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1. VOORWOORD  
 
Geachte Algemene Ledenvergadering, 
 
Voor u ligt het beleid van het VIIe bestuur der Studievereniging Psychologie in Nijmegen (SPiN). In de 
afgelopen weken is hard aan dit beleid gewerkt. Hiermee willen we u een zo goed en zo volledig 
mogelijk beeld geven van de plannen en verwachtingen waar het bestuur haar jaar mee begint. 
 
In de afgelopen zes jaar hebben alle verschillende besturen der SPiN ieder hun eigen stempel gedrukt 
op de vereniging. Dankzij hun unieke inbreng en harde werk heeft SPiN al jong een rijke geschiedenis. 
Deze geschiedenis zal alleen maar verder groeien naarmate de vereniging ouder wordt, daarom moet 
er een goed plan opgesteld worden voor de toekomst. De voorgaande besturen hebben hier reeds 
hun steentje aan bijgedragen. Het VIIe bestuur beschouwt het als haar taak om dit nog verder uit te 
werken en daarmee ook haar afdruk op de vereniging achter te laten. Dit zal zij doen aan de hand 
van haar speerpunten, te weten toegankelijkheid, modernisering en internationalisering en 
integratie.  
 
Het VIIe bestuur wil dat SPiN door haar leden gezien blijft worden als een open en toegankelijke 
vereniging. Met het wegvallen van de boekverkoop vanuit de kamer is de vereniging echter een 
belangrijk contactmoment met haar leden verloren. Om dit verlies op te vangen heeft het VIe bestuur 
activiteiten op en rond de kamer georganiseerd, waardoor SPiN-leden toch naar de kamer blijven 
komen. Het VIIe bestuur gaat deze activiteiten voortzetten en uitbreiden met bijvoorbeeld een 
leenservice. Daarnaast wil zij zichzelf toegankelijker maken voor haar leden, zodat de afstand tussen 
het bestuur en de leden wordt verkleind. Hierdoor, en door het actief stimuleren van betrokkenheid 
bij de vereniging, verwacht het bestuur de familiaire sfeer waar SPiN bekend om staat te behouden 
en te verbeteren. 
 
Om haar leden een divers en uitgebreid activiteitenaanbod te kunnen blijven bieden, moet SPiN als 
vereniging met haar tijd mee blijven gaan. Het VIIe bestuur stelt zich dan ook ten doel om in het 
aankomende jaar verschillende kwesties te onderzoeken en uit te werken, met als doel de toekomst 
van SPiN te verstevigen. Zo zal er in dit jaar een nieuw hoofdsponsorcontract worden afgesloten. 
Daarnaast zal het bestuur de huidige computers vervangen en daarvoor een plan opstellen, zodat in 
de aankomende jaren de apparatuur op de SPiN-kamer modern en functioneel zal blijven.  
 
Wanneer een vereniging met de tijd mee wil blijven gaan, is het noodzakelijk om niet alleen te kijken 
naar zichzelf, maar ook naar veranderingen in de academische wereld. Hier ziet het VIIe bestuur in de 
afgelopen jaren een duidelijke trend ontstaan richting internationalisering. Steeds meer buitenlandse 
studenten komen naar Nederland, maar ook steeds meer Nederlandse studenten, inclusief vele SPiN-
leden, begeven zich buiten de landsgrenzen om te studeren. Het bestuur ziet hier een goede 
mogelijkheid om iets te kunnen betekenen voor beide groepen. Zo zullen er in het aankomende jaar 
verschillende activiteiten in het Engels worden aangeboden. Hierdoor kunnen Nederlandse 
studenten zich beter voorbereiden op een avontuur in het buitenland en hebben buitenlandse 
studenten de mogelijkheid om activiteiten van SPiN te bezoeken. Daarnaast wordt er een begin 
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gemaakt met het toegankelijker maken van de website voor internationale studenten, door delen 
hiervan ook in het Engels aan te bieden. 
 
Ten slotte gaat het VIIe bestuur actief kijken naar een betere aansluiting van het activiteitenaanbod 
van SPiN op het onderwijsprogramma. Op dit moment merkt het bestuur dat veel studenten 
(studiegerelateerde) activiteiten moeten missen wegens verplichte werkgroepen. Hierover wil het 
bestuur in overleg gaan met het Onderwijsinstituut. Daarnaast zal het bestuur zich richten op een 
samenwerking met groepen die niet noodzakelijk met de universiteit verbonden zijn. Zo groeit het 
aantal alumni van SPiN jaarlijks, maar lijkt er toch maar weinig contact met deze groep te zijn. Het 
bestuur is van mening dat dit verbeterd kan worden en dat alumni bovendien een rijke toevoeging 
kunnen vormen bij het informeren en voorlichten van huidige studenten. 
 
Zoals al het bovenstaande indiceert heeft het VIIe bestuur een uitdagend jaar voor zich. Veel dingen 
moeten onderzocht worden en veel werk zal verricht moeten worden om alles van de grond te 
krijgen. Het bestuur staat echter te popelen om al deze uitdagingen aan te gaan en hiermee deze 
prachtige vereniging verder te helpen in haar ontwikkeling. 

 
Met vriendelijke groet, 

 
Het VIIe bestuur der Studievereniging Psychologie in Nijmegen 
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2. TOEGANKELIJKHEID 
 
Het VIe bestuur heeft met de nieuwe indeling van de SPiN-kamer reeds een grote stap gezet richting 
een toegankelijker karakter naar de leden toe: de kamer is hierdoor huiselijker en opener geworden. 
Het VIIe bestuur ziet dit als een waardevolle toevoeging aan de vereniging en wil hier op inspelen 
door zowel op als buiten de kamer haar leden extra diensten aan te bieden. Daarnaast zal het 
bestuur haar leden wijzen op hun mogelijke invloed binnen de vereniging en hen actief stimuleren 
van deze invloed gebruik te maken. Bovendien wil het bestuur zich door middel van het aannemen 
van een transparante houding gemakkelijker aanspreekbaar maken voor haar leden. Hiermee 
verwacht het  bestuur de toegankelijkheid van de SPiN-kamer, zichzelf en de vereniging te vergroten.  

2.1 Aanbieden van diensten  
Het VIIe bestuur wil in het aankomende jaar verschillende diensten ter beschikking stellen. Zij wil 
hiermee betrokkenheid tonen naar de leden en hen laten zien dat SPiN te allen tijde voor hen 
klaarstaat. 

2.1.1 Leenservice 
Het VIIe bestuur wil SPiN-leden de mogelijkheid bieden om vergeten benodigdheden voor tentamens 
te lenen, zoals woordenboeken of rekenmachines. Hiervoor stelt zij in het aankomende jaar een 
leenservice in. Het bestuur zal starten met een pilot, waarbij slechts een gering aantal exemplaren 
beschikbaar zal zijn. Aan de hand van deze pilot zal direct na de tweede tentamenperiode worden 
geëvalueerd of en hoeveel behoefte er is aan deze service. De materialen kunnen tegen betaling van 
een borg (vijf euro) en het tonen van een SPiN-sticker worden opgehaald op de SPiN-kamer. Bij het 
terugbrengen van het geleende materiaal krijgen de leden hun volledige borg weer terug, mits er 
geen schade aan het product berokkend is. Leden blijven zelf verantwoordelijk voor (de controle op) 
fraude en dienen zelf naar het Onderwijs Service Punt (OSP) te gaan voor een woordenboek controle. 
Dit alles zal worden vastgelegd in een contract, waarop leden aan dienen te geven akkoord te gaan 
met de hierboven genoemde voorwaarden. Het doel van deze leenservice is om te laten zien dat 
SPiN voor haar leden klaar staat, ook in stressvolle periodes.  

 
2.1.2 Literatuur 

In het Ve verenigingsjaar is SPiN overgestapt op een digitale boekverkoop. Het VIIe bestuur is van 
mening dat SPiN als vereniging nog meer uit deze online boekverkoop kan halen. Zo blijkt uit de 
halfjaarlijkse enquête van het VIe bestuur dat 72,9% van de respondenten behoefte heeft aan de 
verkoop van tweedehands boeken door SPiN. Het VIIe bestuur zal daarom in november met 
Studieboeken.com de mogelijkheid bespreken om zowel tweedehandsboeken te kopen als te 
verkopen via de webshop. Naar aanleiding van de uitkomsten van dit gesprek zal de tweedehands 
boekverkoop al dan niet worden geïmplementeerd op de website.  
Daarnaast werd in de halfjaarlijkse enquête van het verenigingsjaar 2013/2014 een aantal keer 
opgemerkt dat de mogelijkheid tot het ophalen van boeken op de SPiN-kamer gemist wordt. Deze 
optie bestaat reeds, maar is onder leden weinig bekend. Het bestuur wil daarom zowel op de 
webshop, als via promotie benadrukken dat het mogelijk is om boeken op de SPiN-kamer te laten 
bezorgen.  
Naast het aanbieden van tweedehands boeken, wil het bestuur in het aankomende jaar als extra 
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service additionele literatuur aanbieden via de webshop. Om te garanderen dat deze literatuur 
aansluit op het huidige studieprogramma zal het bestuur advies inwinnen bij docenten.  
Tot slot wil het bestuur de verstrekking van samenvattingen heroverwegen. Momenteel worden 
samenvattingen alleen aangeboden op de website. Het bestuur is van mening dat deze pagina nog 
extra promotie verdient. Tevens wordt dit onderwerp opgenomen in de najaarsenquête, die eind 
oktober zal worden afgenomen. Indien aan de hand van de hieruit volgende resultaten 
geconstateerd wordt dat er voldoende vraag is naar papieren samenvattingen, zal er een plan 
worden opgesteld voor het opnieuw aanbieden van samenvattingen op de SPiN-kamer. 

2.2 Betrokkenheid naar leden  
Het tonen van betrokkenheid naar haar leden ziet het VIIe bestuur als een belangrijk middel om de 
verbondenheid van leden met SPiN te versterken. Het bestuur acht het daarbij noodzakelijk dat niet 
alleen leden naar de SPiN-kamer en het bestuur toe komen, maar dat het bestuur het SPiN-gevoel 
ook naar hen toe brengt. Het bestuur zal zich daarom in het aankomende jaar inzetten om deze 
wederzijdse beweging te bewerkstelligen, met behulp van onderstaande punten.  

2.2.1 Onderwijsvervanging voor SPiN-activiteiten 
Uit de voorgaande jaren blijkt dat leden vaak problemen ondervinden door het missen van delen van 
het onderwijsprogramma, wanneer zij willen deelnemen aan SPiN-activiteiten. Dit is vooral van 
toepassing op de grotere, langdurige activiteiten van SPiN, zoals de Studiereis. Het VIIe bestuur is van 
mening dat zij hierin een bepaalde verantwoordelijkheid draagt naar haar leden toe en gaat daarom 
in overleg met het onderwijsinstituut (OWI) om te zoeken naar een oplossing voor dit probleem. 
Daarnaast wordt er onderzocht of een dergelijke oplossing voor meerdere studiegerelateerde 
activiteiten van SPiN van toepassing zou kunnen zijn. Echter, aangezien de jaarplanning van het OWI 
voor het studiejaar 2014-2015 al vaststaat, realiseert het bestuur zich dat een dergelijke oplossing op 
korte termijn niet te verwezenlijken is. Zij zal in haar jaar daarom in overleg gaan met het OWI om de 
mogelijkheden te inventariseren, met als doel voor januari een regeling vast te stellen die in het 
studiejaar 2015-2016 van kracht gaat.  

2.2.2 Acties rond tentamens  
Het VIIe bestuur wil net als in de voorgaande jaren de psychologiestudent steunen tijdens de 
zwaarste periodes van het jaar: de tentamenperiodes. Het bestuur gaat per tentamenperiode alle 
jaargangen één keer langs ter uitbreiding van de acties rond de tentamens. De acties zullen niet 
gericht zijn op promotie, maar op het tonen van betrokkenheid naar de studenten. Het bestuur 
werkt tijdens de voorbereiding en uitvoering van de acties samen met de leden van de 
Actiecommissie. Verdere informatie met betrekking tot het takenpakket van de Actiecommissie kunt 
u vinden in paragraaf 6.3.1: ‘Wijzigingen in commissies’. 
 
Naast de acties rond tentamens zal het bestuur SPiN-leden de mogelijkheid bieden om na bepaalde 
tentamens nog even stoom af te blazen. Dit gebeurt in de vorm van after-tentamenborrels in een 
café op de universiteit. Op deze borrels hebben studenten de mogelijkheid eventuele klachten te 
uiten of opmerkingen te maken over het tentamen, die het bestuur door zal geven aan de 
opleidingscommissie (OLC) van Psychologie. SPiN faciliteert hiermee de input van de OLC, die deze 
klachten vervolgens zal behandelen in haar vergaderingen. Op deze manier laat het bestuur niet 
alleen zien dat zij klaar staat voor haar leden en de psychologiestudent in het algemeen, maar zet zij 
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zich ook in voor verbetering van het onderwijsprogramma. De samenwerking tussen SPiN en de OLC 
wordt in de loop van het jaar regelmatig geëvalueerd. De after-tentamenborrels vinden ten minste 
één keer per tentamenperiode plaats. Per tentamenperiode zal door het bestuur de afweging 
worden gemaakt welk moment hier het meest geschikt voor is.  

2.3 Transparantie 
Het VIIe bestuur vindt het van belang om transparant te handelen. Dit houdt onder andere in dat het 
bestuur meer inzicht wil verschaffen in zaken die voor leden relevant kunnen zijn. Zo acht het 
bestuur het wenselijk dat leden inzicht kunnen verkrijgen in de manier waarop de vereniging 
opgebouwd is.  
Daarnaast hecht het bestuur waarde aan het afleggen van verantwoording aan haar leden. 
Bovendien wil zij de inspraak van haar leden benadrukken en wil ze open zijn naar haar leden toe. 
Het bestuur vindt het daarom van belang dat er zoveel mogelijk leden op de ALV’s aanwezig zijn. Zij 
stelt zich ten doel om hierdoor toegankelijker te worden en leden zich meer betrokken te laten 
voelen bij de vereniging. 

2.3.1 Inzicht in de vereniging 
Het VIIe bestuur realiseert zich terdege dat het voor veel leden onduidelijk kan zijn hoe een 
studievereniging als SPiN precies werkt en is opgebouwd. Het bestuur wil haar leden daarom de 
mogelijkheid bieden om zich meer te kunnen verdiepen in de vereniging. Er wordt daarom op de 
website ruimte besteed aan het verschaffen van meer inzicht in de vereniging. Het bestuur vindt het 
daarnaast van belang dat leden kennis kunnen vergaren over hoe SPiN precies is opgericht en hoe ze 
zich door de jaren heen heeft ontwikkeld. Dit om te voorkomen dat de geschiedenis van SPiN 
mettertijd verloren gaat. Daarom zal op de website ook deze geschiedenis worden uitgelicht. Het 
bestuur stelt zich hiermee ten doel dat leden op de website een duidelijk overzicht kunnen vinden 
over de achtergrond van SPiN en haar verhoudingen met andere organen binnen de universiteit. 

2.3.2 Benadrukken van inspraak van de leden 
De inspraak van leden acht het VIIe bestuur zeer van belang voor de vereniging. Leden kijken vaak 
vanuit een ander perspectief naar de vereniging dan het bestuur, waardoor zij tot nieuwe inzichten 
kunnen komen wat betreft toevoegingen en verbeterpunten voor de vereniging. Het bestuur heeft 
daarom besloten dat de blauwe bus naast de deur van de SPiN-kamer als ideeën- en klachtenbus zal 
gaan fungeren. Een andere bus zal in het vervolg dienen als brievenbus voor SPiN. De functie van de 
blauwe bus wordt duidelijk aangegeven, zodat het voor leden helder is waar zij hun ideeën en 
klachten kwijt kunnen. De voor SPiN relevante klachten en ideeën worden vervolgens op anonieme 
wijze besproken tijdens de eerstvolgende ALV. 
In de afgelopen jaren is de opkomst van de ALV’s over het algemeen aan de lage kant geweest. Het 
bestuur stelt zich ten doel de opkomst bij de ALV’s te verhogen. Zij zal in het aankomende jaar gaan 
uitzoeken waarom de opkomst op de ALV’s tot nu toe is tegengevallen. Daarom wordt het 
onderwerp ALV opgenomen in de najaarsenquête. Naar aanleiding van de resultaten van de enquête 
kunnen gedurende het jaar aanpassingen worden gemaakt aan de presentatie of vormgeving van de 
ALV’s. 
 
Daarnaast wordt een aantal andere handelingen ondernomen om de opkomst bij de ALV’s te 
verhogen. Deze handelingen hebben betrekking op het stimuleren van de aanwezigheid van actieve 
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leden. Ten eerste wordt de ALV tijdens de eerste vergadering van elke commissie onder de aandacht 
gebracht door de commissiebegeleider. Ten tweede wordt de commissie gewezen op de actieve 
ledenhandleiding, waarin een stuk over de ALV’s is toegevoegd. Bovendien wordt aan het 
takenpakket van de voorzitter toegevoegd dat deze verantwoordelijk is voor de aanwezigheid van 
ten minste één persoon uit de commissie bij de ALV. Deze toevoeging aan het takenpakket wordt ook 
tijdens de inwerking voor voorzitters besproken. Tevens neemt de voorzitter standaard het punt 
‘ALV’ op in de agenda, zoals geopperd tijdens de heidag van 16-04-2013. Zo blijven de leden op de 
hoogte van de belangrijkste ontwikkelingen binnen de vereniging en wordt het belang van de ALV 
nogmaals benadrukt. 
 
Verder zal de uitnodiging voor de ALV’s worden aangepast zodat deze leden meer aanspreekt en de 
inhoud van de ALV’s voor de leden verduidelijkt wordt. Om de uitnodiging aantrekkelijk te maken 
voor leden, zal deze in het aankomende jaar met het programma ‘Mailchimp’ worden gemaakt. Naar 
aanleiding van het idee dat naar voren kwam tijdens de heidag van 18-03-2014, wordt in deze 
uitnodiging kort uitgelegd wat een ALV is en hoe de stemprocedure in zijn werk gaat. Tevens wordt in 
de uitnodigingen het belang van aanwezigheid bij een ALV benadrukt.  
Tot slot wordt tijdens de ALV bij aanvang van elk nieuw agendapunt een korte inleiding gegeven over 
het betreffende onderwerp. Het bestuur wil op deze manier de onderwerpen begrijpelijker maken 
voor leden die minder bekend zijn met ALV’s en zo voor hen de drempel verlagen om vragen te 
stellen of zich te mengen in de discussie. 

