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Beste SPiN-leden,  
 
Bij deze presenteren wij de vierde bestuurlijke update van het IXe bestuur. In deze update is te lezen 
waar wij ons in de afgelopen twee maanden mee bezig hebben gehouden. Voornamelijk zijn hierin 
de vorderingen met betrekking tot het uitvoeren van het beleid en de afgelopen activiteiten terug te 
vinden. Voor eventuele vragen of opmerkingen kun je altijd bij een van ons terecht of een mailtje 
sturen naar info@spin-nijmegen.com.   
 
Activiteitenoverzicht  
Onderstaand een overzicht van de activiteiten die in de afgelopen twee maanden zijn georganiseerd.  
  
April 

13 Socialcie: Pubquiz Niet-studiegerelateerd  36 leden 

19 Lezing: Forensische Psychologie Studiegerelateerd  57 leden 
20 niet-leden 

22 – 30 Studiereis naar Roemenië Reis 16 leden 
1 niet-lid 

28 – 30 Batavierenrace Niet-studiegerelateerd 24 leden 
1 niet-lid 

 
Mei 

03 Settel: Bierproeverij Niet-studiegerelateerd 24 leden 
6 niet-leden 

09 Themadag: Late night snacks Niet-studiegerelateerd  221 aanwezigen 

09 Lezing: Waarom hebben mensen seks? Studiegerelateerd 48 leden 
14 niet-leden 

10 SPiN-feest: Beachparty Niet-studiegerelateerd 274 leden 
155 niet-leden 

15 Afterborrel Skireis Niet-studiegerelateerd 16 leden 

15 Afterborrel Studiereis Niet-studiegerelateerd 15 leden 

16 Sport: Strandtoernooi Niet-studiegerelateerd 43 leden 

17 Bedrijvenavond Studiegerelateerd 92 leden 
3 niet-leden 

18 Excursie: Brain clinics Studiegerelateerd 20 leden 
2 niet-leden 

19 Integratie: Ouderdag Niet-studiegerelateerd 26 leden 
27 ouders 

23 Training: Ontleden rattenbrein Studiegerelateerd 19 leden 
2 niet-leden 

24 Insomnia vol. 4 Niet-studiegerelateerd 187 leden 
273 niet-leden 

26 – 28 Actieve Leden Weekend Niet-studiegerelateerd 94 leden 
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ALV’s  
Op dinsdag 11 april heeft een ALV plaatsgevonden. Tijdens deze ALV is de sollicitatiecommissie 
voorgesteld die een advies zal uitbrengen over het Xe kandidaatsbestuur. Deze sollicitatiecommissie 
is ingestemd door de ALV. Ook is tijdens de ALV gestemd over een nieuwe externe partner voor het 
ontwikkelen van een nieuwe website. Verder is de conclusie naar aanleiding van de discussie over 
Engelstalige bestuursleden tijdens de ALV op 20 februari besproken. Aangezien geen niet-
Nederlandssprekende leden aanwezig waren op deze ALV, vond de ALV geheel in het Nederlands 
plaats.  
Op 31 mei zal nog een ALV plaatsvinden. Tijdens deze ALV zal het Xe kandidaatsbestuur worden 
voorgesteld en zal worden besproken hoe de toekomstige samenwerking tussen N.K.S.W. Kompanio 
en SPiN er uit zal komen te zien. Ten tijde van het schrijven van deze update, heeft deze ALV nog niet 
plaatsgevonden.   
 
Naleving beleid 
 
1. Internationalisering en Integratie 
 
Internationalisering 

• Mondeling communicatie: Op de ALV van 11 april is enkel Nederlands gesproken, aangezien 
enkel Nederlandssprekende leden aanwezig waren. Verder blijft het bestuur letten op de 
voertaal op de SPiN-kamer en op activiteiten.  

• Schriftelijke communicatie: Er zijn inmiddels drie edities van de HersenSPiNsels verschenen 

met maximaal vier Nederlandse artikelen.  

• Activiteiten 

o Van de formele activiteiten waren één lezing, de excursie, de training en een deel 

van lezingen tijdens het Career Event Engelstalig gegeven. Verder is er één 

Nederlandstalige lezing gegeven. Tijdens het Career Event is in iedere ronde één 

Nederlandstalige en één Engelstalige lezing gegeven. De eindlezing was Engelstalig. 

o Bij de informele activiteiten was de taal vanuit het bestuur en de commissie 
wederom Engels behalve tijdens de studiereis aangezien er enkel Nederlandstalige 
leden deel hebben genomen aan deze reis. 

