
Lieve leden,  

 

Het is alweer tijd voor de tweede bestuursblog van het jaar. Om heel eerlijk te zijn heb ik geen flauw 

idee wat ik hierin allemaal moet schrijven maar de bedoeling is om te vertellen hoe ik het jaar tot nu 

toe heb ervaren. Aangezien mijn schrijftalent nooit echt bestaan heeft, is dit wel een kleine 

uitdaging. Maar om jullie tegenmoet te komen, zal ik iedere alinea afsluiten met een prachtige cliché. 

Want talent kun je niet kopen.  

Als ik een korte omschrijving moet geven van het jaar tot nu toe, dan is dat druk, hectisch, stressvol 

maar ook leuk, nieuw, interessant, leerzaam en voldoening gevend. Zoals misschien al een beetje 

opvalt, zitten er veel leuke kanten maar minder leuke kanten aan. Dat is ook een beetje hoe dit jaar is 

begonnen. Aan het begin van het jaar zijn we allemaal begonnen met veel enthousiasme maar 

binnen een paar dagen krijg je door hoeveel er eigenlijk moet worden geregeld om alles draaiende te 

houden. Hier zaten lange dagen, nachten, erg lange vergaderingen en verhitte discussies aan vast. 

Ondanks dat dit allemaal redelijk negatief klinkt, zijn er ook veel activiteiten en momenten geweest 

waarop we het heel erg leuk hebben gehad, leuke mensen hebben ontmoet en heel veel plezier 

hebben beleefd. Om deze alinea nog af te sluiten met een cliché: ‘Ieder voordeel heeft z’n nadeel’.  

Ook is mijn dagelijks leven al helemaal aangepast aan het bestuursleven en heb ik ondertussen al 

meer een routine in hoe iedere week loopt. Wat hier natuurlijk bij hoort is alle tijd die ik met de rest 

van het bestuur doorbreng. We begonnen het jaar als (semi)onbekenden maar ondertussen zijn we 

beste vrienden geworden en al helemaal gewend geraakt aan de happy hardcore van Els, het 

Limburgs van Nina, de grappen van Jelle, de smartphoneverslaving van Eefje, de lengte van Muriël en 

de hilarische acties van Michelle. Kortom, jaja daar komt er weer een: ‘Je vrienden kun je kiezen, je 

bestuur niet’. Nailed it.  

Ook al zijn we pas net begonnen aan het jaar en zullen er nog veel ‘ik zie het leven niet meer zitten’- 

momenten aankomen, heb ik ontzettend veel zin in de rest van het jaar en word ik steeds 

enthousiaster als ik nadenk over alle leuke momenten die we gaan beleven met elkaar en de rest van 

de leden. Ik hoop dat jullie allemaal net zo enthousiast zijn als ik en ik zie jullie graag op één van de 

activiteiten of een keertje op de SPiN-kamer!   

Veel liefs,  

Giulio Severijnen – Commissaris Formeel 


