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1. Voorwoord 

Geachte ALV, 

Voor u ligt het beleid van het IVe bestuur der Studievereniging van Psychologie in Nijmegen, 
ook wel SPiN genoemd, dat gemaakt is om een goed vervolg te geven aan datgene wat door 
de vorige drie besturen is opgebouwd.  

Drie jaar geleden gaf het eerste bestuur van SPiN het startschot voor wat nu een van de 
grootste studieverenigingen van Nijmegen is. SPiN organiseerde in dit eerste jaar van haar 
bestaan door de steun van enthousiaste nieuwe actieve leden vele originele activiteiten, 
zoals de nu overal bekende SPiN-feesten, en verspreidde haar naam onder de 
studentenbevolking. Ook was er een goed georganiseerde boeken- en 
samenvattingenverkoop ter ondersteuning van de psychologiestudenten.  

In het tweede jaar werd een nieuwe stap gezet. SPiN investeerde in het organiseren van 
activiteiten die studenten in contact brachten met het werkveld, zoals het congres 
Experience Your Future, en bracht het aantal studiegerelateerde en niet-studiegerelateerde 
activiteiten in balans. Tevens nam het bestuur maatregelen om bij haar leden zo veel 
mogelijk betrokkenheid met de vereniging te creëren.  

Na dit succesvolle jaar werd in oktober van 2010 een nieuw bestuur, het IIIe bestuur van 
SPiN, geïnstalleerd. SPiN ontwikkelde zich onder haar leiding verder op meerdere vlakken. 
De commissiestructuur werd gestandaardiseerd en geprofessionaliseerd, de kwaliteit van 
activiteiten werd door een hardwerkende en kritische houding verhoogd en het onderwijs 
op de universiteit werd ondersteund door middel van het verzorgen van lezingen en 
trainingen, maar ook door het onderzoeken van de mogelijkheid van het creëren van een 
studiebegeleidingprogramma voor studenten die hier baat bij hebben.  

Nu is het moment aangebroken dat het bestuursstokje voor de derdekeer wordt 
doorgegeven. Nu is het moment aangebroken voor het IVe bestuur van SPiN om haar beleid 
te presenteren aan de Algemene Leden Vergadering. Dit bestuur is van plan om in de lijn van 
de voorgaande besturen de vereniging verder te ontwikkelen. De drie functies van SPiN, te 
weten de onderwijs-, werkveld-, en sociale functie, zullen komend jaar nooit uit het oog 
worden verloren. Gerenommeerde activiteiten als Experience Your Future, de studiereis en 
de SPiN-feesten blijven gewaardeerde uithangborden van de vereniging. Ook zal er een 
eerstejaarsweekend worden georganiseerd om de nieuwe psychologiestudenten direct een 
band met elkaar en SPiN te laten opbouwen. Naast deze investeringen, heeft het IVe bestuur 
echter tevens een andere, nieuwe taak. Het is namelijk het eerste SPiN-bestuur dat de 
vereniging op een parttimebasis gaat leiden. Dit houdt in dat het bestuur, naast het zich 
bezighouden met bestuurstaken, tevens doorgaat met studeren. Deze wijziging, ingegeven 
door de langstudeerdersboete, harde knip en het daaropvolgende beleid van de universiteit, 
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houdt grofweg gezegd in dat het IVe bestuur van SPiN minder tijd heeft om in de vereniging 
te steken. Het IVe bestuur heeft hier dus als uitdagende en belangrijke taak gekregen een 
nieuw model voor parttime besturen op te zetten. Het bestuur denkt hiervoor een goed plan 
bedacht te hebben. Dit plan is gestoeld op het principe van efficiënt besturen, zonder daarbij 
de kwaliteit van de vereniging verloren te laten gaan.  

Met vriendelijke groet, 

Het IVe bestuur der Studievereniging Psychologie in Nijmegen 
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2. Efficiëntie en kwaliteit, hand in hand 

Afgelopen jaar heeft het derde bestuur van SPiN gekozen voor het hoofddoel 
‘professionalisering’. Aan het begin van het jaar heeft dit bestuur dit begrip in het beleid 
omschreven in concrete termen. Tevens is aangegeven welke maatregelen genomen zouden 
worden om dit doel te bereiken. Het IVe bestuur kiest tevens voor deze beleidsstructuur, 
met als hoofddoel: efficiënt de vereniging doorontwikkelen.  

Het IVe bestuur van SPiN staat het aankomende jaar voor de taak als eerste bestuur de 
vereniging te besturen op een parttime basis. Om parttime besturen succesvol te laten 
verlopen, moet gezocht worden naar manieren om de efficiëntie van het bestuur te 
bevorderen. Het IVe bestuur neemt maatregelen om, ondanks de verminderde tijd die ze tot 
haar beschikking heeft, toch zoveel mogelijk werk te doen voor de vereniging. Om efficiënter 
te kunnen besturen is het onontkoombaar bepaalde aspecten van de vereniging te 
herstructureren.  

Herstructurering betekent echter absoluut niet  dat de vereniging inboet aan kwaliteit. Het 
IVe bestuur zal kwaliteit blijven leveren aan haar leden. Met dit voornemen in het 
achterhoofd, is er bij het schrijven van het beleid allereerst gekeken naar de punten die het 
bestuur belangrijk vindt of wil verbeteren ten opzichte van de huidige situatie. Thema’s als 
communicatie tussen commissies en het studiebegeleidingproject zijn voorbeelden hiervan. 
Daarna is gekeken naar de punten die het bestuur als gevolg van de efficiëntiemaatregelen 
als risicovol beoordeelt. Een thema als betrokkenheid van het bestuur met de leden is 
bijvoorbeeld door deze wijzigingen in het geding. Het IVe bestuur neemt maatregelen om 
ervoor te zorgen dat, op een efficiënte manier, deze punten zo goed mogelijk 
gecompenseerd worden.  

