
Lieve leden, 

 

Het is inmiddels alweer april en dat betekent dat wij al zes maanden bestuur zijn. Wat gaat de tijd 

toch snel! Voor mijn gevoel zijn we namelijk pas net begonnen, maar in werkelijkheid hebben we 

komende maand waarschijnlijk al een kandidaatsbestuur. 

 

Mijn afgelopen maand was aan het begin heel druk en halverwege werd hij helaas heel rustig. Aan 

het begin van de maand moesten we namelijk een ALV voorbereiden. De weken voor een ALV zijn 

altijd drukke tijden, aangezien de stukken geschreven moeten worden, feedback gegeven wordt door 

de RvA en een week van tevoren de stukken al online moeten staan. Helaas kon ik zelf de afgelopen 

ALV niet aanwezig zijn in verband met een operatie. Hierdoor heb ik ook ongeveer twee weken niet 

mijn functie als Secretaris uit kunnen voeren. Gelukkig heb ik een heel lief bestuur, dat mijn taken 

onderverdeeld heeft tijdens deze weken. Hier ben ik ze allemaal erg dankbaar voor. Tijdens deze 

weken besefte ik ook dat het heel belangrijk is om in een bestuur te functioneren dat altijd voor 

elkaar klaarstaat. Als iemand het even druk heeft of stress heeft, staat er altijd wel iemand klaar om 

te helpen. Dit is een van de dingen van mijn bestuur waar ik het meest trots op ben. 

 

Binnenkort komt de volgende ALV er al weer aan, die we nu aan het voorbereiden zijn. Tijdens deze 

ALV zullen onder andere de verschillende opties voor de nieuwe website gepresenteerd worden en 

zal de Sollicitatiecommissie voorgesteld worden. Ik neem deel in de Taskforce Website. Dit vond ik 

een interessant proces, aangezien de website natuurlijk echt het ding is van een Secretaris. We 

hebben met de Taskforce ons uiterste best gedaan om de beste opties op een rijtje te zetten. Ik hoop 

dan ook dat we na de ALV verder aan de slag kunnen met de opstart van de nieuwe website. Verder 

wordt de Sollicitatiecommissie voorgesteld. De Sollicitatiecommissie zal op zoek gaan naar een 

geschikt Xe kandidaatsbestuur. Van de ene kant vind ik het heel gek om nu al op zoek te gaan naar 

een nieuw bestuur omdat ik het idee heb dat wij pas net bestuur zijn. Van de andere kant lijkt het 

mee heel leuk om een kandidaatsbestuur te hebben. Het lijkt me leuk om de kandidaatsbestuurders 

goed in te werken en samen naar activiteiten en constitutieborrels te kunnen gaan. We zullen dan 

ook ons best gaan doen om het volgende bestuur zo goed mogelijk klaar te stomen voor hun eigen 

bestuursjaar. 

 

Mocht je geïnteresseerd zijn in een bestuursjaar, spreek dan eens een bestuurslid aan. Er zal 

binnenkort nog een bestuursvoorlichting plaatsvinden en er komt nog een speeddate met oud-

bestuursleden. Verder kun je altijd met een bestuurslid een dagje meelopen. Dit kun je het beste 

doen met een bestuurslid die een functie heeft waar jij in geïnteresseerd bent. Verder kun je ook 

altijd een bestuursvergadering bijwonen, maar geef dit wel even van tevoren aan bij het bestuur. 

 

Komend jaar is natuurlijk het 2e lustrum van SPiN. Ik neem samen met Eefje vanuit het bestuur 

plaats in de Lustrumcommissie dit jaar en komend jaar. Samen met deze commissie proberen we 



veel grootse activiteiten door het jaar heen te plannen. Hierbij zullen we onder andere een Lustrum 

lezing, Lustrumfeest en Lustrum gala organiseren. De overige activiteiten zullen door het jaar heen 

bekend worden gemaakt. Het zullen in ieder geval activiteiten worden die allemaal groots opgezet 

worden. Met deze commissie zullen we gaan zorgen voor fantastische Lustrumactiviteiten! 

 

Voorlopig ga ik nog even genieten van dit fantastische bestuursjaar met de rest van mijn lieve 

bestuur, aangezien er natuurlijk nog veel leuke activiteiten aankomen. Ik vind dat ik ontzettend geluk 

heb gehad met de samenstelling van dit bestuur, dus dat genieten zal zeker goed komen! 

 

Liefs, 

Nina Pijpers 

Secretaris 


