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Beste SPiN-leden, 
 
Hieronder vinden jullie de nieuwe bestuurlijke update, ditmaal van de maanden februari en maart. In 
deze update worden wederom de vorderingen met betrekking tot ons beleid besproken. Daarnaast 
zal er een overzicht worden gegeven van overige zaken waar we ons in de afgelopen maanden mee 
bezig hebben gehouden. Voor vragen en opmerkingen zijn we natuurlijk te allen tijde bereikbaar, per 
mail of op de SPiN-kamer. 
 
Activiteitenoverzicht 
Hieronder vind je een overzicht van de activiteiten die in de afgelopen twee maanden zijn 
georganiseerd. 
 
3 februari   Training Positieve Psychologie 
4 februari   Excursie Pompekliniek 
9 februari   Lezing Kindermoord 
10 februari   Themadag: Back 2 Knäk 
10 februari   Psypop 
11 februari   Therapieëndag 
12 februari   Informatiebijeenkomst Internationaliseringsproject Nederlandse studenten 
23 februari  Debat Genderneutraliteit 
25 februari   SPiN-feest: Casino Royale 
4 maart   Informatiebijeenkomst Internationaliseringsproject Internationale studenten 
4 maart   Lezing Sekten 
5 maart   SocialCie Kroegentocht 
9 maart   Kennismakingsborrel Internationaliseringsproject  
10 maart  Training Rattenbrein 
10 maart  JFV-SPiN feest: Spring Break in de RAGweek 
16 t/m 24 maart Studiereis New York 
25 maart  SPiN-feest: Los in het Sprookjesbos 
 
ALV 
Op 3 maart 2014 heeft de derde ALV van dit verenigingsjaar plaatsgevonden. Dit betrof de 
halfjaarlijkse ALV, waarbij zowel het secretarieel als het financieel halfjaarverslag zijn besproken. 
Daarnaast is tijdens deze ALV het kascontroleverslag door de kascontrolecommissie gepresenteerd. 
Zowel de jaarverslagen als het kascontroleverslag zijn goedgekeurd door de ALV. Naar aanleiding van 
de ALV is een aantal kleine wijzigingen doorgevoerd in zowel het secretarieel als het financieel 
halfjaarverslag. De aangepaste stukken zullen uiterlijk een week voor de eerstvolgende ALV te vinden 
zijn op de website. 
 
Naleving Beleid 
In februari en maart hebben we ons, net als in de maanden daarvoor, hard ingezet om de in ons 
beleid geformuleerde doelen te bereiken. Hieronder vind je een beschrijving van wat er in de 
afgelopen maanden is gebeurd op beleidsmatig gebied. 
 
Aanbieden van diensten 

 Van de leenservice is tot nu toe elf maal gebruik gemaakt. Aan de leenservice zijn verder 
geen veranderingen meer aangebracht. Wel heeft Dr. Inge Rabeling aangegeven zeer 
enthousiast te zijn over onze leenservice. Zij heeft aangeboden de onderwijsdirecteur te 
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vragen hiervoor een aantal rekenmachines aan ons ter beschikking te stellen. Wij zijn nog in 
afwachting van de reactie van de onderwijsdirecteur betreffende dit verzoek. 

 Van de mogelijkheid tot het bezorgen van studieboeken op de SPiN-kamer wordt meer 
gebruik gemaakt dan aan het begin van dit verenigingsjaar. Deze mogelijkheid zal benadrukt 
blijven worden via Facebook. 

 De lijst met additionele literatuur is compleet en is sinds eind maart te vinden onder het 
kopje ‘aanvullende studieboeken’. Deze lijst bestaat uit 12 boeken die allen door docenten 
zijn aangeraden. Op korte termijn zal de aanvullende literatuur gepromoot worden.  

Betrokkenheid naar leden 

 Helaas zal er dit verenigingsjaar geen onderwijsvervanging geregeld kunnen worden voor 
SPiN-activiteiten. De redenen hiervoor zijn terug te vinden in het secretarieel halfjaarverslag, 
dat tijdens de ALV van 03 april 2015 is gepresenteerd. 

 In de afgelopen drie tentamenperiodes is het bestuur bij iedere jaarlaag ten minste één keer 
langs geweest voor een tentamenactie, bovendien is er elke tentamenperiode een after-
tentamenborrel georganiseerd. Met name bij de tweede after-tentamenborrel viel de 
opkomst ons tegen. Naar aanleiding daarvan hebben we bij andere verenigingen 
geïnformeerd naar de manier waarop zij hun after-tentamenborrels vormgeven. De 
verkregen tips hebben wij zover mogelijk toegepast bij de organisatie van de borrel in de 
derde tentamenperiode.  

