Bestuurlijke update oktober – november 2017
Beste SPiN-leden,
Bij dezen presenteren wij de eerste bestuurlijke update van het Xe bestuur. In deze update is te lezen
waar wij ons in de afgelopen twee maanden voornamelijk mee bezig hebben gehouden.
Voornamelijk zijn hierin de vorderingen met betrekking tot het uitvoeren van het beleid en de
afgelopen activiteiten terug te vinden. Voor eventuele vragen of opmerkingen kun je altijd bij één
van ons terecht of een mailtje sturen naar info@spin-nijmegen.com.
Activiteitenoverzicht
Onderstaand een overzicht van de activiteiten die de afgelopen twee maanden zijn georganiseerd.
Oktober
5
18
19

Lustrum lezing: Dick Swaab
SPiN-feest: Pyjamaparty
Kamerborrel

Studiegerelateerd
Niet-studiegerelateerd
Niet-studiegerelateerd

332 aanwezigen
462 aanwezigen
15 aanwezigen

November
14
14
16
21
22 t/m 27
24
27
28
29
30

Themadag: Thanksgiving
Preborrel uitwisseling
Insomnia
Lezing: PRI
Uitwisseling
Integratie: lunch
Actieve leden kroegentocht
Training: Kindertelefoon
Sport: Bounz
Lustrum: Neon feest

Niet-studiegerelateerd
Niet-studiegerelateerd
Niet-studiegerelateerd
Studiegerelateerd
Reis
Studiegerelateerd
Niet-studiegerelateerd
Studiegerelateerd
Niet-studiegerelateerd
Niet-studiegerelateerd

182 aanwezigen
17 aanwezigen
494 aanwezigen
82 aanwezigen
23 aanwezigen
25 aanwezigen
79 aanwezigen
23 aanwezigen
30 aanwezigen
233 aanwezigen

