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Beste SPiN-leden, 
 
Hieronder vinden jullie de bestuurlijke update van de maanden december en januari. In deze 
update is een overzicht te vinden van de vorderingen met betrekking tot het beleid en de 
overige zaken waar we ons mee bezig hebben gehouden de afgelopen twee maanden. Voor 
vragen of opmerkingen zijn wij altijd bereikbaar. 

 
Activiteitenoverzicht 
Hieronder staat een overzicht van de activiteiten die in de afgelopen twee maanden zijn 
georganiseerd. 
 

December 
15 Training: Suïcidepreventie  Studiegerelateerd  18 leden 

1 externe 
16        Mastervoorlichting                             Studiegerelateerd        77 leden 
          4 externen 
Januari 
5 Bekendmakingsborrel studiereis Niet-studiegerelateerd Ongeveer 60 leden 
6 SocialCie-act: nieuwjaarsborrel Niet-studiegerelateerd 69 leden 
12 Themadag: Ein glückliches   Niet-studiegerelateerd Ongeveer 110 leden 

Neues Jahr!  
12 Gala: SPiN in red   Niet-studiegerelateerd 195 leden 
          70 externen 
13        Lezing: Forensische psychologie         Studiegerelateerd        38 leden 

28 externen 
Februari 
2 After-tentamenborrel   Niet-studiegerelateerd 6 leden 
2 S-feest     Niet-studiegerelateerd 1150 aanwezigen 
3 – 4  Experience Your Future  Studiegerelateerd  55 leden 
          4 externen 
ALV 
Op 11 januari 2016 heeft de tweede ALV van het verenigingsjaar 2015-2016 plaatsgevonden. 
Tijdens deze ALV heeft de Taskforce voor het opstellen van een nieuw boekencontract zich 
voorgesteld en een update van de stand van zaken gegeven. Ook heeft het bestuur een 
update gegeven over de interne situatie en andere lopende zaken, zoals het 
hoofdsponsorcontract. Nadat gebleken is dat Jelle van Hattem zijn taken als voorzitter niet 
meer kan voortzetten in verband met zijn gezondheid, is de functieverdeling zoals besproken 
in de ALV van kracht gegaan. 
 
Naleving Beleid  
In de afgelopen twee maanden hebben we wederom hard gewerkt om de geformuleerde 
punten uit ons beleid tot uitvoering te brengen. Hieronder staat beschreven wat de huidige 
stand van zaken is met betrekking tot de uitvoering van ons beleid. 
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Bekendheid 
Video´s 

 In de tussentijd is er gefilmd bij twee activiteiten, namelijk het gala en Experience 
Your Future.  

 Er zijn in de tussentijd twee filmpjes gemaakt voor de studiereiscommissie, één 
teaser voor de bekendmakingsborrel van de studiereis en een filmpje waarin de 
bestemming bekend werd gemaakt. Daarnaast is er een promotiefilmpje voor de reis 
naar Kopenhagen gemaakt en een promotiefilmpje voor het S-feest.  

 In overleg met de videocommissie is besloten het aanvraagformulier voor video’s aan 
te passen. Momenteel wordt hier aan gewerkt.  

Ludieke promotie 
 In de maanden december en januari is er drie keer gebruik gemaakt van ludieke 

promotie. De Oriëntatiecommissie heeft koekjes en flyers uitgedeeld ter promotie 
van Experience Your Future, de Stedentripcommissie heeft snoepjes in de vorm van 
hartjes uitgedeeld om mensen enthousiast te maken voor de Stedentrip naar 
Kopenhagen en de Skireiscommissie heeft warme chocolademelk, chocoladekoekjes 
en chocolade uitgedeeld ter promotie van de Skireis. Tot nu toe hebben er 4 
commissies gebruik gemaakt van ludieke promotie, waarvan een aantal meerdere 
keren.  

 
Verfrissing van de communicatiemiddelen 
Website  

 De zoekfunctie is toegevoegd aan de website  
 Het bestuur heeft de onderwijsveranderingen in de gaten gehouden. Er was één 

onderwijsverandering die we graag met onze leden wilden delen. Dit betrof de 
nieuwe selectieprocedure van de master GZP  

 De pagina’s ‘Medezeggenschap en zusterverenigingen’ en ‘Buddy-project’ zijn 
toegevoegd aan de website. Via de eerste pagina kunnen leden de FSR, OLC en 
Psychologie-studieverenigingen in de rest van Nederland makkelijk bereiken. Met de 
tweede pagina worden leden geïnformeerd over het buddy-project voor de 
koppeling tussen internationale en Nederlandse studenten.  