2.3.3 Personalisering 
In de afgelopen jaren is er gebruik gemaakt van bestuurlijke updates om leden op de hoogte te 
stellen van de bezigheden van het bestuur. Deze updates zijn echter van een zakelijk karakter en 
hebben voornamelijk als doel om leden op de hoogte te houden van de voortgang wat betreft de in 
het beleid gestelde speerpunten en bestuurlijke bezigheden. Naast deze updates vindt het VIIe 
bestuur het van belang de leden op een informele manier op de hoogte te houden van de 
bezigheden van het bestuur. Het bestuur wil zich behoeden voor een eventuele kloof die kan 
ontstaan tussen het bestuur en de leden en wil zich daarom van een meer persoonlijke kant laten 
zien. Zoals reeds is voorgesteld tijdens de heidag van 18-03-2014, zal dit worden vormgegeven met 
een bestuursblog op de website. Hierin wordt maandelijks door één bestuurslid of commissie een 
verhaal geschreven met een persoonlijk karakter. Het zal hier vooral gaan om wat dit bestuurslid of 
deze commissie in de afgelopen maand heeft gedaan, wat hij of zij leuk vond om te doen en wat zijn 
of haar leerpunten waren.  
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3. MODERNISERING 

Voor bedrijven en organisaties, maar ook voor verenigingen fungeert een website tegenwoordig als 
een online visitekaartje. Het VIIe bestuur acht het daarom van belang om dit verenigingsjaar verdere 
verbeteringen door te voeren aan haar website.  
Daarnaast heeft het VIe bestuur in het afgelopen jaar werkefficiëntie moeten inleveren vanwege het 
regelmatig optreden van technische problemen rondom de software en hardware van SPiN. Dit komt 
onder andere doordat de computers en de bestuursschijf verouderd zijn en niet meer optimaal 
functioneren. Het VIIe bestuur heeft zich daarom ten doel gesteld om de computers en bijbehorende 
software op de SPiN-kamer te moderniseren.  
Ten slotte laat ook de gebruiksvriendelijkheid van het ledenbestand nog te wensen over. In het kader 
van modernisering zal het bestuur daarom overstappen op een nieuw ledenbestand. Op deze manier 
hoopt zij zowel de efficiëntie als de nauwkeurigheid van haar werkwijze te verbeteren. 

3.1 Ledenbestand 
Het VIIe  bestuur zal in het aankomende jaar overstappen op een nieuw ledenbestand. Dit omdat de 
manier waarop de ledenadministratie momenteel wordt beheerd, niet gebruiksvriendelijk is.  
Door over te stappen op een ander ledenbestand, verwacht het bestuur dat het actueel houden van 
dit bestand gemakkelijker en efficiënter wordt. Tevens ziet zij hiermee de mogelijkheid om de kans 
op fouten te verkleinen. Het VIe bestuur heeft het voor haar rekening genomen een advies te 
schrijven met betrekking tot het programma dat hun voorkeur verdient. Met dit advies in het 
achterhoofd zal het VIIe bestuur dit jaar voor een nieuw programma kiezen en dit programma 
implementeren. 
Naast het vergroten van de werkefficiëntie biedt een nieuw ledenbestand voordelen voor de 
contributie-inning. Tot op heden komt het regelmatig voor dat er contributie wordt geïnd, terwijl de 
betreffende persoon geen lid meer is. Dit soort fouten kan op relatief gemakkelijke wijze worden 
voorkomen als het vernieuwde ledenbestand beter aansluit op het boekhoudprogramma. 

3.2 Website 
Het VIIe  bestuur heeft zich dit jaar ten doel gesteld om de website van SPiN verder te ontwikkelen 
wat betreft structuur en gebruiksvriendelijkheid. Zo zal de indeling van de website worden herzien en 
zullen belangrijke documenten overzichtelijk worden weergegeven. 
Daarnaast zal het bestuur er in het aankomende verenigingsjaar voor zorgen dat actieve leden een 
apart platform op de website kan worden geboden. Hier komen handige links, standaardformulieren 
en een overzicht van aankomende activiteiten speciaal voor actieve leden te staan. 
Tot slot zal informatie over de vereniging overzichtelijk op de website worden weergegeven en zal 
een deel van de website ook in het Engels beschikbaar worden. Meer informatie hierover kunt u 
terugvinden onder respectievelijk de paragrafen 2.3.1 ‘Inzicht in de vereniging’ en 4.1.3 ‘Tweetalige 
website’. 
 
3.3 Computers 
Het VIIe bestuur heeft geconstateerd dat de computers op de SPiN-kamer in grote mate verouderd 
zijn. In oktober zal het bestuur drie nieuwe computers aanschaffen en daarmee een tweejaarlijks 
wisselend systeem introduceren. Hierbij worden om de twee jaar drie nieuwe computers 
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aangeschaft, zodat een computer niet langer dan vier jaar gebruikt hoeft te worden. Het bestuur 
verwacht hierdoor een continu systeem te creëren waardoor gegarandeerd wordt dat ieder nieuw 
bestuur der SPiN ten minste drie moderne computers tot haar beschikking heeft. Het bestuur acht 
het bovendien van belang dat één van deze computers geschikt is voor media-bewerking. Zij zal 
daarom in het aankomende jaar, naast twee standaard computers, één mediacomputer 
aanschaffen.   

3.4 Cloud-service 
Het VIIe bestuur heeft opgemerkt dat de bestuursschijf van SPiN in de afgelopen jaren herhaaldelijk 
voor problemen heeft gezorgd. Sinds het ontstaan van SPiN zijn belangrijke bestanden 
terechtgekomen op deze schijf, welke geïntegreerd is in één van de computers op de SPiN-kamer. De 
bestuursschijf biedt niet de mogelijkheid om elders documenten van de schijf op te vragen. 
Daarnaast kan er niet met meerdere personen tegelijkertijd in hetzelfde bestand worden gewerkt. 
Het bestuur zal daarom overstappen naar de online cloud-service ‘Microsoft One Drive’. Van de 
bestanden die zich in deze cloud-service bevinden, zullen wekelijks back-ups worden gemaakt naar 
de externe harde schijf van SPiN. 
 
3.5 Mediascherm 
Het VIIe  bestuur wil in het aankomende jaar kijken naar mogelijkheden om haar activiteiten en de 
daarbij behorende maandagenda uitgebreider te promoten. Door de frequent bezochte themadagen 
biedt de SPiN-kamer een uitgelezen mogelijkheid om op een nieuwe manier te promoten. 
In deze context heeft het bestuur besloten om een mediascherm aan te schaffen. Het gaat hierbij om 
een televisiescherm, welke op de SPiN-kamer wordt opgehangen. Dit mediascherm wordt in het 
aankomende jaar op verschillende manieren gebruikt. Ten eerste zal op het scherm gedurende de 
openingstijden van de kamer een presentatie te zien zijn, waarin de digitale maandagenda van SPiN 
regelmatig terugkeert. Ten tweede zal het mediascherm gebruikt worden om foto’s van de afgelopen 
activiteiten te presenteren en de aankomende activiteiten te promoten. Tot slot kan een 
mediascherm sponsoren van SPiN een nieuwe mogelijkheid tot naamsbekendheid bieden.  
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4. INTERNATIONALISERING EN INTEGRATIE 

Binnen de Radboud Universiteit wordt er steeds meer nadruk gelegd op internationalisering. Het VIIe  

bestuur is van mening dat er ook voor SPiN nog nieuwe mogelijkheden liggen op internationaal 
gebied. Het bestuur stelt zich daarbij ten doel het activiteitenaanbod en de communicatie via de 
website meer toegankelijk te maken voor de internationale student. 
Daarnaast wil het bestuur zich richten op een verdere integratie tussen de psychologiestudenten.  
Met name de Duitse studenten verdienen hierbij in de ogen van het bestuur extra aandacht, gezien 
het hoge percentage studenten dat deze groep betreft. Hoewel SPiN tot doel heeft een waardevolle 
toevoeging te vormen voor alle psychologiestudenten, merkt het bestuur op dat de 
vertegenwoordiging van de Duitse student bij SPiN-activiteiten naar verhouding vaak laag is. 
Het bestuur stelt zich daarom ten doel de deelname van Duitse studenten aan SPiN-activiteiten te 
vergroten. 

4.1 Internationalisering 
In de afgelopen jaren heeft SPiN grote vooruitgang geboekt op het gebied van internationalisering 
door het organiseren van een uitwisseling en het opzetten van het Buddyproject. Het VIIe bestuur is 
echter van mening dat er op het gebied van internationalisering nog veel winst te behalen valt voor 
SPiN.  

 
4.1.1 Buddyproject 

Naar aanleiding van een evaluatie met de Buddyprojectcommissie is geconstateerd dat er op dit 
moment voor het buddyproject weinig aanhoudend enthousiasme bestaat. Het VIe bestuur heeft 
besloten deze commissie in augustus nog niet op te starten. Naar advies van zowel de 
Buddyprojectcommissie als het VIe bestuur zal het VIIe bestuur echter wel onderzoek doen naar 
mogelijkheden om dit project, alsmede de internationalisering in het algemeen, op een alternatieve 
manier opnieuw op de kaart te zetten. Het bestuur gaat daarvoor in oktober in gesprek met de 
afdeling Internationalisering van het OWI, om nieuwe mogelijkheden te inventariseren en manieren 
te bedenken om internationalisering te stimuleren. Aan de hand van de uitkomsten van dit gesprek 
zal in februari het buddyproject dan wel een alternatief project van start gaan.  

4.1.2 Engelstalig activiteitenaanbod 
In de laatste jaren wordt een toenemend aantal psychologiecursussen in het Engels aangeboden. Het 
VIIe bestuur wil hier graag in meegaan door ook het Engelstalige activiteitenaanbod van SPiN te 
vergroten. Zij verwacht hiermee de academische blik van haar leden te kunnen verruimen. Daarnaast 
wil zij door het aanbieden van dergelijke activiteiten internationale studenten meer in de 
gelegenheid stellen om deel te nemen aan activiteiten van SPiN. Daarom worden in het aankomende 
jaar ten minste drie Engelstalige activiteiten georganiseerd door verschillende studiegerelateerde 
commissies. In dit kader zal in elk geval één lezing en één training in het Engels worden gegeven. 
Daarnaast zal tijdens de Bedrijvendag één lezing per ronde in het Engels worden aangeboden. Meer 
informatie over de vertaling van dit speerpunt naar het takenpakket van bovengenoemde 
commissies kan worden teruggevonden in paragraaf 6.3.1: ‘Wijzigingen in commissies’.  
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4.1.3 Tweetalige website 
Om de toegankelijkheid van SPiN voor internationale studenten en aankomende studenten uit 
Duitsland te vergroten, acht het VIIe  bestuur het van belang dat ook zij terecht kunnen op de website 
van de vereniging. Het bestuur zal daarom in het aankomende jaar de belangrijkste onderdelen van 
de website vertalen naar het Engels. Hierbij wordt de nadruk gelegd op onderdelen die voor 
internationale studenten van belang zijn, zoals algemene informatie over de vereniging, het 
lidmaatschap en de boekverkoop.  
 
4.2 Integratie 
Het VIIe  bestuur stelt zich ten doel gedurende het jaar één activiteit te organiseren die de integratie 
tussen Duitse en Nederlandse studenten zal bevorderen. Bovendien wil het bestuur beter inspelen 
op de behoeften van de Duitse student, op zowel studiegerelateerd als sociaal gebied. Het bestuur 
zal hierover vragen opnemen in de najaarsenquête. Hierbij wordt gevraagd in hoeverre Duitse 
studenten behoefte hebben aan activiteiten van SPiN als toevoeging aan hun studie. Daarnaast 
wordt gevraagd op welke manier deze activiteiten volgens hen vorm gegeven zouden moeten 
worden. Naast afstemming op het reguliere activiteitenaanbod, zullen de resultaten van deze 
enquête worden gebruikt om de integratieactiviteit invulling te geven. Deze activiteit wordt dit 
studiejaar georganiseerd door de Integratiecommissie. Deze commissie zal inzicht krijgen in de 
geanonimiseerde resultaten van de enquête en zal aan de hand hiervan een activiteit vormgeven. 
 
Daarnaast is het bestuur van mening dat het vroegtijdig kennis laten maken van 
Psychologiestudenten met SPiN van belang is om de betrokkenheid bij de vereniging en eventueel 
(actief) lidmaatschap te stimuleren. Een afvaardiging van het VIe bestuur en het VIIe 
kandidaatsbestuur heeft daarom in het afgelopen jaar, bij wijze van een pilot, een activiteit 
georganiseerd gericht op Duitse taalcursisten. Het doel van deze activiteit was de Duitse studenten 
een eerste, vrijblijvende kennismaking te bieden met de stad, de vereniging en de diensten van SPiN. 
De resultaten van de afgenomen enquêtes wijzen uit dat de Duitse studenten deze activiteit als 
positief beoordeelden. Het VIIe bestuur wil deze activiteit daarom in het aankomende jaar 
voortzetten. Dit betekent dat de Integratiecommissie dit jaar, naast het organiseren van een 
integratieactiviteit tijdens het studiejaar, ook de organisatie van deze activiteit op zich zal nemen.  
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5. EXTERN BELEID 

Het aankomende jaar wordt voor SPiN een interessant jaar op extern gebied. Het VIIe bestuur staat 
voor de belangrijke taak van het opstellen van een nieuw hoofdsponsorcontract. Tevens gaat zij zich 
inzetten voor het bewerkstelligen van samenwerkingen met andere partners op zowel financieel als 
materieel gebied.  

5.1 Sponsoring 
Het VIIe bestuur gaat zich dit jaar wederom inzetten om €3500,- sponsorgeld te acquireren, waarvan 
€3000,- verkregen wordt via het vaste hoofdsponsorcontract met Café Van Buren. Het resterende 
bedrag valt onder algemeen sponsorgeld. De nadruk zal, naast het acquireren van €500,- aan 
algemeen sponsorgeld, bovendien liggen op het verschaffen van indirecte sponsoring. Hierbij kan er 
gedacht worden aan zowel goederen als diensten. Daarnaast zal een belangrijke taak zijn alle vormen 
van samenwerkingen verder te documenteren in de bestaande database.  

5.1.1 Hoofdsponsor 
In het Ve  verenigingsjaar is het huidige contract afgesloten tussen Café van Buren en SPiN. In dit 
contract is afgesproken dat Café van Buren €3000,- op jaarbasis aan SPiN sponsort, indien er door 
SPiN minimaal acht feesten per jaar bij Café van Buren en acht borrels per jaar bij Café Stretto 
worden gehouden. Dit contract loopt echter op 1 oktober 2015 af. Om een zo goed mogelijk nieuw 
contract af te sluiten, start het VIIe bestuur hiervoor in oktober een taskforce op. Deze taskforce zal 
een contractvoorstel opstellen, welke in maart 2015 aan de ALV wordt gepresenteerd.  

In september 2014 is in overleg met Café van Buren besloten de SPiN-feesten voortaan plaats te 
laten vinden in de Drie Gezusters. Deze locatie beschikt over een grotere capaciteit en biedt meer 
mogelijkheden tot decoratie, wat de feestcommissie meer ruimte biedt voor het benutten van hun 
creativiteit. Het bestuur denkt door deze wijziging de SPiN-feesten aantrekkelijker te maken voor 
zowel leden als externe bezoekers. Daarnaast is er in dit overleg afgesproken dat in dit 
verenigingsjaar het aantal contractueel afgesproken borrels teruggebracht wordt naar zes borrels. 
Bovendien hoeven deze borrels niet meer noodzakelijk plaats vinden in Café Stretto. 

5.1.2 SPiN-korting 
Sinds twee jaar biedt de vereniging SPiN-korting aan haar leden. Deze korting houdt in dat leden op 
vertoon van hun SPiN-sticker korting krijgen bij diverse bedrijven en winkels in Nijmegen. Het VIIe 
bestuur is van mening dat er op dit gebied nog veel mogelijkheden liggen voor SPiN. Zij gaat zich 
daarom inzetten om het concept van de SPiN-korting uit te breiden: er zal actief worden gezocht 
naar ten minste vijf nieuwe samenwerkingen. Het bestuur hecht er hierbij waarde aan dat deze 
samenwerkingen een toevoeging vormen voor SPiN-leden. Daarom zal zij in haar zoektocht naar 
geschikte partners met name beoordelen of de inhoud van de samenwerkingen relevant is voor haar 
leden.  
Daarnaast wil het bestuur het concept van de SPiN-korting meer onder de aandacht brengen door dit 
concept actiever te promoten. Zo wordt deze korting ook dit jaar meerdere malen onder de 
aandacht gebracht via de collegepraatjes en de nieuwsbrief. Daarnaast wordt er een flyer ontwikkeld 
met informatie over de korting en de kortingspartners. Het uiteindelijke doel hiervan is de SPiN-
korting een meer bekend begrip te maken bij de leden van SPiN. 
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5.2 Vacatures 
In het afgelopen jaar bleek onder leden veel belangstelling te zijn voor werkervaringsplekken en 
studiegerelateerd vrijwilligerswerk. Het VIIe bestuur wil zich daarom dit jaar richten op het aanbieden 
van ten minste drie vacatures per domein binnen de bachelor Psychologie. Hiertoe wordt de 
Acquisitiecommissie gevraagd wekelijks twee potentiële werkveldpartners te benaderen. Hiermee 
wil het bestuur garanderen dat de psychologiestudent bij SPiN terecht kan voor vacatures die 
aansluiten op hun persoonlijke interessegebied. Om het aanbod van vacatures op de website actueel 
te houden wil het bestuur duidelijke afspraken maken met partners met betrekking tot de looptijd 
van vacatures op de website. 
 
Naast het actief zoeken naar relevante vacatures, wil het bestuur haar leden de mogelijkheid bieden 
om op de hoogte te blijven van nieuwe vacatures. Daarom wordt in het aankomende verenigingsjaar 
op de website een optie geïmplementeerd waarmee leden zich kunnen abonneren op nieuwe 
vacatures. Door zich te abonneren ontvangen zij bij iedere nieuwe vacature een automatische e-mail. 
Hierdoor krijgen slechts de geïnteresseerden updates van nieuwe vacatures. 

