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Beste SPiN-leden, 
 
Bij deze presenteren wij de tweede bestuurlijke update van het IXe bestuur. In deze update is te lezen 
waar wij ons in de afgelopen twee maanden voornamelijk 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 één 
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. 
 
December 

01 Insomnia Vol III Niet-studiegerelateerd 240 leden 
140 niet-leden 

06 Sportactiviteit: Just Dance toernooi Niet-studiegerelateerd 33 leden 
3 niet-leden 

07 Masteravond Studiegerelateerd 101 leden 
2 niet-leden 

08 Meeloopdag met HALO Studiegerelateerd 27 leden 

09 - 11 Liftwedstrijd Antwerpen Reis 18 leden 

12 Bekendmakingsborrel studiereis Niet-studiegerelateerd 42 aanwezigen 

13 Themadag: Christmas Niet-studiegerelateerd 226 aanwezigen 

14 Sociocultureel: Cantus Niet-studiegerelateerd 44 leden 
2 niet-leden 

15 Lezing: What’s in a face Studiegerelateerd 18 leden 
6 niet-leden 

 
Januari 

10 Themadag: Nieuwjaar Niet-studiegerelateerd 166 aanwezigen 

10 SocialCie: Nieuwjaarsborrel Niet-studiegerelateerd 54 leden 

12 Integratie: Docent-student lunch Niet-studiegerelateerd 21 leden 

 
ALV’s  
Sinds de laatste bestuurlijke update hebben geen ALV’s meer plaatsgevonden.  
 
Naleving beleid 
 
1. Internationalisering en Integratie 
 
Internationalisering 

 Schriftelijke communicatie:  
o Op de website zijn meer pagina’s vertaald. Naar ons weten zijn alle pagina’s op de 

website vertaald naar het Engels. 

mailto:info@spin-nijmegen.com
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o In de week van 30 januari zal er weer een nieuwe editie van de HersenSPiNsels 
uitkomen, hierbij zullen er weer vier Nederlandstalige artikelen komen en de rest zal 
in het Engels zijn geschreven. 

 Activiteiten:  
o In de maanden december en januari heeft een aantal activiteiten plaatsgevonden 

waaronder een lezing, een masteravond, twee themadagen, een Waaghfeest, een 
socioculturele activiteit, een integratie activiteit, een Socialcie activiteit een ludieke 
reis.  

o Van de formele activiteiten is de lezing en een helft van de mastervoorlichtingen 
Engelstalig geweest. Bij de mastervoorlichting was in iedere ronde één 
Nederlandstalige en één Engelstalige lezing.  

o Wat betreft de informele activiteiten was de taal vanuit het bestuur en de commissie 
wederom Engels. Bij de socioculturele activiteit (een cantus) zijn er ook (m.u.v. een 
aantal liederen) enkel Engelstalige liederen gekozen. Bij de integratie activiteit 
(student-docentlunch) werd ook Engels gesproken tenzij er alleen Nederlandstalige 
leden deelnamen aan het gesprek.  

 
Integratie 

 Handboek: De contactpersoon van SPiN binnen de Introductiecommissie zal binnenkort mee 
vergaderen met de Eerstejaars Informatiecommissie om de samen na te denken over de 
invulling van het handboek. 

 Activiteiten: De settelcommissie is bezig met het plannen van de volgende activiteit die zal 
plaatsvinden in mei. 

 Taalcursus: Het is nog niet gelukt om korting te krijgen voor psychologiestudenten op 
taalcursussen. We zijn hier nog wel mee bezig en Ruud Meulenbroek heeft aangegeven om 
hier ook achteraan te gaan. 

 Ludieke evaluatie: Er is gebrainstormd over de ludieke evaluatie die deze periode zal 
plaatsvinden. Het bestuur zal een soort spinnenweb maken, en hier vragen aan koppelen die 
gesteld zullen worden na een eerstejaars breincollege. 

 
2. Professionaliteit en modernisering 
 
Professionaliteit Evaluaties 

 De enquêtes gemaakt door de evaluatiewerkgroep zijn eerst online verspreid. Onder de 
online respondenten is een tegoedbon van twintig euro voor de Waagh verloot.  

 Vervolgens zijn de enquêtes verspreid tijdens één college in elke jaarlaag en elke track. 
Tijdens het uitdelen van de enquêtes zijn interventies toegepast in de vorm van een 
collegepraatje. Tijdens dit praatje werd het belang van evalueren en een representatieve 
steekproef benadrukt.  

 Uiteindelijk is de enquête ingevuld door 568 respondenten. 

 De evaluatiewerkgroep heeft de resultaten van de enquête geëvalueerd met behulp van het 
programma SPSS.  

 De uitgebreide resultaten van de enquête zullen online worden geplaatst. Een samenvatting 
van de resultaten zal besproken worden tijdens de ALV van 20 februari.  
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Modernisering media 

 De eerste twee vergaderingen van de taskforce hebben plaatsgevonden. Er wordt nu 
gekeken naar verschillende mogelijkheden voor de nieuwe website. Deze verschillende 
opties zullen tijdens de ALV op 20 februari gepresenteerd worden.  

