
Ik weet nog zo goed dat ik in mijn eerste jaar in college zat, en dat Fenna Dekkers (voorzitter van het 

VIe bestuur) een collegepraatje kwam geven. Mijn gedachten toentertijd waren: “Wat gaaf dat zij 

daar zo staat” en “Wat zou je er wel niet voor moeten doen om daar te komen?”. Nu, drie jaar en 

een paar SPiN besturen verder, sta ik nu zelf voor de collegezaal. Soms kan ik het nog niet helemaal 

geloven, maar mijn avontuur als SPiN bestuurslid is echt begonnen!  

Het begon allemaal al begin juni, toen we met zijn zevenen te horen kregen dat we behoorden tot 

het IXe kandidaatsbestuur. Compleet onwetend over wat ons te wachten stond of waar we moesten 

beginnen, zijn we ons beleid gaan schrijven. En wonderlijkerwijs; hoe verder in het proces we 

kwamen, hoe beter wij echt onze visie over de vereniging konden omschrijven. Na vijf lange 

beleidsdagen en veel leuke ontstress avondjes was hij er dan: ons beleidsplan.   

Dit beleidsplan moest natuurlijk worden voorgelegd aan de ALV en maandag drie oktober was het 

zover, de beleidsALV. Na twee zware oefenALV’s (dank hiervoor aan het VIIIe bestuur) viel de echte 

ALV hartstikke mee. Sterker nog, het was best wel een leuke avond. Nadat de ALV ons en ons 

beleidsplan had ingestemd, hebben we dit uiteraard uitgebreid gevierd, om vervolgens na één dagje 

rust te mogen genieten van onze eigen constitutieborrel. Voor wie niet weet wat een 

constitutieborrel inhoudt, heb ik het opgezocht in een studentenwoordenboek: “Een borrel ter ere 

van het nieuwe bestuur. Tijdens de borrel is er de mogelijkheid het nieuwe bestuur te feliciteren en 

succes te wensen. Deze succes wens gebeurt traditioneel gezien met het atten van een borrel.” 

Anders gezegd, als bestuur mag je heel de avond uitgebreide eeuwigdurende felicitaties in ontvangst 

nemen, cadeautjes (vaak in de vorm van drank) aannemen en proberen te zorgen dat je als 

bestuurslid niet onverwacht mee naar buiten word gesleept (ook wel brassen genoemd). Aan het 

einde van de avond kun je niet meer op je voeten staan, kan niemand zich herinneren hoe je stem 

normaal klonk, heb je het gevoeld dat je wel tien happy meals op kunt en zie je dubbel waardoor 

naar huis fietsen om zes uur ’s ochtends met een tas vol cadeautjes niet heel aangenaam is. Maar op 

de een of andere manier weet je dat je zojuist een van de beste en uniekste avonden ooit hebt 

afgesloten. En dit is dus nog maar het begin!   

De officiële bestuurswissel vond pas plaats tijdens de begrotingsALV op 11 oktober. Want naast een 

beleid schrijven zijn we (lees: vooral de penningmeester) ook nog bezig geweest met een begroting 

opstellen die past bij het beleid. Na dan ook deze ALV te hebben overleefd, zijn we echt officieel het 

IXe bestuur der SPiN en is de SPiN kamer omgedoopt tot onze nieuwe woonkamer. Het echte werk 

kan beginnen, de afgelopen weken zijn we dan ook vooral bezig geweest met het opstarten van de 

commissies en het voorbereiden van de eerste activiteiten. Hoe deze allemaal gaan verlopen, kunnen 

jullie de komende maand zelf meemaken.   

Ik ben enorm enthousiast om komend jaar heel veel nieuwe mensen te leren kennen en hoop dan 

ook jullie te zien op een van de opkomende activiteiten!  

Veel liefs,  

Els van Loo - Voorzitter  