5.3 Andere verenigingen 
Samenwerkingen met andere (studie)verenigingen vormen een belangrijke aanvulling op het 
activiteitenaanbod van SPiN. Deze maken het mogelijk om grootschalige activiteiten te organiseren 
die een toegevoegde waarde vormen voor SPiN-leden. Daarnaast stimuleren ze ontmoetingen met 
studenten van andere studierichtingen, waardoor SPiN-leden hun netwerk kunnen uitbreiden. 
Vanwege het succes van het SPiN-feest georganiseerd met BeeVee, stelt het VIIe bestuur zich tot doel 
om, naast het jaarlijks georganiseerde S-feest, minimaal één van de SPiN-feesten in het aankomende 
jaar te organiseren in samenwerking met een andere (studie)vereniging. Het contact met deze 
verenigingen wordt gelegd door het bestuur. 
 
Naast het gezamenlijk organiseren van sociale activiteiten, vindt het bestuur het van belang te 
zoeken naar studiegerelateerde samenwerkingen. Hiervoor ziet zij een interessante mogelijkheid in 
een samenwerking met de studievereniging voor Toegepaste Psychologie: TOEP. Het bestuur is van 
mening dat een samenwerking met TOEP interessante mogelijkheden biedt voor SPiN en haar leden. 
Enerzijds kunnen enkele studiegerelateerde activiteiten van SPiN aangeboden worden aan TOEP-
leden ter verdieping. Anderzijds kan TOEP, naarmate zij groeit, activiteiten organiseren die juist een 
meer praktische blik bieden op het toekomstige werkveld van SPiN-leden. Het bestuur gaat daarom 
in oktober in gesprek met TOEP om in het aankomende jaar een gunstige samenwerking te 
bewerkstelligen. 

5.4 Onderwijsinstituut 
Het VIIe bestuur hecht veel waarde aan een goede samenwerking met het onderwijsinstituut.  
Door een goede afstemming en duidelijke communicatie hoopt het bestuur in het aankomende jaar 
een productieve samenwerking met het OWI te onderhouden. Zo is onder andere bij de eerder 
genoemde onderwijsvervangende regeling voor bijvoorbeeld de studiereis (te vinden in paragraaf 
2.2.1: ‘Onderwijsvervanging voor SPiN-activiteiten’) intensieve samenwerking met het OWI vereist. 
Het bestuur acht het bovendien van belang dat docenten actiever worden betrokken bij de 
vereniging in het algemeen en bij het aanbod van studiegerelateerde activiteiten in het bijzonder. 
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Vanuit het OWI wordt er in het aankomende jaar driemaandelijks een nieuwsbrief  verstuurd, waarin 
voor docenten relevante aankomende SPiN-activiteiten worden uitgelicht.  
Ten slotte wil het bestuur SPiN in grotere mate laten fungeren als een doorgeefluik en 
aanspreekpunt voor leden naar het onderwijsinstituut. Een voorbeeld hiervan is het hanteren van de 
ideeën- en klachtenbus, zoals eerder genoemd in paragraaf 2.3.2: ‘Benadrukken van inspraak van 
leden’. Het bestuur zal ideeën en klachten, relevant voor het OWI, persoonlijk inbrengen in de OLC 
vergaderingen en zo meewerken aan verbetering van het onderwijs van de bachelor Psychologie. 
 

5.4.1 Onderwijsrelevante activiteiten 
SPiN hecht als studievereniging veel waarde aan het organiseren van verdiepende en verbredende 
studiegerelateerde activiteiten voor haar leden. Het VIIe bestuur acht het van belang dat deze 
activiteiten in grotere mate aansluiten op het studieprogramma dan momenteel het geval is. Om dit 
te realiseren worden er in dit jaar door een aantal commissies drie kernactiviteiten georganiseerd die 
wat betreft thema en datum afgestemd zijn op het studieprogramma, zoals samengesteld door het 
OWI. Dit betekent dat er gedurende het jaar ten minste drie keer een activiteit wordt gepland 
rondom een op dat moment lopende cursus. Meer informatie over de commissies die hiervoor 
verantwoordelijk worden gesteld, kunt u vinden in paragraaf 6.3.2: ‘Commissies’. 
Aansluitend hierop worden docenten, evenals in het afgelopen jaar, benaderd met de vraag of zij 
bereid zijn tijdens hun colleges de aan hun vakgebied gerelateerde SPiN-activiteiten uit te lichten. 

5.4.2 Doorstroom naar de master  
In het aankomende jaar zal het VIIe bestuur in gesprek gaan met verschillende masterverenigingen, 
om in samenwerking met hen meeloopdagen te organiseren voor SPiN-leden. SPiN vervult hierbij 
vooral een koppelende functie door het contact tussen de master- en bachelorstudent te initiëren. 
Dit heeft tot doel bachelorstudenten de mogelijkheid te bieden zich beter te oriënteren op de 
verschillende masters, waardoor zij gemakkelijker een keuze kunnen maken. Daarnaast wil het 
bestuur deze meeloopdagen op andere universiteiten mogelijk maken, zodat SPiN-leden een ruimere 
blik op hun mogelijkheden wordt geboden. Hierover zal zij in gesprek gaan tijdens de bijeenkomsten 
van de Stichting Studieverenigingen Psychologie Nederland (SSPN).  

5.5 Alumni 
Het VIIe bestuur beschouwt alumni als belangrijk en ziet hun lidmaatschap als een waardevolle 
toevoeging aan de vereniging. In de afgelopen jaren is herhaaldelijk onderzoek gedaan naar de 
behoeften en wensen van alumni. Uit de lage respons op de afgenomen enquête voor alumni, 
alsmede uit het lage aantal inschrijvingen voor alumni-activiteiten, concludeert het bestuur echter 
dat zij zich momenteel onvoldoende betrokken voelen bij de vereniging. Gezien de waarde die het 
bestuur hecht aan de betrokkenheid van actieve alumni, zal zij zich in het aankomende jaar dan ook 
inzetten om de band tussen SPiN en haar alumni te versterken.  
 
Aan de hand van het huidige uitschrijfformulier concludeert het bestuur dat de drempel om alumnus 
te worden op dit moment laag is. Zij meent dat hierin mogelijk een oorzaak ligt voor de lage 
betrokkenheid van SPiN-alumni. Tijdens de heidag van 18-03-2014 werd opgemerkt dat het verhogen 
van deze drempel de betrokkenheid van alumni kan vergroten. Het bestuur verwacht dat slechts 
leden die daadwerkelijk enthousiast zijn, een extra investering zullen doen om alumnus te worden. 
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Zij zal daarom, naast het huidige uitschrijfformulier, een inschrijfformulier voor alumni ontwikkelen. 
Hierin wordt om aanvullende informatie gevraagd, waarmee wordt gepeild in hoeverre de 
desbetreffende persoon bereikbaar wil blijven voor verdere samenwerkingen met SPiN. Dit formulier 
wordt tevens naar huidige alumni gestuurd, om op deze manier te peilen in hoeverre alumni in de 
toekomst actief betrokken willen worden bij SPiN. Op basis van de antwoorden zal het bestuur twee 
bestanden aanmaken, waarin onderscheid wordt gemaakt tussen passieve en actieve alumni. Door 
éénmaal per jaar een mail te sturen met de vraag of zij (actief) alumnus willen blijven, wordt dit 
bestand actueel gehouden. 
 
Daarnaast zal het bestuur actieve maatregelen nemen om de wederzijdse band tussen alumni en 
SPiN te versterken. Zo organiseert het bestuur in het aankomende jaar twee keer een activiteit 
speciaal gericht op alumni. Bij de organisatie hiervan wordt een tweetal actieve alumni betrokken. 
Bovendien wil het bestuur de hierboven genoemde inschrijfformulieren inzetten om alumni 
daadwerkelijk een actievere rol te geven in het activiteitenaanbod van SPiN. Zo worden alumni die 
dit hebben aangegeven benaderd met de vraag of zij bijvoorbeeld een lezing willen verzorgen voor 
de huidige SPiN-leden. Tot slot wil het bestuur de mogelijkheid bieden tot het organiseren van 
meeloopdagen voor studenten. SPiN vervult hierbij wederom een koppelfunctie door het contact 
tussen student en alumnus te initiëren. Op deze manier wordt zowel het aanbod voor als door 
alumni veranderd, waarmee het bestuur het contact tussen de vereniging en haar alumni 
intensiveert en het gevoel van wederzijdse verbondenheid versterkt. 
 
5.6 Promotie 
Het VIIe bestuur zal het promotieplan, zoals geschreven door het VIe  bestuur, als leidraad nemen 
voor haar manier van promoten. Dit betekent dat zij in het aankomende jaar opnieuw achtmaal per 
jaarlaag een collegepraatje verzorgt. Daarnaast licht zij studiegerelateerde activiteiten uit op 
Blackboard en zullen commissies de mogelijkheid krijgen hun activiteiten te promoten op het bord in 
een collegezaal. Bovendien blijft zij het gebruik van ludieke promotie stimuleren.  
Naast het hanteren van deze vormen van promotie, voert het bestuur enkele aanpassingen door in 
de wijze waarop in het verleden jaar gepromoot is. Tevens intensiveert zij enkele vormen van 
promotie. 
 

5.6.1 Promotie studiegerelateerde activiteiten 
Het VIIe bestuur merkt op dat in het VIe verenigingsjaar vooral niet-studiegerelateerde commissies 
gebruik hebben gemaakt van het brede promotieaanbod. Het bestuur zal daarom in het aankomende 
jaar met name bij commissies die studiegerelateerde activiteiten organiseren, het belang van 
uitgebreide promotie benadrukken. Ook het gebruik van ludieke promotie zal bij deze commissies 
gedurende het jaar meermaals worden benadrukt.  
 

5.6.2 Promotieaanvragen 
Met het introduceren van een commissiejaarplanning (zoals genoemd onder paragraaf 6.1: ‘strakke 
tijdsplanning’) verwacht het VIIe bestuur grote verbetering op het behalen van deadlines voor 
promotieaanvragen. Hierdoor wordt zowel een kwalitatieve als kwantitatieve vooruitgang bereikt bij 
de productie van posters voor activiteiten. Zowel de deadlines voor reguliere als voor ludieke 
promotie worden meegenomen in de commissiejaarplanning. 
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5.6.3 Social Media 

Met het noodgedwongen omzetten van de Facebook-persoon ‘Spin Nijmegen’ naar een pagina heeft 
de vereniging tijdelijk de mogelijkheid verloren om haar leden direct uit te nodigen voor een 
evenement. Een oplossing ziet het VIIe bestuur, op aanraden van het VIe bestuur, in het aanmaken 
van een voor SPiN-leden bedoelde Facebook-groep. Het VIIe bestuur heeft in samenwerking met haar 
voorgangers reeds een groep gemaakt, waarvoor SPiN-leden in oktober een uitnodiging ontvangen. 
Tevens zal de bestaande koppeling tussen Facebook en Twitter in stand worden gehouden, zodat 
updates, die door middel van de Facebook pagina worden geplaatst, ook op Twitter terecht komen.  
Naast Facebook en Twitter, wil het bestuur LinkedIn blijven gebruiken. Zij zal dit gebruik bovendien 
intensiveren door hiermee met name het contact met haar alumni te onderhouden. 
 

5.6.4 Banner 
Op initiatief van het VIe  bestuur wordt er in het aankomende jaar bij de promotie van de SPiN-
feesten gebruik gemaakt van een banner die wordt opgehangen bij het Erasmusgebouw. Hierdoor 
worden de SPiN-feesten bij een breder publiek onder de aandacht gebracht, wat naar verwachting 
van het VIIe bestuur een positief effect heeft op de bezoekersaantallen. 
 

5.6.5 Promotiefilmpjes 
Naast het ontwerpen van posters en flyers wil het VIIe bestuur in het aankomende jaar ook het 
creëren van promotiefilmpjes en aftermovies stimuleren. Het bestuur zal een training verzorgen, die 
de hierin geïnteresseerde commissieleden een uitgebreide introductie op het gebruik van 
geavanceerde videobewerkingsprogramma’s biedt. 
 

5.6.6 Mediascherm 
Zoals vermeld in paragraaf 3.5: ‘Mediascherm’, heeft het VIIe bestuur besloten in het aankomende 
jaar een televisiescherm aan te schaffen. Deze zal onder andere gebruikt worden om aankomende 
SPiN-activiteiten te promoten. Op dit scherm kunnen posters, promotiefilmpjes en maandagenda’s 
worden getoond. Het bestuur verwacht hiermee activiteiten op een vrijblijvende manier extra te 
promoten.  
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6. COMMISSIES 

6.1 Strakke tijdsplanning 
Veelvoorkomende problemen bij commissies zijn het te laat inleveren van financiële aanvragen en 
het te laat opstarten van de promotie voor hun activiteiten. Het VIIe bestuur wil deze problemen 
oplossen door de commissiebegeleider aan het begin van het jaar samen met de commissie een 
tijdsplanning te laten maken aan de hand van de algemene jaarplanning en het tijdschema voor 
promotie. In deze planning worden alle activiteiten en deadlines van de commissie opgenomen. De 
jaarplanning wordt in de vorm van een digitaal, aanpasbaar document uitgebracht en dient 
vervolgens als leidraad voor zowel de commissie als voor het bestuur.  

6.2 Functieverdeling 
Het VIIe bestuur wijst net als in de voorgaande jaren de voorzitters van commissies aan. Zij laat zich 
hierbij adviseren door het VIe  bestuur. Gezien het feit dat een geschikte voorzitter van grote waarde 
is voor zowel de commissie als het bestuur, wordt hierbij gekeken naar de kwaliteiten en motivatie 
van de kandidaten. De andere functies worden tijdens de eerste commissievergadering verdeeld 
door de commissieleden zelf. 
Er worden enkele aanpassingen gemaakt aan het takenpakket van de voorzitter en de commissaris 
communicatie. De voorzitter zal er vanaf het aankomende jaar verantwoordelijk voor zijn dat er ten 
minste één commissielid aanwezig is op de algemene ledenvergaderingen (zoals genoemd onder 
paragraaf 2.3.2: ‘Benadrukken van inspraak van de leden’). Daarnaast wordt er ook een verandering 
in het takenpakket van de commissaris communicatie doorgevoerd. Hij of zij is vanaf het 
aankomende jaar hoofdverantwoordelijk voor de promotie van de activiteiten van de commissie. De 
commissaris communicatie zal bijvoorbeeld verantwoordelijk zijn voor het opstellen van de tekst die 
als promotie op Facebook wordt geplaatst. 
 
6.3 Commissiestructuur 
Gezien het aantal veranderingen in naamgeving en invulling van de commissies in de afgelopen jaren, 
heeft het VIIe bestuur besloten dit jaar geen veranderingen door te voeren in de naamgeving van de 
commissies. Dit om verwarring bij leden te voorkomen en de continuïteit van commissies te 
waarborgen. Wel worden er enkele veranderingen doorgevoerd in de invulling van de commissies, 
welke hieronder worden besproken. Tot slot wordt er een overzicht gegeven van alle commissies en 
hun activiteiten.  
In totaal zullen er dit jaar 52 activiteiten plaatsvinden, waarvan 25 studie- en werkveldgerelateerde 
en 27 niet-studiegerelateerde activiteiten. Daarnaast zullen er zes reizen, acht themadagen en twee 
alumni-activiteiten worden georganiseerd.  

6.3.1 Wijzigingen in commissies 
Naar aanleiding van het besluit van het VIe bestuur zal de Buddyprojectcommissie in het eerste 
semester niet opgestart worden. De activiteiten die deze commissie in het eerste semester zou 
organiseren, komen daarmee te vervallen. Het VIIe bestuur gaat dit jaar onderzoeken en overleggen 
met het OWI hoe internationalisering binnen SPiN het beste vorm kan worden gegeven (zoals 
genoemd onder paragraaf 4.1.1: ‘Buddyproject’).   
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Om de acties rond tentamens in het komende jaar tot een succes te maken, zal het bestuur de hulp 
van de Actiecommissie inschakelen. De commissie gaat in samenwerking met het bestuur de 
tentamenacties voorbereiden en uitvoeren. Deze vinden in het aankomende jaar viermaal plaats bij 
alle drie de jaarlagen van de bachelor Psychologie. De hoofdbezigheid van de Actiecommissie blijft 
echter het organiseren van de themadagen.  
 
Naast deze twee veranderingen, worden er een aantal kleinere veranderingen doorgevoerd binnen 
de takenpakketten van enkele commissies. Zoals eerder in dit beleid naar voren is gekomen, hecht 
het  bestuur veel waarde aan de aansluiting van SPiN-activiteiten op het onderwijsprogramma. 
Tevens vindt zij het in het kader van internationalisering van belang dat het internationale aanbod 
van SPiN wordt vergroot. Er zal daarom van sommige commissies worden verwacht dat zij een voor 
het onderwijsprogramma relevante, dan wel Engelstalige activiteit organiseren. Het betreft hier de 
Lezingcommissie, Training- & Infocommissie en de Werkveldcommissie. Het bestuur kan hierdoor 
een gevarieerd scala aan onderwijsrelevante activiteiten aanbieden. Tevens zal de 
Integratiecommissie twee activiteiten organiseren ter bevordering van de integratie tussen 
verschillende nationaliteiten onder SPiN-leden en tussen SPiN-leden en toekomstige 
psychologiestudenten die aan de taalcursus deelnemen.  
 

6.3.2 Commissies  
Studie- en werkveldgerelateerde commissies 
 
Congres- & Debatcommissie  
Deze commissie organiseert een congres met een studiegerelateerd thema en een groot debat. 
 
Lezingcommissie 
Deze commissie organiseert negen lezingen, waarvan ten minste één aansluitend op het 
onderwijsprogramma, ten minste één Engelstalige lezing en ten minste één ´Favorieten van´. 
 
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 de mastervoorlichting en zes trainingen. Ten minste één training zal in 
het Engels worden gegeven en één training zal, in het kader van afstemming op het 
onderwijsprogramma, worden ingevuld met het ontleden van rattenbreinen.  
 
