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Aantreden VIe bestuur

Op 1 oktober 2013 is het VIe bestuur

SPiN-sticker

Het studiejaar is weer in volle gang,

Activiteiten
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Op 1 oktober 2013 is het VI  bestuur
der SPiN aangetreden. Tijdens de
beleids-ALV (Algemene
ledenvergadering) werd haar beleid
ingestemd. Samen met zo’n 125 actieve

leden zal het VIe bestuur zich een jaar
lang inzetten om er voor jullie een zo
leuk, interessant en leerzaam mogelijk
jaar van te maken. Mocht je benieuwd
zijn naar wie dit studiejaar de
bestuursfuncties vervullen of hoe hun
beleid eruit ziet, kijk dan op www.spin-

nijmegen.com onder het kopje ‘VIe

bestuur’. 

bijna al onze commissies zijn inmiddels
opgestart en er wordt flink
gebrainstormd over nieuwe activiteiten
die dit jaar georganiseerd zullen
worden. Een nieuw studiejaar vol
nieuwe activiteiten betekent natuurlijk
ook een nieuwe SPiN-sticker! De oude
lidmaatschapsstickers zijn helaas niet
meer geldig en dat betekent dat je
alleen met je nieuwe SPiN-sticker kunt
profiteren van de korting die SPiN aan
haar leden biedt.
Vergeet dus niet je SPiN-sticker op te
halen als je dit nog niet gedaan hebt!
De SPiN-kamer is iedere maandag t/m
vrijdag van 10.00 tot 15.00 uur
geopend. Loop dus gerust even binnen
en warm jezelf ondertussen op met een
gratis kopje koffie of thee.

Dinsdag 15 oktober 19.00 uur -
Algemene ledenvergadering

De Algemene ledenvergadering (ALV) is
de plek om als SPiN-lid inspraak te
hebben op wat er gebeurt binnen jouw

vereniging. Tijdens deze ALV zal het Ve

bestuur haar secretarieel en financieel
jaarverslag presenteren. Daarnaast zal

Woensdag 16 oktober 23.00 uur -
SPiN-feest

Op 16 oktober zal er weer een
legendarisch SPiN-feest
plaatsvindenmet als thema: Suit up!
Schroom dus niet om je mooiste
driedelig pak of rokkostuum uit de kast
te trekken en feest mee! It’s gonna be
legen-, wait for it…  Wees er op tijd bij,
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het VIe bestuur haar begrotingsplan
voorleggen. De vergadering begint om
19.00 uur en vindt plaats in Café ’t
Haantje. Alle leden zijn 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 of te printen
op de SPiN-kamer.

legen-, wait for it…  Wees er op tijd bij,
want om 23.00u wordt er een gratis
fust aangebroken... DARY!!

Volg ons op Twitter    Vind ons op Facebook

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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