
Lieve Leden, 

 

Carnaval is pas net voorbij, maar niet getreurd want ik heb weer wat leesvoer voor jullie brakke 

koppies. Waar de een afgelopen week heeft genoten van lekkere biertjes in Oeteldonk, Lampegat of 

Mestreech (Sorry, als ik jullie favoriete fantastische dorp ben vergeten) heeft de ander zich prima 

weten te vermaken in het stormachtige Nijmegen. Ikzelf heb de afgelopen jaren ook ieder jaar veel 

carnaval gevierd, maar helaas moest ik dit jaar overslaan. Voor mijn functie als Penningmeester ben 

ik de afgelopen weken in de drukste fase van mijn jaar aangekomen; het innen van de contributie. 

Jullie zullen allen ongetwijfeld hebben gemerkt dat er twaalf euro van de rekening is verdwenen, 

sorry! 

Ondanks dat het een van de drukste periodes in het jaar voor mij is, is het ook een van de leukste 

periodes! Zo zijn we laatst een midweek naar Milaan geweest met een gezellige groep en ga ik over 

een aantal dagen naar het zonnige en hopelijk witte Frankrijk om een week lang op mijn snowboard 

te staan. De afgelopen maanden heb ik ontzettend veel leuke dingen gedaan, zo is het gala geweest 

van SPiN, maar ook het gala van het SOFv (dit is een koepelvereniging voor alle studieverenigingen 

van Nijmegen), heeft er een mooi SPiN-feest in samenwerking met de MFVN plaatsgevonden en 

hebben we een goede doelenweek achter de rug. 

In al deze mooie activiteiten zitten voor mij een grote bindende factor, en dat is mijn bestuur, met 

deze zes lieve mensen heb ik tot nu toe een van de mooiste jaren van mijn leven gehad. Het is eng 

om te bedenken dat wij over een aantal maanden een kandidaatsbestuur hebben en moeten gaan 

wennen om het stokje over te dragen. Het lijkt wel alsof ik twee maanden terug het opluchtende 

telefoontje kreeg van de sollicitatiecommissie waarin zij mij hadden medegedeeld dat ik in het IXe 

kandidaatsbestuur van SPiN zat. In werkelijkheid had ik dat telefoontje een maand of 8 gekregen, dit 

illustreert denk ik wel hoe snel zo’n jaar gaat! Om even een cliché aan te halen; “Time flies when 

you’re having fun!” 

Maar laten we niet vergeten dat we ook maar pas op de helft zijn, er komen nog ontzettend veel 

leuke activiteiten dit jaar, zo komt de skireis er dus aan, gaan we nog een mooi actieve 

ledenweekend tegemoet, komen er nog veel interessante lezingen en workshops en zullen we nog 

veel mooie feestjes tegemoet gaan. Al met al kijk uit naar de tweede helft van het jaar en hoop ik dat 

jullie alleen net zo veel plezier gaan beleven aan alle mooie activiteiten! 

Liefs, 

Jelle Gerritsma 

Penningmeester 


