
Lieve leden,  

 

Het is al weer eind januari en het tweede semester is net begonnen. Dat betekent dat we al bijna een 

half jaar het bestuur van SPiN zijn, wat is de tijd toch snel gegaan. Het lijkt nog kort geleden dat we te 

horen kregen wat de samenstelling van het ons bestuur zou zijn en dat we een beleid moesten 

schrijven met elkaar.   

Toch is het binnenkort al weer tijd voor ons halfjaarlijkse ALV. We zijn druk bezig met het schrijven 

van ons secretarieel en financieel halfjaarverslag, waarin we een update geven van ons beleidsplan 

en de begroting, die wij voor ons gevoel pas net hebben geschreven. Niet alleen deze ALV, maar ook 

het schrijven van de halfjaarlijkse enquête van SPiN en het feit dat we al opzoek moeten naar onze 

opvolgers, herinneren ons eraan dat het sneller gaat dan we denken en dan we eigenlijk zouden 

willen. We zijn namelijk nog helemaal niet klaar om het stokje over te dragen.  

Dat het lijkt alsof we nog niet zo lang bezig zijn, komt ook doordat we aan het begin van het jaar 

vooral bezig waren met het schrijven van ons beleidsplan en met opstarten. Inmiddels heeft iedereen 

zijn eigen draai gevonden, lopen commissies en zullen er steeds meer activiteiten plaatsvinden. Ook 

het eerste commissie-bestuursuitje heeft al plaatsgevonden en hebben we met de praktijk –en info 

commissie en de actiecommissie samen gegeten en spelletjes gedaan. Vanavond zal het volgende 

uitje plaatsvinden. Het is voor ons heel leuk om deze uitjes te doen, want zo leren we steeds meer 

leden en namen kennen. Ook aan het eind van onze vergadering proberen wij steeds meer namen te 

leren door een namenrondje van actieve leden en hun bijbehorende commissies te doen.  

Wij vinden het belangrijk om veel leden te kennen, omdat wij als bestuur veel waarde  aan dat wij 

toegankelijk zijn voor leden. Het is voor ons ook heel belangrijk dat alle leden zich welkom voelen bij 

SPiN en niet alleen de actievere leden. Willen we toegankelijk overkomen naar al onze leden, is het 

ook belangrijk dat de sfeer binnen het bestuur goed is en dat is het zeker. Het bijzondere is dat we 

bestaan uit een bestuur van zeven totaal verschillende mensen, maar dat we toch vaak op een lijn 

zitten qua algemene opvattingen. Het komt wel vaker voor dat er iemand is die ergens anders over 

denkt dan de rest, maar dat vinden we juist fijn. Zo komen we op dingen die we eerst nooit bedacht 

hadden.  

Het is dan ook een vereiste om goed met elkaar overweg te kunnen, want je ziet elkaar bijna elke 

dag. Zo begint het al met kamerdiensten van half 11 tot half 4 en gaat het door met vergadering van 

half 4 tot soms wel 10 uur ’s avonds en met verschillende activiteiten. Omdat wij vonden dat we 

elkaar nog niet genoeg zagen, zijn we dit weekend weg geweest naar Manchester met het hele 

bestuur. Het was een fantastisch weekend, waarbij we een stadstour hebben gedaan, samen een 

Engels ontbijtje hebben gegeten en ’s avonds op stap zijn geweest. Bij spelletjes als ‘doen, durf of de 

waarheid’ en ‘ik heb nog nooit’ bleek het toch nog best lastig om iets te verzinnen, aangezien we al 

zo veel van elkaar weten.   

Voor de mensen die geïnteresseerd zijn in een bestuursjaar volgend jaar, hoop ik dat zij het net zo 

treffen met de samenstelling van het bestuur als wij en dat ze net als wij heel veel plezier gaan 

hebben in het organiseren van allerlei activiteiten en om een kijkje achter de schermen te nemen bij 

SPiN, maar voorlopig ben ik nog lang niet klaar met het genieten van mijn bestuursjaar!  

Liefs,  



Muriël – Commissaris Onderwijs 