Al met al zal het IVe bestuur ervoor zorgen dat efficiëntie maatregelen altijd samen gaan met 
kwaliteitsbeschermende of bevorderende maatregelen. Het bestuur wil u er op wijzen dat 
dit beleid ontstaan is vanuit een concessie – compenseer gedachte. Mogelijk komen niet alle 
herstructureringsmaatregelen u positief voor, maar het bestuur heeft ervoor gezorgd dat er 
voor elk aspect waarin SPiN concessies moet doen er voor compensatie wordt gezorgd. 
Aankomend jaar zal het bestuur tot zijn hoofddoel maken het ontwikkelen van een efficiënte 
organisatie die kwaliteit hoog in het vaandel heeft staan.  

 

 

 



   Beleid SPiN 2011-2012 
 

 

Studievereniging Psychologie in Nijmegen  Montessorilaan 3  
Kamer A.00.05a     6525 HR Nijmegen 
Ma t/m vrij 10.30-15.00     024-361 25 88 
info@spin-nijmegen.com    http://www.spin-nijmegen.com  

3. Algemene maatregelen 

3.1 Efficiëntiebevorderend 

Minder activiteiten 

Het IVe bestuur beoogt door het terugbrengen van het aantal activiteiten naar 52 kwalitatief 
betere activiteiten te leveren en de efficiëntie in de vereniging te verhogen. Dit aantal wordt 
bereikt door het aantal lezingen ietwat terug te brengen en het aantal te organiseren sociale 
activiteiten die de activiteitencommissie en sportcommissie organiseren te verlagen naar het 
aantal van zes. Ook door het laten vervallen van de maandelijkse borrels wordt er tijd 
vrijgemaakt. Doordat, wanneer er minder activiteiten georganiseerd worden, de termijn om 
een activiteit te organiseren langer is en er minder overlap van opeenvolgende activiteiten is 
zullen commissies meer aandacht kunnen schenken aan de activiteiten. Het bestuur vindt dit 
een verbetering ten opzicht van vorige jaren omdat een overvloed aan activiteiten een 
oorzaak zou kunnen zijn voor minder deelnemers, meer werkdruk voor commissies en het 
bestuur en een afname aan kwaliteit.  

Digitale inschrijving 

Onderzocht wordt of het inschrijven voor activiteiten komend jaar, naast het inschrijven op 
de SPiN-kamer, via de website mogelijk kan worden. Door middel van digitalisering van de 
inschrijvingen voor activiteiten zal de drempel voor een SPiN-lid mogelijk verlaagd zijn om 
zich in te schrijven omdat het lid geen beperkingen meer ervaart van de openingstijden van 
de SPiN-kamer. Dit systeem zal aan de organisatoire kant de commissie digitaal een duidelijk 
beeld geven hoeveel mensen zich al ingeschreven hebben. Dit scheelt tijd in het bijhouden 
van de administratie. Ook streeft het bestuur ernaar een online betaalsysteem mogelijk te 
maken, zodat direct voor activiteiten betaald kan worden. Wanneer het blijkt dat dit de 
penningmeesters tijd uit handen neemt en dus de efficiëntie van de vereniging bevordert, 
zal dit systeem sterk overwogen worden. 

Afwentelen van bestuurstaken op actieve leden 

Verscheidene huidige taken van het bestuur, namelijk het maken van foto’s tijdens 
activiteiten of het organiseren van Algemene Leden Vergaderingen, zijn bestuurstaken die 
niet per se door een bestuurslid behoeven om gedaan te worden. Het IVe bestuur denkt dat 
sommige taken die nu door het bestuur gedaan worden aan kwaliteit moeten inleveren 
omdat het bestuur hier minder tijd voor heeft en heeft er vertrouwen in dat er actieve leden 
zijn die deze taken uitstekend zouden kunnen invullen. Daarom zullen deze taken uit de 
handen van het bestuur gegeven worden. De taken zullen aan bestaande commissies 
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toebedeeld worden en indien nodig zullen nieuwe commissies gevormd worden om deze 
taken te volbrengen. Bestuursleden zullen hierdoor minder werk om handen hebben. 

Openingstijden  

Doordeweeks zal de SPiN-kamer van 12.00 tot 14.00 open zijn voor iedereen. De overige 
uren zal de SPiN-kamer de kantoorfunctie vervullen en uitsluitend bestemd zijn voor 
werkende bestuursleden of commissieleden. Tijdens de uren dat de SPiN-kamer gebruikt 
wordt om te werken zal het luik dat normaliter voor de boekenverkoop gebruikt wordt wel 
open gehouden worden zodat mensen met vragen toch antwoord kunnen krijgen. Ook biedt 
dit open luik nog de mogelijkheid tot inschrijving voor de activiteiten. Tijdens de 
middagpauze die van 12.00 tot 14.00 duurt, zal de SPiN-kamer echter een sociale functie 
vervullen. De bestuursleden zullen dan prioriteit geven aan het contact met hun leden. Met 
dit systeem kan tijdens werkuren geconcentreerd gewerkt worden en tijdens de pauze de 
binding met de leden van SPiN versterkt worden. 