 
Integratie 

• Handboek: De Eerstejaars Informatiecommissie, het Onderwijs Instituut en de 
Introductiecommissie hebben elk hun stuk geschreven voor de infomap die tijdens de 
introductie zal worden uitgedeeld aan eerstejaars. De stukken worden op dit moment 
vertaald naar het Engels door Radboud In’to Languages. 

• Activiteiten: De tweede activiteit van de Settelcommissie heeft plaatsgevonden, tijdens deze 
activiteit heeft de groep deelnemers een rondleiding en proeverij gekregen in bierbrouwerij 
‘De Hemel’. Hierbij waren geen internationale leden aanwezig.  

• Taalcursus 
o Vanaf de eerst volgende start van de taalcursus in oktober zullen studenten een 

extra korting ontvangen op de taalcursus Social Dutch van 12%. De prijs gaat 

hierdoor van €142 naar €125. 
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o Er wordt doorgegeven aan het Xe bestuur dat er mogelijkheden zijn voor 

Nederlandse taallessen door Nederlandstalige leden via het bijlessysteem van SPiN. 

• Ludieke evaluatie: Het bestuur heeft verder gekeken naar de tip om taallessen in het 
bijllessysteem te verwerken, maar vond tot nu toe alleen dure opties. Zij kijkt nu verder naar 
goedkopere opties om door te geven aan het Xe bestuur. 

 

2. Professionaliteit en modernisering 
 
Professionaliteit evaluaties 

• De evaluatiewerkgroep heeft in overleg met het bestuur besloten de afname van de tweede 
enquête te verplaatsen van mei naar september. Aangezien uit de eerste enquête slechts 
een beperkt aantal verbeterpunten kwam, wordt de voorkeur gegeven aan afname na de 
lancering van de nieuwe website.  

 
Modernisering media 

• Nieuwe Website: In de ALV van 11 april is er gekozen voor een samenwerking met Best4u. De 

Taskforce is nu in samenwerking met Best4u een nieuwe website aan het bouwen. De 

website kan waarschijnlijk uiterlijk in augustus online. Verder is Heleen van Renesse 

toegevoegd aan de Taskforce als Kandidaatssecretaris.  

• SPiN-applicatie: Komende maand wordt het plan voor de SPiN-app geconcretiseerd en 

worden verschillende partners met elkaar vergeleken. 

 
3. Intern beleid 
 
 SPiN-kamer  

• Tot nu toe hebben drie kamerborrels plaatsgevonden. De vierde zal plaatsvinden op 9 juni.  

• In de afgelopen twee maanden zijn weer twee leden lid van de maand geworden. In de 

maand maart was dit Sina Möllmann en in de maand april was dit Dennis van de Laar. Zij zijn 

weer vermeld op Facebook en hebben een SPiN-verrassingspakket ontvangen.  

 
Werkdrukvermindering 

• Aanwezigheid activiteiten: In de afgelopen twee maanden zijn op alle activiteiten twee 
bestuursleden aanwezig, met uitzondering van de kamerborrel, de Pubquiz, de oud-besturen 
speeddate, de Batavierenrace, de afterborrel van de skireis, de themadag, Insomnia en 
Actieve Leden Weekend. Hierbij waren meer bestuursleden gewenst.  

• Overnemen kamerdiensten: Er is in de afgelopen twee maanden tweemaal gebruik gemaakt 
van overname van de kamerdienst, dit is het bestuur goed bevallen.  

 
Afspraken binnen het bestuur 

• In de afgelopen twee maanden zijn tweemaal logboeken bijgehouden door alle 
bestuursleden.  

• Er zijn twee nieuwe bestuursblogs online geplaatst.  

• Een derde ronde POP-gesprekken heeft plaatsgevonden.  
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4. Commissies 
 
Nieuwe commissies 

• De Eerstejaars Informatiecommissie: De Eerstejaars Informatiecommissie heeft haar deel 
geschreven en de hele lay-out gemaakt bij hun stuk. Voor informatie hierover zie het kopje 
Integratie; ‘Handboek’.  

• De Goede Doelencommissie: Op 1 juni zal de goede doelen commissie het opgehaalde 
bedrag door middel van een symbolische cheque overhandigen aan Iriszorg. 

• Lustrum commissie: In verband met de planning van externe partijen, zal er moeten worden 

geschoven in de huidige planning van de lustrumactiviteiten. Indien er meer bekend is over 

het (tentamen-)rooster van volgend studiejaar, zal er een nieuwe planning worden 

opgesteld.  