 
Modernisering inschrijvingen 

 Tot op heden wordt Eventix als een fijn systeem ervaren door het bestuur.  

 Over het algemeen wordt Eventix door de leden ook als prettig ervaren, zo blijkt ook uit de 
enquête. 

 
3. Intern beleid 
 
SPiN-kamer 

 Leenservice: Er is nu een Engelse en Nederlandstalige leenservice overeenkomst. 

 Betrokkenheid:  
o De eerste kamerborrel heeft plaatsgevonden.  
o Tentamenacties hebben de tweede periode in alle jaarlagen plaatsgevonden. Tijdens 

deze tentamenactie werden bij de eerstejaars Napoleons uitgedeeld en bij de 
tweede en derdejaars pennen. Deze tentamenacties waren een samenwerking 
tussen de actiecommissie en het bestuur.  

o In de afgelopen twee maanden zijn weer twee leden van de maand benoemd. In de 
maand december was dit Jules Houben en in de maand januari was dit Renske van 
der Steen. Zij zijn weer vermeld op Facebook en hebben een SPiN-verrassingspakket 
ontvangen.  

 
Werkdrukvermindering 

 Aanwezigheid activiteiten: In de afgelopen twee maanden zijn op alle activiteiten telkens 
twee bestuursleden aanwezig geweest, met uitzondering van Insomnia, de themadagen, de 
liftwedstrijd naar Antwerpen (hierbij waren vier bestuursleden aanwezig) en de SocialCie 
nieuwjaarsborrel. Deze aanwezigheid werd als voldoende ervaren door zowel het bestuur als 
de commissie. 

 SPiN-vrij: SPiN-vrij werd in de afgelopen twee maanden hetzelfde gehanteerd als in het begin 
van het jaar.  

 Overnemen kamerdiensten: In de afgelopen twee maanden zijn geen kamerdiensten 
overgenomen door oud-bestuursleden.   

 
Afspraken binnen bestuur 

 In de afgelopen twee maanden is eenmalig een week lang een logboek bijgehouden door 
alle bestuursleden, deze logboeken zullen spoedig worden besproken tijdens de 
bestuursvergadering en op de website worden gepubliceerd.  

 De eerste feedbackronde heeft plaatsgevonden. Het IXe bestuur heeft deze ervaren als 
leerzaam en prettig.  

 De tweede POP-gesprek rondes hebben plaatsgevonden.  

 Er staan inmiddels twee nieuwe bestuursblogs op de website.  
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 In de afgelopen twee maanden is er voor twee activiteiten gebruik gemaakt van bestuurlijke 
vrijstelling, namelijk voor de Cantus en Experience Your Future (dat plaatsvindt op 1 en 2 
februari).  

 
Waardering actieve leden 

 Aan het begin zijn er 72 mokken aangeschaft voor de nieuwe leden, de meeste zijn al in 
gebruik genomen maar er zijn nog een aantal mokken die nog niet in gebruik zijn. 

 Van de 152 T-shirts zijn vrijwel alle T-shirts opgehaald. Er zijn een aantal reminders gestuurd 
naar de desbetreffende commissies.  

 
4. Commissies 
 
Nieuwe commissies 

 De Settelcommissie is bezig met de organisatie van haar volgende activiteit die in mei zal 
plaatsvinden.  

 Voor meer informatie over de Eerstejaars Informatiecommissie, lees kopje ‘2.2.1 Handboek’. 

 De Lustrumcommissie heeft een voorlopige planning gemaakt voor volgend jaar, gebaseerd 
op de roosters van afgelopen jaren. Hierdoor kan de commissie duidelijkere afspraken 
maken met externe partners. 

Activiteit Voorlopige datum 

Grote lezing Donderdag 5 oktober 2017 

Informele activiteit Donderdag 23 november 2017 

Gala Dinsdag 30 januari 2018 

Lustrum feest Donderdag 22 februari 2018 

Formele activiteit Maandag 16 april 2018 

Tweedaagse Diesviering  Woensdag & donderdag 13 & 14 juni 2018 

De grote lezing zal worden gehouden door Dick Swaab. 

 De almanak commissie is bezig met het verzamelen van stukken van de commissies, 
docenten en zusterverenigingen. 

 Goede Doelen Commissie: 
o De Goede doelen week vindt plaats in de week van 6 februari. De volgende 

activiteiten worden georganiseerd: 
06-02-2017: Veiling  
07-02-2017: Themadag   
08-02-2017: Activiteit bij Iriszorg 
08-02-2017: Actie op SPiN-MFVN feest 
09-02-2017: Katerontbijt  
09-02-2017: Beachvolleybal  

o De lezing dat in eerste instantie plaats zou vinden op 09-02-2017 is door 
miscommunicatie vervallen en vervangen door de Beachvolleybal-activiteit.  

o De facebookpagina is aangepast op het nieuwe goede doel en heeft momenteel een 
stijging van 60% op het aantal likes. 

