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Beste SPiN-leden,  
 
Bij deze presenteren wij de derde 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.  
  
Februari 

01 & 02 Experience Your Future Studiegerelateerd  82 leden  
6 niet-leden  

06  Veiling (Goede Doelen Week)  Niet-studiegerelateerd  30 leden 

07  Themadag (Goede Doelen Week) Niet-studiegerelateerd  149 aanwezigen  

07 Préborrel Buitenlandse Stedentrip: 
Milaan  

Niet-studiegerelateerd  30 leden  

08 Excursie Iriszorg (Goede Doelen Week) Studiegerelateerd 11 leden  

08 SPiN/MFVN-feest: Love Doctors (Goede 
Doelen Week)  

Niet-studiegerelateerd  250 leden 
- 

09 Katerontbijt (Goede Doelen Week) Niet-studiegerelateerd  50 aanwezigen 

09  Beachvolleybal (Goede Doelen Week) Niet-studiegerelateerd  20 leden 

13 Gala: The Great Gatsby Niet-studiegerelateerd 146 leden 
32 niet-leden 

16 – 19 Buitenlandse Stedentrip: Milaan Reis 39 leden 

21 Training: Mindfulness Studiegerelateerd 12 leden 
1 niet-lid 

23 Excursie: Pompe kliniek Studiegerelateerd 21 leden 
4 niet-leden 

  
Maart 

08 Congres: Seksualiteit Studiegerelateerd 46 leden 
6 niet-leden 

09 Sociocultureel: Sushi-workshop Niet-studiegerelateerd  29 leden  
1 niet-lid 

10 – 19 Skireis: Pokémon Snow Reis 29 leden 
3 niet-leden 

20 Afterborrel Buitenlandse Stedentrip: 
Milaan 

Niet-studiegerelateerd 26 leden 

21 Themadag: SPiNdonesia Niet-studiegerelateerd 107 aanwezigen 

21 SPiN-feest: WonderWorld Niet-studiegerelateerd 145 leden 
140 niet-leden 
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ALV’s  
Op maandag 20 februari heeft de halfjaarlijkse ALV plaatsgevonden. Tijdens deze ALV zijn het 
secretarieel en financieel halfjaarverslag van het IXe bestuur besproken. Ook is het kascontroleverslag 
goedgekeurd. De conclusies van de winterenquête zijn besproken. Verder is een stuk gepresenteerd 
over het aannemen van Engelstalige bestuursleden. Het bestuur zal tijdens de volgende ALV op 
dinsdag 11 april een conclusie presenteren omtrent het aannemen van Engelstalige bestuursleden 
naar aanleiding van de gevoerde discussie op 20 februari. Er heeft tijdens deze ALV geen stemming 
plaatsgevonden.  
 
Naleving beleid 
 
1. Internationalisering en Integratie 
 
Internationalisering 

 Mondeling communicatie: Tijdens de halfjaarlijkse ALV heeft de mondelinge communicatie 
volledig in het Nederlands plaatsgevonden. De aanwezig internationale leden konden 
Nederlands verstaan, waardoor het niet nodig was Engels te spreken.  

 Schriftelijke communicatie: De website is zo goed als helemaal vertaald naar het Engels. 

 Activiteiten:  

o Van de formele activiteiten is de training en een deel van de lezingen tijdens 

Experience Your Future en het congres Engelstalig geweest. Tijdens Experience Your 

Future en het congres is geprobeerd om in iedere ronde één Nederlandstalige en één 

Engelstalige lezing te verzorgen maar wegens afmeldingen is het niet meer gelukt om 

dit in elke ronde te realiseren. Wel waren er tijdens beide evenementen zowel 

Engelstalige als Nederlandstalige lezingen. 

o Bij de informele activiteiten was de taal vanuit het bestuur en de commissie 

wederom Engels behalve tijdens de skireis aangezien er enkel Nederlandstalige leden 

deel hebben genomen aan deze reis. 

 
Integratie 

 Handboek 
o Er is een afspraak gemaakt tussen de Eerstejaars Informatiecommissie en het 

Onderwijs Instituut en de Introductiecommissie om samen één boekje uit te 

brengen. Deze zal bestaan uit de volgende rubrieken: de introductie, alles wat je 

moet weten in je eerste week, de opleiding Psychologie en het studentenleven. De 

commissie zal de rubriek over het studentenleven schrijven. 

o Er wordt nog gekeken naar de verdeling van kosten en of het boekje in kleur en met 

kaft wordt gedrukt of niet. 

 Taalcursus 
o De onderwijsdirecteur, Ruud Meulenbroek, heeft aangegeven niet geslaagd te zijn in 

het regelen van een korting voor psychologie studenten op de Nederlandse 

taalcursus. Het bestuur zal dit zelf proberen te regelen.  
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o Er wordt gekeken naar de mogelijkheden voor Nederlandse taallessen door 

Nederlandstalige leden via het bijlessysteem van SPiN. 