Boeken en samenvattingenverkoop 

De boeken zullen in zes blokken van twee weken verkocht worden. Tijdens deze twee weken 
zal de boekenverkoop dagelijks van 10.30 tot 13.30 plaats vinden van maandag tot en met 
vrijdag. Deze wijziging zal voor een aanzienlijke daling van de werkdruk zorgen van vooral de 
penningmeester, aangezien de penningmeester minder tijd hoeft te besteden aan de 
dagelijkse boekhouding. Bij bijzondere omstandigheden zal het IVe bestuur bereid zijn om 
extra boekverkoop momenten in te voeren. De samenvattingen zullen nog wel elke dag te 
koop zijn van 10.30 tot 13.30.  

 

3.2 Kwaliteitsbevorderend 

Het IVe bestuur van SPiN wil komend jaar, behalve investeren in efficiëntie, de huidige 
kwaliteit behouden en waar nodig verhogen. Gebieden die kwetsbaar lijken, zoals 
betrokkenheid, moeten beschermd worden.  

Verbetering van activiteiten 

Zoals eerder aangegeven, wordt het aantal activiteiten teruggeschroefd. Dit valt op te vatten 
als een stap terug voor de vereniging, zo ziet het IVe bestuur het echter niet. Komend jaar 
wordt uit gegaan van het ‘kwaliteit boven kwantiteit’- principe. Door commissies meer tijd te 
geven een goede activiteit neer te zetten, zal de vereniging uiteindelijk een waardig 
assortiment kunnen bieden aan hun leden. 
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Bevordering betrokkenheid 

Door de efficiëntiemaatregelen die genomen worden zal komend jaar minder tijd 
beschikbaar zijn voor het bestuur om een band op te bouwen met de actieve leden. Het 
speerpunt betrokkenheid is dus deels een reactie op onze andere maatregelen. Deels, omdat 
volgens het IVe bestuur altijd geïnvesteerd dient te worden in de betrokkenheid van de leden 
met SPiN en kritisch bekeken moet worden waar nog winst te behalen valt. Voor SPiN is het 
erg belangrijk dat de actieve en niet-actieve leden zich gewaardeerd voelen door de leden 
van het bestuur en dat ze een band opbouwen met de vereniging. Het IVe bestuur heeft 
daarom gezocht naar manieren om het parttime besturen met minder tijd toch zo goed 
mogelijk in te vullen. Er is door het IVe bestuur een lijst gemaakt van maatregelen die het 
voornemens is te nemen, waarbij zij beargumenteerd heeft waarom zij voornemens is deze 
te nemen. Deze lijst is als volgt: 

 De SPiN-kamer zal elke werkdag slechts open zijn van 12.00 uur tot 14.00 voor alle 
leden. Omdat de openingstijden verminderd zijn, zal de kamer tijdens de 
openingstijden een grotere sociale functie vervullen. De bestuursleden staan tijdens 
deze openingstijden ter beschikking van de leden Er zal naar gestreefd worden dat er 
op dit moment altijd bestuursleden op de kamer zijn. Dit kan echter wegens studie of 
bestuurlijke verplichtingen niet altijd haalbaar blijken.  

 SPiN wil de mogelijkheid onderzoeken van de verkoop van tosti’s in de pauze om 
mensen naar de SPiN-kamer te trekken. Tevens zal regelmatig, minstens één keer per 
maand, een dag een speciale invulling van de middagpauze krijgen. Gedacht hierbij 
moet worden aan een themamiddag of spelletjesmiddag.  

 Een heidag zal worden georganiseerd; het huidige bestuur zal met de eerdere 
besturen van SPiN samenkomen om ideeën uit te wisselen. 

 Een eerstejaarsweekend zal plaatsvinden aan het begin van het bestuursjaar 2012-
2013 om de eerstejaars psychologiestudenten kennis te laten maken met SPiN.  

 Onderzoek zal worden gedaan naar de mogelijkheid van een uitbreiding van het 
huidige merchandise-assortiment met het oog op het verhogen van de 
naamsbekendheid van de vereniging. 

 Onderzocht wordt of het mogelijk is om naast de verjaardagskaarten die verstuurd 
worden naar de actieve leden ook e-cards te sturen naar alle leden. 

Werving van bestuursleden 

Vanwege de getroffen overheidsmaatregelen is gebleken dat verenigingen meer moeite 
hebben met het vinden van nieuwe bestuurders. Daarom wil het bestuur zich komend jaar 
vervroegd toeleggen op het zoeken van een nieuw bestuur. Het IVe bestuur zal zich richten 
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op het betrekken van actieve leden met het lot van de vereniging, om eventuele aspiraties 
om te besturen te stimuleren. 
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4. Functies van de vereniging 

4.1 Onderwijs 

SPiN zal in het jaar 2011-2012 doorgaan met het uitoefenen van de onderwijsfunctie. Dit 
betekent dat net zoals in de voorgaande jaren SPiN ervoor zal zorgen dat 
psychologiestudenten die verdieping zoeken op het reeds aanwezige curriculum, dit bij de 
vereniging kunnen vinden. Dit zal SPiN vooral doen door activiteiten, zoals lezingen en 
excursies te organiseren, maar ook op andere manieren, door middel van bijvoorbeeld 
artikelen in HersenSPiNsels. Ook zal SPiN het al aanwezige onderwijs op de universiteit 
steunen door middel van onder andere boeken- en samenvattingenverkoop, 
studiebegeleiding en het buddyproject. 

Activiteiten 

SPiN zal komend jaar ongeveer veertien activiteiten organiseren ter verdieping op het al 
aanwezige onderwijs dat aangeboden wordt door de universiteit zelf. In de praktijk zal dit 
betekenen dat er lezingen, excursies, trainingen, workshops en een groot congres 
georganiseerd worden om de psychologiestudent de interessante toevoeging van het al 
aanwezige universitaire curriculum te bieden. 

