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Beste SPiN-leden, 
 
Hieronder kun je de bestuurlijke update vinden van de maanden april en mei . In deze update 
worden wederom de vorderingen met betrekking tot ons beleid besproken. Daarnaast zal ook een 
overzicht worden gegeven van de overige zaken waar we ons in de afgelopen maanden mee bezig 
hebben gehouden. Voor vragen en opmerkingen zijn we natuurlijk te allen tijde bereikbaar, per mail 
of op de SPiN-kamer. 
 
Activiteitenoverzicht 
Hieronder een overzicht van de activiteiten die de afgelopen twee maanden georganiseerd zijn. 
 
13 april   Internationaliseringsactiviteit Bowlen 
14 april   Themadag: Tompelicious   
14 april   Lezing: Drugs en Bewustzijn   
21 april   Lezing Superfoods    
22 april   SocialCie: Wie is de mol?   
23 april   Training Mindfulness   
24 april en 25 april  Batavierenrace   
29 april   Speeddate Oud-besturen 
29 april   S-feest 
30 april   Dropping 
1 mei   Ouderdag 
12 en 13 mei  Experience your Future 
13 t/m 17 mei  Stedentrip Praag 
20 mei   Excursie Overwaal 
26 mei   SPiN JFV-lezing Toerekeningsvatbaarheid 
27 mei   SPiN-feest: Proosten in het Midden-Oosten 
29 t/m 1 juni  Actieve Ledenweekend 
 
ALV 
Op 28 april 2015 heeft de vierde ALV van dit verenigingsjaar plaatsgevonden. Tijdens deze ALV is de 
sollicitatiecommissie voorgesteld en ingestemd door de ALV. Daarnaast is de evaluatie van de 
studiereis besproken, zijn de resultaten van de halfjaarlijkse enquête besproken, en heeft de 
Taskforce Hoofdsponsorcontract een update gegeven over de lopende onderhandelingen met de 
Waagh, Café de Fuik, het Bascafé, Café van Buren en Danscafé Billabong. Na afloop van het 
bespreken van de stukken hebben we toegezegd in deze bestuurlijke update terug te komen op de 
conclusies die wij als bestuur hebben getrokken uit de halfjaarlijkse enquête. Deze conclusies zijn dan 
ook terug te vinden verderop in deze update. Daarnaast hebben we aangegeven aanvullende 
informatie over de studiereis evaluatie online te zetten. Dit stuk zal voor aanvang van de 
eerstvolgende ALV te vinden zijn op de website. 
 
Naleving Beleid 
In de maanden april en mei hebben we wederom ons best gedaan om de in ons beleid gestelde 
doelen te behalen. Hieronder vind je een overzicht van wat er in de afgelopen maanden is gebeurd 
op beleidsmatig gebied. 
 
Aanbieden van diensten 

 Van de leenservice is op dit moment in totaal 15 keer gebruik gemaakt. 
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 Van de mogelijkheid tot het bezorgen van studieboeken op de SPiN-kamer wordt nog steeds 

gebruik gemaakt. 

 De additionele literatuur is onder de aandacht gebracht bij studenten. Er zijn inmiddels 2 

boeken besteld van de additionele literatuur. 

 
Betrokkenheid naar leden 

 Voor de eerstejaars studenten is de laatste tentamenperiode afgelopen. Tijdens deze 

tentamenperiode heeft opnieuw een tentamenactie en een after tentamenborrel 

plaatsgevonden. Tijdens de tentamenactie zijn flyers uitgedeeld met hierin de nieuwe SPiN-

kortingen. Deze zullen tevens aan de tweede- en derdejaars studenten worden uitgedeeld 

wanneer hun tentamenweken weer beginnen. 

Transparantie 

 We hebben inmiddels een aantal tips of opmerkingen ontvangen in de klachten- en 
ideeënbus. 

 Naast een stuk over de oprichting van SPiN, is op de website ondertussen ook een schema 
terug te vinden waarin verschillende belangrijke organen binnen SPiN en de universiteit en 
hun onderlinge verbindingen staan opgenomen. Bij ieder orgaan staat een korte uitleg 
gegeven. 

