaar worden verwerkt. Mocht je vóór 1 oktober geen bevestiging hebben
ontvangen van je uitschrijving, stuur dan een mailtje naar secretaris@spin-nijmegen.com

Openingsdagen SPiN-kamer
Op de SPiN-kamer zullen we tot en met 12 juli nog voor al jullie vragen klaarstaan en
jullie tijdens de zware studieperiodes steunen met gratis kopjes koffie en thee. Kom de
laatste weekjes van dit studiejaar dus nog gezellig langs op de kamer!
Na 12 juli zijn we ook nog gewoon per mail bereikbaar, dus je kunt ons tijdens de
zomervakantie bereiken op secretaris@spin-nijmegen.com.
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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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