
Lieve leden,  

Aan mij de zware taak om in een paar honderd woorden uit te leggen hoe ik mijn bestuursjaar bij 

SPiN ervaar. Misschien wel het lastigste wat ik tot nu toe heb moeten doen. En dit keer een taak die 

ik toch echt alleen ga uitvoeren. Dat is niet vaak, veel taken binnen het bestuur voer je samen uit. 

Samen met je bestuursleden zorg je dat alles op rolletjes loopt en als het dat niet doet, zorgen we dat 

we heel snel wieltjes gaan vinden om onder de kar te zetten. Samen met commissies probeer je 

grootse dingen te organiseren. En samen met alle leden probeer je weer van elke activiteit een 

feestje te bouwen. Want van een lezing tot een training en een SPiN-feest tot Insomnia, ik ben er 

weer achter gekomen hoe leuk ik activiteiten naast mijn studie vindt. Alhoewel naast, voornamelijk. 

Van mijn studie komt dit jaar nog niet veel terecht, maar onderdeel uitmaken van een 

studievereniging helpt me ook motivatie vinden om een keer in de boeken te duiken. En dit keer niet 

een contract dat over boeken gaat.  

Wat gaat de tijd snel, het klinkt zo cliché. Maar het lijkt zo kort geleden dat we de eerste Algemene 

Leden Vergadering hadden waarbij na goedkeuring van ons beleid de technisch voorzitter ons met 

één hamerslag van een groepje niks een groepje met een naam maakte. Sindsdien heten we het 

bestuur en proberen met man en macht de vereniging de laten draaien, spinnen zouden ze in het 

Engels zeggen, toch? Dat groepje is in een korte tijd van een stel (semi) onbekenden naar een groep 

vrienden gegaan. Een meningsverschil en een knuffel wisselen elkaar binnen 10 minuten af. Dat zo’n 

diverse groep zo een eenheid kan vormen vind ik soms toch echt wel knap. Dat gaat natuurlijk niet 

vanzelf daar hebben we aan gewerkt en dat doen we nog steeds.   

Een tijdje geleden hadden we onze eerste feedback ronde. Ik had er nog nooit van gehoord en de 

rest ook niet. Wat moeilijk, alsof je een OP1 verslag van iemand moet feedbacken, maar is het geen 

verslag maar een persoon. Nog belangrijker dat je iets goed overbrengt en alleen dingen aanlevert 

waar iemand iets van leert. Mevrouw de voorzitter Els, had ons goed bang gemaakt en verteld dat 

het nog wel eens heftig kon worden. Uiteindelijk viel alles wel mee en was het gewoon een leerzame 

avond, waardoor we er hopelijk als team weer sterker uitkomen.   

Nog even en we gaan weer op zoek naar een nieuw team. Een nieuw groepje waar we een heeeeele 

mooie naam aan mogen geven. Wat een bofkonten worden dat. Opvolgers van een super leuk 

bestuur en bovenal het lustrum bestuur. Want volgend jaar wordt SPiN 10 jaar oud. Een speciale 

gelegenheid, waar we nu al voor aan het voorbereiden zijn. Ik zou bijna zeggen: “ik zou het iedereen 

aanraden.” Maar dat is niet zo. Ik zou het niet iedereen aanraden. Ik zou het wel iedereen aanraden 

die zin heeft om zich een jaar in te zetten voor iets waar je ook zo veel voor terug krijgt. Want dat is 

hoe ik het ervaar. Ik geef er niets voor op, maar moet wel eens keuzes maken. Maar ik krijg er zóó 

veel voor terug. Het is zo leerzaam, gezellig, mindblowing, hard werken, ploeteren, ergeren, 

fantastische dingen meemaken, maar bovenal iets wat ik samen met mijn niks, mijn bestuur, mijn 

vrienden mag meemaken.   

Ook al is het er een beetje vroeg voor misschien, wil ik iedereen alvast bedanken voor wat we al 

hebben meegemaakt en wat we nog met elkaar gaan meemaken. Want een ding weet ik zeker, het 

wordt weer fantastisch!  

Liefs,  

Michelle Geurts – Commissaris Externe Betrekkingen 


