
 

 
 
 
 
 
 
 

Beleid 2013 - 2014 
 

Studievereniging Psychologie in Nijmegen 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bestuur SPiN 2013 – 2014 
Fenna Dekkers – Voorzitter 
Ilse Baijens – Secretaris 
Bas Romeijn – Penningmeester 
Rinske Knoest – Commissaris Formeel 
Chris van Heijster – Commissaris Informeel 
Jeroen Weerwag – Commissaris Onderwijs 
Marjam Bahari – Commissaris PR 



   Beleid SPiN 2013-2014 
 

2 
 

Inhoudsopgave 

 
1. VOORWOORD .......................................................................................................................... 3 
2. COMMUNICATIE ....................................................................................................................... 5 

2.1 Commissiebegeleiding ................................................................................................................... 5 
2.2 Communicatie met commissies .................................................................................................... 5 
2.3 Promotie ........................................................................................................................................ 7 

2.3.1 Ludieke promotie ................................................................................................................... 7 
2.3.2 Collegepraatjes ....................................................................................................................... 7 
2.3.3 Facebook ................................................................................................................................ 7 
2.3.4 Merchandise ........................................................................................................................... 8 

3. LEDENBINDING ......................................................................................................................... 9 
3.1 Compensatie contactverlies .......................................................................................................... 9 

3.1.1 Themadagen ........................................................................................................................... 9 
3.1.2 Zichtbaarheid bij tentamens .................................................................................................. 9 
3.1.3 Maandagenda en flyer bij de boekenpakketten .................................................................. 10 

3.2 Foto’s bij activiteiten ................................................................................................................... 10 
4. ONDERWIJS ............................................................................................................................ 11 

4.1 Aansluiting van activiteiten op het onderwijsprogramma .......................................................... 11 
4.2 Contact met docenten en het onderwijsinstituut ....................................................................... 11 
4.3 Mastergids ................................................................................................................................... 12 
4.4 Samenwerking masterverenigingen ............................................................................................ 12 

5. EXTERN .................................................................................................................................. 13 
5.1 Sponsoring ................................................................................................................................... 13 

5.1.1 Tijdig beginnen met werving van sponsoren ....................................................................... 13 
5.1.2 Sponsoring specifieke activiteiten ........................................................................................ 14 

5.2 Partners ....................................................................................................................................... 14 
5.2.1 Nieuwe en huidige partners uit het werkveld ...................................................................... 14 
5.2.2 Samenwerking met andere studieverenigingen .................................................................. 14 

5.3 Alumni ......................................................................................................................................... 15 
6. COMMISSIES .......................................................................................................................... 16 

6.1 Functieverdeling .......................................................................................................................... 16 
6.2 Commissiestructuur .................................................................................................................... 16 

6.2.1 Wijzigingen in commissies .................................................................................................... 16 
6.2.2 Commissies ........................................................................................................................... 17 

7. SAMENWERKINGSOVERLEGGEN .............................................................................................. 20 
7.1 Facultair Overleg Sociale wetenschappen (FOS) ......................................................................... 20 
7.2 Samenwerkings Overleg Faculteitsverenigingen (SOFv) ............................................................. 20 
7.3 Stichting Studieverenigingen Psychologie Nederland (SSPN) ..................................................... 20 

8. INTERN BELEID ....................................................................................................................... 21 
8.1 Kamerdienst ................................................................................................................................ 21 
8.2 Inrichting SPiN-kamer .................................................................................................................. 21 
8.3 Bestuursvergaderingen ............................................................................................................... 21 
8.4 Coaching ...................................................................................................................................... 21 
8.5 Buddysysteem ............................................................................................................................. 21 
8.6 Feedbackrondes .......................................................................................................................... 22 

9. NAWOORD ............................................................................................................................. 23 
Bijlage I Jaarplanning .................................................................................................................. 24 



   Beleid SPiN 2013-2014 
 

3 
 

1. VOORWOORD 
 
Geachte leden, 
 
Voor u ligt het beleid van het VIe bestuur der Studievereniging Psychologie in Nijmegen (SPiN). Het 
eerste lustrumjaar is achter de rug en daarom begint het VIe bestuur dit beleid met een korte 
terugblik op een fantastisch jaar vol vooruitgang en ontwikkeling. Hierna is het tijd om verder te 
kijken naar de toekomst van SPiN en bespreekt het VIe bestuur de visie die zij hierop heeft. 
 
Na vijf mooie jaren met veel ontwikkeling op verschillende vlakken, lijkt de vereniging in een rustiger 
vaarwater terecht te zijn gekomen. Nadat er in de voorgaande jaren is begonnen met het parttime 
besturen is er vorig jaar een succesvolle start gemaakt met het parttime besturen door zeven 
bestuursleden. Functies werden hierdoor minder breed en tegelijkertijd beter afgebakend, waardoor 
er ook meer ruimte ontstond voor studie. Deze invulling van het parttime besturen zorgde voor de 
nieuwe functie van Commissaris Onderwijs. Met de invoering van deze functie is er een solide basis 
gelegd voor structureel en intensief contact met het onderwijsinstituut. Daarnaast werd ook de 
functie van Commissaris Intern gescheiden in die van Formeel en Informeel, waardoor het merendeel 
van de commissies werd verdeeld over twee bestuursleden. Niet alleen op bestuurlijk maar ook op 
digitaal vlak heeft SPiN grote stappen gezet. Zo is SPiN dankzij de nieuwe site en webshop 
toegankelijker geworden voor haar leden.  
 
Waar voorgaande jaren vooral sprake was van groei en verandering, is er nu sprake van stabilisering. 
De verwachting van het VIe bestuur is dat de grootste groei wat betreft het ledenaantal achter ons 
ligt. SPiN is met haar ruim 1700 leden inmiddels een van de grootste studieverenigingen van de 
Radboud Universiteit. Bovengenoemde stabilisering geldt ook voor het aantal activiteiten dat SPiN 
organiseert. Een groot aantal activiteiten is inmiddels niet meer weg te denken en behoort daarmee 
tot het vaste repertoire van de vereniging. Leden geven echter aan dat de activiteitenplanning af en 
toe erg vol staat. Het VIe bestuur gaat daarom op zoek naar een betere balans tussen het aantal 
activiteiten en voldoende variëteit. 
 
Door de goede basis die de voorgaande besturen hebben gelegd, is er na vijf jaar ruimte ontstaan 
voor verfijning. Verfijning is bijvoorbeeld terug te vinden in de evaluatie van de nieuwe website en de 
online boekenverkoop. Het overgrote deel van de ontwikkeling van deze systemen is voltooid maar 
de scherpe randjes zullen komende jaren moeten worden bijgeschaafd. Verfijning is ook terug te zien 
in de (her)structurering van commissies en de manier waarop communicatie met deze commissies 
wordt opgepakt. Waar in de afgelopen jaren de focus heeft gelegen op invoering en vernieuwing, zal 
in de komende jaren de focus liggen op het voortbouwen en het perfectioneren. 
 
Hoewel de ontwikkeling van de vereniging stabiliseert, staat SPiN in de komende jaren ook een 
aantal nieuwe uitdagingen te wachten. Bedrijven staan niet in de rij om financieel te sponsoren, 
daardoor zullen er nieuwe benaderingen voor sponsoring moeten worden gehanteerd. Naast 
sponsoren zullen ook de leden via een andere weg bereikt moeten worden. Het wegvallen van de 
boekenverkoop aan de balie op de SPiN-kamer zorgt voor verminderd direct contact tussen SPiN-
leden en het bestuur. Het waardevolle contact dat hiermee verloren gaat, moet worden opgevangen. 
Besturen zullen op dergelijke veranderingen moeten anticiperen.  
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In dit beleid worden enkele doelen gesteld, die geconcretiseerd zijn in speerpunten. Alle doelen zijn 
terug te leiden naar de genoemde visie van stabiliseren, verfijnen en anticiperen, welke de algehele 
tendens van dit plan omschrijft. 
 
Wij hebben ontzettend veel zin om ons een jaar lang in te zetten voor deze prachtige vereniging en 
verwachten samen met alle leden een fantastisch jaar tegemoet te gaan! 
 
 

Met vriendelijke groet, 
 

Het VIe bestuur der Studievereniging Psychologie in Nijmegen 
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2. COMMUNICATIE 
 
Het VIe bestuur der SPiN hecht grote waarde aan goede communicatie met haar leden. In de 
afgelopen jaren is hier al veel in geïnvesteerd, maar volgens het VIe bestuur is er nog ruimte voor 
verbetering. Daarom zal het VIe bestuur zich dit jaar inzetten om deze communicatie verder te 
optimaliseren. Zij zal zich daarbij richten op zowel communicatie met actieve leden als op 
communicatie met reguliere leden. 
 
2.1 Commissiebegeleiding 
Sinds het IIe bestuur kent SPiN horizontale overleggen. Deze overleggen bestonden uit meerdere 
bijeenkomsten gedurende het studiejaar. Het eerste overleg had ten doel om commissieleden 
algemene informatie te verschaffen en om uitleg te geven over hun specifieke commissiefuncties. 
Latere overleggen dienden vooral het doel van evaluatie en bijsturing. Net als in de afgelopen jaren 
wil het VIe bestuur deze horizontale overleggen voeren. De invulling hiervan zal echter verschillen 
van de voorgaande jaren. Het doel is om de efficiëntie en effectiviteit van de bijeenkomsten te 
verhogen. Een eerste bijeenkomst, direct na het opstarten van het commissiejaar, zal dienen als 
plenaire inwerking. Tijdens deze inwerking wordt iedere functie uitgebreid toegelicht en behandeld 
aan de hand van casussen. Hiernaast wordt er halfjaarlijks per functie een evaluatie gehouden. 
Casussen en door commissies ondervonden problemen zullen de leidraad van deze evaluatie zijn.  
 
Na de laatste activiteit van een commissie zal er een eindevaluatie plaatsvinden. Het gesprek wordt 
geleid door de commissiebegeleider en de gehele commissie zal hierbij betrokken worden. Op deze 
manier wordt direct de dialoog aangegaan met de commissieleden. De verkregen informatie zal een 
waardevolle toevoeging zijn aan de resultaten van de actieve-ledenenquête. Daarnaast kunnen de 
besproken punten worden opgenomen in het commissiedraaiboek en dienen zij als waardevolle 
informatie voor de aanstaande commissiebegeleider. 
 
Naast bovengenoemde begeleiding en evaluatiemomenten bestaat er voor commissies de 
mogelijkheid om zelf feedbackrondes te houden. Het bestuur erkent deze interne evaluaties als 
waardevol en nuttig en zal daarom de commissies zoveel mogelijk aansturen op het organiseren 
hiervan. Wanneer hier behoefte aan is, of de situatie dit verlangt, zal de commissiebegeleider 
aanschuiven bij de gesprekken en hierin een mediërende en/of evaluerende rol spelen. 
 
De plenaire inwerking, halfjaarlijkse evaluatie, eindevaluaties en feedbackrondes zullen tijdens de 
eerste bijeenkomst van de commissie uitgebreid worden besproken. Later in het commissiejaar 
zullen de commissieleden worden herinnerd aan aanstaande bijeenkomsten.  
 
2.2 Communicatie met commissies 
Voor het VIe bestuur der SPiN is duidelijke communicatie tussen commissies onderling en 
communicatie met de commissiebegeleider van groot belang. Vorig jaar is hiervoor, voor het eerst, 
grootschalig gebruik gemaakt van het communicatiesysteem als intern communicatiemiddel.  
Dit systeem is uitgebreid geëvalueerd met behulp van de actieve-ledenenquête. De resultaten van 
deze enquête wezen uit dat het systeem meerdere technische problemen kent. Tevens kwam uit de 
enquête naar voren dat het gebruik van het systeem ook praktische problemen oplevert. Het 
communicatiesysteem heeft daartoe een aantal aanpassingen ondergaan om het 
gebruiksvriendelijker te maken en daarmee het gebruik ervan te versimpelen. De ontwikkeling van 
deze technische aanpassingen is inmiddels afgerond en het systeem is gebruiksklaar. Dit lost echter 
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niet de praktische problemen op die het gebruik van dit systeem kent. Deze problemen zullen 
hieronder worden toegelicht.  
 
Leden geven aan dat zij het gebruik van het communicatiesysteem als ingewikkeld en onprettig 
ervaren. Onder de actieve leden heeft het systeem hierdoor een slechte naam verworven en wordt 
het gebruik ervan zoveel mogelijk vermeden. Uit de actieve-ledenenquête blijkt dat het overgrote 
deel van de commissies de voorkeur geeft aan communicatie via andere kanalen, zoals Facebook of 
het mailprogramma Roundcube. Commissies zijn uit zichzelf overgestapt op andere (onofficiële) 
communicatiemiddelen buiten de commissiebegeleider om waardoor het overzicht over de 
commissie verloren raakt. 
 
Op basis van de bovenstaande punten heeft het VIe bestuur der SPiN besloten om niet verder te gaan 
met het gebruik van het communicatiesysteem. Na inventarisatie blijken er voor de communicatie 
tussen de commissie en de begeleider voldoende geschikte communicatiemiddelen beschikbaar die 
door beide partijen als functioneel en gebruiksvriendelijk ervaren worden. Echter levert de 
afschaffing van het communicatiesysteem een praktisch probleem voor de Media- en de 
Acquisitiecommissie op. Voor hen was de online omgeving van het communicatiesysteem een 
opslagplek voor documenten en een overzichtelijke plek waarin aanvragen werden gecentraliseerd. 
 
Rekening houdend met de voor de Media- en de Acquisitiecommissie specifieke problemen is er een 
afweging gemaakt tussen verschillende alternatieven. Deze afweging resulteerde in de keuze voor 
twee communicatiemiddelen, namelijk Facebook en het mailprogramma Roundcube. Tijdens de 
eerste commissiebijeenkomst zal door de commissiebegeleider een duidelijke instructie worden 
gegeven met betrekking tot het gebruik hiervan. Hieronder worden beide programma’s kort 
toegelicht. 
 
De commissieleden worden aangestuurd op het aanmaken van een Facebookgroep waaraan alle 
leden van die betreffende commissie en de commissiebegeleider worden toegevoegd. Deze groep zal 
dienen als communicatiemiddel buiten de vergaderingen om en tevens als centrale opslag voor 
documenten. De commissiebegeleider kan op deze manier, naast het lezen van de notulen, alle 
conversaties en besluiten overzien en waar nodig tijdig actie ondernemen.  
 
Het mailprogramma Roundcube is sinds het IIe bestuur in gebruik en in dat opzicht niet vernieuwend. 
De focus van dit beleidspunt ligt hierbij ook niet op het gebruik van het programma zelf maar op de 
procedures hieromtrent. Tijdens de eerste commissiebijeenkomst wordt duidelijk gemaakt dat bij 
alle promotie- en acquisitieaanvragen de commissiebegeleider door de commissie in de CC van de  
e-mail wordt gezet. Op deze manier houdt de begeleider overzicht over alle aanvragen die zijn 
gedaan maar ook over welke nog ontbreken. De aanvraag zal geschieden middels een 
standaardformulier waarbij alle relevante gegevens door de commissie worden aangeleverd. Deze 
standaardisatie zorgt voor eenduidigheid en overzicht, wat zal leiden tot tijdwinst.  
 
Om de Media- en Acquisitiecommissie een overzicht te geven van de aankomende activiteiten zal 
hen een overzicht van de jaarplanning worden gestuurd. Hierdoor kan er rekening worden gehouden 
met commissiegerelateerde drukke periodes. Op deze manier weten de commissieleden waar zij aan 
toe zijn en kunnen hun planning hier op aanpassen.  
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2.3 Promotie 
De ervaring leert dat met behulp van actieve promotie meer leden worden bereikt en daarmee 
deelname aan activiteiten wordt verhoogd. Het VIe bestuur der SPiN zal daarom, naast de reguliere 
promotie zoals Facebook en Blackboard, extra investeren in actieve promotie. Het VIe bestuur wil 
zich in het komende jaar dan ook in het bijzonder richten op actieve promotie in de vorm van ludieke 
promotie en collegepraatjes.  
 
 2.3.1 Ludieke promotie 
In de afgelopen jaren is gebleken dat ludieke promotie leidt tot extra aandacht voor activiteiten. Het 
VIe bestuur der SPiN wil dit stimuleren door budget te reserveren voor deze vorm van promotie. Een 
voorbeeld van succesvolle ludieke promotie van het voorgaande jaar is het uitdelen van broodjes 
pesto voorafgaande aan de uitwisseling naar Padova. Om aanspraak te maken op een gedeelte van 
dit budget dienen commissies zelf een aanvraag in bij hun commissiebegeleider. Tijdens de plenaire 
inwerking voor de Commissarissen Communicatie zal uitleg worden gegeven over het concept van 
ludieke promotie en zal de procedure omtrent de aanvraag worden toegelicht. Hiernaast draagt de 
commissiebegeleider zorg voor het tijdig informeren over en het attenderen op de mogelijkheid tot 
het aanvragen van ludieke promotie. De aanvragen zullen aan de hand van de volgende criteria door 
het bestuur worden beoordeeld: 

- De hoeveelheid extra promotie die de activiteit behoeft. 
- De hoeveelheid geld die nog beschikbaar is voor ludieke promotie. 
- De hoeveelheid geld die reeds aan de commissie is besteed voor ludieke promotie.  

Op deze wijze wordt getracht het beschikbare budget eerlijk over de commissies en over het jaar te 
verdelen. Ludieke promotie moet op deze manier optimaal bijdragen aan de doelstelling om SPiN-
activiteiten meer bekendheid te geven. Commissies worden hierbij actief gestimuleerd om hun 
creativiteit te gebruiken om originele promotieacties te realiseren.  
 
  2.3.2 Collegepraatjes 
Collegepraatjes hebben de afgelopen jaren aangetoond een belangrijk promotiemiddel te zijn voor 
SPiN. De ervaring leert dat deze praatjes een groot bereik hebben en een ideale manier zijn om leden 
te enthousiasmeren voor activiteiten. Daarbij blijkt uit de jaarlijkse ledenenquête dat collegepraatjes 
een gewaardeerde manier zijn om op de hoogte gehouden te worden van SPiN-activiteiten. Het VIe 
bestuur der SPiN hecht daarom erg veel waarde aan het houden van collegepraatjes. Om deze 
redenen heeft het VIe bestuur zich ten doel gesteld gedurende het komende collegejaar voor iedere 
jaargang acht maal een collegepraatje te houden. Hierbij kan gebruik worden gemaakt van 
audiovisuele middelen om de presentatie nog meer tot de verbeelding te laten spreken.  
 
  2.3.3 Facebook 
Social media zijn een steeds grotere rol gaan spelen in het leven van de studenten en zo ook voor 
SPiN-leden. In de afgelopen jaren is de vereniging met deze ontwikkeling meegegaan door het 
aanmaken van een SPiN-pagina op Facebook. Daarmee is Facebook een centrale rol gaan spelen in 
het promotiearsenaal van SPiN. Facebook wordt tegenwoordig gebruikt voor het promoten van 
activiteiten, het uitnodigen van leden voor deze activiteiten, het onder de aandacht brengen van 
(algemene) mededelingen en er is een selectie van foto’s terug te vinden die tijdens de activiteiten 
worden gemaakt. Uit de jaarlijkse ledenenquête blijkt dat ongeveer 75% van de SPiN-leden onder 
andere op de hoogte gebracht wil worden van SPiN-activiteiten door middel van Facebook. 
 
Ondanks de belangrijke positie die Facebook inneemt binnen de promotiemogelijkheden van SPiN 
zijn er nog geen plannen opgesteld betreffende het (efficiënt) gebruik hiervan. Om ook over deze 
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vorm van promotie eenduidig beleid te voeren zal door het VIe bestuur een plan worden opgesteld 
over het efficiënt gebruik van Facebook. In dit plan zal beschreven worden wat deze efficiëntie 
inhoudt en hoe dit doel bereikt gaat worden. Dit plan zal tijdens een Algemene Ledenvergadering 
worden gepresenteerd. 
 

2.3.4 Merchandise 
Dit jaar zal het VIe bestuur der SPiN een pilot starten voor het verkopen van nieuwe merchandise. 
Hierbij worden alle producten uiteraard voorzien van een SPiN-logo. Deze met logo bedrukte 
producten zullen de zichtbaarheid en daarmee de naamsbekendheid van SPiN vergroten. Daarnaast 
kan merchandise sponsortechnisch interessant zijn. Tegen een vergoeding kunnen sponsoren hun 
naam aan producten van SPiN verbinden. Daarnaast kunnen sponsoren ervoor kiezen om een deel 
van de kosten van de producten te dragen waardoor de (leden)prijs van deze producten verlaagd kan 
worden. Deze constructie heeft als voordeel dat merchandise goedkoper aan leden kan worden 
aangeboden, zonder dat SPiN hier geld op in hoeft te leveren.  
 
Voor deze pilot is gekozen om een beperkt aantal producten in bescheiden hoeveelheden aan te 
bieden. De definitieve keuze voor de te verkopen merchandise is nog niet bekend. Wel kan er 
worden gedacht in de richting van verkoop van paraplu’s, tassen en USB-sticks. Na enkele maanden 
zal de verkoop van de producten geëvalueerd worden, waarna de beslissing wordt gemaakt over 
voorzetting al dan niet beëindiging van de verkoop. Daarnaast zal de verkoop van andere producten 
en/of productgroepen worden overwogen. Wanneer de verkoop van merchandise een succes blijkt, 
zal over worden gegaan op grotere in- en verkoop van producten. Beslissingen hieromtrent zullen 
aan de ALV worden voorgelegd. 
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3. LEDENBINDING 
 
Het VIe bestuur der SPiN hecht veel waarde aan betrokkenheid met haar leden. Idealiter wordt SPiN 
door haar leden gezien als een onmisbaar deel van hun studententijd. Zo biedt SPiN haar leden de 
mogelijkheid om zich te oriënteren op het werkveld, zich te verbreden naast het studieprogramma 
en om sociale contacten te leggen. Het VIe bestuur zal in het aankomende jaar investeren in goede 
contacten met haar leden om de betrokkenheid van de leden bij SPiN te waarborgen en waar nodig 
te verbeteren. Deze doelen staan verwoord in de volgende speerpunten. 
 
3.1 Compensatie contactverlies 
Het Ve bestuur der SPiN heeft tijdens haar bestuursjaar een start gemaakt met het digitaliseren van 
een aantal diensten van SPiN. De boekenverkoop verloopt via een aan de vereniging gekoppelde 
online webshop en verloopt dus niet langer via de boekenbalie op de SPiN-kamer. Daarnaast worden 
de, eveneens op de SPiN-kamer aangeboden, samenvattingen niet meer verkocht maar is er een 
online Wiki opgezet. Samen met de voor het studiejaar 2013-2014 geplande overgang naar online 
inschrijvingen voor activiteiten heeft dit ten gevolge dat er sprake is van verminderd direct contact 
met de leden van SPiN. Immers, alle contactmomenten die op de SPiN-kamer plaatsvonden tijdens 
het leveren van bovengenoemde diensten verschuiven naar het online domein. Het VIe bestuur der 
SPiN stelt zich hierom ten doel dit contactverlies waar mogelijk te compenseren door de inzet van 
verschillende middelen. 
 

3.1.1 Themadagen 
Het organiseren van themadagen is een ludieke manier om leden de SPiN-kamer te laten bezoeken 
en hen daarbij kennis te laten maken met onder andere het bestuur, het activiteitenaanbod en hun 
mede SPiN-leden. Deze dagen werden in het afgelopen jaar altijd goed ontvangen en bezocht door 
leden en bieden voor het bestuur een uitgelezen kans om SPiN beter op de kaart te zetten. In een 
poging het ervaren contactverlies te ondervangen besluit het VIe bestuur der SPiN tot het oprichten 
van een commissie die de themadagen organiseert, genaamd de Actiecommissie. Deze commissie 
heeft ten doel het opzetten van acht groots georganiseerde themadagen. Dit houdt in dat deze 
themadagen gedurende de gehele openingstijd van de SPiN-kamer (10.00 tot 15.00 uur) zullen 
plaatsvinden. Daarnaast wordt er meer budget vrijgemaakt om de gewenste ontwikkeling te kunnen 
realiseren. Door de verruimde inlooptijden verwacht het VIe bestuur dat de leden meer verspreid 
over de dag langskomen. Hierdoor kan het VIe bestuur haar aandacht beter verdelen over de leden. 
Daarnaast verwacht het VIe bestuur dat er meer leden langs zullen komen op de SPiN-kamer, omdat 
zij de gehele dag welkom zijn.  
 

3.1.2 Zichtbaarheid bij tentamens 
Een kort, maar waardevol contactmoment met haar leden, ziet het VIe bestuur voor en/of na 
tentamens. Om te laten zien dat SPiN ook tijdens de zwaardere momenten van het studiejaar voor 
haar leden klaarstaat, wil het VIe bestuur zich richten op een vorm van ondersteuning tijdens deze 
tentamenperiodes. Dit zal geschieden door leden op ludieke wijze een steuntje in de rug te geven. 
Hierbij kan worden gedacht aan het uitdelen van pennen of flesjes water voorafgaande, of snoep na 
afloop van het tentamen. Deze vorm van promotie dient niet ten doel om activiteiten of diensten te 
promoten maar om betrokkenheid naar de leden van SPiN te tonen. Het VIe bestuur zal alle 
jaargangen minimaal één keer langsgaan.  
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  3.1.3 Maandagenda en flyer bij de boekenpakketten 
De eerdergenoemde boekenverkoop verloopt sinds het begin van het studiejaar 2013-2014 online 
via de SPiN-site. Deze boekenverkoop wordt gerealiseerd in samenwerking met StudieBoeken.com, 
welke als leverancier optreedt. Via deze leverancier is het mogelijk om flyers mee te sturen met de 
door SPiN-leden bestelde boekenpakketten. Het VIe bestuur maakt graag van deze mogelijkheid 
gebruik door flyers met daarop een activiteitenoverzicht mee te sturen. Deze promotie is een nieuwe 
vorm van exposure en zal daarmee een deel van de weggevallen directe activiteitenpromotie aan de 
boekenbalie ondervangen. Vanwege de verkoopperiodes en de daarbij behorende bestelpieken is 
het echter niet efficiënt om meer dan twee flyers per jaar te versturen. Om deze reden kunnen niet 
alle activiteiten worden vermeld op de flyer. Ter compensatie hiervan zal daarom iedere maand een 
activiteitenoverzicht worden gemaakt. Deze maandagenda zal in het Spinozagebouw worden 
verspreid.  
 
3.2 Foto’s bij activiteiten 
Voor het VIe bestuur der SPiN is het van belang dat de momenten die de vereniging samen met haar 
leden beleeft, worden vastgelegd. Voor zowel de vereniging als haar leden is het leuk om op deze 
manier herinneringen aan activiteiten te hebben. Het VIe bestuur stelt zich ten doel om tijdens alle 
SPiN-activiteiten foto’s te maken. Deze foto’s zullen binnen drie werkdagen op de site verschijnen en 
een selectie hiervan zal op Facebook worden geplaatst. Bijkomend voordeel voor SPiN is dat de 
website en Facebook daardoor waarschijnlijk beter bezocht worden. Gezien de staat van de huidige 
apparatuur zal een nieuwe camera worden aangeschaft waarvoor budget gereserveerd is. 
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4. ONDERWIJS 
 
Het VIe bestuur der SPiN stelt zich ten doel beter aan te sluiten op de behoefte van haar leden op het 
gebied van onderwijs. Uit de jaarlijkse ledenenquête, afgenomen door het Ve bestuur, blijkt dat 
ongeveer 70% van de leden studiegerelateerde activiteiten de belangrijkste activiteiten vindt die 
SPiN aanbiedt. Het VIe bestuur wil, om in deze behoefte te voorzien, de studiegerelateerde 
activiteiten beter aan laten sluiten bij de studie van de leden en deze actiever promoten. Dit doel zal 
worden bereikt door intensiever contact te onderhouden met docenten en de masterverenigingen 
van psychologie, een betere aansluiting te bieden van SPiN-activiteiten op het onderwijsprogramma 
en het opstellen en uitgeven van een mastergids. Ook zal het VIe bestuur als klankbord fungeren en 
samenwerken met de opleidingscommissie om via deze weg het onderwijs te verbeteren. 
 
4.1 Aansluiting van activiteiten op het onderwijsprogramma 
Tijdens de heidag van 16-04-2013 is gebrainstormd over een betere invulling van het contact met het 
onderwijsinstituut (OWI). Een betere aansluiting van (studiegerelateerde) activiteiten op het 
onderwijsprogramma van de bachelor Psychologie was één van de bevindingen van deze 
bijeenkomst. Geconcludeerd werd dat een betere aansluiting van activiteiten op het 
onderwijsprogramma waarschijnlijk zal leiden tot hogere opkomstpercentages. Daarnaast werd de 
optie voor het opnemen van studiegerelateerde activiteiten in het onderwijsprogramma besproken. 
Het VIe bestuur der SPiN sluit zich aan bij de tijdens de heidag getrokken conclusies en neemt de 
aanbevelingen over. Om deze aansluiting te bewerkstelligen gaat zij in overleg met het OWI. 
 
De activiteitenplanning zal dit jaar waar mogelijk worden afgestemd op de inhoud van het 
onderwijsprogramma. Dit betekent overigens niet direct dat alle activiteiten naadloos zullen 
aansluiten op de gegeven stof en daarmee puur verdiepend zijn, ook verbreding is een goede 
aansluiting op het onderwijsprogramma. Bij verdieping kan worden gedacht aan een lezing over 
cognitieve gedragstherapie aansluitend bij het vak Psychodiagnostiek. Bij verbreding kan gedacht 
worden aan een excursie naar een psychodiagnostisch centrum. Om dicht bij het op de Radboud 
Universiteit gegeven psychologie-onderwijs te blijven kiest het VIe bestuur der SPiN ervoor om 
activiteiten in ieder geval aan te laten sluiten op vakken uit één van de drie domeinen. Hiermee 
wordt bedoeld dat de activiteit inhoudelijk aansluit. Specifiek zal er per domein minimaal één 
activiteit worden aangesloten op het onderwijsprogramma en dus qua planning aansluiten op een 
vak.  
      
4.2 Contact met docenten en het onderwijsinstituut 
Docenten worden momenteel nauwelijks betrokken bij activiteiten. Het VIe bestuur der SPiN meent 
dat hier een grote, tot nu toe, onbenutte kans voor de vereniging ligt. Docenten hebben doorgaans 
invloed op studenten en bereiken hen gemakkelijk. Het VIe bestuur stelt zich ten doel om docenten 
zich meer betrokken te laten voelen bij SPiN. Dit wordt bewerkstelligd door docenten te betrekken 
bij de organisatie van activiteiten en door hen uit te nodigen om te participeren.  
 
Aandacht van docenten voor (studiegerelateerde) activiteiten van SPiN kan bijdragen aan het succes 
van deze activiteiten. Om dit te bereiken wil het VIe bestuur der SPiN docenten vijf maal per jaar een 
update sturen met een overzicht van relevante studiegerelateerde en sociale activiteiten die in de 
aanstaande periode gepland zijn. Voor de eerder genoemde activiteiten die aansluiten op het 
onderwijsprogramma, zal de desbetreffende docent persoonlijk worden benaderd met het verzoek 
om de activiteit kort onder de aandacht te brengen tijdens een college. Op deze manier worden 
activiteiten niet alleen bij studenten onder de aandacht gebracht, maar wordt SPiN als vereniging 
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ook bij de docenten onder de aandacht gebracht. Hierdoor zullen docenten een beter beeld krijgen 
van wat SPiN inhoudt en wat de vereniging kan betekenen voor studenten. Ook kunnen zij nauwer 
betrokken worden bij de organisatie van activiteiten, waar bijvoorbeeld gebruik kan worden gemaakt 
van hun netwerk. 
 
Het VIe bestuur der SPiN wil docenten aanzetten tot het bezoeken van relevante studiegerelateerde 
en sociale activiteiten. Door het bezoeken van SPiN-activiteiten geven docenten een positief signaal 
af aan studenten en fungeren zij als rolmodel. Voor studenten is het prettig om in een informele 
setting de mogelijkheid te hebben om contact te leggen met docenten.  
 
4.3 Mastergids 
De keuze voor een master is voor veel studenten een moeilijke maar desalniettemin belangrijke stap 
in hun studieloopbaan. In de praktijk blijkt dat informatie over masters op verschillende manieren en 
veelal verspreid wordt aangeboden. Informatie is niet altijd up to date, compleet of duidelijk. De visie 
van het VIe bestuur der SPiN hierop is dat deze informatie over psychologie gerelateerde 
masteropleidingen op één plek moet worden samengebracht. Het VIe bestuur wil in deze, voor 
studenten belangrijke, keuze faciliteren door het opstellen van een mastergids. Er bestaat reeds een 
mastergids, helaas is deze dusdanig verouderd dat het VIe bestuur het noodzakelijk acht deze 
ingrijpend te herzien. Het VIe bestuur zal ervoor zorgen dat deze mastergids voor het begin van het 
tweede semester gereed is. Inzage is dan mogelijk via een exemplaar op de SPiN-kamer of digitaal via 
de website van SPiN.  
 
4.4 Samenwerking masterverenigingen 
Een goed contact met de master studieverenigingen is van groot belang voor SPiN. Het overgrote 
deel van de leden van SPiN stroomt immers door naar één van de masters in Nijmegen en de daarbij 
behorende verenigingen. Goed contact en overleg zorgen ervoor dat leden van beide verenigingen 
optimaal bediend kunnen worden.  
 
Op het gebied van activiteiten wil het VIe bestuur der SPiN de samenwerking met de 
masterverenigingen verder verbreden. Door deze intensievere samenwerking kunnen SPiN-leden al 
tijdens hun bachelorjaar op een laagdrempelige manier in contact komen met masterstudenten en  
masterverenigingen. De focus zal hierbij liggen op studiegerelateerde activiteiten zoals lezingen, 
trainingen en excursies. Veel van deze activiteiten kunnen voor zowel bachelor als masterstudenten 
interessant zijn en bedienen daarmee dus beide doelgroepen. Daarnaast kunnen sociale activiteiten 
aan bod komen. Het VIe bestuur der SPiN stelt zich ten doel om drie activiteiten samen met de 
masterverenigingen te organiseren. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



   Beleid SPiN 2013-2014 
 

13 
 

5. EXTERN 
 
In de afgelopen jaren is er veel vooruitgang geboekt op het gebied van extern beleid. Voorgaande 
besturen der SPiN hebben verschillende ontwikkelingen bewerkstelligd en samenwerkingen 
gerealiseerd. In het kader van sponsoring is er een Acquisitiecommissie opgericht die zich intensief 
richt op de werving van sponsoren. Deze commissie heeft in het afgelopen jaar veel nieuwe kennis 
en ervaring opgedaan in de processen van het acquireren. Hierdoor kan er in het komende jaar een 
productieve start worden gemaakt met de Acquisitiecommissie.  
 
Op het gebied van externe partijen hebben vorige besturen der SPiN samenwerkingen gerealiseerd 
met partners uit het werkveld en met andere studieverenigingen. Daarnaast zijn er door het Ve 
bestuur evaluaties uitgevoerd over een groot deel van de samenwerkingen met de huidige partners 
en is er gekeken naar de wensen van de alumni met de alumni-enquête. Tot slot is er een database 
aangemaakt van alle externe contacten en zijn de gegevens van alumni verzameld in een 
alumnibestand.  
 
Het VIe bestuur der SPiN acht het van belang dat deze ontwikkelingen worden doorgezet. In het 
komende jaar wil het VIe bestuur zich daarom inzetten voor een kwalitatieve verbetering van de 
activiteiten om de aantrekkelijkheid te verhogen. Dit zal worden bewerkstelligd met behulp van 
sponsoring en het creëren van een lagere drempel voor de SPiN-leden om de activiteiten te 
bezoeken door ook sponsoring in de toegangsprijzen te steken. Hiernaast wil het VIe bestuur SPiN-
leden de mogelijkheid bieden om zich naast de studie Psychologie te verbreden, door activiteiten aan 
te bieden die in samenwerking met andere studieverenigingen zijn georganiseerd, alsmede 
meeloopdagen, trainingen en/of studiegerelateerde bijbaantjes aan te bieden. Dit zal zij 
bewerkstelligen  de volgende speerpunten. 
 
5.1 Sponsoring 
Het VIe bestuur der SPiN heeft zich ten doel gesteld om een sponsorbedrag van in totaal 3500 euro te 
acquireren, waarvan 3000 euro aan hoofdsponsoring en 500 euro aan algemeen sponsorgeld. De 
benoemde 3000 euro aan hoofdsponsoring staat vastgesteld in een contract met Café Van Buren. 
Het huidige contract is vastgesteld door het Ve bestuur der SPiN en de looptijd hiervan is drie jaar 
(van 1 september 2012 tot 1 oktober 2015). Het algemeen sponsorgeld zal worden opgehaald in 
samenwerking met de Acquisitiecommissie. Naast sponsoring in de vorm van financiële middelen zal 
er dit jaar ook worden gezocht naar alternatieve vormen van sponsoring. Hierbij valt te denken aan 
sprekers voor activiteiten of sponsoring in de vorm van goederen, zoals kleding en 
boodschappenpakketten. De gestelde doelen worden behaald door het tijdig beginnen met werving 
van sponsoren en de focus op het zoeken naar sponsoren voor specifieke activiteiten. 
 

5.1.1 Tijdig beginnen met werving van sponsoren 
De Commissaris PR zal dit jaar wederom in samenwerking met de Acquisitiecommissie bedrijven 
benaderen om sponsoren te werven. Door het tijdig opstarten van de werving van sponsoren worden 
sponsoren aangesproken die hun sponsorgeld in de eerste helft van het academisch jaar uitgeven. 
Concreet houdt dit in dat voor het collegejaar 2013-2014 de Acquisitiecommissie in oktober zo snel 
mogelijk van start gaat met het benaderen van bedrijven. Voor het collegejaar 2014-2015 betekent 
dit dat de Acquisitiecommissie al in september 2014 wordt opgestart en op die manier in 
samenwerking met de kandidaatscommissaris PR direct kan beginnen met contact leggen met 
bedrijven en acquireren. Ter bevordering van de professionaliteit en de efficiëntie van de leden van 
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de Acquisitiecommissie zullen aan het begin van het studiejaar twee trainingen aangeboden worden 
waardoor zij acquisitievaardigheden kunnen ontwikkelen en/of  verbeteren. 
 

5.1.2 Sponsoring specifieke activiteiten 
Het VIe bestuur der SPiN zal zich bij de werving van sponsoren dit jaar onder andere focussen op 
specifieke activiteiten. Bedrijven zullen hierbij benaderd worden met de optie om niet alleen de 
vereniging als geheel, maar ook specifieke activiteiten te sponsoren. Het sponsoren van een concrete 
activiteit is voor veel bedrijven waarschijnlijk aantrekkelijker dan het sponsoren van de vereniging als 
geheel. De sponsor kan immers gericht promoten tijdens activiteiten die passen bij de ‘branding’ van 
het bedrijf. Het VIe bestuur zal sponsoren zoeken voor ten minste twee grote activiteiten, zoals het 
gala of het congres. Door deze sponsoring kunnen bijvoorbeeld de toegangsprijzen voor leden verder 
verlaagd worden, waarmee de toegankelijkheid van deze activiteiten wordt vergroot. Daarnaast 
kunnen de financiële middelen worden ingezet om activiteiten grootser op te zetten en zodoende de 
aantrekkelijkheid te vergroten. Hierbij kan gedacht worden aan interessante sprekers, luxe lunches, 
aantrekkelijke locaties en soortgelijke kwalitatieve verbeteringen.  
 
5.2 Partners 
Het VIe bestuur der SPiN hecht veel waarde aan samenwerking met externe partners. Door 
samenwerkingen met externe partners, krijgen SPiN-leden de kans om buiten de grenzen van de 
studie Psychologie te kijken. Dit studiejaar stelt het VIe bestuur zich dan ook ten doel nieuwe 
samenwerkingen met externe partijen aan te gaan en de huidige samenwerkingen te intensiveren.  
 

5.2.1 Nieuwe en huidige partners uit het werkveld 
Dit studiejaar zullen er ten minste vier nieuwe samenwerkingen met partners uit het werkveld 
worden gerealiseerd. Het VIe bestuur zal in ieder studiedomein (Brein, Gedrag en Persoon) ten 
minste één partner zoeken. De bovengenoemde samenwerkingen worden voornamelijk gericht op 
meeloopdagen, trainingen en/of studiegerelateerde bijbaantjes.  
 
Het VIe bestuur stelt zich, naast het op zoek gaan naar nieuwe contacten, ook ten doel om lopende 
contacten met huidige partners actief te onderhouden. Dit wordt gedaan door bestaande 
samenwerkingen te evalueren en door daarnaast te kijken naar de mogelijkheden om bestaande 
samenwerkingen te intensiveren. Een voorbeeld van het intensiveren van een samenwerking is het 
uitbreiden van de bestaande samenwerkingsovereenkomst. 
 

5.2.2 Samenwerking met andere studieverenigingen 
In de afgelopen jaren zijn er goede samenwerkingen gerealiseerd met studieverenigingen van andere 
studies. Het VIe bestuur der SPiN is van mening dat dergelijke samenwerkingen voordelen voor zowel 
SPiN-leden als voor leden van andere studieverenigingen opleveren. Andere verenigingen hebben 
vaak een andere kijk op zaken waardoor nieuwe activiteiten kunnen worden neergezet. Daarnaast is 
het netwerk van twee verenigingen samen groter en worden meer studenten aangesproken door 
deze activiteiten. Dit maakt het wellicht interessanter voor bedrijven om dergelijke activiteiten te 
sponsoren. Samenwerkingen met andere studieverenigingen zijn bovendien een mooie gelegenheid 
om SPiN meer naamsbekendheid te geven. In het komende jaar zullen er dan ook ten minste zes 
activiteiten in samenwerking met andere studieverenigingen worden georganiseerd, waarvan drie 
met masterverenigingen. 
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5.3 Alumni 
Het aantal alumni binnen SPiN is in de afgelopen jaren aanzienlijk gegroeid. SPiN-alumni kunnen veel 
voor SPiN betekenen vanwege hun ervaringen en connecties binnen het werkveld. Het VIe bestuur 
der SPiN acht het daarom van groot belang goed contact te onderhouden met deze groep. Uit 
resultaten van de alumni-enquête, uitgevoerd door het Ve bestuur, blijkt dat 80% van de alumni 
behoefte heeft aan het jaarlijks bijwonen van één sociale en één studiegerelateerde activiteit. In het 
komende jaar zullen er daarom twee alumniactiviteiten worden georganiseerd. Verder worden zij 
graag op de hoogte gehouden van ontwikkelingen binnen SPiN. Daarom zullen de alumni vier maal 
een update omtrent de laatste ontwikkelingen binnen SPiN ontvangen. Deze update zal zich qua 
inhoud specifiek richten op de alumni, zo kunnen alumni via deze update geïnformeerd worden over 
belangrijke veranderingen binnen SPiN of kan er gepromoot worden voor aanstaande alumni-
activiteiten.  
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6. COMMISSIES 
 
6.1 Functieverdeling 
Het VIe bestuur der SPiN zal net als in de voorgaande jaren de voorzitters van commissies aanwijzen 
met behulp van de kennis van het vorige bestuur. Uit ervaring van voorgaande besturen blijkt dat 
een goede voorzitter een belangrijke succesfactor is voor het functioneren van een commissie. Een 
voorzitter die overzicht kan houden en goed communiceert met de commissie én het bestuur zorgt 
voor een plezierige samenwerking. Door het aanwijzen van een voorzitter wil het VIe bestuur de 
efficiëntie van de commissies verhogen. De overige functies binnen een commissie worden tijdens de 
eerste commissievergadering verdeeld door en tussen de commissieleden.  
 
De Commissaris Communicatie zal dit jaar slechts verantwoordelijk zijn voor de acquisitie- en 
promotieaanvragen. Om ervoor te zorgen dat de Acquisitie- en Mediacommissie voldoende tijd 
hebben om de aanvragen te verwerken, is ervoor gekozen om per commissie één Commissaris 
Communicatie aan te stellen die verantwoordelijk zal zijn voor tijdig indienen van alle aanvragen. Het 
is voor de Acquisitie- en Mediacommissie, en daarmee voor het bestuur, van groot belang ervoor te 
zorgen dat er een duidelijk overzicht is van ingediende aanvragen. In de Acquisitie- en 
Mediacommissie zal de Commissaris Communicatie verantwoordelijk zijn voor het verwerken van 
deze aanvragen. Voor deze twee commissies zal het VIe bestuur der SPiN met behulp van het vorige 
bestuur daarom een Commissaris Communicatie aanwijzen.  
 
6.2 Commissiestructuur 
De commissiestructuur zal ten opzichte van vorig jaar grotendeels behouden blijven. Echter wordt 
gemerkt dat er onder SPiN-leden helaas nog onduidelijkheid bestaat over de invulling van bepaalde 
commissies. In een poging om duidelijkheid te creëren worden enkele wijzigingen in de 
commissiestructuur aangebracht, welke hieronder worden besproken. Allereerst worden hierbij 
wijzigingen in de commissiestructuur besproken en vervolgens de naamgeving van commissies. 
Tenslotte wordt een overzicht van alle commissies en hun activiteiten gegeven.  

 
6.2.1 Wijzigingen in commissies 

De uitgave van de almanak is de afgelopen drie jaar niet altijd even succesvol gebleken. De 
verkoopcijfers voldeden niet aan de verwachtingen en het break-even point is nog nooit behaald. De 
animo voor de almanakken in hun huidige vorm is gering en de moeite en inzet die een commissie 
erin steekt is vele malen groter dan de opbrengst ervan. Het VIe bestuur der SPiN heeft daarom 
besloten niet verder te gaan met het uitbrengen van een jaarlijkse almanak en daarmee ook de 
Almanakcommissie niet te continueren. Wel pleit het VIe  bestuur voor het uitbrengen van een 
Lustrumalmanak in 2018. Voor de ontwikkeling van een dergelijke almanak zal jaarlijks een bedrag 
worden gereserveerd.  
 
Met het wegvallen van de boeken- en samenvattingenverkoop op de SPiN-kamer valt ook de 
noodzaak van een Boekencommissie weg. Het VIe bestuur heeft dan ook besloten om de 
Boekencommissie niet te continueren. De sociale functie van de Boekencommissie zal 
vanzelfsprekend worden opgevangen door het VIe bestuur zelf. 
 
Het wegvallen van de Boekencommissie heeft geleid tot de oprichting van een nieuwe commissie, 
genaamd de Actiecommissie. Tijdens het afgelopen jaar heeft het Ve bestuur de ene helft en de 
Boekencommissie de andere helft van de themadagen georganiseerd. De Actiecommissie zal dit jaar 
acht themadagen organiseren, met als doel de leden naar de SPiN-kamer te trekken en hen kennis te 
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laten maken met het bestuur, het activiteitenaanbod en hun mede SPiN-leden. Hiermee wordt 
getracht het contactverlies, wat gepaard gaat met het wegvallen van de boeken- en 
samenvattingenverkoop, op te vangen. Om de themadagen groter op te zetten is er gekozen voor 
een aparte commissie en het reserveren van meer budget.  
 
De Padova-uitwisselingscommissie organiseert eenmalig in het eerste semester de tweede helft van 
de uitwisseling van het studiejaar 2012-2013. Concreet houdt dit in dat deze commissie het 
programma verzorgt voor de Italiaanse studenten uit Padova.  
 
Naast het wegvallen van twee commissies en de oprichting van één nieuwe en één tijdelijke 
commissie worden ook een aantal minder ingrijpende veranderingen doorgevoerd. Het VIe bestuur 
der SPiN stelt wijzigingen in de naamgeving van een aantal commissies voor en wil daarnaast een 
aantal activiteiten bij andere commissies onderbrengen. 
 
 De naam van de ‘Carrière- & Excursiecommissie’ wordt veranderd in ‘Werkveldcommissie’. 

Volgens het VIe bestuur der SPiN beschrijft deze naam duidelijker het soort activiteiten dat 
deze commissie organiseert.  De activiteiten zijn specifiek gericht op het werkveld, waardoor 
de naam Werkveldcommissie de lading beter dekt.  

 De ‘Training- & Informatiecommissie’ wordt de ‘Training- & Infocommissie’. 
 De ‘Lezing- & Debatcommissie’ wordt de ‘Lezingcommissie’.  
 In de voorgaande jaren organiseerde de ‘Congrescommissie’ één groot congres. Daar wordt 

dit jaar verandering in gebracht, aangezien er naast een groot congres ook een debat zal 
worden georganiseerd door deze commissie. De commissie zal dan ook de naam ‘Congres- & 
Debatcommissie’ krijgen.  

 De ‘Activiteitencommissie’ krijgt de naam ‘Socioculturele commissie’. Aangezien alle 
commissies van SPiN activiteiten organiseren, schept deze nieuwe naam volgens het VIe 
bestuur duidelijkheid voor de leden. Deze naamsverandering omvat specifieker het soort 
activiteiten dat de commissie dit jaar zal organiseren. In deze commissie maakt één sociale 
activiteit plaats voor een extra culturele activiteit.  

 De ‘SPiN-commissie’ krijgt de naam ‘Integratiecommissie’. Alle commissies zijn immers 
commissies van SPiN. Deze nieuwe naam zorgt daarom voor meer verduidelijking, aangezien 
het doel van de commissie is dat studenten geïntegreerd worden met verschillende groepen, 
zoals ouders, docenten en eerstejaars. 