Werkveldcommissie 
Deze commissie organiseert vier werkveldexcursies en de Bedrijvendag, waarbij in iedere ronde één 
lezing in het Engels zal worden gegeven. 
 

mailto:info@spin-nijmegen.com
http://www.spin-nijmegen.com/


    Beleid SPiN 2014-2015 

 

 
Studievereniging Psychologie in Nijmegen     Montessorilaan 3 
Kamer A.00.05c        6525 HR Nijmegen 
Ma t/m vrij 10.00-15.00       (024) 361 25 88 
info@spin-nijmegen.com       http://www.spin-nijmegen.com 

 
 

21 

Niet-studiegerelateerde commissies 
 
Actiecommissie 
Deze commissie organiseert acht themadagen. Daarnaast zal zij in samenwerking met het bestuur de 
acties rond tentamens voorbereiden en uitvoeren. 
     
Buddyprojectcommissie 
Deze commissie wordt het eerste semester nog niet opgestart (meer informatie hierover kunt u 
terugvinden onder paragraaf 4.1.1: ‘Buddyproject’). Over de eventuele invulling van deze commissie 
zal in het secretarieel halfjaarverslag worden gerapporteerd. 
 
Feestcommissie 
Deze commissie organiseert en promoot acht themafeesten, waarvan ten minste één in 
samenwerking met een andere studievereniging.  
 
Galacommissie  
Deze commissie organiseert het gala. 
 
Integratiecommissie 
Deze commissie organiseert vijf activiteiten om verschillende groepen te integreren. Hiervan is er 
één gericht op integratie met docenten, één op integratie met ouders en één op integratie tussen de 
verschillende nationaliteiten van de studie Psychologie. Daarnaast organiseert de 
Integratiecommissie het Eerstejaarsweekend en zal zij de invulling van de taalcursus-activiteit op zich 
nemen. 
 
Socioculturele commissie 
Deze commissie organiseert Psypop, twee culturele activiteiten en twee sociale activiteiten.  
 
SocialCie 
Deze commissie organiseert vijf activiteiten voor actieve leden, waaronder het Actieve-
ledenweekend. 
 
Sportcommissie 
Deze commissie organiseert drie grote sportactiviteiten, waaronder de Batavierenrace.  
 
Reizencommissies 
 
Skireiscommissie 
Deze commissie organiseert een wintersportreis. 
 
Stedentripcommissie 
Deze commissie organiseert een stedentrip en een ludieke reis. 
 
Studiereiscommissie 
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Deze commissie organiseert een studiereis. Onderdeel van deze reis zijn studiegerelateerde, 
culturele en sociale activiteiten. 
 
Glasgow-uitwisselingcommissie 
Deze commissie organiseert een uitwisseling van en naar Glasgow. Er wordt in oktober een 
commissie opgestart die voortbouwt op het contact, gelegd door de commissie van het afgelopen 
jaar.  
 
Uitwisselingscommissie 
In het afgelopen jaar bleek dat het organiseren van een tweezijdige uitwisseling binnen een jaar niet 
haalbaar is. Er wordt daarom een tweede uitwisselingcommissie opgestart in februari, welke 
anderhalf jaar zal lopen. Zij gebruikt het eerste half jaar om contacten te leggen en zal in het 
volgende collegejaar de reizen organiseren.  
 
Ondersteunende commissies 
 
Acquisitiecommissie 
Deze commissie is verantwoordelijk voor de acquisitie van de vereniging. De commissie richt zich 
hoofdzakelijk op sponsoring en sponsoraanvragen van commissies. Daarnaast worden door de 
commissie wekelijks twee nieuwe werkveldpartners benaderd. Bovendien zal de commissie de 
database met externe contacten bijhouden en uitbreiden. De Acquisitiecommissie is tevens 
verantwoordelijk voor het reserveren van kroegen voor borrels of een eventuele kroegentocht, met 
uitzondering van de contractueel vastgelegde borrels. De invulling van laatstgenoemde borrels wordt 
bepaald door het bestuur.  
 
Mediacommissie 
Deze commissie is verantwoordelijk voor het maken van het promotiemateriaal van SPiN. 
 
ALV-commissie 
Deze commissie is verantwoordelijk voor het organiseren van de algemene ledenvergaderingen, in 
samenwerking met het bestuur. Zij bestaat uit een technisch voorzitter en een technisch notulist. 
 
Verenigingsorganen 
 
Kascontrolecommissie 
De Kascontrolecommissie is het orgaan dat de financiën van de vereniging 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 haar om advies vraagt. 
Daarnaast mag zij vrijblijvend advies geven aan het bestuur. 
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7. INTERN BELEID 
 
Het VIIe bestuur hecht veel waarde aan continuïteit en bouwt daarom voort op de in de voorgaande 
jaren gemaakte ontwikkelingen, zoals het digitaliseren van de boekverkoop en het vergroten van de 
sociale functie van de SPiN-kamer. Zij ziet SPiN momenteel als een vereniging die open staat naar 
haar leden en een grote diversiteit aan activiteiten biedt. Deze lijn wil het bestuur graag voortzetten.  
 
7.1 Actieve Leden 
Actieve leden vormen de basis van SPiN. Door de zorg die zij dragen voor de activiteiten en de 
energie die zij in SPiN steken, is SPiN uitgegroeid tot de vereniging waar we nu trots op mogen zijn. 
Het VIIe bestuur is van mening dat de huidige manieren van actieve-ledenwerving en -waardering 
goed functioneren en zal deze dus ook verder handhaven. Er zijn dit jaar wederom verschillende 
producten en activiteiten gratis of met korting beschikbaar voor actieve leden. 
 
Wel wordt er in het aankomende jaar wat meer van de actieve leden verwacht. Zo vindt het bestuur 
het noodzakelijk dat iedere commissie op een ALV door ten minste één lid vertegenwoordigd is (voor 
meer informatie over de ALV’s verwijzen wij u terug naar 2.3.2: ‘Benadrukken van inspraak van 
leden’).  

7.2 De SPiN-kamer 
Het VIIe bestuur heeft besloten de huidige openingstijden van de SPiN-kamer te handhaven. 
Gedurende deze uren heeft de kamer wederom zowel een sociale als een kantoorfunctie. Hierdoor 
blijven leden de mogelijkheid houden om gedurende de dag langs te komen, terwijl er voor het 
bestuur genoeg tijd overblijft voor vergaderingen en andere SPiN-gerelateerde bezigheden. Het 
bestuur is daarnaast van mening dat de huidige kamerindeling efficiënt doch sfeervol is. Zij behoudt 
daarom in het aankomende jaar deze indeling. Tot slot vormt het eerder genoemde mediascherm 
volgens het bestuur een waardevolle toevoeging aan de aantrekkelijkheid van de kamer. 

7.3 Bestuur 
In het kader van duidelijkheid en transparantie wil het VIIe bestuur de door haar voorgangers 
gemaakte afspraken betreffende de taken en verantwoordelijkheden van bestuursleden, in het 
aankomende jaar graag hetzelfde houden waar mogelijk. Het bestuur is echter wel van plan om een 
aantal kleine veranderingen door te voeren, zoals de naamsverandering van de commissaris PR en 
het vinden van een goede balans tussen SPiN, studie en vrije tijd.  

 
7.3.1 Naamsverandering commissaris PR 

Het VIIe bestuur is van mening dat de functienaam ‘Commissaris PR’ geen duidelijke beschrijving 
geeft van de invulling van deze functie, zoals deze omschreven is in het huishoudelijk reglement. Zij 
vindt dat de naam ‘Commissaris externe betrekkingen’ een beter beeld geeft van wat de functie 
inhoudt en zal deze naam dan ook gaan hanteren.  

7.3.2 Balans 
Van haar voorgangers heeft het VIIe bestuur meegekregen dat het af en toe lastig kan zijn om een 
goede balans te vinden tussen studie en bestuurstaken. Om deze reden heeft het bestuur besloten 
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de logboeken, zoals gehanteerd in voorgaande jaren, eveneens te gaan hanteren. Dit betekent in de 
praktijk dat het bestuur tweemaandelijks, tegelijk met de bestuurlijke updates, een overzicht maakt 
van de hoeveelheid uren die ieder bestuurslid die week aan SPiN-bezigheden en aan 
studiegerelateerde zaken heeft besteed. Door het bijhouden van deze logboeken en updates krijgen 
bestuursleden meer inzicht in hun tijdsverdeling en is het voor hen mogelijk conclusies te trekken 
over een goed evenwicht tussen SPiN, studie en vrije tijd. De bestuurlijke updates en logboeken 
worden bovendien openbaar gemaakt op de website, zodat geïnteresseerden deze stukken kunnen 
lezen. 
 
Naast het bijhouden van logboeken en bestuurlijke updates, zal het bestuur in het aankomende jaar 
gebruik maken van maandelijkse balansbesprekingen. In deze balansbesprekingen wordt het 
evenwicht tussen SPiN, studie en vrije tijd besproken, evenals mogelijke maatregelen die genomen 
kunnen worden om hier een betere balans in te brengen. 
 
Daarnaast zal het bestuur gebruik gaan maken van studiedagen. Ieder bestuurslid krijgt op deze 
dagen de mogelijkheid zich te richten op de studie, zonder hiernaast bezig te hoeven zijn met SPiN-
gerelateerde zaken. Bovendien gaat het bestuur ervoor zorgen dat in de weekenden zo min mogelijk 
tijd aan SPiN besteed hoeft te worden. Deze regelingen dragen bij aan het feit dat de bestuursleden 
naast SPiN hun studie niet uit het oog verliezen, en genoeg tijd vrijhouden voor ontspanning. 
 

