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Beste SPiN-leden, 
 
Hierbij presenteren wij de derde 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 in de afgelopen twee maanden zijn georganiseerd. 
 
Februari 
8 Excursie pompestichting Studie gerelateerd  26 aanwezigen 
20 Lezing     Studie gerelateerd 68  aanwezigen 
22-26 Stedentrip   Reizen    35 aanwezigen 
27 Themadag   Niet- studie gerelateerd 163 aanwezigen 
 
Maart 
 
1 Lustrum activiteit:poolparty Niet-studie gerelateerd  156 aanwezigen 
6 Workshop: rattenbrein  Studie gerelateerd  32 aanwezigen 
9-18 Wintersport   Reizen    32 aanwezigen  
14 SPiN-feest   Niet-studiegerelateerd  263 aanwezigen  
20-21 Experience your future  Studie gerelateerd   134 aanwezigen  
26 Dagtrip: Leiden   Niet- studiegerelateerd  31 aanwezigen 
28 Socio-cultureel   Niet-studiegerelateerd  29 aanwezigen 
29 Kamerborrel   Niet-studiegerelateerd  12 aanwezigen 
 
ALV’s  
Sinds de vorige bestuurlijke update heeft er één Algemene Leden Vergadering (ALV) plaats 
gevonden. Dit was de halfjaarlijkse ALV waarbij onder andere het secretarieel en financieel 
halfjaarverslag werden gepresenteerd, evenals een suggestie voor eindtijd van de ALV. Ook is het 
kascontroleverslag goedgekeurd. Deze ALV was de eerste volledig Engelstalige ALV. Over dit laatste 
onderwerp is een enquête afgenomen, dit zal ook gebeuren tijdens de volgende ALV op 17 april, 
waarna de resultaten geëvalueerd zullen worden en teruggekoppeld. Er heeft tijdens deze ALV geen 
stemming plaats gevonden. 
 
Naleving beleid 
 
1. Lustrum 
De vierde lustrumactiviteit van het jaar heeft plaatsgevonden. Dit was een poolparty in Zwembad 
West. De samenwerking met de locatie verliep goed en de licht- en DJ-apparatuur waren een goede 
toevoeging aan de avond. De opkomst was minder dan gehoopt. Het bestuur denkt dat dit te maken 
heeft met het feit dat (niet-)leden zich in zwemkleding minder comfortabel voelen met andere 
aanwezigen. Desondanks waren er genoeg mensen aanwezig voor een goede sfeer. De 
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samenwerking voorafgaand, tijdens en na afloop van de activiteit tussen bestuur en commissie 
verliep soepel.   
  
Er is een wijziging binnen de commissie indeling. Het bestuur vond namelijk, na evaluatie, dat de 
manier van communicatie tussen deze commissie en het bestuur verbetering nodig had. Hiervoor 
was dit lastig aangezien twee bestuursleden zitting namen in de commissie en hierdoor minder het 
overzicht konden houden op het totale grote plaatje. Er is een voorstel gedaan naar de commissie 
toe om één bestuurslid uit de commissie te laten stappen om diegene enkel alleen 
commissiebegeleider te laten zijn. Na overleg en uitleg, zag ook de commissie dit standpunt in en 
daarom bestaat de commissie momenteel uit negen leden, in plaats van tien.   
De almanakcommissie is bezig met de laatste aanpassingen aan de almanak en deze zal naar 
verwachting begin april naar de drukker opgestuurd worden. 
 
2. Opkomst & Enthousiasme 
 
Opkomst 

• Commissaris promotie: 
Op dit moment zijn twee bestuursleden bezig met het schrijven van een handleiding voor de 
commissaris promotie.   

• 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. Na het uitdelen van de eerste editie en online promotie bleef 
er nog een doos HersenSPiNsels achter op de SPiN-kamer. Om ervoor te zorgen dat de tweede editie 
meer gelezen wordt, is het Xe bestuur aan het denken over oplossingen om de resterende 
tijdschriften bij de leden te krijgen. Zo zullen de HersenSPiNsels meegegeven worden bij de 
samenvattingen verkoop en in goodiebags gaan. Verder begint de commissie nu aan de nieuwe 
editie, welke een lustrumeditie zal zijn.  
 
Enthousiasme van de leden behouden en bevorderen 

• Themadagen: 
Op 27 februari vond de vierde themadag van het jaar plaats, die een Frans thema bevatte gepaard 
met croissantjes, crêpes en biscuitjes. Daarnaast kon men raden hoeveel snoepjes er in een grote pot 
zaten, als extra bezigheid op de SPiN kamer. Veel aanwezigen hebben hier aan meegedaan, door de 
leuke presentatie van de commissie. De themadag is als prettig ervaren door het bestuur en bij de 
volgende themadag zal er weer een extra activiteit worden georganiseerd. Er waren 163 aanwezigen, 
wat iets meer is dan het aantal aanwezigen bij de vierde themadag van vorig jaar (149). 
 
3. Internationalisering & Integratie 
 
Internationalisering 

• Taligheid activiteiten: 
Sinds de vorige update zijn er 15 activiteiten georganiseerd die allen Engelstalig waren. Dit is met 
uitzondering van de oud-besturen activiteit die is georganiseerd in het Nederlands, omdat deze 
groep enkel uit Nederlandstaligen bestaat. 