 In de derde tentamenperiode heeft de after-tentamenborrel plaatsgevonden na het 
tentamen van het tweedejaars vak Psychometrie en Besliskunde. Hier was voor gekozen op 
aanraden van andere verenigingen, omdat dit voor veel tweedejaars studenten het laatste 
tentamen van de week betrof. Daarnaast zijn voor deze borrel gereduceerde drankprijzen 
geregeld. Op deze borrel was een groot aantal studenten aanwezig en hing een gezellige 
sfeer, wij hebben deze borrel daarom positief geëvalueerd. 

Transparantie 

 SPiN heeft inmiddels haar eerste tip ontvangen via de ideeën- en klachtenbus. 

 In februari is er aan de website van SPiN een stuk toegevoegd over haar oprichting en 
ontwikkeling. Daarnaast is er hard gewerkt aan het opstellen van een schema waarin zowel 
de verhoudingen tussen de verschillende organen van SPiN, als de verhoudingen met andere 
organen van de universiteit worden toegelicht. Dit overzicht zal, na goedkeuring van alle 
genoemde partijen, zo spoedig mogelijk op de website worden geplaatst. 

 Tot nu toe is er iedere maand een bestuursblog geschreven door één van de bestuursleden. 
Wanneer alle bestuursleden een blog hebben geschreven, zal worden gevraagd aan 
commissies of zij interesse hebben in het schrijven van een blog.   

Modernisering 
Ledenbestand 

 De webmasters zijn bezig met de overstap naar Conscribo. Op dit moment wordt er gewerkt 
aan de implementatie van het ledenbestand in Conscribo. 

 In december heeft de centrale studentenadministratie ons erop gewezen dat ons 
ledenbestand niet op orde is. Hiervoor hebben we contact opgenomen met het OSP, we zijn 
nog in afwachting van hun reactie. 

 
Website 

 De meeste aanpassingen aan de website die wij aan het begin van het jaar voor ogen 
hadden, zijn doorgevoerd. Zo is er een nieuwe pagina ‘Algemeen’ waar over de oprichting 
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van SPiN gelezen kan worden. Daarnaast is er een aparte pagina voor actieve leden gemaakt, 
heeft het huidige bestuur een aparte pagina los van de oud-besturen waar ook de 
bestuursblogs staan, en staan de ALV-documenten van dit jaar onder de pagina 
‘Documenten’. Er wordt op dit moment gewerkt aan een schema over de verhoudingen van 
SPiN met andere organen en aan de pagina voor internationale studenten. Daarnaast wordt 
gekeken naar mogelijkheden om de documenten op de website overzichtelijker weer te 
geven. 

 
Computers 

 Geen updates. 
 
Cloud-service 

 Geen updates. 
 
Mediascherm 

 Geen updates. 
 
Internationalisering en integratie 
Internationalisering 

 De Facebookpagina ‘International Psychology Students Radboud University’ heeft 
momenteel 140 leden.  

 De internationaliseringscommissie is inmiddels opgestart. Zij heeft twee 
informatiebijeenkomsten en een kennismakingsbijeenkomst gepland. Naar aanleiding 
hiervan zijn negen buddy-koppels gemaakt. Op 13 april 2015 heeft deze commissie haar 
eerste activiteit gepland met de buddy-koppels. 

Integratie 

 De geplande integratie-activiteit voor Duitse en Nederlandse studenten is helaas 
geannuleerd wegens te weinig inschrijvingen. Deze activiteit is nu verplaatst naar midden 
september. Verwacht wordt dat in deze periode het doel van de activiteit ook beter bereikt 
kan worden, omdat op dat moment nieuwe studenten nog geen vaste groepjes hebben 
waarmee ze veel optrekken.  

 In de halfjaarlijkse enquête zijn wederom vragen opgenomen over de interesses en 
behoeftes van Duitse studenten, ditmaal iets specifieker dan in de Najaarsenquête. De 
relevante resultaten zullen worden voorgelegd aan de Integratiecommissie. 

 
Extern beleid 
Sponsoring 

 De taskforce voor het hoofdsponsorcontract is momenteel druk bezig met het voeren van 
gesprekken om een voorstel voor een nieuw hoofdsponsorcontract op te kunnen stellen. Dit 
voorstel zal tijdens de ALV van 28 april worden gepresenteerd. 

 Aanbiedercheck.nl heeft €75,- gesponsord voor zowel een benoeming onder het kopje 
sponsoren als het mogen plaatsen van een blog op de nieuwspagina van SPiN. 