ALV’s
Op dinsdag 3 oktober heeft de beleids-ALV plaatsgevonden. Gedurende deze ALV heeft het IXe
bestuur haar secretarieel jaarverslag gepresenteerd, waarna deze is goedgekeurd. Daarnaast is het
beleidsplan van het Xe bestuur besproken en onder voorwaarden ingestemd. Hiermee is het Xe
bestuur officieel aangesteld als huidig uitvoerend bestuur met het beleid.
Op maandag 16 oktober heeft de begrotings-ALV plaatsgevonden. Tijdens deze ALV is het financieel
jaarverslag van het IXe bestuur goedgekeurd, waarmee hen officieel decharge is verleend. Bovendien
is het kascontroleverslag van het IXe verenigingsjaar goedgekeurd. Gedurende deze ALV is zowel de
nieuwe Raad van Advies alsmede de Kascontrolecommissie voor het verenigingsjaar 2017-2018
ingestemd. Bovendien is de begroting van het Xe bestuur besproken en onder voorwaarden
ingestemd. Dit betekent dat het Xe bestuur officieel is ingestemd en aangesteld als huidig bestuur.
Zowel het beleid als de begroting van het Xe zijn onder voorwaarden van bepaalde wijzigingen
ingestemd. Deze wijzigingen zijn inmiddels aangepast en de definitieve stukken zijn terug te vinden
op de website.
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Naleving beleid
1. Lustrum
Het Xe bestuur is druk bezig met haar tweede lustrumjaar. Om dit bekend te maken bij alle leden is er
een Facebookpagina gestart: IInd Lustrum SPiN. Hierop worden de evenementen bekend gemaakt en
worden alle lustrumgerelateerde berichten geplaatst. De commissieleden zijn medebeheerder van
deze pagina en kunnen, naast het bestuur, ook berichten plaatsen. Deze samenwerking wordt door
het bestuur als prettig ervaren. Om nog meer bekendheid te krijgen over het lustrum heeft het
bestuur een lustrumbanner aangeschaft. Deze wordt gebruikt tijdens lustrumactiviteiten en is
herkenbaar dankzij de afbeelding van het lustrum die ook gebruikt is op de lidmaatschapstickers en
de lustrum Facebookpagina.
De eerste twee activiteiten van dit lustrumjaar hebben plaatsgevonden. De eerste activiteit, de lezing
van Dick Swaab, is voornamelijk door het IXe bestuur georganiseerd. De nieuwe lustrumcommissie
heeft toen geholpen waar kon en nodig. Deze activiteit was, gekeken naar de opkomst, een groot
succes. De inhoud van de lezing was interessant, het was jammer dat het Engels helaas niet zo goed
was. Bovendien werd de inhoud door sommige psychologiestudenten als weinig vernieuwend en
verdiepend gezien.
De tweede activiteit, het lustrumfeest in Waalhalla, was minder goed bezocht. Dit heeft, na evaluatie
binnen het bestuur en de commissie, meerdere oorzaken. Een van de oorzaken is de promotie. Er zijn
te laat flyers en posters besteld waardoor de echte promotie pas een week van te voren is begonnen.
Bovendien zijn er uiteindelijk nog extra flyers besteld moeten worden met spoed om er voor te
zorgen dat er genoeg waren om uitgedeeld te worden, dit is in dezelfde week als het feest gebeurd.
Een andere oorzaak is de planning. Tegelijkertijd met het lustrumfeest vond het Beestfeest plaats in
Doornroosje, en was er een Han-feest in het Honigcomplex. De locatie, Waalhalla, was ook een lastig
punt. Waar er normaal veel externen komen door flyeren in de stad op de avond zelf, was dit nu niet
het geval. Er is wel door twee bestuursleden in de stad geflyerd, maar door de afgelegen locatie van
Waalhalla kan het zijn dat minder mensen op de avond zelf nog de intentie hadden om het
lustrumfeest te bezoeken. Al deze samenloop van omstandigheden heeft er waarschijnlijk tot geleid
dat de opkomst minder hoog was dan verwacht en gehoopt.
De sfeer op het feest zelf was goed, de mening van iedereen dat het leuk was. Helaas viel
Kees van Hondt erg tegen. Er werd geen show neergezet en de meeste aanwezigen waren in de
andere zaal met hedendaagse muziek. De BMX-show was een leuke extra, alleen onduidelijk dat het
echt al een show was, het was jammer dat hier geen muziek bij kon zijn. De aankleding van het feest
was mooi en kan hergebruikt worden bij volgende evenementen. De deurdiensten en het op- en
afbouwen ging soepel en goed.
Op de planning staat nog het gala op 11 januari, met als thema 'Xtravagant: a masked ball' en een
informele activiteit op 1 maart waar de invulling ook al voor vast staat. Per activiteit zijn er een paar
commissieleden eindverantwoordelijk. Doordat er 'subcommissies' zijn per activiteit, blijft er
overzicht en kunnen de taken goed verdeeld worden. Met duidelijke afspraken is er vertrouwen dat,
met een goede opbouw van promotie, de komende activiteiten en groter en beter succes gaan
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worden.

Het is bijzonder om deze activiteiten extra te organiseren en door evaluatie en reflectie tussen
bestuur en commissie verloopt de samenwerking nu goed om alles tot een goed einde te brengen. In
eerste instantie bleek het lastig om een goede balans te vinden, gezien het feit twee bestuursleden
ook daadwerkelijk zitting nemen in de commissie, maar door evaluatie binnen de commissie en
heldere afspraken nu samen met duidelijke communicatie, wordt de samenwerking hopelijk alleen
maar beter.

