SAP(p)I(g) Nieuws
3 oktober 2019
Het ‘Ideeënboek’
Heb jij nog leuke ideeën en heb je die nog
niet in het ideeënboek kunnen schrijven?
Bijvoorbeeld een leuke locatie of een
interessante spreker voor een lezing? Alle
input is welkom! Ook ideeën voor minder
formele activiteiten
Laat het ons vooral
weten via e-mail, Facebook of Instagram.

De Algemene
Ledenvergadering
Een succesvolle eerste activiteit van SAPI is
een feit. Op de avond van woensdag 25
september vond de jaarlijkse Algemene
Ledenvergadering (ALV) plaats. Tijdens deze
gebeurtenis wordt er afscheid genomen van
het oude bestuur en dragen zij hun taken
over aan het nieuwe bestuur. Mike, Remco,
Mitchell, Erik en Jacqueline werden bedankt
voor hun inzet het afgelopen jaar; Lyanne,
Daan, Iris en Sanne zijn sinds deze avond het
officiële bestuur van SAPI voor het
academische jaar 2019-2020.
Na al deze formele activiteiten was het tijd
voor een gezellige borrel met zelfs nog wat
karaoke toe…

10% korting bij de Vos en de
Craen
Goed nieuws voor iedereen die al lid is
geworden: jij krijgt 10% korting op
consumpties bij de Vos en de Craen.
Momenteel worden kaartjes voor jullie
gemaakt waarmee jullie je lidmaatschap
kunnen aantonen bij een bezoek aan deze
kroeg.

Maandelijkse Sapi-Borrel!
Vanaf heden zal elke eerste dinsdag van de
maand een borrel worden gehouden met
Sapi-leden en aanhang in de Vos en de
Craen!

- Agenda –
•

3 oktober - Night University
De filosofie-lezingen van deze
avond:
19:30-20:15 – Cube 217 (ENG)
Digital Nudging for Health
Bart Engelen & Nynke van der
Laan
20:30-21:25 – Zwijsen (ENG)
Cooperation in the global era
Michael Vlerick
(Sapientia Ludenda)
23:00-23:45 – Zwijsen (NL)
De verleiding om te geloven
Herman de Regt
(Departement van Filosofie)

•

26 oktober – Brain Wash Festival in
Amsterdam

•

30 oktober - Alumni-avond
Check onze socials voor de
geüpdatet details van dit
evenement!

•

5 november – Sapi-Borrel
Het is weer de eerste dinsdag
van de maand! Tijd voor een
borrel!

Wij doelen op gezelligheid, netwerken, een
lekker drankje en goede gesprekken; wees
allemaal welkom!

Check onze socials of de website voor recente updates:

