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Beste SPiN-leden, 
 
Hieronder vinden jullie de bestuurlijke update van de maanden december en januari. In deze update 
beschrijven we zowel de vorderingen met betrekking tot ons beleid, als de overige zaken waar we 
ons in de afgelopen twee maanden mee bezig hebben gehouden. Natuurlijk zijn we te allen tijde 
bereikbaar voor eventuele vragen of opmerkingen. 
 
Activiteitenoverzicht 
Hieronder een overzicht van de activiteiten die in de afgelopen twee maanden zijn georganiseerd. 
 
3 december     Themadag: Pietenpretdag   
8 december     Sinterklaas Cantus    
9 december      Mastervoorlichting    
10 december     Bekendmakingsborrel Studiereis  
11 december    Lezing: Homoseksualiteit & Religie   
13 december en 14 december   Mini-Stedentrip Frankfurt   
15 december     ALV: taskforce & Najaarsenquête 
16 december    Tostidag Serious Request 
17 december    SPiN-feest: Superheroes vs. Supervillains  
6 januari    Themadag: Winter Wonderland 
6 januari    SocialCie nieuwjaarsborrel 
8 januari    Bounzen 
13 januari    Gala: Gemaskerd Bal! 
14 januari    Skireis Préborrel 
15 januari    Lezing: The effect of a troubled childhood in cognition 
30 januari t/m 8 februari  Skireis  
 
 
ALV 
Op 15 december 2014 heeft de tweede ALV van het zevende verenigingsjaar plaatsgevonden. Tijdens 
deze ALV is de taskforce voor het opstellen van het nieuwe hoofdponsorcontract voorgesteld. 
Daarnaast is tijdens deze ALV het geschreven rapport over de in oktober afgenomen Najaarsenquête 
gepresenteerd. Tot slot is er een uitgebreide update gegeven over de stand van zaken met 
betrekking tot de studiereis en zijn hierover een aantal belangrijke mededelingen gedaan. Naar 
aanleiding van deze ALV is besloten tot het aanbrengen van verschillende wijzigingen in de 
rapportage van de Najaarsenquête. Deze wijzigingen worden momenteel doorgevoerd en de 
aangepaste versie van het stuk zal uiterlijk een week voor de eerstvolgende ALV te vinden zijn op 
website. 
 
Naleving Beleid 
In de afgelopen twee maanden hebben we wederom hard gewerkt om de in ons beleid 
geformuleerde punten tot uitvoering te brengen. Hieronder staat beschreven wat de huidige stand 
van zaken is met betrekking tot de uitvoering van ons beleid. 
 
Toegankelijkheid 
Aanbieden van diensten 

 Van de leenservice hebben tot op heden zeven mensen gebruik gemaakt. Dit gebeurde tot 

nu toe voornamelijk tegen inlevering van een onmisbare, persoonlijke pas. Dit systeem werkt 

over het algemeen goed. Eén persoon hebben wij echter een woordenboek geleend tegen 
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inlevering van een zorgpas. Dit heeft wat moeilijkheden opgeleverd, voortaan worden 

rekenmachines en woordenboeken daarom slechts uitgeleend tegen inlevering van een 

pinpas, identiteitskaart of vijf euro contant. 

 Over de tweedehands boekverkoop zijn we in gesprek gegaan met studieboeken.com, zij zijn 

bezig met het ontwikkelen van een systeem hiervoor. Dit systeem zal hoogstwaarschijnlijk in 

de zomervakantie geïmplementeerd worden. Studieboeken.com houdt ons op de hoogte van 

de vorderingen.  

 Uit de najaarsenquête is gebleken dat er inderdaad vraag is naar additionele literatuur. Voor 

geschikte additionele literatuur gaan we op moment van schrijven te rade bij hoogleraren 

van op dit moment lopende vakken. 

 Uit de najaarsenquête is gebleken dat 23.3% van de respondenten papieren samenvattingen 

verkiest boven online samenvattingen. Dit vonden wij niet genoeg om opnieuw over te 

stappen op papieren samenvattingen. Naar aanleiding van een discussie tijdens de afgelopen 

ALV worden zowel de papieren samenvattingen als de samenvattingen-wiki opnieuw 

geëvalueerd.   