2. Opkomst & Enthousiasme
Opkomst
• Commissaris promotie
Dit jaar is een nieuwe functie binnen commissies, de commissaris promotie, geïntroduceerd en de
functie commissaris communicatie is komen te vervallen. Alle leden die de functie van commissaris
promotie vervullen, hebben een training gehad van Ward van Gasteren.
Bij deze training werd aandacht gegeven aan hoe een commissie een activiteit op een effectieve
manier onder de aandacht kan brengen. De training is positief ontvangen bij zowel de
commissarissen als bij het bestuur. Iedereen van het bestuur is aanwezig geweest en alle
commissarissen promotie zijn ingewerkt en aan de slag gegaan met een promotieplan voor komend
jaar.
• Promotiebudget
Alle commissies hebben meer promotiebudget gekregen. Hier is gebruik van gemaakt. Ook is bij elke
grote activiteit (Insomnia, SPiN-feest en het lustrumfeest), waarbij SPiN ook externen wil bereiken,
gebruik gemaakt van Facebookpromotie.
• SPiN-applicatie
Vanuit de overdracht van het IXe bestuur zijn er verschillende opties meegegeven voor de SPiNapplicatie. Twee bestuursleden hebben de taak om hier verder naar te kijken, maar hier zijn nog geen
stappen in ondernomen. Het plan is om dit in werking te zetten als de nieuwe website in gebruik is.
• HersenSPiNsels
In het beleid is als doel gesteld om de HersenSPiNsels meer onder de aandacht van de leden te
krijgen, zodat zij meer gelezen wordt. Dit is meegegeven aan de commissie en wordt erop toegezien
bij de begeleiding dat hier aandacht aan gegeven wordt. In december wordt de eerste editie van dit
studiejaar uitgebracht.
Enthousiasme van de leden behouden en bevorderen
• Themadagen
Het doel van dit jaar is om het lunchvervangende karakter van de themadagen te versterken, waar
ook meer budget voor vrijgemaakt is. Op het moment van schrijven heeft er één themadag
plaatsgevonden. Tijdens deze themadag waren zowel snacks, als soep en broodjes aanwezig. Dit was
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voldoende om de lunch te vervangen en de commissie zal deze trend ook doorzetten, met behulp
van het bestuur, om de volgende themadagen ook tot een succes te laten zijn.
• Invulling activiteiten
Het beleid van eerdere besturen wordt doorgezet door een aantal activiteiten een andere invulling te
geven, door het op een andere locatie te laten plaatsvinden en te organiseren met andere
verenigingen. Activiteiten hebben nog niet op een andere locatie plaatsgevonden, maar er zijn
wel contacten gelegd met andere verenigingen om een samenwerking aan te gaan in het organiseren
van activiteiten.