 
5. Extern beleid 
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Sponsoring 

 Vaste contracten: Er zijn inmiddels twee borrels bij het Bascafé geweest. Er zijn nog eens vijf 
borrels vastgelegd. 

 Algemene sponsoring: Er is 175 euro aan algemeen sponsorgeld verworven door middel van 
een advertentie in de Hersenspinsels en een nieuwsartikel op de website. 

 
Samenvattingen 

 De link naar de website van AthenaStudies is gemaakt. Via deze link krijgen leden 
automatisch 15 % korting. 

 Voor de derde periode zullen samenvattingen komen voor een aantal vakken. 
 
Alumni 

 Het bestuur heeft een locatie geregeld voor de alumni activiteit. 

 In december en januari zijn er berichten op de LinkedIn pagina van SPiN geplaatst. 
 
Meeloopdagen 

 Er is een nieuwe poster voor de meeloopdagen, waar zowel de meeloopdagen met de alumni 
op staan als de meeloopdagen in een lab.  

 
Boekencontracten 

 Twee afspraken met StudyStore hebben plaatsgevonden om het boekencontract te 
evalueren en te onderhandelen over een contract voor volgend jaar. 

 
6. Bijlage I Jaarplanning 
Er zijn enkele nieuwe wijzigingen in de Jaarplanning  

 09-02-2017  Lezing 3  vervangen door  Beachvolleybalactiviteit  

 31-01-2017  Gala  verplaatst naar   13-02-2017 

 20 t/m 28-04-2017  Studiereis verplaatst naar   22 t/m 30-04-2017 
 
Overige lopende zaken 
Naast werkzaamheden gerelateerd aan de uitvoering van het beleid, hebben we ons in de afgelopen 
maanden ook beziggehouden met andere zaken (zie onderstaand). 

 SPiN maakt deel uit van de Nijmeegse Koepelvereniging Sociale Wetenschappen (NKSW) 
Kompanio. Kompanio heeft het buddyproject overgenomen van SPiN en organiseert 20 
februari van half 1 tot half 2 een voorlichting over het buddyproject voor Nederlandse en 
internationale studenten. Op 15 december heeft zij een borrel gegeven om meer 
naamsbekendheid te krijgen en om Nederlandse buddy’s te vergaren. Kampanio is tevens 
vaak aanwezig bij overleggen over de nieuwbouw van het FSW-gebouw en er zal dit jaar een 
concreet plan worden gemaakt voor een arbeidsoriëntatie activiteit dat het jaar daarna pas 
zou worden uitgevoerd. 

 SPiN maakt tevens deel uit van Stichting Studieverenigingen Psychologie in Nederland 
(SSPN). Het landelijk congres met als thema Prestatiegeneratie dat plaats zal vinden in 
Utrecht, stond gepland op 6 maart. Echter, is het tot op heden niet gelukt om voldoende 
sprekers en een goedkope locatie te vinden. Daarom wordt er over gedacht om het congres 
te verplaatsen.  
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 In een overleg samen met het onderwijsinstituut is afgesproken dat SPiN de komende jaren 
een voorlopig tentamenrooster kan aanvragen ten behoeve van de jaarplanning van SPiN. 

 Er is een meeloopdag georganiseerd in samenwerking met studievereniging HALO voor de 
master gezondheidszorgpsychologie. 

 Het bestuur is bezig geweest met het updaten van de mastergids van psychologiemasters in 
Nederland voor het jaar 2017-2018. 

 Een brainstorm met CogNac en Babylon heeft plaatsgevonden, over het aannemen van 
Engelssprekende bestuursleden.  

 Momenteel wordt druk gewerkt aan het ledenbestand in Conscribo, hier zijn nog enkele 
problemen mee.  

 Er zijn een aantal vacatures aan de website toegevoegd.  

 Er is in december en januari een nieuwsbrief naar de leden gestuurd, deze is wederom met 
het programma Mailchimp gemaakt en verstuurd.  

 De facebook groep van SPiN is gepromoot op de facebook pagina van SPiN. Hierdoor zijn 
meer mensen lid geworden van deze groep.  

 Het Instagram account van SPiN wordt regelmatig gebruikt voor informele updates. 
Daarnaast is het aantal mensen wat het account volgt gestegen. 

 Er is een nieuwe banner ter promotie van de feesten besteld. 

 Er is een overeenkomst met MFVN om samen een feest te organiseren. Dit feest zal 
plaatsvinden op 8 februari. 

 De nieuwe ronde van de commissiebattle is gestart. De commissies hebben vijf opdrachten 
gekregen. De deadline ligt op 20 februari.  

 Alle commissiefoto’s zijn en de oud besturen foto is opgehangen in de kamer.  

 Twee commissie-bestuursuitjes hebben plaatsgevonden. Twee commissie-bestuursuitjes zijn 
afgelast wegens gebrek aan inschrijvingen van de commissies.  

 De opstart van de uitwisselingscommissie is begonnen. 

 Het eerste SPiN-IC uitje heeft plaatsgevonden, het tweede uitje staat gepland. 

 Het eerste bestuursweekend heeft plaatsgevonden. 
 
 
 

 