7.3.3 Buddysysteem 
Het VIIe bestuur zal dit jaar, net als haar voorgangers, gebruik maken van een buddysysteem.  Evenals 
voorgaande jaren worden twee of drie bestuursleden gekoppeld, waarbij rekening wordt gehouden 
met zowel functieomschrijving als persoonlijke kwaliteiten en voorkeur. De buddy’s zullen elkaar in 
het begin van het jaar inwerken met betrekking tot hun meest belangrijke functiespecifieke taken. 
Gedurende het jaar houden zij elkaar bovendien op de hoogte van elkaars functiespecifieke 
bezigheden. Dit systeem dient ten eerste om op relatief gemakkelijke wijze taken over te kunnen 
nemen bij verwachte of onverwachtse afwezigheid van één van de bestuursleden. Ten tweede 
kunnen buddy’s elkaar een extra steun in de rug te geven bij het uitvoeren van hun bestuurstaken.  
 

7.3.4 Coaching 
Elk bestuurslid zal dit jaar gebruik maken van begeleiding door een coach. Deze rol wordt vervuld 
door iemand buiten het bestuur, die het individuele bestuurslid gedurende het jaar adviseert en 
ondersteunt waar dit nodig of gewenst is. Tijdens de coachgesprekken kunnen, afhankelijk van de 
behoeften van het bestuurslid, zowel bestuurs-, studiegerelateerde-, als ook persoonlijke zaken 
worden besproken. De coach wordt door ieder bestuurslid zelf gekozen en aan deze keuze of de 
precieze invulling van de coachgesprekken zijn dan ook geen verdere eisen verbonden. Ook de 
frequentie van deze gesprekken is voor ieder bestuurslid naar eigen wens te bepalen.  
 

7.3.5 Persoonlijk Ontwikkelingsplan (POP)-gesprekken 
Om het vinden van een goede balans tussen SPiN, studie en vrije tijd te bevorderen en op dit proces 
te kunnen reflecteren, zal het VIIe bestuur dit jaar gebruik maken van POP-gesprekken. De 
gesprekken vinden plaats tussen de voorzitter van het bestuur en een ander bestuurslid. De 
voorzitter voert haar eigen POP-gesprekken met haar coach. Het bestuur vindt het van belang dat in 
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deze gesprekken zowel SPiN-gerelateerde als persoonlijke zaken besproken kunnen worden, zodat 
eventuele problemen bij bestuursleden gesignaleerd kunnen worden. De POP-gesprekken zullen, 
gezien de waarde die het bestuur hieraan hecht, per bestuurslid minimaal drie keer per jaar 
plaatsvinden.  
 

7.3.6 Feedbackrondes 
Het VIIe  bestuur hecht, naast het welzijn van de individuele bestuursleden, grote waarde aan het 
functioneren van het bestuur als geheel. Bovendien is zij van mening dat de werksfeer binnen het 
bestuur sterk wordt bepaald door openheid en duidelijke wederzijdse feedback. Het bestuur zal 
daarom vanaf het begin van het jaar tweemaandelijks een feedbackronde houden, waarin zowel 
positieve als negatieve feedback op elkaars persoonlijke handelen en functiespecifieke functioneren 
wordt gegeven. Tevens is er tijdens deze feedbackrondes ruimte voor het reflecteren op het eigen 
functioneren en het bespreken van ervaren moeilijkheden en leerpunten. Wanneer er behoefte is, 
kunnen de feedbackrondes ook op aanvraag van een van de bestuursleden worden gepland. 
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8. NAWOORD 
 
Geachte Algemene Ledenvergadering, 
 
In de voorgaande pagina’s heeft u het beleid van het VIIe bestuur der Studievereniging Psychologie in 
Nijmegen kunnen lezen. Hierin heeft het bestuur zich een drietal doelen gesteld: Toegankelijkheid, 
Modernisering en Internationalisering. Toegankelijkheid, door betrokkenheid te tonen naar haar 
leden en transparant te handelen. Modernisering, door vernieuwingen door te voeren waarmee SPiN 
in de toekomst verder kan. Internationalisering, door de internationale blik van de student te 
verruimen en integratie te stimuleren. 
 
Het VIIe bestuur wil de voorgaande besturen der SPiN bedanken voor hun harde werk en volledige 
inzet. Zonder de door hen gelegde fundering was SPiN op dit moment niet de vereniging geweest die 
zij nu is. In het bijzonder gaat haar dank uit naar haar voorgangers, die haar te allen tijde hebben 
ondersteund en begeleid bij het schrijven van dit beleid. Vol enthousiasme en vertrouwen in de 
toekomst zal het bestuur in het aankomende jaar voortbouwen op dat wat zij in het afgelopen jaar 
hebben bereikt.  
 
SPiN is in haar nog korte bestaan uitgegroeid tot een sterke vereniging met een groot aantal leden. 
Met de steun van deze leden hoopt het VIIe bestuur de in dit beleid gestelde doelen te realiseren en 
daarmee de vereniging weer een stap verder te brengen in haar ontwikkeling. Het bestuur zal dit met 
aandacht en toewijding doen, zodat SPiN in de toekomst een krachtige vereniging blijft, zonder 
daarbij haar open en toegankelijke uitstraling te verliezen. 
 

Met vriendelijke groet, 
 

Het VIIe bestuur der Studievereniging Psychologie in Nijmegen 
 

Tess Bombeeck 
Renske van der Steen 

Elien van Rooijen 
Inge van Dongen 

Job Vervoordeldonk 
Anki Verhagen 

Johannes Fiebig 
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Bijlage I Jaarplanning 

Oktober: 
07-10-2014 Feest 1 
14-10-2014 Themadag 1 
 
November: 
11-11-2014 Lezing 1 
11-11-2014 Themadag 2 
12-11-2014 SocialCie 1 
18-11-2014 Training 1 
19-11-2014 Feest 2 
26-11-2014 Integratie 1 
27-11-2014 Excursie 1 
 
December: 
03-12-2014 Sociocultureel 1 
03-12-2014 Themadag 3 
09-12-2014 Mastervoorlichting 
10-12-2014 Lezing 2 
12t/m 13-12-2014 Ludieke Reis 
18-12-2014 Feest 3 
 
Januari: 
06-01-2015 Themadag 4 
06-01-2015 SocialCie 2 
08-01-2015 Sport 1 
13-01-2015 Gala 
15-01-2015 Lezing 3 
30-01 t/m 08-02-2015 Skireis 
 
Februari: 
03-02-2015 Training 2 
04-02-2015 Excursie 2 
09-02-2015 Lezing 4 
10-02-2015 Sociocultureel 2 
10-02-2015 Themadag 5 
11-02-2015 Therapieëndag 
19-02-2015 SocialCie 3 
23-02-2015 Debat 
25-02-2015 Feest 4 
26-02-2015 Integratie 2 
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Maart: 
02-03-2015 SocialCie 4 
04-03-2015 Lezing 5 
16 t/m 23-03-2015 Studiereis 
17-03-2015 Training 3 
18-03-2015 Feest 5 
 
April: 
14-04-2015 Lezing 6 
14-04-2015 Themadag 6 
21-04-2015 Congres 
22-04-2015 Feest 6 
23-04-2015 Training 4 
25 t/m 26-04-2015 Batavierenrace 
29-04-2015 Integratie 3 
30-04-2015 Sociocultureel 3 
 
Mei: 
12 t/m 13-05-2015 Experience your Future 
15 t/m 17-05-2015 Stedentrip 
18-05-2015 Training 5 
19-05-2015 Themadag 7 
20-05-2015 Excursie 3 
21-05-2015 Sport 2 
26-05-2015 Lezing 7 
27-05-2015 Feest 7 
29 t/m 31-05-2015 ALW 
 
Juni: 
01-06-2015 Lezing 8 
02-06-2015 Sociocultureel 4 
15-06-2015 Excursie 4 
18-06-2015 Diesviering 
 
Juli: 
16-07-2015 Integratie taalcursus-activiteit 
 
Augustus: 
- 
 
September: 
09-09-2015 Feest 8 
15-09-2015 Sociocultureel 5 
15-09-2015 Themadag 8 
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17-09-2015 Training 6 
23-09-2015 Lezing 9 
24-09-2015 Bedrijvendag 
 
Oktober: 
09 t/m 11-10-2015 Eerstejaarsweekend 
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Bijlage II Overzicht enquêtes 
 
Najaarsenquête 
Hierin komen de volgende onderwerpen aan bod: 

- Samenvattingen  
- ALV 
- Behoefte aan activiteiten en diensten (vergelijking van behoeften Duitsers en Nederlanders)  
- SPiN-korting  
- Additionele literatuur  

 
Wordt verspreid voor: eind oktober  
Wordt geanalyseerd voor: eind november  
 
Halfjaarlijkse enquête 
Wordt verspreid voor: eind februari 
Wordt geanalyseerd voor: eind april  
 
Actieve leden enquête 
Wordt verspreid voor: eind mei 
Wordt geanalyseerd voor: eind juli  
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