Betrokkenheid naar leden 
 Met het OWI is overlegd met betrekking tot het vrij krijgen voor SPiN-activiteiten. 

Momenteel wordt uitgezocht op welke activiteiten dit in het aankomende jaar van 

toepassing zou kunnen zijn. 

 In december hebben we tentamenacties gehouden bij de tweedejaars studenten bij een 

statistiek tentamen en bij de eerstejaars studenten bij het PEP tentamen. In januari zijn 

bovendien snoepjes uitgedeeld bij de tentamens van TOM Brein en TOM persoon. Ook is 

eind januari wederom een after tentamenborrel georganiseerd in samenwerking met de 

OLC. De opkomst bij deze borrel was helaas vrij laag, in de komende maand zal daarom bij 

andere verenigingen worden geïnformeerd naar manieren om de opkomst op deze borrels te 

verhogen. 

Transparantie 
 De brievenbus van SPiN is gerepareerd, hierop staat vermeld dat deze bedoeld is voor 

opmerkingen, ideeën of klachten. Het UVB is benaderd voor het realiseren van een 

brievenbus in de deur van de SPiN-kamer. Het is tot op heden nog niet bekend wanneer deze 

geplaatst zal worden. 

 Uit de najaarsenquête is naar voren gekomen dat voor 50.9% van de respondenten, meer 

informatie over de gang van zaken ofwel de te behandelen stukken een ALV aantrekkelijker 

zou maken. De reeds gemaakte aanpassingen aan de uitnodiging en gang van zaken bij de 

ALV zullen daarom worden behouden. 

 Er zijn inmiddels drie bestuursblogs geschreven door drie verschillende bestuursleden. Deze 

zijn te vinden op de website. 

 
Modernisering 
Ledenbestand 

 De webmasters zijn op dit moment bezig met de overstap naar Conscribo.  
 Daarnaast heeft de centrale studentenadministratie ons erop gewezen dat ons ledenbestand 

niet op orde is, omdat we niet aan kunnen geven welke leden in ons ledenbestand niet meer 
als student aan de RU staan ingeschreven. Er is hiervoor contact opgenomen met het OSP.  
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Website 

 In december zijn de aanpassingen aan de website in detail uitgewerkt en nogmaals 
doorgegeven aan de webmasters. Een aantal aanpassingen is al doorgevoerd, zoals de 
herstructurering van de hoofdkopjes.  

Computers 
 De Mediacomputer wordt regelmatig door leden van de mediacommissie gebruikt om zowel 

posters als promotiefilmpjes te produceren. 
Cloud-service 
- 
Mediascherm 

 Maandelijks wordt de presentatie op  het mediascherm geactualiseerd. Hierop worden foto’s 
en video’s van afgelopen activiteiten, de maandagenda van SPiN en advertenties van externe 
partners gepresenteerd. 

 
Internationalisering en integratie 
Internationalisering 

 Na het in november gevoerde gesprek met de afdeling internationalisering van het OWI is 
een plan uitgewerkt voor een nieuw internationaliseringsproject van SPiN. Dit project houdt 
in dat opnieuw een buddyproject opgestart zal worden waarbij internationale studenten aan 
een Nederlandse student gekoppeld worden. Dit zal voorafgegaan worden door meerdere 
informatiebijeenkomsten, waarbij studenten zich kunnen opgeven en hun voorkeuren 
kunnen aangeven. Op basis van deze voorkeuren worden koppels gemaakt, waar gedurende 
het semester nog twee tot drie activiteiten voor worden georganiseerd. Dit alles zal worden 
gecoördineerd door de in februari opstartende Internationaliseringscommissie. 

 In december is een Facebookpagina gelanceerd waarop zowel inkomende als uitgaande 
(toekomstige) Erasmusstudenten hun ervaringen kunnen uitwisselen, vragen kunnen stellen 
en afspraken kunnen maken. Deze pagina heeft momenteel 35 leden. 

 Inmiddels is er één Engelstalige lezing gegeven, welke erg positief werd ontvangen door de 
bezoekers. 

 Momenteel zijn we druk bezig met het schrijven van een pagina voor internationale 
studenten voor op de website van SPiN. 