 De ‘Internationaliseringscommissie’ is na evaluatie door het Ve bestuur opgesplitst in twee 
nieuwe commissies, namelijk de ‘Buddyprojectcommissie’ en de ‘Uitwisselingscommissie’. 
Het buddyproject en de uitwisseling zijn twee te grote activiteiten om door één commissie 
georganiseerd te worden. Door het opsplitsen van deze commissie kan er in beide projecten 
meer energie en tijd worden gestoken.  

 De ‘Promotiecommissie’ krijgt de naam Mediacommissie. 
 
Uit de resultaten van de heidag van 16-04-2013 is gebleken dat men een teveel aan SPiN-activiteiten 
ervaart. Door het aantal activiteiten te verlagen, hoopt het VIe bestuur de leden in hun behoeftes te 
voorzien. In totaal zullen er 52 activiteiten plaatsvinden, waarvan 25 studie- en werkveldgerelateerde 
en 27 niet-studiegerelateerde. Daarnaast zullen er zes reizen, acht themadagen en acht buddy-
activiteiten plaatsvinden. De activiteiten zullen gelijkmatig over het jaar worden verspreid. 

 
6.2.2 Commissies 

Studie- en werkveldgerelateerde commissies 
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Congres- & Debatcommissie 
Deze commissie organiseert een congres met een studiegerelateerd thema en een groot debat.  
 
Lezingcommissie 
Deze commissie organiseert negen lezingen, waarvan minimaal twee TED-Talks.  
 
Oriëntatiecommissie 
Deze commissie organiseert in samenwerking met het SPS-NIP de Therapieëndag en Experience Your 
Future.  
 
Tijdschriftcommissie 
Deze commissie publiceert vijf edities van het tijdschrift de HersenSPiNsels.  
 
Training- & Infocommissie  
Deze commissie organiseert zes trainingen om de studenten vaardigheden bij te kunnen brengen, 
zoals een training presenteren. Tevens zal deze commissie de mastervoorlichting organiseren. 
 
Werkveldcommissie 
Deze commissie organiseert de Bedrijvendag en vier werkveldexcursies. 

 
Niet-studiegerelateerde commissies 
 
Actiecommissie 
Deze commissie organiseert acht themadagen.  
 
Buddyprojectcommissie 
Deze commissie organiseert per semester vier activiteiten voor de internationale studenten en hun 
buddy’s.  
 
Feestcommissie 
Deze commissie organiseert en promoot acht themafeesten.  
 
Galacommissie 
Deze commissie organiseert het gala.  
 
Integratiecommissie 
Deze commissie organiseert vijf activiteiten om de studenten met verschillende groepen te 
integreren, waaronder docenten en ouders. Hieronder valt ook de organisatie voor het 
eerstejaarsweekend en twee alumni activiteiten.  
 
Socioculturele commissie 
Deze commissie organiseert Psypop, twee culture activiteiten en twee sociale activiteiten.  
 
 
SocialCie 
Deze commissie organiseert vijf activiteiten voor actieve leden, waaronder het actieve leden 
weekend.  
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Sportcommissie 
Deze commissie organiseert de Batavierenrace en twee sportactiviteiten.  
 
Reizencommissies 
 
Padova-uitwisselingcommissie 
Deze commissie organiseert de uitwisseling van Padova-studenten in Nederland. 
 
Skireiscommissie 
Deze commissie organiseert een wintersportreis.  
 
Stedentripcommissie 
Deze commissie organiseert een stedentrip en een ludieke reis.  
 
Studiereiscommissie 
Deze commissie organiseert een studiereis. Onderdeel van deze reis zijn studiegerelateerde, 
culturele en sociale activiteiten.  
 
Uitwisselingcommissie 
Deze commissie organiseert een uitwisseling van en naar het buitenland.  
 
Ondersteunende commissies 
 
Acquisitiecommissie 
Deze commissie is samen met de Commissaris PR verantwoordelijk voor de acquisitie van de 
vereniging. Hierbij zal de commissie zich hoofdzakelijk richten op sponsoring, sponsoraanvragen van 
commissies (hierbij valt te denken aan borrels of goodiebags en het verkopen van advertentieruimte 
in de HersenSPiNsels). Daarnaast zal de commissie in samenwerking met de Commissaris PR de 
database met externe contacten bijhouden en uitbreiden.  
 
Mediacommissie 
Deze commissie is verantwoordelijk voor het maken van het promotiemateriaal van SPiN zoals flyers, 
posters en filmpjes. 
 
ALV-commissie 
Deze commissie is verantwoordelijk voor het organiseren van de Algemene Ledenvergaderingen. Zij 
bestaat uit een technisch voorzitter en een technisch notulist.  
 
Verenigingsorganen  
 
Kascontrolecommissie 
De Kascontrolecommissie is het orgaan dat het handelen van de penningmeester controleert.  
 
Raad van Advies 
De Raad van Advies is een ondersteunend aanspreekpunt voor het bestuur bij vragen of problemen. 
Ze vergadert niet op regelmatige basis, maar enkel wanneer het bestuur om advies vraagt. 
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7. SAMENWERKINGSOVERLEGGEN 
 
SPiN neemt momenteel deel aan een aantal samenwerkingsoverleggen, welke een vaste plek hebben 
gekregen binnen de vereniging. Tijdens deze overleggen worden gezamenlijke doelen opgesteld en 
nagestreefd. Zo vindt bijvoorbeeld het succesvolle S-feest zijn oorsprong in een van deze 
samenwerkingsoverleggen. Door het geven van activiteitenupdates wordt SPiN tevens in de spotlight 
gezet bij andere verenigingen. Gezien het belang van deze overleggen voor SPiN, de rol die ze spelen 
binnen de vereniging en om inzicht te geven in de inhoud ervan, worden ze hier kort genoemd en 
toegelicht. 
     
7.1 Facultair Overleg Sociale wetenschappen (FOS) 
Het FOS is een samenwerkingsoverleg waarbij alle studieverenigingen en de medezeggenschap 
(Facultaire Studentenraad en Assessor) van de Faculteit der Sociale Wetenschappen (FSW) aanwezig 
zijn. Het overleg heeft als doel om over facultaire aangelegenheden of actuele vraagstukken te 
discussiëren. Het FOS vindt één maal per twee maanden plaats. 
 
SPiN zal bij de bijeenkomsten van het FOS vertegenwoordigd worden door twee bestuursleden en 
actief bijdragen aan het overleg. Hierbij zullen updates worden gegeven over de stand van zaken 
binnen de vereniging en over de activiteitenplanning. Ook zal dit overleg dienen als platform voor 
samenwerkingen met de aanwezige studieverenigingen. 
 
7.2 Samenwerkings Overleg Faculteitsverenigingen (SOFv) 
Het SOFv is een koepel waarin de studieverenigingen van Nijmegen zijn verenigd. De verschillende 
studieverenigingen vormen hierbij de leden en het bestuur bestaat uit studenten van verschillende 
studierichtingen. De leden van het SOFv komen één keer in de zes weken bijeen. 
 
SPiN zal bij de bijeenkomsten van het SOFv vertegenwoordigd worden door minimaal twee 
bestuursleden. Tijdens het overleg geven alle verenigingen een update van activiteiten die zij in de 
komende tijd organiseren. Daarnaast zullen relevante zaken betreffende SPiN of het onderwijs 
worden besproken. 
 
7.3 Stichting Studieverenigingen Psychologie Nederland (SSPN) 
Deze stichting is een overkoepelend orgaan van de tien studieverenigingen voor 
psychologiestudenten in Nederland. De verenigingen die verenigd zijn in de SSPN komen bijeen om 
te discussiëren over actuele vraagstukken binnen de verenigingen of het psychologieonderwijs. 
Samen maken de verenigingen zich sterk voor de algemene belangen van de psychologie 
studieverenigingen. Dit jaar organiseert de SSPN het Landelijk Psychologie Symposium (LPS) voor alle 
psychologiestudenten in Nederland. De leden van de SSPN komen één keer in de zes weken bijeen. 
Deze bijeenkomsten vinden telkens in een andere stad plaats. 
 
SPiN zal bij de overleggen van de SSPN vertegenwoordigd worden door twee bestuursleden en actief 
bijdragen aan discussies en het oplossen van vraagstukken. Daarnaast zal SPiN een bijdrage leveren 
aan het opzetten van het Landelijk Psychologie Symposium, SPiN vervult daarbij de rol van 
penningmeester.  
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8. INTERN BELEID 
 
8.1 Kamerdienst 
De SPiN-kamer zal, net zoals in het voorgaande jaar, dagelijks geopend zijn tussen 10.00 en 15.00 uur 
voor alle leden. SPiN-leden kunnen dan op de kamer terecht voor vragen, het kopen van 
merchandise, inschrijvingen (voor zover deze nog niet online plaatsvinden) en koffie en thee. 
Daarnaast kunnen actieve leden op de SPiN-kamer werken aan hun commissiewerk en indien nodig 
hiervoor printen. Gedurende de officiële openingstijden zullen er altijd minimaal twee bestuursleden 
aanwezig zijn op de kamer. Zij werken dan aan hun bestuurswerk, staan leden te woord en nodigen 
leden eventueel uit voor een kop koffie of thee. 
 