 Nova verkeersopleidingen heeft recentelijk een contract ondertekend waarin zij toezegt om 
in ruil voor promotie van naamsbekendheid een bedrag van €275,- te sponsoren.  

 De acquisitiecommissie bevindt zich momenteel in onderhandeling met Run2Day, die 
interesse heeft getoond in het sponsoren van T-shirts voor de Batavierenrace. 

 De mediacommissie is momenteel bezig met het ontwerpen van de SPiN-kortingsflyer. Deze 
zal omstreeks eind april worden verspreid.  
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Vacatures 

 Sinds de halfjaarverslagen zijn er acht nieuwe vacatures aan de SPiN-website toegevoegd, 
waarvan vijf uit het domein persoon, één uit het domein brein en één vacature voor een 
coaching bureau die aansluit bij het domein gedrag. 

Andere verenigingen 

 Op 10 maart 2015 heeft SPiN samen met de JFV een RAGfeest georganiseerd met als thema 
‘Spring Break in de RAGweek’. 
 

Onderwijsinstituut 

 Het contact met het Onderwijsinstituut verloopt goed. 
 In samenwerking met Mastervereniging Halo zou om 23 april 2015 een proefstudeerdag 

worden georganiseerd voor de master Gezondheidszorgpsychologie. Wegens overlap met 
een activiteit voor docenten van de master hebben wij deze activiteit op genoemde datum 
helaas moeten annuleren. Momenteel wordt gekeken naar mogelijkheden tot verplaatsen 
van deze activiteit. 

Alumni 

 Ter herinnering is nogmaals een alumni-inschrijfformulier verzonden naar de alumni die deze 
nog niet hadden ingevuld. De respons is redelijk en de meeste alumni zijn enthousiast over 
het verzorgen van lezingen en meeloopdagen. 

 Er is inmiddels een tweede lid voor de alumniwerkgroep gevonden. Deze werkgroep heeft 
haar eerste vergadering gehad en zal in het aankomende halfjaar waarschijnlijk twee 
activiteiten organiseren.  

 Begin maart is de eerste alumni nieuwsbrief verstuurd. Hierin is het beleid (onder andere 
met betrekking tot alumni) toegelicht en is een aantal activiteiten genoemd die interessant 
zouden kunnen zijn voor alumni. 

 
Promotie 

 De SPiN Facebookgroep heeft op dit moment 772 leden. 

 De Feest-Banner is ook in de afgelopen maanden weer opgehangen voorafgaand aan de 
SPiN-feesten. 

 Voor Experience Your Future en de “Favorieten van” lezing zullen wederom promotiefilmpjes 
worden geproduceerd.  

Commissies 
Strakke tijdsplanning 

 Ondertussen is door alle (voorzitters van) commissies een geïndividualiseerde tijdsplanning 
ingevuld. Verwacht wordt dat hiermee deadlines vaker zullen worden gehaald. Aansluitend 
hierop is de manier van communiceren tussen de Mediacommissie, de andere commissies en 
hun begeleiders herzien. Hiermee hoopt het bestuur een effectievere en duidelijkere manier 
van communiceren te hebben gecreëerd.  

 
Functieverdeling 

 Geen updates 
 

Commissiestructuur 

 Geen updates 
 
Intern  
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Actieve leden 

 Inmiddels hebben er twee SocialCie activiteiten plaatsgevonden. De eerstvolgende activiteit 
zal plaatsvinden op 22 april 2015. Tevens zijn de voorbereidingen voor het ALW inmiddels in 
volle gang. Dit jaarlijks terugkerende bedankje voor actieve leden zal dit jaar plaatsvinden 
van 29 tot en met 31 mei 2015. 

 
De SPiN-kamer 

 In het kader van parttime besturen hebben we in de derde tentamenperiode, in overleg met 
de Raad van Advies, besloten te experimenteren met het verkorten van de openingstijden 
van de SPiN-kamer. Tijdens de afgelopen twee tentamenweken is de kamer daarom slechts 
van 11.00 uur tot 14.00 uur open geweest. Dit experiment zal in de volgende 
balansbespreking intern worden geëvalueerd. Daarnaast heeft de SPiN-kamer gewijzigde 
openingstijden gekend tijdens de studiereis, die plaatsvond tussen 16 en 24 maart 2015. 

 Naast de aanpassing van de openingstijden, hebben zich ook in de vissenkom een aantal 
veranderingen voorgedaan. Zo hebben wij na de ALV van 3 maart 2015 vijf nieuwe vissen 
mogen verwelkomen in onze kom. Tijdens de studiereis hebben we helaas afscheid moeten 
nemen van Fjörd, maar na de studiereis hebben opnieuw twee nieuwe vissen hun intrek 
genomen in de vissenkom op de SPiN-kamer. Dit betekent dat deze op dit moment door 
zeven vissen wordt bewoond. 