 Met betrekking tot de ALV’s zijn er geen nieuwe updates. Alle in het beleid genoemde 
wijzigingen zijn inmiddels doorgevoerd en werken naar behoren. De gemiddelde opkomst is 
aanzienlijk, en naar onze tevredenheid, gestegen. 

 Inmiddels hebben alle bestuursleden een bestuursblog geschreven. Voor de komende blogs 
worden actieve leden gevraagd. 

 
Modernisering 
Ledenbestand 

 De implementatie van het ledenbestand in Conscribo is rond. Op dit moment worden de 
laatste kleine aanpassingen gemaakt.  

 
Website 

 Zoals hierboven vermeld, is het schematische overzicht van de organen binnen en rondom 
SPiN gemaakt en op de website te vinden op de pagina ‘Algemeen’ onder ‘Over SPiN’.  
Daarnaast is in de afgelopen maanden gekeken naar een manier om de documenten op de 
website overzichtelijker weer te geven. Zoals reeds aangegeven tijdens de ALV van 28-04-
2015 bleek dit echter niet goedkoop te zijn. De documenten zijn daarom  op een zorgvuldige 
manier gesorteerd, zodat de weergave hiervan ietwat overzichtelijker is.  

 Er wordt op dit moment gewerkt aan de pagina voor internationale studenten.  
 
Computers 

 Zoals aangekondigd in de halfjaarverslagen zijn de oude computers recentelijk geformatteerd 
en worden zij in een redelijke staat overgegeven aan het kandidaatsbestuur. 

 
Cloud-service 

 Geen updates. 
 
Mediascherm 
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 Geen updates. 
 
Internationalisering en integratie 
Internationalisering 

 De Facebookpagina ‘International Psychology Students Radboud University’ telt inmiddels 
188 leden.  

 De internationaliseringscommissie heeft inmiddels twee leuke activiteiten georganiseerd 
voor internationale studenten en hun buddy’s. Binnenkort zullen zij het verloop van het 
afgelopen halfjaar evalueren met hun commissiebegeleider. Naar aanleiding hiervan zullen 
wij in gesprek gaan met het kandidaatsbestuur over de manier waarop internationalisering 
binnen SPiN in het komende jaar het beste vorm zou kunnen worden gegeven.  

 In mei heeft er een gesprek plaatsgevonden met de internationaliseringscoördinator van de 
faculteit sociale wetenschappen. Hierbij is gesproken over het opzetten van een 
faculteitsbreed buddyproject. Dit project is nog in ontwikkeling, wij zullen nieuwe updates 
daarom afwachten en de op dit moment beschikbare informatie doorgeven aan het 
kandidaatsbestuur. 

Integratie 

 De taalcursusactiviteit is ondertussen in voorbereiding door de Integratiecommissie. Deze 
activiteit zal naar verwachting plaatsvinden op donderdag 16 juli 2015. Het doel van deze 
activiteit is het bieden van een vrijblijvende (eerste) indruk van Nijmegen en SPiN. 
 

Extern beleid 
Sponsoring 

 De taskforce voor het hoofdsponsorcontract heeft in de afgelopen periode weer hard 
gewerkt aan het nieuwe hoofdsponsorcontract van SPiN. Zij heeft hiervoor veel vergaderd en 
gesprekken gevoerd met verschillende partners. Zij heeft het contractvoorstel met de 
Waagh, Café de Fuik en het Bascafé uitgewerkt en zal deze tijdens de ALV van 23 juni 
presenteren. Zij is momenteel nog in onderhandeling met Café van Buren en Danscafé 
Billabong, hierover zal zij tijdens de ALV van 23 juni tevens een update geven. 

 Een dochterbedrijf van bol.com heeft SPiN drie bordspellen gesponsord. Deze kunnen door 
leden worden gebruikt op de kamer en worden regelmatig meegenomen naar activiteiten. 
Daarnaast zijn er wederom verschillende goodies gesponsord door verschillende bedrijven. 