 De merchandise-pagina op de website is ook geactiveerd. Hierop kunnen leden de 
artikelen zien die SPiN als merchandise aanbiedt en de bijbehorende prijs. 
Momenteel staan de SPiN-truien, -vesten, -shirts, -zadelhoesjes en de SPiN-mokken 
van het jaar 2014-2015 op de pagina.  

HersenSPiNsels  
 De eerste editie van de HersenSPiNsels is uitgebracht met een nieuw formaat, lay-out 

en inhoud. Deze editie bevatte een artikel van een freelance-auteur. Voor de tweede 
editie is inmiddels ook een freelance-auteur gevonden.  
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Integratie en internationalisering 
Internationalisering 

 Het overleg met de Nederlandse buddy’s van het eerste semester heeft samen met 
de internationaliseringscommissie plaatsgevonden om het buddy-project tot nu toe 
te evalueren. De opkomst was helaas laag, maar er zijn een aantal nieuwe ideeën 
verzameld voor het verbeteren van het buddy-project.  

 Ook voor de volgende editie van de HersenSPiNsels zal er een Engelstalig artikel 
komen. Hiervoor werd een Hongaarse uitwisselingsstudente geïnterviewd.  

 De online inschrijvingen voor het buddy-project van het tweede semester zijn 
geopend. Internationale studenten kunnen zich via een digitaal formulier op de 
Engelstalige webpagina van de opleiding psychologie inschrijven, Nederlandstalige 
studenten via mail aan de commissie. Op deze manier verkrijgen we de benodigde 
informatie voor een succesvolle koppeling.  

 Ook in december en januari werden de voor internationale psychologiestudenten 
interessante activiteiten via de facebookgroep gepromoot.  

 
Intern beleid 
SPiN-kamer 

 Tussen 10 december en 27 januari is er 17 keer gebruik gemaakt van de leenservice. 
Hieronder vallen 5 woordenboeken, 4 rekenmachines, 2 USB-sticks en 6 opladers. 
Tussen 1 oktober en 9 december is 18 keer gebruik gemaakt van de leenservice, wat 
op een totaal gebruik komt van 35 keer tot nu toe. Het bestuur is tevreden met deze 
aantallen en de diversiteit in de vraag naar verschillende materialen.  

Parttime besturen 
 Het bestuur gaat, wegens de veranderde interne situatie, nieuwe alternatieven 

overwegen om parttime besturen te vergemakkelijken. Zo kunnen de kamerdiensten 
opgesplitst worden in twee delen, met overlap van de aanwezigheid van twee 
bestuursleden in de pauze. Dit gaat het bestuur een week lang proberen en 
vervolgens evalueren.  

Evaluaties en afspraken binnen het bestuur 
 De tweede logboekweek heeft plaatsgevonden in week 2. Op de website is een 

overzicht te vinden van de uren die ieder bestuurslid aan SPiN, studie en overige 
zaken heeft besteed. De logboeken zijn besproken in de tweede balansvergadering.  

 Alle POP-gesprekken staan gepland en een aantal hebben er al plaatsgevonden.  
 Er heeft inmiddels één feedbackronde plaatsgevonden met het gehele bestuur.  
 Alle bestuursleden hebben zijn of haar buddy een inwerking gegeven waardoor het 

gemakkelijker is om elkaars taken over te nemen indien nodig. 
Online inschrijvingen 

 In de maand januari heeft het gala plaatsgevonden en hiervoor is gebruik gemaakt 
van een online ticketsysteem. Daarnaast is er ook drie keer gebruik gemaakt van 
Google Formulieren, namelijk voor de lezing Forensische Psychologie, de 
nieuwjaarsborrel en Wie is de Mol? van de SocialCie.  
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Commissies  
Wijzigingen in commissies  

 De oriëntatiecommissie heeft op 3 en 4 februari Experience Your Future 
georganiseerd. De commissie is erin geslaagd de focus te leggen op de domeinen 
Persoon en Brein. Daarnaast is het oude concept van de geschrapte activiteit 
‘Therapieëndag’ geïntegreerd met Experience Your Future, door enkele therapieën 
op te nemen in het programma.  

 De binnenlandse stedentrip naar Amsterdam heeft inmiddels op 10 en 11 december 
plaats gevonden. Tijdens de stedentrip zijn de deelnemers langs geweest bij een 
borrel die door de zustervereniging VSPA werd georganiseerd. Met een aantal van 32 
deelnemers was de binnenlandse stedentrip een geslaagde activiteit.  

 Voor een update over de nieuwe videocommissie, zie het punt Video’s onder 
Bekendheid. 