 
Overzicht 

• Studiereis 
o Bij de voorbereidingen van de studiereis naar Roemenië is het een en ander 

misgegaan. Door onduidelijke communicatie tussen SPiN en het reisbureau waren 

vliegtickets geboekt op een andere datum dan bij SPiN bekend was. Hierdoor waren 

de deelnemers genoodzaakt om een dag eerder te vertrekken dan oorspronkelijk de 

bedoeling was. Deelnemers die door deze verandering niet in staat waren om mee te 

gaan op de studiereis zullen het deelnamebedrag teruggestort krijgen. 

o Een andere kwestie die is ontstaan bij de studiereis is dat het reisbureau van twee 

deelnemers een verkeerde naam op de tickets heeft gezet. Hierdoor is SPiN 

genoodzaakt geweest om een nieuw ticket te kopen voor deze deelnemers zodat ze 

alsnog meekonden op studiereis. 

o Het bestuur is in gesprek gegaan met het reisbureau om het te hebben over deze 

zaken en het een en ander te bespreken over een mogelijke vergoeding. Wat hier 

precies uit is gekomen zal worden besproken op de Algemene Ledenvergadering van 

31 mei. 

 
5. Extern beleid 
 
Sponsoring  

• Vaste contracten: Er hebben inmiddels negen borrels bij het Bascafé plaatsgevonden. 
Daarnaast is er nog een borrel geweest voor de studiereis. Hiervoor ontvangt SPiN een apart 
budget. 

• Algemene sponsoring: Er is nu in totaal 325 euro algemeen sponsorgeld verworven. De 
acquisitiecommissie is bezig met het vullen van advertenties voor de informatiemap in de 
introductie. 
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Samenvattingen 

• Voor de vierde periode komen er samenvattingen voor Filosofie van Geest, Brein en Gedrag, 
Statistiek 1 Deel C en Gedrag en omgeving 1. 

 
Alumni 

• De alumni werkgroep is bezig met het organiseren van de activiteit die zal plaatsvinden op 17 
juni. 

 
Meeloopdagen 

• Inmiddels heeft één iemand gebruik gemaakt van de meeloopdagen bij het BSI of Donders 

Instituut. 

 
6. Jaarplanning 
Lezing (4) van 19-04-2017 is verplaatst naar 18-04-2017. 

Studiereis van 23-04-2017 t/m 30-04-2017 is verplaatst naar 22-04-2017 t/m 30-04-2017. 

 
Overige lopende zaken 

• De verkiezingen voor de Opledingsleidingscommissie (OLC) zijn van start gegaan in week 22. 

• Een bestuurslid van SPiN maakt deel uit van het eerste bestuur van de Nijmeegse 

Koepelvereniging Sociale Wetenschappen (NKSW) Kompanio. Het S-feest heeft 

plaatsgevonden op 12 april, hier waren 678 aanwezigen. Op 15 mei heeft er een interesse 

bijeenkomst voor het bestuur van Kompanio plaatsgevonden. 

• SPiN maakt deel uit van Stichting Studieverenigingen Psychologie in Nederland (SSPN). SSPN 

organiseert het landelijk psychologie congres. Deze vindt plaats op 13 juni in Utrecht met als 

thema Prestatiegeneratie. De kaartverkoop is op 19 mei van start gegaan en er zijn inmiddels 

6 kaarten verkocht.  

• Er is een Sollicitatiecommissie samengesteld die het Xe kandidaatsbestuur heeft 

samengesteld. Er is een stuk geschreven waarin de complete sollicitatieprocedure wordt 

uitgelegd en de kandidaten worden voorgesteld. Verder wordt het kandidaatsbestuur 

voorgesteld op de Algemene Ledenvergadering van 31 mei. 

• Het Xe kandidaatsbestuur der SPiN is voorgesteld via facebook en de website. Tijdens de ALV 

van 31 mei zullen zij verder worden voorgesteld. 

• Op 20-04-2017 heeft een speeddate met oud-bestuursleden plaatsgevonden.  

• Binnenkort zal er een actieve ledenvoorlichting plaatsvinden voor actief lidmaatschap in het 

verenigingsjaar 2017-2018. Meer informatie hierover volgt. 

• Er is contact gezocht met Synergy om volgend studiejaar samen een feest te organiseren. 

• Binnenkort vindt een ontmoeting plaats tussen SPiN en TOEP! over een gezamenlijke 
activiteit volgend jaar.  

• Er is een nieuwe koffiemachine aangeschaft. 

• Er is een nieuwe koelkast aangeschaft. 

• Er is een mobiel pin apparaat aangeschaft voor feesten of wanneer er op locatie gepind moet 
worden. 
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• Er zijn twee nieuwe vacatures aan de website toegevoegd.  

• In April en Mei is een nieuwsbrief verstuurd naar alle leden. De nieuwsbrief is gemaakt met 
het programma Mailchimp.  

 

 