3. Internationalisering & Integratie
Internationalisering
• Communicatie
De mondelinge communicatie is verlopen in de voorkeurstaal van het lid. In het geval de
voorkeurstaal niet bekend was, werden leden (of niet-leden) aangesproken in het Engels. Schriftelijke
communicatie is tweetalig volgens het principe English follows Dutch, waarbij de boodschap eerst in
het Nederlands wordt gecommuniceerd en daarna in het Engels. Waar tweetalige communicatie
overbodig was, werd er gecommuniceerd in het Engels zoals op een promotieposter. Dit is met
uitzondering van de poster die bedoeld was om Nederlandse taalbijles docenten te werven: deze was
Nederlandstalig.
• Taligheid activiteiten
Tot nu toe zijn er twaalf activiteiten georganiseerd die allen Engelstalig waren.
• Taligheid ALV
Zowel de beleids-ALV als de begrotings-ALV zijn gehouden in het Nederlands, waarbij er tussentijdse
Engelstalige samenvattingen zijn gegeven door de technisch voorzitter voor de aanwezige
Engelstalige leden. De volgende ALV die op de agenda staat is een Engelstalige ALV en deze vindt
plaats in februari. Hierbij zal het Xe bestuur haar secretarieel en financieel halfjaarverslag
presenteren.
• Taligheid aankomende bestuursleden
Het Xe bestuur is momenteel bezig met onderzoek naar de bestuursfunctie Commissaris Onderwijs,
met de vraag of de bestuursfunctie kan worden uitgevoerd door een toekomstig Engelstalig
bestuurslid. Een belangrijk aspect van deze functie is het deelnemen aan overleggen, die momenteel
nog Nederlandstalig worden gehouden. Deze kwestie omtrent internationalisering van overleggen is
besproken bij de OLC, SEB, SOS, Opleidingsgesprek en het FOSS. Tijdens deze overleggen is
geconcludeerd dat deze ook in het Engels kunnen plaatsvinden in het geval van een toekomstig
Engelstalig bestuurslid. Gedurende dit jaar zullen de relevante stukken voor de overleggen van de
SEB en de OLC richting Engelstalig gaan, wat wordt toegezien door de huidige Commissaris
Onderwijs.
Daarnaast is het Xe bestuur bezig om andere taken van bestuursleden toegankelijker te maken voor
toekomstig Engelstalige bestuursleden. Zo is het bestuur bezig met het vertalen van het
algemene bestuursdraaiboek en wordt Conscribo, het boekhoudprogramma dat wordt gebruikt door
de penningmeester, deels in het Engels gebruikt. Zo kan een toekomstige Engelstalige
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penningmeester zich wegwijs maken in het programma. Later in het jaar zal het bestuur
de bestuursbijbel vertalen.
Integratie
• Eerstejaarscommissie
De Eerstejaarscommissie is momenteel bezig met het uitwerken van hun eerste activiteit, die zal
plaatsvinden op 17 januari 2018.
• Taalbijles
Het bestuur is bezig geweest met het werven van taalbijles gevers. Op dit moment staan er 11 van
ingeschreven. De promotie voor het volgen van taalbijles is nu bezig. De inschrijvingen hiervan zullen
dan ook binnenkort starten.
4. Intern
De SPiN-kamer
Het bestuur ervaart de huidige openingstijden als prettig. Het blijkt wel dat er vaak nog (niet-)leden
met een vraag de SPiN-kamer binnenkomen na sluitingstijd, dit is echter niet storend.
Website
De taskforce voor de website (waar een bestuurslid zitting in neemt) is druk bezig met de oplevering
van de website. Er is een wat stroeve communicatie met de webbouwer, maar er is vertrouwen dat
de website vóór het einde van het jaar de lucht in kan.