 Ludieke evaluatie: De ludieke evaluatie heeft plaats gevonden op 21 februari na het college 
van Brain & Cognition 1. Het bleek niet zo’n succes als het bestuur had verwacht. Er was 
weinig respons, zeker van leden die niet actief zijn binnen SPiN. Het bestuur denkt dat dit 
mede komt doordat tijdens het college niet mondeling bekend is gemaakt dat zij aanwezig 
zou zijn na het college. Wel is er een bericht op Facebook geplaatst met de aankondiging. Het 
bestuur heeft enkele tips uit de ludieke evaluatie gehaald en is gaan kijken naar de 
mogelijkheden voor onder andere taallessen in het bijlessysteem verwerken. 

 
2. Professionaliteit en modernisering 
 
Professionaliteit evaluaties 

 De uitgebreide resultaten van de enquêtes zijn op de website geplaats. 

 Een samenvatting van de resultaten en conclusies van de enquêtes zijn besproken tijdens de 
ALV op 20 februari.  

 De evaluatiewerkgroep heeft haar volgende vergadering gepland voor het aanpassen van de 
enquête voor de afname in mei.  

 
Modernisering media 

 Nieuwe Website: De Taskforce Website is in maart aangevuld door Els van Loo. Dit was in 

verband met de afwezigheid van Nina Pijpers. Op dit moment nemen Els van Loo en Nina 

Pijpers beide deel in de Taskforce, aangezien een extra persoon als prettig werd ervaren. De 

afgelopen maanden werd er gekeken naar verschillende mogelijkheden voor de nieuwe 

website. Deze verschillende opties zullen tijdens de ALV op 11 april gepresenteerd worden. 

De Taskforce kon met vragen terecht bij een ICT-deskundige.  

 SPiN-applicatie: Uit de Winterenquête is gebleken dat er voldoende animo is voor een SPiN-

app. Tevens is er met behulp van de output van de winterenquête een aantal eisen gesteld 

over de inhoud van de app. Momenteel vergelijkt het bestuur de opties die door het achtste 

bestuur zijn overgedragen met eventuele nieuwe opties verkregen uit websiteonderzoek. 

 
Modernisering inschrijvingen 

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

 Het bestuur is de opties van een mogelijk alternatief inschrijfsysteem, Ticketscript, aan het 

onderzoeken om een goed advies te geven aan het Xe bestuur over wel inschrijfsysteem 

volgend jaar kan worden gehanteerd. 

 
3. Intern beleid 
 
 SPiN-kamer  

 Twee kamerborrels hebben tot nu toe plaatsgevonden. De derde en vierde zijn al gepland.  

 De tentamenacties worden op dit moment gedaan voor de derde periode. Bij de eerstejaars 

studenten hebben de Actiecommissie en het bestuur chocolade paaseitjes uitgedeeld voor 
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het tentamen. Komende twee weken zullen de tentamenacties plaatsvinden voor de tweede- 

en derdejaars studenten.  

 In de afgelopen twee maanden zijn weer twee leden van de maand benoemd. In de maand 

februari was dit Anais Elzinga en in de maand maart was dit Lara Wickum. 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 de SPiN-feesten, de 
themadagen, de buitenlandse stedentrip, de préborrel buitenlandse stedentrip, de 
afterborrel buitenlandse stedentrip, het gala en de skireis. 

 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 is tweemaal een kamerdienst 
overgenomen door oud-bestuursleden tijdens de skireis. Dit verminderde de werkdruk voor 
de thuisblijvers.  

 
Afspraken binnen het bestuur 

 De derde ronde POP-gesprekken is gepland.  

 Er staan inmiddels twee nieuwe bestuursblogs op de website. 

 In de afgelopen twee maanden is er voor vier activiteiten gebruik gemaakt van bestuurlijke 
vrijstelling, namelijk voor het SPiN/MFVN-feest, het beachvolleybal tijdens de goede doelen 
week, het congres en de sushi workshop.  

 
4. Commissies 
 
Nieuwe commissies 

 De Eerstejaars Informatiecommissie: De Eerstejaars Informatiecommissie heeft afspraken 

gemaakt over een samenwerking met het Onderwijs Instituut en de Introductiecommissie 

voor het handboek. De commissie zal 7 april samen komen om te brainstormen en om 

samen te schrijven aan hun rubriek: het studentenleven. Voor informatie hierover zie het 

kopje Integratie; Handboek. Inmiddels heeft de halfjaarlijkse evaluatie van deze commissie 

plaatsgevonden. 