De SPiN-kamer dient twee functies. Aan de ene kant wordt de kamer gebruikt als kantoor voor het 
bestuur, als werkplek voor de commissies en als plek waar leden met vragen terecht kunnen. Aan de 
andere kant is de SPiN-kamer een plek voor leden om een kop koffie of thee te halen, om een 
gezellig praatje te maken, om andere leden te ontmoeten en te ontspannen. Er is gekozen om deze 
tweedeling terug te laten komen in de indeling van de openingstijden. Van 10.00 tot 12.00 uur en 
van 14.00 tot 15.00 dient de SPiN-kamer een kantoorfunctie. Hierbij is het hoofdzakelijke doel het 
verrichten van bestuurs- en commissiewerk en algemene bestuurstaken. Van 12.00 tot 14.00 uur 
dient de kamer een sociale functie waarbij het bestuur zich hoofzakelijk zal richten op het contact 
met leden. 
 
8.2 Inrichting SPiN-kamer 
Met het wegvallen van de boekenbalie komt er op de SPiN-kamer ruimte vrij om deze her in te 
richten. Het VIe bestuur der SPiN wil in het komende jaar kijken hoe de kamer heringericht kan 
worden om de kamer aantrekkelijker te maken voor leden en daarmee de sociale functie meer tot 
zijn recht te laten komen. Hierbij kan bijvoorbeeld gedacht worden aan het creëren van een zithoek. 
 
8.3 Bestuursvergaderingen 
Bestuursvergaderingen zullen net als voorgaande jaren één keer per week plaatsvinden met daarbij 
als uitgangspunt dat alle bestuursleden aanwezig zijn. Indien nodig kunnen er meerdere 
vergaderingen per week plaatsvinden. In verband met de reizen die SPiN organiseert kan het 
voorkomen dat een gedeelte van het bestuur een week lang niet in de gelegenheid is om te 
vergaderen. In deze gevallen zal er toch worden vergaderd maar dan slechts over noodzakelijke 
punten. 
 
8.4 Coaching 
Ieder bestuurslid wordt begeleid door een eigen coach. Deze coach zal het bestuurslid gedurende het 
jaar bijstaan en waar gewenst adviseren. De coach wordt door het bestuurslid zelf gekozen en de 
frequentie en precieze invulling van de gesprekken zijn door het bestuurslid en de coach zelf te 
bepalen. Aangezien een coach niet direct betrokken is bij het bestuurschap kijkt hij of zij met een 
andere blik tegen zaken aan. Daarnaast kan een coach als vertrouwenspersoon fungeren en kunnen 
bijvoorbeeld persoonlijke zaken besproken worden alvorens deze worden teruggekoppeld naar het 
bestuur.  
 
8.5 Buddysysteem 
Ieder bestuurslid heeft een buddy. Middels het buddysysteem worden twee of meer bestuursleden 
aan elkaar gekoppeld. Zij zullen elkaar gedurende het jaar op de hoogte houden van elkaars 
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bestuurlijke bezigheden die niet in de vergadering worden besproken. Het buddysysteem dient ter 
controle van elkaar, je ziet direct wanneer zaken niet of niet goed lopen. Daarnaast kunnen buddies 
elkaar opvangen bij een onverwachts uitval van één van de bestuursleden.  
 
8.6 Feedbackrondes 
Omdat interne cohesie van belang is voor een goed functionerend bestuur, plant de voorzitter een 
aantal keer per jaar feedbackrondes in. Deze rondes dienen als feedbackmoment op zowel elkaars 
functiespecifieke als persoonlijk functioneren binnen het bestuur. Feedbackrondes kunnen tevens op 
verzoek van één van de bestuursleden worden georganiseerd.  
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9. NAWOORD 
 
Geachte leden, 
 
In dit beleid heeft u zowel de visie als de doelen van het VIe bestuur der SPiN kunnen lezen. 
Samenvattend heeft het VIe bestuur de volgende visie opgesteld: stabilisatie in de vorm van 
handhaving van de huidige situatie. Verfijning waarbij scherpe randjes worden bijgeschaafd en er 
geperfectioneerd wordt. Anticipatie, waarbij het VIe bestuur adequaat reageert op veranderingen en 
zich flexibel opstelt.  
 
Met veel plezier en genoegen heeft het VIe bestuur der SPiN aan dit beleid gewerkt en geschaafd tot 
wat het nu is. Dit stuk staat echter niet op zichzelf. Met grote trots bouwt het VIe bestuur voort op de 
brede basis die voorgaande besturen hebben gelegd. Zonder deze basis was het niet mogelijk 
geweest om deze visie tot stand te kunnen brengen. Graag bedankt het VIe bestuur dan ook alle 
voorgaande besturen der SPiN hartelijk voor hun harde werk en tomeloze inzet voor de 
studievereniging.  
 
Het VIe bestuur der SPiN hoopt samen met haar leden en oud-bestuursleden een geweldig jaar 
tegemoet te gaan. Daartoe zal het VIe bestuur zich met hulp van alle betrokkenen volledig inzetten 
om de in dit beleid gestelde doelen te realiseren. Rest ons niets anders dan u een fantastisch SPiN-
jaar toe te wensen. 
 
 

Met vriendelijke groet, 
 

Het VIe bestuur der Studievereniging Psychologie in Nijmegen 
 

Fenna Dekkers 
Ilse Baijens 

Bas Romeijn 
Rinske Knoest 

Chris van Heijster 
Jeroen Weerwag 
Marjam Bahari 
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Bijlage I Jaarplanning 
 

Oktober 
16e: Feest 1 
 
November 
11e: Themadag 1 
12e: Socialcie 1 
13e: Buddyactiviteit 2 
20e: Feest 2 
25e: Lezing 1 
26e: Training 1  
 
December 
3e: Buddyactiviteit 3 
5e: Themadag 2 
10e: Socioculturele activiteit 1 
11e: Lezing 2 
11e-15e: Uitwisseling Padova in Nijmegen 
17e: Serious Request Feest 
 
Januari 
7e: Themadag 3 
7e: Socialcie 2 
8e: Docent-studentlunch 
9e: Sport 1 
14e: Gala 
15e: Lezing 3 
16e: Buddyactiviteit 4 
31e: Alumni activiteit 1 
 
Februari 
4e: Debat 
6e: Socioculturele activiteit 2 
7e-16e: Skireis 
10e: Excursie 1 
11e: Buddyactiviteit 5 
12e: Feest 3 
17e: Ouderdag 
19e: Lezing 4 
19e: Themadag 4 
21e-23e: Stedentrip 
25e: Training 2 
26e: Psypop 
 
Maart 
6e: Buddyactiviteit 6 
11e: Mastervoorlichting 
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12e- 17e: Uitwisseling in Nijmegen 
13e: Excursie 2 
17e: Lezing 5 
18e: Themadag 5 
19e: Feest 4 
21e-23e: Actief Leden Weekend 
25e-26e: Experience Your Future 
27e: Sport 2 
 
April 
4e: Alumni activiteit 2 
11e: Sport 3 
15e: Themadag 6 
15e: Training 3 
17e: Buddyactiviteit 7 
18e-25e: Studiereis 
22e: Lezing 6 
23e: Feest 5 
 
Mei 
7e: Therapieëndag 
9e-11e: Batavierenrace 
13e: Congres 
14e-19e: Uitwisseling naar Buitenland 
14e: Feest 6 
19e: Training 4 
21e: Excursie 3 
23e-25e: Ludieke reis 
26e: Lezing 7 
27e: Socioculturele activiteit 3 
 
Juni 
3e: Sociocultureel  4 
3e: Buddyactiviteit 8 
4e: Training 5 
16e: Excursie 4 
18e: Feest 7 
24e: Lezing 8 
25e: Themadag 7 
 
September 
9e: Themadag 8 
10e: Feest 8 
17e: Bedrijvendag 
22e: Training 6 
24e: Lezing 9 
26e-28e: Eerstejaarsweekend 
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