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Beste SPiN-leden,  
 
Hierbij presenteert het Xe bestuur de vierde bestuurlijke update. In deze update is te lezen waar het 
bestuur zich de afgelopen twee maanden voornamelijk mee bezig heeft gehouden. Hierin zijn 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 stuur een 
mailtje naar info@spin-nijmegen.com 
 
Activiteitenoverzicht 
Onderstaand een overzicht van de activiteiten die in de afgelopen twee maanden zijn georganiseerd. 
 
April 
16 Ouderdag   Niet- studie gerelateerd  53 aanwezigen 
20-22 Batavierenrace   Niet-studie gerelateerd  26 aanwezigen 
23 Congres   Studiegerelateerd  152 aanwezigen 
24 Themadag   Niet- studie gerelateerd  192 aanwezigen 
24 Eerstejaarsactiviteit:film avond Niet- studie gerelateerd  23 aanwezigen 
25 SPiN-feest   Niet- studiegerelateerd   454 aanwezigen  
27-06 Studiereis Tokyo  Reizen    45 aanwezigen 
 
Mei 
 
15 Themadag   Niet-studie gerelateerd  209 aanwezigen 
16 Workshop: sport  Studie gerelateerd  30 aanwezigen 
18-20 Actieve leden weekend  Niet- studie gerelateerd  81 aanwezigen  
22 Formele lustrumactiviteit Studie gerelateerd  69 aanwezigen 
24 Excursie SIRE   Studie gerelateerd   23 aanwezigen  
24 Insomnia    Niet- studiegerelateerd  257aanwezigen 
30 SPiN-borrel   Niet-studiegerelateerd  23 aanwezigen 
 
ALV's 
Op 17 april heeft de derde Algemene Ledenvergadering plaatsgevonden. Tijdens deze ALV is de 
Sollicitatiecommissie voorgesteld en ingestemd. Daarnaast is er een update gegeven over de 
toekomstige taligheid van de kandidaatsbestuursleden. De volgende ALV is gepland op 13 juni. Hier 
zal het XIe kandidaatsbestuur gepresenteerd worden, net als de resultaten van beide enquêtes. Ook 
zal de nieuwe RvA zichzelf voorstellen en stemming hierover plaatsvinden. 
 
 
Naleving beleid 
 
1. Lustrum 
Op 22 mei vond de vijfde lustrumactiviteit van het jaar plaats. Dit was een formele lustrumactiviteit 
met illusionist Jochem Nooyen, die een tweedelige show heeft gegeven voor 69 aanwezigen. Het 
eerste deel was een show voor het gehele publiek in CC2, waar psychologische mechanismen achter 
de illusies werden uitgelegd. Het tweede deel vond plaats in het Cultuurcafé, waar er illusies werden 
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uitgevoerd op kleinschaliger niveau; namelijk per tafel. De samenwerking is erg prettig verlopen en 
er waren veel positieve reacties op de activiteit. Het Xe bestuur vond de opkomst echter laag.  
Daarnaast is een commissielid gestopt, echter is het niet nodig om een vervangend lid te zoeken 
omdat de werkdruk verdeeld kan worden over de rest van de commissieleden. 
Verder heeft de tijdschriftcommissie de lustrumeditie uitgebracht. Deze editie staat in het teken van 
het lustrum van SPiN en het heeft een winactie. Daarnaast is de almanak uit en is deze gratis op te 
halen op de SPiN-kamer.  
 
2. Opkomst en enthousiasme 
 
Opkomst 

• Commissaris promotie 
De handleiding voor commissaris promotie is af. Het dient enkel nog vertaald te worden.    

• SPiN-applicatie 
Het contract met Almanapp is getekend en naar verwachting zal de applicatie over ongeveer een 
maand online gaan.    

• 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. De tweede editie van de HersenSPiNsels is weer gepromoot op 
SPiN’s Facebook en website. Daarnaast zijn HersenSPiNsels meegegeven bij samenvattingen en in 
goodiebags gedaan. Deze keer zijn er geen dozen achtergebleven op de SPiN-kamer. De 
lustrumeditie van de HersenSPiNsels is af en zal extra gepromoot worden met promotiebudget. De 
tijdschriftcommissie is begonnen met de introductie-editie. 
 
Enthousiasme van de leden behouden en bevorderen 

• Themadagen 
Op dinsdag 24 april vond de vijfde themadag plaats, die een Nederlands thema had. Op deze 
themadag kon men een broodje frikandel en een vegetarisch broodje gezond krijgen. Daarnaast 
waren er ook stroopwafels, soesjes en tompoezen. De themadag werd als prettig ervaren door het 
bestuur en de themadag was goed bezocht: 192 aanwezigen.   
 
Op 15 mei vond de zesde themadag plaats: Summer time! Dit was een zomers thema, waar er wraps 
met kip en sla (vega: groene kaas en sla) werden uitgedeeld, gepaard met stokbrood, fruitspiesjes en 
ijsjes. Daarnaast konden aanwezigen hun favoriete zomerhit opgeven, die vervolgens werd gedraaid. 
Hierbij werd er een prijs onder hen verloot. Ook deze themadag was goed bezocht met 209 
aanwezigen.   
 

• Invulling activiteiten 
Op 25 april heeft het gezamenlijke feest van SPiN en Synergy plaatsgevonden in de Drie Gezusters. 
Hierbij waren in totaal 454 mensen aanwezig. Er wordt teruggekeken op een prettige samenwerking 
en een geslaagd feest. Er waren echter onduidelijkheden over de deurdiensten van de twee 
besturen, waardoor er een aantal keer een bestuurslid van SPiN een dubbele deurdienst moest 
draaien. Dit is ter sprake gebracht en bij een eventuele samenwerking in het vervolg zal er gekeken 
worden hoe dit voorkomen kan worden. 
 