HersenSPiNsels 

HersenSPiNsels is afgelopen jaren een waardevolle toevoeging gebleken als hét 
verenigingsblad van SPiN. Het tijdschrift, geschreven door actieve leden en uitkomend in vijf 
edities, bevat alle aspecten die de vereniging ook naar buiten brengt. Aan de redactie van 
HersenSPiNsels wordt bij aanvang van het jaar een aantal richtlijnen gegeven over de inhoud 
van het tijdschrift, waarna aan deze redactie wederom de taak om een voor SPiN 
representatief tijdschrift te creëren met een goede balans tussen verdiepend onderwijs 
gerelateerde stukken, werkveld gerelateerde stukken en de vrijere invulling die puur dient 
ter vermaak van de lezers.  

Universiteitsorganen 

SPiN zal ervoor zorgen dat de samenwerking met de voor een studievereniging relevante 
universiteitsorganen goed in stand wordt gehouden. De adviseurrol die SPiN heeft in de 
Opleidingscommissie (OLC) wordt door een vast bestuurslid betrokken. Dit bestuurslid zal 
open staan voor initiatieven vanuit de OLC, zo lang psychologiestudenten en SPiN er baat bij 
hebben.  



   Beleid SPiN 2011-2012 
 

 

Studievereniging Psychologie in Nijmegen  Montessorilaan 3  
Kamer A.00.05a     6525 HR Nijmegen 
Ma t/m vrij 10.30-15.00     024-361 25 88 
info@spin-nijmegen.com    http://www.spin-nijmegen.com  

Het onderwijsinstituut blijft ook een belangrijke relatie. SPiN zal deze samenwerking het 
komende jaar gaan intensiveren om het universitaire draagvlak te verbreden voor de 
vereniging. Tevens is input vergaren vanuit het onderwijsinstituut nuttig voor de 
studievereniging om een kritische houding te kunnen blijven bewerkstelligen tegenover haar 
functies als studievereniging. 

Een andere belangrijke reden voor een nauwe band met het onderwijsinstituut is het feit dat 
SPiN naar haar leden toe een doorgeefluik kan zijn van informatie die vanuit de regering of 
college van bestuur komt. Het is wenselijk dat het bestuur goed op de hoogte is van de 
zaken die hier spelen, om eventueel proactief te kunnen handelen bij beleidswisselingen van 
de universiteit en om haar leden van gewenste informatie te kunnen voorzien. Ten slotte zal 
een nauwe band met het onderwijsinstituut er ook voor zorgen dat er samengewerkt wordt 
aan activiteiten zoals een alumnidag. Dergelijke activiteiten zorgen voor naamsbekendheid 
in het werkveld en geven de mogelijkheid tot netwerken.  

Internationalisering 

Het afgelopen jaar is SPiN gestart met het opzetten van een buddysysteem ter 
ondersteuning van de internationale koers die de universiteit ingeslagen is. SPiN-leden 
worden in dit systeem aan internationale studenten gekoppeld en helpen de internationale 
studenten in Nijmegen te integreren. SPiN is verantwoordelijk voor dit systeem en zal als 
informatiepunt voor internationale studenten dienen. Het IVe bestuur vindt deze nieuwe 
functie die de studievereniging op zich genomen heeft erg belangrijk en wil hier zo goed 
mogelijk invulling aan geven, aangezien ze deze functie als een waardevolle bijdrage van een 
studievereniging ziet.  

Boekenverkoop 

In het jaar 2011-2012 zal SPiN opnieuw de handboeken verkopen die nodig zijn voor de 
cursussen die de universiteit verzorgt. SPiN zorgt voor korting op deze boeken voor haar 
leden.  

Studiebegeleiding 

SPiN heeft het afgelopen jaar het voorwerk gedaan om komend jaar een waardevolle taak 
op zich te kunnen nemen, namelijk het bieden van studiebegeleiding aan de 
psychologiestudent. In het door het IIIe bestuur ontwikkelde systeem van studiebegeleiding 
worden studenten die hulp vragen bij hun studie, door SPiN gekoppeld aan andere 
studenten, die hen zullen helpen. Het IVe bestuur ondersteunt het idee van 
studiebegeleiding en is aan haar om zo goed mogelijk invulling te geven aan het tot uitvoer 
brengen van dit systeem.  
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Boekentips 

SPiN zal periodiek een advieslijst met additionele literatuur naar buiten brengen. Deze lijst 
zal voortbouwen op de lijst van de afgelopen jaren en via de website en papieren 
exemplaren op de SPiN-kamer onder het oog van de leden gebracht worden.  

 

4.2 Werkveld 

Uit voorgaande passages blijkt de steun en verdieping die SPiN haar leden probeert te 
bieden op het gebied van onderwijs. Een andere belangrijke taak van SPiN ligt bij het helpen 
van haar leden bij het zich oriënteren op hun toekomst. SPiN zal op verschillende manieren 
faciliteren dat de bachelorpsychologiestudenten zich een goed beeld kunnen vormen van 
het latere werklandschap.  

De vereniging zal ongeveer vijftien activiteiten organiseren, die het doel hebben de SPiN-
leden informatie te bieden over het werkveld van de psycholoog. De activiteiten die 
aangemerkt zijn onder het kopje ‘Onderwijs’ geven vaak ook een indruk van het werkveld 
(bij een excursie zoals een kliniekbezoek leer je immers niet alleen veel, maar zie je 
tegelijkertijd de werkomgeving). SPiN wil echter ook activiteiten aanbieden aan haar leden, 
die als hoofddoel hebben het voorlichten van de studenten over hun latere werkveld. Onder 
deze activiteiten zit het prestigieuze Experience Your Future, dat in samenwerking met SPS-
NIP ook dit jaar weer als een belangrijke activiteit neergezet wordt. Behalve dit congres 
zullen er ook nog een therapieëndag, informatiebijeenkomsten en andere activiteiten 
georganiseerd worden. 