Integratie 
 De Najaarsenquête is afgenomen en geanalyseerd. De resultaten gaven echter geen duidelijk 

beeld over verbetering van de afstemming van onze activiteiten op de Duitse student. Wel 
hebben we eruit kunnen concluderen dat Duitsers minder naar onze activiteiten gaan dan 
Nederlanders, maar dat zij wel hetzelfde soort activiteiten leuk vinden (voornamelijk 
feesten). We hebben aangegeven open te staan voor suggesties voor het verder 
onderzoeken van de behoeften van Duitse studenten. Mogelijk wordt met de halfjaarlijkse 
enquête een nieuwe poging gedaan tot het inventariseren van de wensen van de Duitse 
student. 

 De Integratiecommissie is op dit moment bezig met het organiseren van de integratie-
activiteit. Dit zal een Diner Rouler worden. 

 
Extern beleid 
Sponsoring 

 De taskforce voor het hoofsponsorcontract is inmiddels opgestart en is druk bezig met de 

evaluatie van het huidige contract en het onderzoeken van nieuwe mogelijkheden. 
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 Café de Fuik gaat €500,- sponsoren voor het organiseren van drie borrels rondom de 

studiereis. Ook het reisbureau VakantieXperts, waarbij we de vlucht hebben geboekt, heeft 

recentelijk toegezegd een bijdrage te leveren aan onze reis, als wij hun naam bij onze leden 

en andere verenigingen onder de aandacht brengen.  

 Voor verschillende Goodiebags zijn door ASA student, Quest Psychologie en Sema 

Levensmiddelen tassen, blocnotes, tijdschriften en snoep gesponsord. 

 Maxilia.nl heeft, ondanks een mondelinge toezegging, afstand genomen van hun plannen om 

een deel van onze actieve ledenshirts te sponsoren.  

 In samenwerking met een lid van de Acquisitiecommissie 2013/2014 heeft het bestuur de 

entreeprijs van het gala van oorspronkelijk €25 naar €20 weten te verlagen. Dit in ruil voor 

promotie van Stadscafé de Waagh.  

 Voor de SPiN-korting zijn zowel oude als nieuwe bedrijven benaderd. De SPiN-kortingsflyer 

zal naar verwachting in maart aan leden worden uitgedeeld. 

Vacatures 

- 
Andere verenigingen 

 Het SSPN is in Nijmegen georganiseerd, de Kamer van Koophandel inschrijvingen zijn 
geregeld en er wordt een draaiboek opgesteld voor de komende jaren. 

 Binnen het FOS wordt onder andere overlegd over het toekomstige huiskamerproject, de 
SNUF bestuursbeurzen en het S-feest. 

 Vanuit het SOFv gaan we in overleg over de samenwerking met Studystore, welke 
momenteel niet zo vlot verloopt. 

 Er zal dit jaar wederom een feest worden georganiseerd met een andere vereniging. SPiN zal 
hiervoor dit jaar samenwerken met de Juridische Faculteitsvereniging om een groot 
Ragweek-feest neer te zetten. 

 De posters voor lezingen worden doorgestuurd naar TOEP, echter merken we tot op heden 
nog geen verschil in opkomst van HAN-studenten. 

Onderwijsinstituut 
 Er wordt regelmatig gesproken met het OWI, om zo op te hoogte te zijn van elkaars plannen 

en activiteiten. De onderwijs vervangende regeling voor de studiereis bleek helaas niet 
mogelijk voor de studiereis, voor een dergelijke regeling voor andere activiteiten zijn we 
momenteel nog in overleg. De voor docenten relevante SPiN-activiteiten worden 
driemaandelijks in een nieuwsbrief uitgelicht.  

 Inmiddels hebben wij een ideeën- en klachtenbus, met werkend slot. Hierin kunnen 
studenten, naast opmerkingen of klachten voor SPiN, ook opmerkingen, ideeën of klachten 
over de opleiding kwijt. 