 De kortingsflyer is recentelijk uitgedeeld aan alle eerstejaars studenten, voorafgaand aan hun 
laatste tentamen. In de aankomende tentamenperiode zullen deze ook worden uitgedeeld 
aan alle tweede- en derdejaars studenten. Op de flyer zijn 11 kortingen te vinden.  Deze 
kortingen staan tevens vermeld op de website en zijn terug te vinden onder de volgende link: 
http://spin-nijmegen.com/partners/kortingspas 
 

Vacatures 

 Tot nu toe zijn er tien vacatures op de SPiN-website geplaatst, waarvan zes uit het domein 
persoon, één uit het domein brein en twee uit het domein gedrag. Een recentelijk voorbeeld 
betreft een vacature voor een onderzoeksstage over verkeerseducatie. Op het moment van 
schrijven zijn er 12 leden geabonneerd op de vacaturepagina. We zullen in de komende 
periode bespreken hoe deze beter zou kunnen worden gepromoot, dit advies zullen we 
vervolgens meegeven aan het kandidaatsbestuur. 

 
Andere verenigingen 
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 Op 26 mei 2015 heeft SPiN in samenwerking met de JFV een lezing georganiseerd over 
toerekeningsvatbaarheid. 

 Vanuit het FOS wordt in de komende periode een koepelvereniging opgericht voor de 
Faculteit Sociale Wetenschappen. Onder deze koepel zullen onder andere het S-feest en het 
huiskamerproject in de nieuwbouw FSW gaan vallen.  
 

Onderwijsinstituut 

 Er is veel overleg binnen het OWI over het overgaan tot een Engelstalige bachelor. SPiN 
overlegt actief mee binnen de OLC Psychologie. 

 Er zijn inmiddels twee activiteiten georganiseerd die wat betreft onderwerp en datum waren 
afgestemd op een op dat moment lopende cursus. 

 De proefstudeerdag met Halo, die in de afgelopen periode georganiseerd zou worden, heeft 
helaas niet door kunnen gaan vanwege de geringe beschikbaarheid van docenten. Omdat het 
organiseren van een proefstudeerdag in de maand juni naar ons idee voor weinig studenten 
een toegevoegde waarde vormt (daar zij hun keuze op dat moment vaak al hebben gemaakt) 
is besloten om dit idee te bespreken met het kandidaatsbestuur en hen hier een beslissing in 
te laten maken. Indien onder hen voldoende enthousiasme bestaat over het concept, zullen 
wij nog vóór de vakantie starten met de voorbereidingen voor een proefstudeerdag in de 
eerste helft van het volgende collegejaar. 

 
Alumni 

 Op 3 juli 2015 vindt de eerste alumni-activiteit van het jaar plaats. Het zal hierbij gaan om 
een barbecue, die de Alumni-werkgroep in samenwerking met een aantal 
masterverenigingen heeft georganiseerd. De tweede activiteit staat aan het begin van het 
aankomende studiejaar gepland. Naar verwachting zal het hierbij gaan om een 
netwerkborrel, die gaat plaatsvinden in stadscafé de Waagh.  

 De nieuwe Facebook-groep voor Alumni is sterk gegroeid en kent ongeveer 140 leden. 

 In de aankomende periode wordt er een systeem uitgewerkt voor het beschikbaar stellen 
van meeloopdagen voor studenten, door alumni. 

 
Promotie 

 De SPiN Facebook-groep heeft op dit moment 800 leden. Facebook heeft echter de 
mogelijkheid verwijderd om alle leden van een groep uit te nodigen voor een evenement. 
Hierdoor is het oorspronkelijke doel van de groep, namelijk het uitnodigen van leden voor 
evenementen, niet langer van toepassing. In de aankomende periode zullen we een advies 
opstellen voor de promotie van activiteiten via Facebook, welke we zullen meegeven aan het 
kandidaatsbestuur.  

 De Feest-banner is ook in de afgelopen maanden weer opgehangen voorafgaand aan de 
SPiN-feesten.  

 Ter promotie van Experience Your Future is een korte clip geproduceerd.  

 Verschillende studiegerelateerde commissies hebben gebruik gemaakt van ludieke promotie. 

Commissies 
Strakke tijdsplanning 

 Iedere commissie heeft in een bepaalde vorm een persoonlijke jaarplanning gemaakt. Bij 
sommige commissies blijkt dit beter te werken dan bij andere. 

 
Functieverdeling 
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 Geen updates 
 
Commissiestructuur 

 Geen updates 
 
Intern  
Actieve leden 

 Inmiddels hebben alle SocialCie activiteiten plaatsgevonden, waaronder het Actieve Leden 
Weekend.  