 De Goede Doelencommissie: De goede doelen commissie heeft in de week van 6 Februari 
€796,96 opgehaald voor het goede doel, Iriszorg. Dit geld zal gebruikt worden voor een 
groepsabonnement bij een sportschool, een eenmalige catering, materialen voor creatieve 
bezigheden en een filmbezoek. Tevens heeft de commissie op 14 Maart een actie gehouden 
voor de RAGweek. Dit was een broodje frikandel verkoopactie. 
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5. Extern beleid 
 
Sponsoring  

 Vaste contracten: Er zijn inmiddels acht borrels bij het Bascafé geweest. Daarnaast is er een 

aparte borrel georganiseerd voor de studiereis. Er is nog een borrel vastgelegd in het kader 

van de studiereis, hiervoor ontvangt SPiN een bijdrage voor de studiereis. 

Algemene sponsoring: Er is nu in totaal 250 euro algemeen sponsorgeld verworven. Het 
bestuur en de acquisitiecommissie zijn nog in gesprek met andere partijen. 

 
Samenvattingen 

 Voor de derde periode waren er samenvattingen voor Brein & Cognitie 1 en de kernthema’s 
Ontwikkeling van primaire relaties en Pijn en pijnbeleving. De verkoop van Brein & Cognitie 1 
samenvattingen liep erg voorspoedig. De samenvattingen voor de kernthema’s zijn relatief 
minder vaak verkocht.  

 
Alumni 

 De alumni werkgroep is opgestart om de activiteit in juni te verzorgen. 

 In februari en maart zijn updates geplaatst op LinkedIn. 
 
Meeloopdagen 

 Er is geëvalueerd hoe vaak er gebruik is gemaakt van beide vormen van meeloopdagen. Er 

waren drie mensen die geïnteresseerd waren in de meeloopdagen met alumni en er hebben 

helaas geen mensen gebruik gemaakt van de meeloopdagen bij het BSI of Donders Instituut. 

 
Boekencontract 

 Er ligt een voorstelcontract met een looptijd van twee jaar met Studystore. Het bestuur is 
zeer tevreden over de samenwerking met Studystore en zal daarom het contract met 
Studystore verlengen.  

 
6. Jaarplanning 

 Het SPiN-feest (4) van 15-03-2017 werd verplaatst naar 21-03-2017. 

 De Excursie (3) van 23-03-2017 is verplaatst naar 28-09-2017. 

 De Lezing (4) van 19-04-2017 is verplaatst naar 18-04-2017. 
 
Overige lopende zaken 

 De Opledingsleidingscommissie (OLC), waar SPiN deel van uitmaakt als advieslid, heeft 

vergadering gehad op 17 maart over de inhoud van het Onderwijs – en Examenregelement 

(OER) van 2017/2018.  

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

Koepelvereniging Sociale Wetenschappen (NKSW) Kompanio. Kompanio organiseert het S-

feest op 12 april. Inmiddels staan de DJ’s vast en staat het evenement op Facebook. De 

kaartverkoop start op 3 april. Op 20 februari heeft Kompanio een bijeenkomst gehouden met 

informatie over het buddyproject en op 22 maart heeft de eerste buddy activiteit 
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plaatsgevonden. Dit was een karaoke avond in Combo Mambo. Er waren ongeveer 25 

aanwezigen. 

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

organiseert het landelijk psychologie congres. Deze is verplaatst van 6 maart naar 13 juni in 

verband met een tekort aan sprekers en het niet beschikbaar zijn van de beoogde locatie. 

Het congres zal plaatsvinden in Utrecht met als thema Prestatiegeneratie.  

 Een bestuurslid maakt deel uit van de Stuurgroep Engelstalige Bachelortrack (SEB). Deze 

groep heeft een advies uitgebracht aan de onderwijsdirecteur met betrekking tot het vormen 

van een nieuwe Engelstalige master. Verschillende mastervoorstellen zijn binnengekomen en 

de adviesgroep gaat hier verder naar kijken. Verder is de groep bezig met evalueren hoe de 

studenten de Engelstalige bachelortrack ervaren.  

 Twee bestuursleden zijn aanwezig geweest bij een bijeenkomst van de universiteit over het 

onderwerp Green Capital Nijmegen. Het bestuur gaat deze bespreking doorgeven aan het 

kandidaatsbestuur, zodat zij hier volgend jaar eventueel iets mee kan doen.  

 De contributie is grotendeels geïnd, er zijn nog enkele storneringen maar de verwachting is 
ook dit geld eind april binnen te hebben.  

 Er is in februari en maart een nieuwsbrief naar de leden gestuurd. De nieuwsbrief werd weer 
met het programma Mailchimp gemaakt en verstuurd.  

 Er zijn tien nieuwe vacatures aan de website toegevoegd. Daarnaast is er contact gezocht 
met verschillende lokale instellingen voor nieuwe vacatures. 

 Het tweede uitje met de Introductiecommissie heeft plaatsgevonden.  

 Het tassenrek is geschilderd en zal binnenkort in elkaar worden gezet op de SPiN kamer. 

 30 seconds is aangeschaft om de kamer aantrekkelijker te maken. 
 

 