 Na overleg met de verschillende masterverenigingen bleek het organiseren van 
meeloopdagen op korte termijn niet te verwezenlijken. Er is daarom gezocht naar 
alternatieve mogelijkheden om SPiN-leden kennis te laten maken met de inhoud van de 
verschillende masters. Met de mastervereniging Halo wordt momenteel druk overlegd voor 
het organiseren van een doorstroomactiviteit. Dit zal waarschijnlijk een proefstudeerdag 
worden. 

Alumni 
 Het alumni inschrijfformulier is in december verstuurd naar de huidige alumni. Het huidige 

alumni bestand is ingedeeld in actieve en passieve alumni en de reacties op het alumni 
inschrijfformulier worden hierin verwerkt. Tot nu toe is de respons aan de lage kant.  
Daarnaast is er in december een nieuwe alumni Facebookgroep aangemaakt.  

 De alumniwerkgroep is inmiddels compleet en zal zo snel mogelijk worden opgestart. 
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Promotie 
 De Facebookgroep blijft groeien en heeft op moment van schrijven 722 leden. 

 De Banner is voorafgaand aan het feest in december opgehangen bij het Erasmusgebouw 

 Voor de Batavierenrace is, net als voor de skireis en studiereis, een promotiefilm 

geproduceerd. 

 
Commissies 
Strakke tijdsplanning 

 Steeds meer commissies hebben een jaarplanning gemaakt, helaas hebben nog niet alle 
commissies dit gedaan. Bij de commissies die wel een jaarplanning hebben gemaakt, lijkt de 
maatregel succesvol. 

Functieverdeling 
 Op de afgelopen ALV’s was steeds vrijwel iedere commissie aanwezig. Van de commissies die 

afwezig waren, heeft de voorzitter op één keer na altijd gezorgd voor een afmelding. Ook 
ontvingen wij na afloop van de afgelopen ALV vele positieve reacties van commissieleden. De 
regeling mensen te verplichten naar de ALV te komen bevalt tot nu toe dan ook heel goed.  

 De promotiestukjes van afgelopen activiteiten waren, op een aantal incidenten na, altijd op 
tijd. Het is bij het bestuur echter niet geheel duidelijk of dit aan het nieuwe takenpakket van 
de commissaris communicatie ligt, of dat dit andere redenen heeft (bijvoorbeeld de 
strakkere tijdsplanning).  

Commissiestructuur 
 Omdat de Glasgow uitwisselingscommissie geen uitwisseling met Glasgow zal kunnen 

realiseren, onderzoeken zij momenteel mogelijkheden tot het organiseren van een 
uitwisseling met een Scandinavische universiteit. 

 Er is een extra lid toegevoegd aan de Tijdschriftcommissie om de kwaliteit van 
studiegerelateerde stukken te waarborgen. 

 Zoals eerder vermeld is in februari een nieuwe commissie opgestart, namelijk de 
Internationaliseringscommissie. Deze commissie zal het buddyproject coördineren en twee 
tot drie activiteiten voor de buddykoppels organiseren.  

 
Intern  
Actieve leden 

 Inmiddels hebben er twee succesvolle actieve leden activiteiten plaatsgevonden, welke 
bovendien druk zijn bezocht. 

 De eerste commissiebattle-opdracht is inmiddels ook geweest en heeft verschillende leuke 
foto’s opgeleverd, welke op de SPiN-kamer zijn opgehangen. De stukjes die voor deze 
opdracht door de commissies zijn geschreven, zullen op de website worden geplaatst. 

 De actieve ledenshirts zijn besteld en zullen over enkele weken binnenkomen. 
De SPiN-kamer 

 De oude vissenkom heeft ondertussen plaatsgemaakt voor een nieuwe. Daarnaast heeft één 
van de vissen (Flip) ons helaas verlaten. Momenteel worden de mogelijkheden onderzocht 
tot het extern acquireren van een nieuwe vis. 

Bestuur 
 Inmiddels zijn er twee logboekweken verstreken. Van beide weken zijn de logboeken terug te 

vinden op de website. De logboeken worden besproken in de balansbesprekingen die 
maandelijks plaatsvinden. 

 Net als in de twee maanden hiervoor maakt vrijwel iedereen regelmatig gebruik van een 
SPiN-vrije dag. 
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 Ieder bestuurslid heeft zijn of haar buddy inmiddels ingewerkt. Buddy’s vragen elkaar 
regelmatig om advies en nemen taken van elkaar over indien nodig. 