 
De SPiN-kamer 

 De aangepaste openingstijden van de SPiN-kamer zijn ons in de vorige tentamenperiode zeer 
goed bevallen. In het kader van parttime besturen zullen in de aankomende 
tentamenperiode daarom wederom aangepaste openingstijden worden gehanteerd. 

  Helaas hebben we opnieuw afscheid moeten nemen van twee vissen. 
 
Bestuur 

 Alle bestuursleden hebben in de afgelopen twee maanden wederom een logboek 
bijgehouden. Waar de vorige logboekweek stond gepland in een tentamenperiode, stond 
deze logboekweek gepland in een drukke SPiN-week. Op deze manier zijn zowel de pieken 
als de dalen van een bestuursjaar in kaart gebracht. 

 Inmiddels heeft de tweede ronde POP-gesprekken plaatsgevonden. De laatste ronde zal 
plaatsvinden in september. 

 Er hebben inmiddels drie feedbackrondes plaatsgevonden. 
 
Overige lopende zaken 
Naast de punten waar we ons op beleidsmatig gebied mee hebben beziggehouden, speelden er tal 
van andere zaken gedurende de afgelopen periode. Hieronder vind je hiervan een puntsgewijs 
overzicht: 

 In april en mei is weer een nieuwsbrief verstuurd via Mailchimp. Ook is er in april voor de 
ALV (waarbij de sollicitatiecommissie is voorgesteld  en het voorstel voor het 
hoofdsponsorcontract is gepresenteerd) een uitgebreide uitnodiging gestuurd via Mailchimp. 

 Inmiddels zijn alle collegepraatjes van dit verenigingsjaar achter de rug. In totaal zijn er 6 
collegepraatjes gehouden bij alle verschillende jaarlagen van de bachelor. 

 Inmiddels is bijna alle contributie ontvangen. De leden die ook een tweede keer hun 

contributie hebben gestorneerd, zijn ervan op de hoogte gebracht dat wanneer hun 

contributie niet vóór 17 juni 2015 is ontvangen, zij niet langer lid zullen zijn van SPiN.  

 Op 28 april 2015 is de sollicitatiecommissie van 2015 opgestart. Deze bestond uit twee 

bestuursleden, een oud bestuurslid en twee externen. In mei 2015 is de sollicitatiecommissie 

aan de slag gegaan en heeft zij brieven gelezen en gesprekken gevoerd met alle sollicitanten. 

Tevens is zij een aantal keer bij elkaar gekomen voor de voorbereidingen van de gesprekken 

en de nabespreking hiervan. Naar aanleiding hiervan heeft zij aan de rest van het zittende 

bestuur een adviesstuk geschreven. Op 3 juni 2015 heeft zij de sollicitanten geïnformeerd en 

hierop volgend is op 4 juni het VIIIe kandidaatsbestuur gepresenteerd. Tijdens de ALV van 23 

juni 2015 wordt de procedure nogmaals kort toegelicht en zullen alle kandidaten zich kort 

voorstellen. 



   Bestuurlijke update april-mei 2015 

 

6 
 

 Op 12 mei 2015 heeft de heidag van het VIIe verenigingsjaar van SPiN plaatsgevonden. Hier is 

samen met alle aanwezigen gebrainstormd over de toekomst van de vereniging. De notulen 

hiervan zijn terug  te vinden op de website. 

 Er heeft een plenair overleg plaatsgevonden met Studystore en een aantal andere hierbij 

aangesloten verenigingen. Hierbij zijn de ervaren problemen en verbeterpunten voor 

Studystore besproken. Wij hebben dit overleg ervaren als zeer nuttig.  

 We zijn gestart met het oriënteren op nieuwe boekenleveranciers en externe 

bijlesorganisaties. Wij zullen het kandidaatsbestuur adviseren en ondersteunen in het maken 

van een weloverwogen keuze op dit gebied. 

 We zijn in de afgelopen weken druk bezig geweest met het samenstellen van een advies aan 

het kandidaatsbestuur rondom parttime besturen. Hiervoor wordt momenteel een stuk 

geschreven, wat in de komende weken zal worden besproken met het kandidaatsbestuur. In 

dit stuk zijn zowel onze eigen overwegingen meegenomen, als verschillende ideeën die zijn 

geopperd tijdens de heidag van 12 mei 2015. 