4.3 Sociale functie 

De derde en laatste belangrijke functie van de vereniging, de sociale functie, is van een 
andere aard dan de twee hiervoor genoemde functies, aangezien het niet specifiek met de 
studie te maken heeft. Dit betekent echter niet dat deze derde functie minder belangrijk is 
dan de vorige twee functies.  

SPiN zal er komend jaar weer voor proberen te zorgen dat de psychologiestudenten naast 
studeren, ook andere leuke dingen kunnen doen die niet zozeer met studeren te maken 
hebben. SPiN wil, door middel van het organiseren van originele activiteiten voor haar leden, 
unieke mogelijkheden bieden om voor vrijetijdsbesteding en niet minder belangrijk, haar 
leden met elkaar kennis laten maken. Op deze manier helpt de vereniging de 
psychologiestudenten zich zo goed mogelijk in hun vel te laten zitten. Ongeveer 33 
activiteiten die SPiN organiseert zullen de sociale functie hebben. Deze activiteiten zullen 



   Beleid SPiN 2011-2012 
 

 

Studievereniging Psychologie in Nijmegen  Montessorilaan 3  
Kamer A.00.05a     6525 HR Nijmegen 
Ma t/m vrij 10.30-15.00     024-361 25 88 
info@spin-nijmegen.com    http://www.spin-nijmegen.com  

verschillende vormen kennen. Zo zullen er volgend jaar weer SPiN-feesten, een gala, enkele 
reizen, sportevenementen (zoals de Batavierenrace) en andere door de commissies nog te 
bepalen activiteiten aangeboden worden aan de SPiN-leden. Ook de actieve leden zullen 
weer speciaal op hen gerichte activiteiten aangeboden krijgen om saamhorigheid in het 
actieve ledenbestand te verbeteren en om hen onze waardering te tonen voor het werk dat 
ze voor SPiN verzetten. De maandelijkse SPiN-borrel zal echter niet behouden worden. De 
afgelopen jaren is gebleken dat er weinig interesse was in deze borrels. Aangezien het IVe 
bestuur tevens vindt dat deze borrels niet genoeg toevoegen aan het aanbod van SPiN, zal 
ervoor gekozen worden ze volgend jaar niet meer te organiseren.  

SPiN start dit jaar tevens met de organisatie van enkele nieuwe activiteiten. Zo is het 
zogenaamde eerstejaarsweekend een primeur. SPiN wil na de introductie voor de 
eerstejaarsstudenten een speciaal weekendje weg organiseren, waar ze elkaar nog wat 
beter leren kennen en ook een band met SPiN opbouwen. Het IVe bestuur van SPiN is van 
mening dat zekergesteld moet worden dat de eerste editie van dit weekend van hoge 
kwaliteit is, om de activiteit als een sterk merk neer te zetten voor de edities erna. Het 
bestuur wil de organisatie van dit weekend daarom ook genoeg tijd geven om het weekend 
tot in de puntjes te regelen. Dit betekent dat deze activiteit na de introductie van 2012 zal 
plaatsvinden. SPiN zal halverwege dit jaar tevens starten met de organisatie van het grote 
Lustrum, ter ere van het vijfjarig bestaan van de vereniging, dat in 2012-2013 zal 
plaatsvinden.  
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5. Ondersteuning van de vereniging 

5.1 Commissies 

Om de kwaliteit te verbeteren van wat de vereniging aan haar leden biedt wordt de koers 
die de vorige besturen al goed hadden ingezet met betrekking tot een professionalisering 
van de commissiestructuur doorgezet. Enkele zaken worden gewijzigd. 

Communicatie 

De afgelopen jaren is gebleken dat de communicatie tussen commissies onderling en het 
bestuur niet altijd optimaal verlopen is. Daarom wil het IVe bestuur een wijziging in de 
commissiestructuur aanbrengen. Het bestuur wil een extra functie toevoegen aan de 
commissie, namelijk de zogenaamde commissaris communicatie. Bepaalde commissies, zoals 
de Carrière- en Acquisitiecommissie en de Mediacommissie zijn immers voor een groot deel 
afhankelijk van een goede communicatie met de andere commissies. Om de promotie en 
acquisitietrajecten beter te laten verlopen, kiezen wij voor het aanwijzen van één 
verantwoordelijk groepslid in elke commissie voor de communicatie met deze en andere 
commissies. Tevens willen we in de Carrière- en Acquisitiecommissie elk groepslid 
verantwoordelijk maken voor de communicatie met een aantal andere commissies. 
Bijvoorbeeld wanneer de studiereiscommissie hun reis wil gaan promoten, is het de taak van 
de commissaris communicatie om dit proces in gang te zetten door contact op te nemen met 
het bestuur en de Mediacommissie. Op deze manier hebben de commissarissen 
communicatie van deze commissies vaste contactpersonen, wat de communicatie zal 
vergemakkelijken.  