 
 
Overige lopende zaken 
Naast beleidsmatige werkzaamheden, hebben we ons in de afgelopen maanden ook met een aantal 
andere zaken beziggehouden. Deze staan hieronder kort uitgewerkt. 
 
 

 In december en januari is zoals altijd weer een nieuwsbrief verstuurd via Mailchimp. 
Daarnaast is er in december voor het eerst met Mailchimp een uitgebreidere ALV uitnodiging 
verstuurd en is er met dit programma een digitale kerstkaart verstuurd.    

 Inmiddels hebben vier collegepraatjes plaatsgevonden bij alle drie de jaarlagen van de 
bachelor. Bij de derdejaars studenten zijn bovendien een aantal dubbele collegepraatjes 
gehouden bij vakken uit verschillende domeinen.  

 Ook dit jaar plannen we met iedere commissie een commissie-bestuursuitje in. Ondertussen 
is het eerste uitje achter de rug en zijn alle overige commissies ingepland voor een uitje met 
het bestuur. Het eerste uitje is positief ontvangen door zowel de aanwezige commissie als 
het bestuur.  

 Voor de commissies is voor het zevende verenigingsjaar zeer toepasselijk een Crazy 77 
bedacht. Deze is opgestuurd naar de commissies en zij strijden momenteel hard om zich aan 
het einde van dit jaar de winnaar van de commissiebattle 2014-2015 te mogen noemen. 

 In de kerstvakantie heeft SPiN het kerstpakket voor het Onderwijsinstituut verzorgd. Dit 
pakket bevatte populaire psychologische literatuur. Inmiddels staat ook het boek “forty 
studies that changed psychology”, welke verplicht is voor de decentrale selectie, online op 
onze boekenwebshop, en de link hiernaar zal worden verspreid door het OWI. Ten slotte 
staat de Masterboeken webshop online, het contact met Halo en Argon loopt soepel. 

 Om het contact met Studystore te evalueren heeft een gesprek plaatsgevonden tussen onze 
accountmanager en twee bestuursleden. 

 Op 7 januari heeft de inschrijving voor de studiereis plaatsgevonden. Bij de opening van de 
inschrijving om 8 uur ’s ochtends zat de reis onmiddellijk vol. Omdat twee van de 
bestuursleden uiteindelijk hebben afgezien van deelname, zal het reisgezelschap bestaan uit 
vijf commissieleden, vijf bestuursleden, één wetenschappelijk begeleider en 34 leden. De 
studiereiscommissie is druk bezig met de verdere voorbereidingen van de studiereis. 

 Het bijlessysteem loopt goed, afgelopen maanden zijn er weer twaalf nieuwe contracten 
afgesloten. 

 Samen met de JFV is er druk overlegd over het Ragweek feest. Deze zal plaatsvinden op 
dinsdag 10 maart.  

 Voor Serious Request is er op 16 december een succesvolle tostidag georganiseerd. In totaal 
is er €104,77 voor Serious Request opgehaald.  

 De s-feestcommissie is inmiddels opgestart en de voorbereidingen voor het s-feest zijn in 
volle gang. Momenteel worden mogelijke locaties met elkaar vergeleken en wordt gezocht 
naar geschikte Dj’s. 

 Op 9 januari hebben we een borrel georganiseerd voor alle oud bestuursleden van SPiN. 
Deze borrel was druk bezocht en erg gezellig. 

 In december hebben we bericht gekregen van de toetsingscommissie over de SNUF 
bestuursbeurzen van het collegejaar 2015-2016. Zij hebben besloten dat SPiN volgend jaar 37 
bestuursbeurzen krijgt, wat een achteruitgang van 4 bestuursbeurzen betekent. Dit verschil 
heeft te maken met een wijziging in de toetsingsprocedure. Tegen het oordeel van dit jaar 
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kunnen wij helaas niet in hoger beroep gaan omdat dit oordeel gegrond is op basis van de 
huidige toetsingscriteria. Wij zullen de USR echter wel steunen in hun actie tegen de huidige 
toetsingsprocedure.  

 