 De IC-contactpersonen werken samen met de SPiNcie van de Introductiecommissie (IC) hard 

aan de voorbereidingen voor de introductie. Momenteel zijn zij bezig met het afronden van 

het samenwerkingscontract. 

 Op 29 april heeft voor het vierde jaar op rij het S-Feest plaatsgevonden, georganiseerd in 

samenwerking met Postelein, CognAC, Mycelium, Den GWS en Umoja. Voor dit feest zijn 

ruim 1000 kaartjes verkocht. Zowel wij als de S-feestcommissie hebben het feest 

geëvalueerd als zijnde zeer geslaagd. 

 In mei hebben we samen met het bestuur van studievereniging Postelein een start gemaakt 

met het opruimen van ons berghok. 

 In de afgelopen twee maanden hebben er weer een aantal reizen en weekenden 

plaatsgevonden waar wij als bestuur met een (groot) aantal vertegenwoordigd zijn geweest. 

Zo heeft in april de Batavierenrace plaatsgevonden, en in mei de Stedentrip naar Praag en 

het Actieve Leden Weekend. 

 Alle commissies hebben inmiddels hun halfjaarlijkse evaluatie achter de rug. Daarnaast zijn 

de commissiebegeleiders met een aantal commissies reeds begonnen met het voeren van 

eindevaluaties. 

 De actieve leden enquête is samengesteld en zal in de aankomende weken worden verspreid 

onder de actieve leden. 

 Inmiddels hebben we met alle commissies een commissie bestuursuitje gehad. Veel 

commissies hadden erg creatieve en leuke ideeën, dit heeft ons dan ook vele gezellige 

avonden opgeleverd. 

 In het kader van parttime besturen hebben alle bestuursleden natuurlijk ook tijd aan hun 

studie besteed, met name rondom de tentamenweken. 

 

Halfjaarlijkse enquête 

Tijdens de ALV van 28 april 2015 zijn de resultaten van de najaarsenquête besproken. Omdat de 

afname van de enquête trager was verlopen dan was verwacht, hadden wij als bestuur op dat 

moment nog niet uitvoerig kunnen overleggen de acties die wij zouden ondernemen naar aanleiding 

van deze enquête. Hieronder staan de belangrijkste actiepunten beschreven naar aanleiding van de 

enquête. 
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 Bij de laatste tentamenacties zullen we onze zichtbaarheid en herkenbaarheid vergroten. Dit 

zullen we doen door duidelijk herkenbare kleding aan te trekken en ons goed te verspreiden 

over de tentamenzalen. Op deze manier hopen we meer mensen op de hoogte te stellen van 

de acties en hiermee de bekendheid ervan te vergroten. 

 De laatste after tentamenborrel zal worden gehouden bij de eerstejaars studenten. Deze 

borrel is inmiddels achter de rug en de opkomst hierbij was aan de lage kant. Dit ondanks het 

feit dat we goed rekening hadden gehouden met de planning van de borrel. Het is ons niet 

helemaal duidelijk wat hiervoor de reden is geweest. 

 Ideeën voor activiteiten die worden aangedragen, zullen worden meegegeven aan het 

kandidaatsbestuur. 

 Van de bestuursblogs zal een preview op Facebook worden geplaatst. Dit om leden attent te 

maken op het bestaan van de blogs. 

 Het mediascherm is onder de aandacht gebracht bij leden door deze onder de ‘wist-je-dat-

jes’ op Facebook te plaatsen. 

 De redenen die Duitse studenten aandragen om wel of niet naar SPiN-activiteiten te komen, 

zullen worden meegegeven aan het kandidaatsbestuur. 

 In samenwerking met  de Raad van Advies zal een format worden opgesteld voor de 

halfjaarlijkse enquête. Dit format bevat vragen die jaarlijks dienen  te worden gesteld, zodat 

deze vragen met elkaar kunnen worden vergeleken. 

 In de bestuursbijbel wordt een overzicht opgenomen van alle enquêtes van de afgelopen 

jaren. Hierin kunnen komende besturen een duidelijk overzicht vinden van de resultaten van 

de afgenomen enquêtes tot nu toe. 