Werkdrukvermindering
• Activiteiten
Gedurende alle activiteiten dit verenigingsjaar zijn er twee bestuursleden in functie aanwezig
geweest. Dit is met uitzondering van de themadag, het SPiN-feest, het lustrumfeest, Insomnia en de
actieve leden kroegentocht. Bij deze activiteiten was aanwezigheid van meer bestuursleden gewenst
en is voldoende naar aanleiding van evaluatie.
• SPiN-vrij
Er worden twee SPiN-vrije dagdelen, waarvan één verplicht, gepland tijdens de
bestuursvergaderingen. Het is echter door de drukte van het begin van het jaar niet constant
haalbaar geweest om twee dagdelen in te plannen. Tijdens de SPiN-vrije dagdelen worden in principe
geen afspraken ingepland, tenzij het niet anders mogelijk is.
Persoonlijke ontwikkeling
Er heeft momenteel één logboekenweek plaatsgevonden waarvan de resultaten besproken zijn
tijdens de bestuursvergadering en zijn te vinden op de website. Deze week staat nog drie keer op de
planning voor het verenigingsjaar.
De eerste feedbackronde staat gepland aan het eind van december.
Elk bestuurslid heeft contact met zijn/haar coach en ook heeft iedereen het eerste gesprek gehad.
De eerste ronde POP-gesprekken heeft plaatsgevonden. De tweede ronde POP-gesprekken zullen
hoogstwaarschijnlijk in februari plaats vinden, na de eerste feedbackronde.
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Bestuurlijke vrijstelling
Het bestuur heeft momenteel voor vier activiteiten gebruik gemaakt van de bestuurlijke vrijstelling,
namelijk de lustrumlezing, Insomnia, de uitwisseling en het lustrumfeest.
Waardering leden
• Commissie vrijstelling
Er is een Engels document opgesteld waar commissieleden hun gegevens op invullen om gebruik te
maken van de commissie vrijstelling. Het bestuur hoort van de leden dat zij dit als prettig en fijn
ervaren, om niet voor hun eigen activiteit te betalen. Er is hier door commissies gebruik van gemaakt
tijdens de lustrumlezing, Insomnia, de uitwisseling en het lustrumfeest.
• SPiN mokken en t-shirts
De kast met SPiN mokken is gereorganiseerd waarbij alle mokken op alfabetische volgorde zijn gezet
om het voor de leden makkelijker te maken hun mok te vinden. Er is gebruik gemaakt van de
overgebleven mokken van vorig jaar om de nieuwe actieve leden ook een mok te geven. Er is geen
tekort en voor zover het bestuur weet, bezit elk actief lid die er gebruik van wil maken, een mok.
Er zijn ook dit jaar weer actieve leden shirts besteld en bedrukt. Tien hiervan zijn aangeleverd door
de lustrumcommissie die een aparte bedrukking krijgen met het lustrumlogo. Verder zijn er twee tshirts aangeleverd door actieve leden leden en die zijn samen met 106 nieuwe shirts bedrukt met
naam, commissie en collegejaar.
• Kleine betrokkenheid
Het bestuur is bezig om een verjaardagsactie op te zetten met ‘de Wunderkammer’. Bij deze deal
krijgt de jarige een (speciaal)biertje, wijntje of fris in combinatie met bitterballen. Zodra het contract
hiervoor ondertekend is, zal deze actie toegevoegd worden aan de verjaardags-e-mail en onder de
aandacht gebracht worden bij alle leden zodat zij hier ook gebruik van kunnen gaan maken.
5. Commissies
Indeling
De commissarissen promotie hebben een training gehad van een externe professional.
Wijzigingen
De Lustrumcommissie is met de voorbereidingen van het gala bezig. Dit gala werd normaal
gesproken door de Galacommissie georganiseerd.