 
Extern beleid 
Sponsoring 

 In het hoofdsponsorcontract dat is afgesloten met de Waagh is een bonusregeling 
opgenomen. Met het eerste Insomnia-feest is de eerste stap van die regeling gehaald 
omdat er meer dan 2000 munten zijn verkocht. Dit betekent dat er in ieder geval 
€300 extra zal worden toegekend aan SPiN.  

 Het bestuur heeft 2 nieuwe bedrijven toegevoegd aan het aanbod van SPiN-korting. 
Dit is ten eerste Flixbus, een bedrijf dat goedkope busreizen aanbiedt tussen grote 
steden. Zij bieden kortingsflyers aan ter waarde van €3. Het tweede bedrijf is 
pannenkoekenhuis ’t Hoogstraatje. Zij bieden een korting van €2 aan onze leden op 
een pannenkoek naar keuze.  

 De actie met de nieuwe partner Gents heeft helaas niks opgeleverd. Zij zouden onze 
leden korting geven op een smoking en SPiN zou per compleet verkochte smoking 
€10,- sponsorgeld ontvangen. Er hebben echter geen leden gebruik gemaakt van 
deze regeling.  

Alumni 
 De alumni-werkgroep is compleet. Zij zullen de twee alumni-activiteiten van dit jaar 

organiseren.  
Labdagen 

 Met het Donders Institue is afgesproken dat het mogelijk is om een dag mee te lopen 
met een onderzoeker. De aanmelding hiervoor zal gaan lopen via een subpagina op 
de website van SPiN. Dit zal binnenkort mogelijk zijn. Het Behavioural Science 
Institute (BSI) heeft aangegeven dat dit soort meeloopdagen beter via 
onderzoekende studenten kan lopen. Het BSI beveelt daarom aan om deze 
samenwerking met studievereniging Maizena te laten lopen. Hiervoor is het bestuur 
op dit moment in gesprek met Maizena.  
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Goede doelenweek 
 De werkgroep voor de goede doelenweek is compleet. Zij hebben inmiddels een 

goed doel gekozen die in deze week centraal zal staan. Dit is Stichting het Vergeten 
Kind.  
 

Overig lopende zaken 
Naast het uitvoeren van het beleid hebben we ons ook met andere zaken bezig gehouden. 
Hieronder is daarvan een overzicht te vinden. 

 Voor Serious Request is er op 8 december een succesvolle themadag georganiseerd 

waar tosti’s werden verkocht. In totaal is er €94 voor Serious Request opgehaald. 

 In december en januari is er zoals altijd een nieuwsbrief verstuurd via Mailchimp. 

Daarnaast zijn de ALV-uitnodiging en de digitale kerstkaart verstuurd met dit 

programma. 

 In december en januari zijn er weer bestuursblogs geschreven, deze zijn wederom op 

de site geplaatst. Ook zijn er een previews met links naar de volledige blogs op 

Facebook geplaatst. 

 Er hebben tot nu toe twee gezellige commissie-bestuursuitjes plaatsgevonden. 

 Op 14 januari heeft de inschrijving voor de studiereis plaatsgevonden. Bij de opening 

van de inschrijving ’s ochtends zat de reis onmiddellijk vol. Het reisgezelschap zal 

bestaan uit zes commissieleden, vier bestuursleden, één wetenschappelijk 

begeleider, één commissielid uit de videocommissie en 33 leden. De 

studiereiscommissie is druk bezig met de verdere voorbereidingen van de studiereis. 

 De taskforce voor het opstellen van een nieuw samenwerkingscontract over de 

verkoop van studieboeken via SPiN heeft meer uitgebreide gesprekken gevoerd met 

StudyStore, boekenservice.nl, Roelants en bol.com. Voor de eerste drie bedrijven 

heeft de taskforce beschikking over concept-contracten.  

 Tijdens het eerste onderwijsblok liep de boekenverkoop ongeveer hetzelfde als vorig 

jaar, ondanks een kleiner totaal aantal SPiN-leden.  

 Tot nu toe zijn er 6 bijlesverzoeken via het eigen bijlessysteem van SPiN 

binnengekomen. 

 Voor de tentamentrainingen en lespakketten van onze partner Dominus Cursus 

hebben ondertussen in totaal 2 van de 5 contractueel verplichte promotiemomenten 

op Facebook plaatsgevonden. 

 In kader van het oprichten van een koepelvereniging voor de studieverenigingen van 

de Faculteit der Sociale Wetenschappen aan de RU werden een oprichtingsbestuur, 

een begroting en statuten voor de vereniging opgesteld. Aan het beleid en de visie 

wordt nog gewerkt.  

 De verkoop van de kaarten voor het Landelijk Psychologie Congres op 11 maart is 

gestart.  

 Het uitverkochte S-feest in Doornroosje op 2 februari was een groot succes.  
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