Toewijzing en evaluatie van functies 

Het IVe bestuur wil de lijn van de voorgaande besturen betreffende de toewijzing en 
evaluatie van commissierollen doorzetten. De voorzitter blijft een persoon die zorgvuldig 
gekozen wordt, waar mogelijk met een motivatiegesprek. Het bestuur heeft voor de selectie 
van voorzitters een beroep gedaan op de kennis van het huidige bestuur met betrekking tot 
actieve leden die zij geschikt achtten voor de rol van voorzitter. Het IVe bestuur zal hier 
gedurende het jaar op letten om het volgende bestuur op eenzelfde manier van dienst te 
kunnen zijn. Door middel van een kritische selectie van voorzitters zullen competente 
mensen de commissies gaan leiden. Er zal gekeken worden naar al opgedane ervaring, 
voorkeur voor commissies en motivatie om goede voorzitters te selecteren. Doel van deze 
selectie is dat commissies, onder leiding van een goede voorzitter, meer autonoom worden 
en dus minder sturing van bestuursleden nodig hebben.  
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De andere specifieke groepsrollen, secretaris en penningmeester, zijn gestandaardiseerd en 
hebben duidelijke, specifieke taakeisen. De commissaris communicatie, die later in dit beleid 
in sectie 5.1 nog uitgelegd wordt, is dit jaar een geval apart, omdat dit jaar een begin wordt 
gemaakt met deze functie. Het bestuur zal echter wel een concrete taakomschrijving voor 
deze functie produceren, die samen met een goede inwerking een handvat zal zijn voor het 
groepslid dat invulling gaat geven aan deze functie.  

Bij het waarborgen van de kwaliteit van de commissies is evaluatie tevens een zeer 
belangrijk instrument. Gedurende het jaar zullen meerdere horizontale overleggen 
plaatsvinden, zowel voor de voorzitters als de andere commissieleden met een specifieke 
functie (penningmeester, secretaris en commissaris communicatie), waar de individuele en 
commissieprestaties met elkaar worden besproken en bekeken wordt wat beter kan. Van de 
commissies wordt ook gevraagd periodieke feedbackrondes in te lassen. 

Promotiemiddelen 

Om ervoor te zorgen dat het aanbod van SPiN bekend is bij de leden, zijn goede middelen 
voor promotie nodig. Er zullen daarom flyers gedrukt worden voor activiteiten met meer dan 
150 bezoekers en voor groot neergezette activiteiten zoals de studiereis en Experience Your 
Future. SPiN zal net als voorgaande jaren gebruik blijven maken van promotiemiddelen als 
posters en de DE-Café bordjes met agendaflyer. De afgelopen jaren heeft het IVe bestuur 
echter ook een andere duidelijke ontwikkeling waargenomen, namelijk de toegenomen 
waarde van digitale promotie. Daarom zal de focus dit jaar nog meer verschoven worden van 
papieren promotie naar digitale promotie. Het universiteitsportal Blackboard, de website 
van SPiN, de LinkedIn - pagina en de facebookpagina van SPiN zullen consequent 
bijgehouden worden. De toegevoegde waarde van een sociaal medium als Twitter zal ook 
verkend worden. Tevens zal, met het oog op het aantrekken van mensen buiten SPiN naar 
sommige activiteiten, de samenwerking met de Nijmeegse studentenwebsite nultweevier.nl 
goed bijgehouden worden. Dit houdt in dat door SPiN activiteiten die interessant zijn voor 
niet-leden op de online agenda komen te staan van nultweevier.nl 

De afgelopen jaren is door actieve leden ook vaak gebruik gemaakt van het schrijven op 
collegeborden bij colleges om de activiteit die zij organiseerden te promoten. Het bestuur 
wil ook dit jaar weer gebruik gaan maken van deze manier van promoten. Afgelopen jaren is 
promotie via het bord soms rommelig verlopen, daarom willen we naar de actieve leden een 
duidelijke boodschap uitdragen. Deze boodschap houdt in dat commissies op papier krijgen 
dat het bestuur op de hoogte wil zijn wanneer bordpromotie plaats gaat vinden om te 
voorkomen dat onjuiste informatie op het bord te staan komt. Daarnaast worden 
commissies er op gewezen dat ze ruimte moeten laten voor andere activiteiten. Wij willen 
hier met regelmaat op terug komen tijdens horizontaal overleg met de verschillende 
functionarissen.  
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Ook wil het IVe bestuur van SPiN wil komend jaar van de actieve leden vragen om gebruik te 
maken van een digitale PowerPoint dia, die het bestuur op internet zal zetten, dat de 
activiteitenagenda van de betreffende maand afbeeldt. Deze dia kan tijdens de pauze(s) van 
colleges op het grote scherm van de collegezaal geprojecteerd worden. Op deze manier zal 
de vereniging een uniform geheel zijn. 

Lustrum 2012-2013 

Dit jaar zal een start gemaakt worden met de organisatie van het Lustrum. Hoe deze 
organisatie precies gestructureerd kan worden voor een grote vereniging als SPiN zal 
onderzocht worden. Wanneer dit gedaan is, zal zo spoedig mogelijk gestart worden met de 
daadwerkelijke organisatie van het lustrum. 

Commissiestructuur 

Het IVe bestuur van SPiN wil ervoor kiezen de commissiestructuur van het afgelopen jaar 
grotendeels aan te houden. Om ervoor te zorgen dat de ongeveer 52 activiteiten van SPiN in 
het jaar 2011-2012 zo goed mogelijk georganiseerd worden, zullen echter toch enkele 
wijzigingen gemaakt worden.  

Ten eerste is er één commissie verdwenen, namelijk de sportcommissie. De 
activiteitencommissie zal dit jaar de organisatie van sportactiviteiten op zich nemen. 
Daartegenover staat de formatie van vier nieuwe commissies. In het kader van 
efficiëntiemaatregelen lijkt dit misschien een vreemd besluit, maar het IVe bestuur is van 
mening dat een brede en sterke commissiestructuur ertoe leidt dat commissies het minder 
zwaar hebben. Het bestuur zal daardoor minder tijd hoeven te besteden aan het 
coördineren van de commissies en de kwaliteit van de vereniging blijft gewaarborgd.  