De Goede Doelen commissie is bezig met hun twee activiteiten. Deze activiteiten zullen een veiling
en een dansworkshop zijn. Daarnaast zullen ze op de themadag een actie organiseren om nog extra
geld op te halen, hiervoor is de commissie nog aan het brainstormen.
De orientatiecommissie is in eerste instantie opgestart met drie SPiN-leden in samenwerking met het
stedelijk bestuur van SPS-NIP. Hierover is tussen het bestuur en het landelijk bestuur communicatie
geweest en een contract opgesteld over de verdeling met betrekking tot hoeveelheid
commissieleden en financiën. Momenteel zitten er vier SPiN-leden in de commissie, en vijf leden van
het stedelijk bestuur van SPS-NIP. Alles wordt 50-50 verdeeld, er zal dus nog een extra SPiN-lid
deelnemen in deze commissie.
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Nieuwe commissie
De eerstejaarscommissie is opgericht en bestaat uit vijf commissieleden. De commissie heeft nog
geen activiteit georganiseerd, echter is de commissie druk bezig met het uitwerken van het idee voor
hun eerste activiteit die op 17 januari 2018 zal plaatsvinden.
6. Extern beleid
Sponsoring
In de afgelopen maanden is de acquisitiecommissie opgestart en samen met de commissaris externe
betrekkingen bezig geweest met het benaderen van bedrijven voor sponsoring in de vorm van geld
of goodiebags. Dit heeft nog geen direct resultaat gehad, maar meerdere bedrijven lijken
geïnteresseerd en willen het gesprek aangaan over sponsoring.
Dit jaar zal het hoofdsponsorcontract aflopen. De Waagh heeft interesse om het
hoofdsponsorcontract te verlengen. Op het moment van schrijven staat er een evaluatiegesprek op
de planning met Bascafé en de Fuik om te bekijken of zij hoofdsponsor willen blijven. Als alle partijen
aangeven met SPiN door te willen, dan zal de samenwerking van de afgelopen drie jaar uitgebreid
geëvalueerd worden. Mocht de samenwerking niet verder worden doorgezet, dan zullen er stappen
ondernomen worden in het zoeken naar een nieuwe hoofdsponsor. Met de overige vaste sponsoren
is er met regelmaat contact en hebben er evaluaties plaatsgevonden met betrekking tot de
samenwerking.
SPiN-korting
Uit de praktijk is gebleken dat er weinig leden gebruik maken van de SPiN-korting en dat
medewerkers van de bedrijven vaak onwetend zijn over de samenwerking. Er is gebleken dat veel
van de contracten met bedrijven al verlopen zijn. Dit zou een verklaring kunnen zijn voor het feit dat
zij er vaak niet vanaf weten. Er wordt gekeken naar alternatieven voor nieuwe samenwerkingen. Zo is
contact gelegd met café Ruygh, café Wunderkammer en met een rijschool. Het doel is
om dit jaar de SPiN-korting weer up-to-date te krijgen. Daarna wordt er gekeken welke promotionele
activiteiten ondernomen kunnen worden om SPiN-korting onder de aandacht te brengen van de
leden.
Boekencontract
Het boekencontract zal 1 augustus 2019 aflopen. Er is een kennismakingsgesprek geweest met Jan
van Wijhe. Hierbij zijn enkele boekenproblemen in de eerste periode besproken en de mogelijkheden
omtrent e-books.
7. Bijlage I: Jaarplanning
Een paar veranderingen zijn doorgevoerd in de jaarplanning
• 21-11-2017 themedag (1) verplaatst naar 14-11-2017, vanwege de korte tijd die er
anders zat tussen de eerste themadag en de tweede themadag (2) op 5-12-2017.
• 30-11-2017 excursie (1) verplaatst naar 7-12-2017, vanwege de beschikbaarheid van
de locaties om te bezoeken.