3. Internationalisering & Integratie 
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Internationalisering 
• Taligheid activiteiten: 
Sinds de vorige bestuurlijke update zijn er zestien activiteiten georganiseerd, die allen Engelstalig 
waren. 
• Taligheid ALV: 
Op 17 april vond de ALV plaats, waarin de Sollicitatie commissie is voorgesteld en ingestemd, en de 
taligheid van toekomstige bestuursleden is besproken. Hierbij is er één verandering ten opzichte van 
vorig jaar betreffende de bestuursfuncties die ook openstaan voor Engelstaligen. Uit onderzoek van 
het Xe bestuur is namelijk gebleken dat de functie Commissaris Onderwijs komend jaar ook 
uitvoerbaar is voor Engelstaligen, wat vervolgens is ingestemd door de ALV. Daarnaast werd deze 
ALV in het Nederlands gehouden, met tussentijdse Engelstalige samenvattingen, waar ook een 
enquête is afgenomen ter evaluatie van de bijeenkomst. Het bestuur gaat beide enquêtes analyseren 
en presenteert een verslag bij de eerstvolgende ALV. 
• Taligheid aankomende bestuursleden: 
Op de ALV is besloten dat het komende bestuur open zal staan voor internationale studenten. Hierbij 
zal het gaan om de volgende functies: commissaris onderwijs, penningmeester en een van de 
commissarissen interne betrekkingen. 
 
Integratie 
• Eerstejaarscommissie: 
De eerstejaarscommissie heeft op 24 april een filmavond georganiseerd voor eerstejaars studenten. 
Dit was een film met een psychologisch thema, waarbij halverwege een pauze werd ingelast. Tijdens 
deze pauze werden de deelnemers gemixt in verschillende groepjes, waarbij er een quiz werd 
gehouden ter verdieping van de film. De organisatie van de activiteit is goed verlopen, waarbij er is 
gepromoot door middel van Facebook berichten, de ‘Freshmen Snapchat’, winacties en tijdens 
colleges. Er waren 23 aanwezigen. De volgende activiteit is een barbecue die plaatsvindt op 17 
september.   
• Taalbijles: 
Op dit moment zijn er tien bijlesgevers en twee bijlesontvangers voor de Nederlandse taal. 
 
4. Intern beleid 
 
Website 
De nieuwe website is sinds 23 maart online. Het is inmiddels weer mogelijk om in te loggen, echter 
kunnen leden niet zelf hun eigen wachtwoord veranderen wat het moeilijker maakt om in te loggen 
op de website. Daarnaast is het Best4u nog niet gelukt om het mailsysteem weer te verhuizen naar 
Roundcube. Daarvoor zijn zij op dit moment in contact met de oude webbouwers ‘Dualbrands’. Het 
Xe bestuur is niet tevreden over de service van Best4u, aangezien de medewerkers heel weinig 
reageren op mails en slecht bereikbaar zijn, en denkt erover na om naar een ander bedrijf te gaan.  
 
Werkdrukvermindering 
In de afgelopen twee maanden is eenmaal een kamerdienst overgenomen door oud-bestuursleden. 
 
Bestuurlijke vrijstelling 
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Het bestuur heeft deze maanden voor zes activiteiten gebruik gemaakt van de bestuurlijke 
vrijstelling, namelijk voor de Batavierenrace, de ouderdag, het congres, de studiereis,  het actieve 
leden weekend en de formele lustrum activiteit. 
 
Waardering leden 
• Commissie vrijstelling 
De commissies hebben gebruik gemaakt van de vrijstelling tijdens de Batavierenrace, de ouderdag, 
het congres, de studiereis, het actieve leden weekend en de formele lustrum activiteit. 
• SPiN-mokken en T-shirts 
Er zijn geen updates over de SPiN-mokken en T-shirts. 
 
5. Commissies 
Indeling 
Er is een lid gestopt met de lustrumcommissie, twee leden gestopt met de tijdschriftcommissie en 
twee leden zijn gestopt met de eerstejaarscommissie. Er is een extra lid bij de eerstejaarscommissie 
gekomen.  
 
6. Extern beleid  
Sponsoring 
Het eerste termijn van het hoofdsponsorbedrag is gefactureerd en inmiddels ook betaald door de 
Waagh, Bascafé en de Fuik. Ook het eerste termijn van het sponsorbedrag van de Drie Gezusters is 
gefactureerd.   
De bonusregeling bij de SPiN-feesten is tot nu toe bij twee feesten gehaald van de vier die geweest 
zijn. Dit levert een extra sponsorbedrag van €300,- op.   
 
SPiN-korting 
Er is een nieuwe samenwerking gestart met Swapfiets, als aanvulling op de SPiN-korting. SPiN-leden 
krijgen korting op de eerste twee maanden van een abonnement.   
 
Boekencontract 
De boekenlijst voor semester 1 van aankomend collegejaar is op dit moment in de maak.   
 
7. Bijlage I Jaarplanning 
Er zijn enkele wijzigingen in de jaarplanning. 
 

• 17-09-2018 Eerstejaars activiteit is verplaatst naar 18-09-2018  
• 20-09-2018 Psypop is verplaatst naar 25-09-2018  

 
 
 