Eén van deze vier nieuwe commissies is de zogenaamde SPiN-commissie, die als taak krijgt 
het eerstejaarsweekend en andere sociale activiteiten te organiseren. Deze sociale 
activiteiten hebben de intentie mensen met elkaar en de vereniging in contact brengen, 
zoals een docent-student lunch of een bindingsactiviteit met Duitse en Nederlandse 
studenten.  

De tweede nieuwe commissie is de zogenaamde ALV-commissie. Deze commissie is in de 
kern verantwoordelijk voor het organiseren van de Algemene Ledenvergaderingen en het 
leveren van een technisch voorzitter en technisch notulist. Deze commissie zal in de praktijk 
bestaan uit twee mensen, die ook de taken van vast technisch voorzitter en technisch 
notulist op zich zullen nemen. Mochten zij onverhoopt hun functie niet kunnen of willen 
uitoefenen, omdat ze bijvoorbeeld zelf willen participeren in de vergadering, is het hun 
verantwoordelijkheid vervangers te vinden.  
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De laatste toegevoegde commissie is een oude bekende, de galacommissie. De 
galacommissie krijgt de taak de lustrumviering van de vereniging in het jaar 2012-2013 te 
organiseren. De galacommissie wordt herinstalleerd als aparte commissie, nadat het IIIe 
bestuur de galacommissie en feestcommissie eerder had samengevoegd. Concluderend zal 
de commissiestructuur er komend jaar als volgt uit zien: 
 
1. Studiegerelateerde commissie 
 
Training en Informatiecommissie 
Deze commissie organiseert trainingen of workshops, waar studenten van mensen uit de 
praktijk vaardigheden leren die voor psychologen relevant zijn. Op deze manier krijgen de 
deelnemers tevens een beeld van hun latere werkveld. Ook organiseert de commissie 
informatiebijeenkomsten, met variërende thema’s. 
 
Congrescommissie 
Deze commissie organiseert een groot congres met een studiegerelateerd thema. 
 
Lezing & Excursiecommissie 
De lezing & excursiecommissie organiseert lezingen en excursies, die verdieping van kennis 
bieden aan de psychologiestudenten op het reeds aanwezige curriculum. 
 
Tijdschriftcommissie 
De tijdschriftcommissie is verantwoordelijk voor de inhoud van HersenSPiNsels. 
 
2. Werkveldcommissies 
 
Oriëntatiecommissie 
Organiseert het congres Experience Your Future en Therapieëndag. 
 
Carrière & Acquisitiecommissie 
Deze commissie is tweeledig; de commissie heeft de acquisitie voor de vereniging in het 
takenpakket, maar organiseert ook vijf carrièregerelateerde activiteiten. 
 
3. Niet-studiegerelateerde commissies 
 
Almanakcommissie 
Deze commissie stelt de almanak, het jaarboek, samen dat aan het eind van het jaar te koop 
zal zijn. 
 
Feestcommissie 
De feestcommissie is verantwoordelijk voor het goed promoten en laten verlopen van de 
SPiN-feesten. 
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Galacommissie 
Deze commissie organiseert het gala. 
 
Activiteitencommissie 
De activiteitencommissie organiseert Psypop en nog een aantal grote sociale activiteiten 
naar keuze. 
 
Sportcommissie 
De sportcommissie organiseert vijf activiteiten, waaronder een sporttoernooi en de 
Batavierenrace. 
 
SocialCie 
De SocialCie is verantwoordelijk voor het organiseren van activiteiten voor de actieve SPiN-
leden, waaronder het Actieve Leden Weekend. 
 
SPiN-commissie 
Deze commissie organiseert sociale activiteiten, waaronder het eerstejaarsweekend en de 
alumnidag.  
 
4. Reizen commissies 
 
Stedentripcommissie 
Deze commissie organiseert twee weekendreizen. 
 
Studiereiscommissie 
De studiereiscommissie organiseert een grote reis. 
 
Skireiscommissie 
Deze commissie organiseert de wintersportreis. 
 
5. Statutaire commissies 
 
Boekencommissie 
De boekenstructuur is verantwoordelijk voor de boeken- en samenvattingenverkoop en 
steunt de bestuursleden in het onderhouden van de SPiN-kamer. 
 
Promotiecommissie 
De mediastructuur is verantwoordelijk voor het produceren van promotiemateriaal voor de 
andere commissies. Tevens maken de leden van deze structuur foto’s bij activiteiten en 
zorgen ervoor dat deze foto’s op de website geplaatst worden. 
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6. Verenigingsorganen 
 
Kascontrole 
De kascontrole is het orgaan dat de penningmeesters’ handelen controleert. 
 
Raad van Advies 
De Raad van Advies is een ondersteunend aanspreekpunt voor het bestuur bij vragen of 
problemen. Ze vergaderen niet op regelmatige basis, maar enkel wanneer het bestuur vragen 
stelt aan de Raad. 
 
ALV-commissie 
Deze commissie is verantwoordelijk voor de organisatie van de Algemene 
Ledenvergaderingen. 

5.2 Financiële middelen 

Contributie 

Psychologiestudenten kunnen zich dit jaar inschrijven via de website, waarbij jaarlijks door 
middel van een automatisch incasso €10 van de bankrekening wordt afgeschreven. 