• Taligheid ALV: 
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Op 27 februari heeft de halfjaarlijkse ALV plaatsgevonden, die volledig is gehouden in het Engels. 
Hierbij heeft de ALV zijn ervaringen over de Engelstaligheid kunnen uitdrukken in een enquête. Bij de 
eerstvolgende ALV, die wordt gehouden in het Nederlands, wordt er weer een enquête gehouden 
over de taligheid van de ALV. Hierna kunnen beiden met elkaar worden vergeleken, waardoor er een 
conclusie kan worden getrokken over de kwaliteit van een ALV in het Nederlands versus in het 
Engels.   

• Taligheid aankomende bestuursleden: 
Afgelopen maanden is er bij de contactpersoon van het onderwijsinstituut (José van Alst), bij 
N.K.S.W. Kompanio en bij SSPN overleg geweest over een mogelijk Engelstalige commissaris 
onderwijs aankomend jaar. SSPN, Kompanio en José van Alst gaven aan hiervoor open te staan.    
 
Integratie 

• Eerstejaarscommissie: 
Uit de halfjaarlijkse evaluatie met de eerstejaarscommissie is gebleken dat de commissie het erg naar 
hun zin heeft en dat de onderlinge samenwerking goed verloopt. De commissie is enthousiast over 
haar georganiseerde activiteit en kijkt uit naar de volgende activiteit, die plaatsvindt op 24 april.   

• Taalbijles: 
Op dit moment zijn er tien taalbijlesgevers en is er een taalbijlesontvanger. 
 
4. Intern beleid 
 
SPiN-kamer 
Er heeft een kamerborrel plaatsgevonden in de laatste week van maart.   
 
Website 
De nieuwe website is sinds 23 maart online. Er zitten helaas nog een aantal fouten in, die de 
webbouwer eruit moet halen. Een van de problemen met de website op het moment is dat veel 
leden zich nog niet kunnen inloggen, net zoals het bestuur. Hierdoor kunnen er op het moment geen 
aanpassingen op de website gedaan worden. Het bestuur heeft hierover contact met de webbouwer, 
en deze zal de problemen zo snel mogelijk verhelpen.   
 
Werkdrukvermindering 
Op de heidag, die plaatsvond op 7 maart 2018, werd het onderwerp ‘werkdrukvermindering’ 
besproken.  De resultaten hiervan worden gepubliceerd op de website in de notulen van de heidag. 
Overnemen kamerdiensten: In de afgelopen twee maanden is driemaal een kamerdienst 
overgenomen door oud-bestuursleden tijdens de skireis en stedentrip. Dit verminderde de werkdruk 
voor de thuisblijvers.  
 
Persoonlijke ontwikkeling 
In februari heeft een feedbackronde plaats gevonden. Het bestuur heeft deze als prettig ervaren en 
gaat aan de slag met de persoonlijke feedback om het functioneren als geheel nog meer te kunnen 
verbeteren.  
De tweede ronde POP-gesprekken heeft plaats gevonden.   
 
Bestuurlijke vrijstelling 
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Het bestuur heeft deze maanden voor vier activiteiten gebruik gemaakt van de bestuurlijke 
vrijstelling, namelijk voor de studiereis, stedentrip, de poolparty en de trip naar Leiden. 
 
Waardering leden 

• Commissie vrijstelling 
De commissies hebben gebruik gemaakt van de vrijstelling tijdens de studiereis, stedentrip, de 
poolparty, trip naar Leiden. 

• Kleine betrokkenheid 
Er is een samenwerking gestart met bar Ruygh waarbij jarige SPiN-leden een gratis drankje 
aangeboden krijgen, bitterballen en 20% korting. Deze actie is verwerkt in de felicitatiemail en zal 
nog verder gepromoot worden op Facebook en de website.  

 
 
5. Commissies 
 
Wijzigingen 
Er zijn afspraken gemaakt met een bestuurslid en een lid van de Introductiecommissie over de 
verdeling van het controleren en bijwerken van het handboek voor eerstejaars.   
 
 
6. Extern beleid 
Sponsoring 
Er is €50,- aan algemeen sponsorgeld opgehaald met een vacature. Daarnaast is er een andere 
sponsor (Damstahl B.V.) gevonden die bereid is SPiN een financiële bijdrage te bieden. Dit levert 
€150 aan sponsoring op, die besteed zal worden aan de studiereis. 
Daarnaast heeft er een evaluatie plaatsgevonden met betrekking tot het hoofdsponsorcontract 
binnen SPiN. Samen met enkele oud-bestuursleden is er gekeken welke zaken behouden mogen 
worden en eventueel verbeterd kunnen worden vanuit SPiN.  
 
SPiN-korting 
Het Xe bestuur is aan de slag gegaan met de SPiN-korting. Er is uitgezocht welke kortingen nog 
gelden, aangezien het aanbod op de website verouderd was. Mogelijkheden voor nieuwe opties voor 
SPiN-korting in Nijmegen worden nu onderzocht.  
 
Boekencontract 
Er is een fout gemaakt in de provisie. Na aanpassing van deze fout liggen de resultaten in lijn met de 
begroting die in de begrotings-ALV is gepresenteerd.   
 
7. Bijlage I Jaarplanning 

• Oud-besturen activiteit van 24-03-2018 is verplaatst naar 31-03-2018.  
• Themadag (5) van 17-04-2018 is verplaatst naar 24-04-2018.  
• Excursie (3) van 24-05-2018 is verplaatst naar 23-04-2018.   

 
Bijlage I: overige lopende zaken 
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• Het congres georganiseerd door SSPN waar SPiN onderdeel van is heeft plaatsgevonden op 
23 februari.   

• De Stuurgroep Engelse Bachelor zal met ingang van aankomend studiejaar ophouden met 
bestaan.   
 


