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Lieve leden van CSN en andere 
geïnteresseerden, 
Welkom bij de maandelijkse update van CSN. 
Ondertussen de update van april en mei 
alweer, wat vliegt de tijd! 
 
Deze nieuwsbrief komen verschillende 
updates aan de orde waaronder het f.t. proces 
van ons bestuur, buurten bij de buren, de 
worshipavond en uiteraard weer een update 
van onze lieftallige politiek functionaris 
Wietske Krijgsheld. We hopen dat u veel 
plezier beleeft aan het lezen van deze update! 
 
Veel liefs, 
Het CSN-bestuur 
 
 

Buurten bij de buren 
Buurten bij de Buren:  
De BbdB activiteiten zijn in volle gang. Houd 
onze instagram in de gaten voor de nieuwste 
activiteit.  
 

 

 

F.T proces: 
Dankzij de vele sollicitanten hebben we na heel veel gesprekken en gepuzzel een c.f.t bestuur 
samen kunnen stellen! Stuk voor stuk gemotiveerde leden van de lidverenigingen. Op de ALV van 
17 mei is het 27e f.t bestuur ingestemd en wat zijn we trots! Wij hebben er alle vertrouwen in.  
 
Else van Delen - Voorzitter 
Danita Broer - Vicevoorzitter 
Aert-Willem Stigter - Secretaris  
Samuel Dankers - Penningmeester 
Richard Spithoff - Politiek Functionaris  

 

 

Universitaire studentenraad 

De USR zit inmiddels in de zesde cyclus. In deze cyclus worden de campusstrategie, het 
energiebeleidsplan, studievoortgang en de reactie op een aantal notities van de USR besproken. 
Het is een relatief rustige cyclus, iets met stilte voor de storm.. 
 
De laatste maanden van de USR belooft nog een drukke periode te worden, met veel belangrijke 
stukken in de volgende cyclus en natuurlijk de overdracht aan de volgende USR. Ik geniet nog 
steeds enorm van de USR, het contact met mijn bestuursgenoten en de grote variëteit aan 
onderwerpen waar ik me mee bezig mag houden. Ik hou jullie op de hoogte! 

Verenigingsbattle Worshipavond 

 

RAGweek 

Op woensdag 19 mei heeft de 

verenigingsbattle plaatsgevonden! Leuk dat 

jullie met zoveel aanwezig waren. En 

uiteraard een grote ‘VO voor C.S.F.R Q.V die 

de eer heeft hoog gehouden en met de 

winst er vandoor is gegaan! Gefeliciteerd! 

De allereerste worshipavond van CSN was een 

groot succes! We waarderen de positieve 

reacties enorm en we zijn blij met de inzet alle 

leden die deze worshipavond mogelijk 

hebben gemaakt! Nogmaals bedankt! 

Bijna iedere vereniging heeft zich 
inmiddels ingezet voor de RAGweek. Er is 
super veel geld opgehaald, ‘VO voor de 
gulle leden! Uiteindelijk hebben we als 
CSN (het opgehaalde geld van alle 
lidverenigingen bij elkaar) bijna 3000 euro 
over kunnen maken! 

   

 