Boeken en samenvattingenverkoop 

SPiN verkoopt boeken aan haar leden. De korting die StudyStore aan SPiN geeft (10% voor 
Nederlandse boeken, 15% voor buitenlandse boeken), zal volledig doorberekend worden 
aan de leden. Aan het eind van het boekjaar zal StudyStore een bonus toekennen aan SPiN.  

De procedure van het verkrijgen van de samenvattingen zal veranderen. Afgelopen jaren 
kregen de auteurs van samenvattingen een bepaald bedrag per verkochte samenvatting 
betaald. Komend jaar zal de studievereniging voordat de verkoop van een samenvatting 
start, de rechten van de samenvatting kopen van de schrijver van de samenvatting. Als 
resultaat van dit opkopen zal SPiN minder geld aan samenvattingen kwijt zijn en kan een 
lagere prijs van twee euro per samenvatting vastgesteld worden, wat de psychologiestudent 
ten goede komt. Een ander belangrijk voordeel voor SPiN is dat opgekochte samenvattingen 
niet gebonden zijn aan een contractduur. Dit betekent dat samenvattingen die nu opgekocht 
worden, ook volgend jaar en het jaar daarna nog verkocht kunnen worden. SPiN zal 
proberen quitte te spelen op de samenvattingen. Dit betekent dat de prijs van de 
samenvattingen op een zodanig niveau gezet wordt, dat SPiN geen winst, maar ook geen 
verlies maakt op de samenvattingenverkoop.  
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Activiteiteninkomsten 

De activiteiten die aangeboden worden hebben niet het doel winst te maken. De prijs zal zo 
laag mogelijk gehouden worden om laagdrempeligheid te garanderen. Waar mogelijk zal de 
activiteit gratis aangeboden worden. Leden van SPiN betalen altijd minder dan niet-leden. 
Commissieleden die de activiteit organiseren, hoeven alleen te betalen als ze ook 
daadwerkelijk deelnemen aan de activiteit, net zoals ieder ander lid. Dit geldt ook voor de 
bestuursleden. 

Acquisitie 

Om het thema extern beleid goed te behandelen, zal tijdens de volgende ALV het externe 
beleidsplan als apart agendapunt gepresenteerd worden. Dit externe beleidsplan zal 
gestoeld zijn op het voortzetten van huidige professionele traject. Waar het binnen de 
vereniging gaat om warmte en een lage drempel, gaat het richting de externe partijen toe 
voornamelijk om professionaliteit. Professionaliteit houdt in dat SPiN zich representatief 
presenteert aan externe partijen en, minstens net zo belangrijk, een kwalitatief goed aanbod 
heeft. Wanneer een externe partij in zee gaat met SPiN en daarvoor bijvoorbeeld een 
geldbedrag betaalt, dient daarvoor ook de bijpassende kwaliteit geleverd te worden. Al 
bestaande samenwerkingen met partijen worden voortgezet. Aan het einde van het 
bestuurjaar zullen evaluerende gesprekken met externe partijen waarmee samengewerkt is 
plaatsvinden om de kwaliteit van de samenwerking te peilen en de samenwerking voor de 
volgende besturen te conserveren.  
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6. Nawoord 
 
Geachte Algemene Leden Vergadering, 
 
Resumerend zal het bestuur tot zijn hoofddoel maken: “Het ontwikkelen van een efficiënte 
organisatie die kwaliteit hoog in het vaandel heeft staan”. In de praktijk zal het IVe bestuur 
zich focussen op zowel efficiëntie als kwaliteit. 
 
Efficiëntie 
Door middel van enkele ingrijpende maatregelen wil het IVe bestuur ervoor zorgen dat de 
efficiëntie van de vereniging verbeterd wordt. De werkdruk van het bestuur dient te worden 
verlaagd en de effectiviteit van de gehele commissiestructuur verhoogd. Tevens wil het 
bestuur hiermee voldoende fundament creëren voor de volgende parttime besturen die 
zullen volgen.  
 
Kwaliteit 
SPiN heeft drie hoofdfuncties, namelijk de onderwijs-, werkveld- en sociale functie. Het IVe 
bestuur wil deze functies zo goed mogelijk in ere houden. De onderwijsfunctie zal uitgebreid 
worden door middel van onder andere het opstarten van een studiebegeleidingprogramma 
en de sociale functie zal versterkt worden door het organiseren van het eerstejaarsweekend. 
     
Het bestuur heeft met veel genoegen aan dit beleid gewerkt. Het is een eer en genoegen om 
het proces dat de vorige besturen in gang hebben gezet, door te ontwikkelen. U heeft nu het 
beleid van het bestuur voor het jaar 2011-2012 gelezen. Het is echter aan het IVe bestuur en 
u, als leden van SPiN, er daadwerkelijk een succesvol jaar van te maken. Wij hopen in ieder 
geval dat middels dit beleid het vertrouwen van de Algemene Leden Vergadering ontvangen 
is. Het bestuur heeft er in ieder geval zeer veel vertrouwen in dat het een prachtig jaar gaat 
worden. 
 
Tenslotte gaat er nog een speciaal woord van dank uit naar onze voorgangers, welke vorig 
jaar een uitstekende organisatie uitgebouwd hebben, waar wij nu met gerust hart op voort 
kunnen bouwen. Ze hebben ons prettig geholpen met het schrijven van dit beleid en de 
overdracht uitstekend voorbereid en begeleid. Ook gaat een speciaal woord van dank uit 
naar Lisa Knol, die een zeer waardevolle bijdrage heeft geleverd aan het schrijven van het 
beleid en wier samenwerking als zeer prettig ervaren is door het bestuur.  
 

Met vriendelijke groet, 
Het IVe bestuur der Studievereniging Psychologie in Nijmegen 