Overige lopende zaken
Studievereniging Psychologie in Nijmegen
Kamer A.00.05a
Ma t/m do 10.30-15.30
Vrij 10.30-14.00
info@spin-nijmegen.com

Montessorilaan 3
6525 HR Nijmegen
024-361 25 88
www.spin-nijmegen.com
7

Bestuurlijke update oktober – november 2017
Naast werkzaamheden gerelateerd aan de uitvoering van het beleid, heeft het bestuur zich in de
afgelopen maanden ook beziggehouden met andere zaken (zie onderstaand).
•

•
•

•
•

•

•

•
•

•
•
•
•

Vijf bestuursleden zijn aanwezig geweest bij een kennismakingslunch met de
onderwijsdirecteur (Ruud Meulenbroek), de onderwijscoördinator (José van Alst) en een
studieadviseur (Sofie van Breemen). Tijdens dit kennismakingsmoment zijn verschillende
onderwerpen de revue gepasseerd, zoals de verdergaande internationalisering en
modernisering van het onderwijs.
Een bestuurslid neemt zitting als verkozen lid in de Opleidingscommissie (OLC). Binnen de
OLC speelt op dit moment voornamelijk de geplande bezuinigingen binnen Psychologie.
Een bestuurslid neemt zitting in de Stuurgroep Engelse Bachelor (SEB). Binnen deze
stuurgroep is voornamelijk de petitie tegen Engelstalig onderwijs besproken. Daarnaast zijn
er mogelijke problemen die de Engelstalige bachelortrack gaat ondervinden in hun bachelordrie-jaar en in hun (mogelijke) master in Nijmegen aangestipt.
Twee bestuursleden hebben deelgenomen aan het Facultair Overleg Studieverenigingen
Sociale Wetenschappen (FOSS). Hierbij is het alcoholbeleid en de nieuwbouwplannen
besproken.
SPiN heeft regelmatig contact met het Onderwijs Instituut Psychologie en Kunstmatige
Intelligentie (OWI). Tijdens een van deze overleggen zijn enkele boekenproblemen
besproken. Dit heeft geleid tot een tijdschema voor cursuscoördinatoren, SPiN, StudyStore
en de studenten waarbij de boeken op tijd bij de student moeten komen.
SPiN heeft SOFv (Samenwerkingsoverleg Faculteitsverenigingen) op 20 november mogen
ontvangen voor een kamerbezoek. Verder is er op 31 oktober een algemene
ledenvergadering van SOFv geweest waar voornamelijk de plannen over het
introductiefestival besproken zijn. Dit festival moet de introductieweekenden vervangen.
SPiN heeft meerdere overleggen gehad met de studieverenigingen van Sociale
Wetenschappen over de verdeelsleutel voor het S-feest. De onderhandelingen over de
verdeelsleutel tussen de studieverenigingen verliepen uiterst moeizaam. Dit kwam
voornamelijk door het verschil in grootte van de studieverenigingen. Uiteindelijk is besloten
om de verdeelsleutel voor de eerste €500 gelijk te verdelen over de zes studieverenigingen.
Voor het overige deel staat SPiN garant.
SPiN maakt deel uit van Stichting Studieverenigingen Psychologie in Nederland (SSPN).
Binnen SSPN neemt SPiN de rol van penningmeester op zich. Op 23 februari organiseert SSPN
een landelijk congres in Utrecht.
Het bestuur heeft gemerkt dat er enkele problemen zijn ontstaan met betrekking tot de
werklast van het bestuur en de toegankelijkheid richting de leden door de grote hoeveelheid
samenvattingen die er wordt aangeboden via AthenaStudies. Om dit te bespreken is er een
evaluatiegesprek gepland voor 30 november.
Een bestuurslid neem zitting in de S-feestcommissie en een bestuurslid neemt zitting in de
arbeidsmarktcommissie van N.K.S.W. Kompanio.
Het vormen van de boekenlijst van het tweede semester is in volle gang.
Er hebben twee commissie-bestuursuitjes plaatsgevonden. De overige commissiebestuursuitjes zijn bijna allemaal gepland.
Er heeft een Raad van Advies (RvA)-bestuursuitje plaatsgevonden.
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Bestuurlijke update oktober – november 2017
•
•

•
•

•
•
•
•
•

•
•
•

•
•

De nieuwe lidmaatschapsstickers van het jaar 2017-2018 zijn de laatste maanden uitgedeeld
aan de leden. Op moment van schrijven hebben 815 leden hun lidmaatschapssticker
opgehaald.
Er is een oud-besturenactiviteit gepland op 24 maart.
Er heeft een overleg plaatsgevonden met betrekking tot een samenwerking met Synergy
(studievereniging van bedrijfskunde) voor het organiseren van een gezamelijk feest.
In de afgelopen maanden is het bestuur aanwezig geweest bij zoveel mogelijk
constitutieborrels van andere verenigingen. Buiten dat het bestuur dit als ontzettend leuk
heeft ervaren, heeft zij ook veel andere besturen leren kennen waaruit eventuele
samenwerkingen kunnen voortvloeien.
Vrijwel alle commissies zijn compleet en aan de slag gegaan met het organiseren van
activiteiten.
De Actieve Leden Facebookgroep is aangemaakt en de actieve leden zijn toegevoegd.
Twee bestuursleden zijn bezig met het plannen van een bestuursweekend.
Voor de leenservice staat de aanschaf van een snel-lader op de planning.
Er hebben 7 collegepraatjes plaatsgevonden waarin de activiteiten van SPiN zijn uitgelicht.
Er is in oktober en november een nieuwsbrief naar de leden gestuurd. De nieuwsbrief is weer
met het programma Mailchimp gemaakt en verstuurd.
Er is een vacature aan de website toegevoegd.
Er is een Snapchat account van SPiN gecreëerd. Echter bleek dat hier een SPiN-telefoon voor
aangeschaft zou moeten worden. Dat is niet haalbaar en daarom is er voor gekozen het
account weer te deleten. Het Instagramaccount van SPiN wordt wel gebruikt om zo nu en
dan informele updates te plaatsen.
De evaluatiewerkgroep is opgestart om de halfjaarlijkse enquête te updaten en om een
enquête te ontwikkelen als evaluatie over de Engelstalige ALV.
De oriëntatiecommissie is opgestart samen met leden van SPS-NIP
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