 
Bestuur 

 Ook in de afgelopen twee maanden heeft een logboekweek plaatsgevonden. Ditmaal hebben 
alle bestuursleden een logboek bijgehouden tijdens de tentamenweek, om op deze manier 
een duidelijk beeld te kunnen krijgen van de tijd die aan studie en SPiN wordt besteed tijdens 
de tentamens. Dit logboek zal worden besproken tijdens de bijbehorende balansbespreking. 

 In de afgelopen en komende weken vindt opnieuw een POP-gesprek plaats tussen alle 
bestuursleden en de voorzitter.  

 Tot slot heeft in februari de tweede feedbackronde van het jaar plaatsgevonden. 
 

 
Overige lopende zaken 
Naast het verwezenlijken van de in ons beleid gestelde doelen, hebben we ons in de afgelopen 
maanden met verschillende andere zaken beziggehouden. Deze hebben we hieronder kort voor je op 
een rijtje gezet. 

 In februari en maart is er weer een nieuwsbrief verstuurd via Mailchimp. Ook is er in februari 
voor de halfjaarlijkse ALV een uitgebreide uitnodiging gestuurd via Mailchimp. 

 Inmiddels zijn er vijf collegepraatjes gehouden bij alle drie de verschillende jaarlagen van de 
bachelor.  

 In maart is de halfjaarlijkse enquête afgenomen bij alle drie de jaarlagen van de bachelor. 
Deze enquête wordt in de komende weken geanalyseerd en de rapportage hiervan zal in de 
ALV van 28 april 2015 worden gepresenteerd. 

 Er hebben inmiddels al verschillende commissie-bestuursuitjes plaatsgevonden. Wij hebben 
deze uitjes als heel gezellig ervaren. 

 De commissiebegeleiders zijn in de afgelopen maanden druk geweest met de halfjaarlijkse 
evaluaties van alle commissies. 

 In februari is voor de voorzitters van alle commissies een horizontaal voorzittersoverleg 
georganiseerd. Tijdens dit overleg konden voorzitters hun ervaringen met betrekking tot het 
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voorzitterschap met elkaar delen en was er ruimte voor vragen. Ook werd hier nogmaals 
aandacht besteed aan de jaarplanning van commissies. 

 In maart heeft de studiereis naar New York City plaatsgevonden. De reis is goed verlopen en 
we hebben deze na afloop met het bestuur geëvalueerd. De uitkomst van deze evaluatie zal 
tijdens de ALV van 28 april 2015 worden besproken. 

 Het contact met de Introductiecommissie verloopt goed. 

 Op 28 maart heeft de decentrale selectie plaatsgevonden, hiervoor heeft SPiN 68 boeken 
verkocht aan middelbare scholieren die deelnamen aan deze selectie. 

 In de afgelopen maanden had SPiN te maken met een tekort aan bijlesgevers. Uiteindelijk 
zijn alsnog alle studenten die op zoek waren, bij een bijlesgever geplaatst.  

 Binnen de opleidingscommissie wordt momenteel een werkgroep-enquête afgenomen, is 
advies uitgebracht over de OER en wordt  gezocht naar opvolgers voor het volgende 
collegejaar. 

 Inmiddels heeft het RAGfeest met de JFV plaatsgevonden en heeft SPiN het mooie bedrag 
van 532,06 euro mogen doneren aan de RAGweek. 

 Binnen het FOS is er een werkgroep opgestart met SPiN, Postelein en CognAC om onderzoek 
te doen naar het oprichten van een stichting dan wel vereniging als koepelorganisatie over 
de studieverenigingen van Sociale Wetenschappen. 

 Vanuit het SOFv wordt er een gesprek geregeld met de Studystore, om de huidige 
samenwerking te bespreken. Daarnaast heeft vanuit het SOFv een gesprek plaatsgevonden 
met de USR over de toetsingsprocedure voor de bestuursbeurzen van 2015-2016. De 
conclusie van dit gesprek was dat er voor dit jaar niets meer gaat veranderen, maar dat de 
USR wel een commissie opstart die de regeling FONDS voor de komende jaren onder de loep 
gaat nemen. 

 Binnen het SSPN wordt gewerkt aan een handleiding voor de komende jaren. Het contact 
met de zusterverenigingen verloopt goed en wij beschouwen deze contacten als zeer 
waardevol. 

 SPiN heeft mw. drs. T. Meijer genomineerd voor de Onderwijsprijs van 2015. 

 Op 29 april 2015 zal voor de vierde keer het S-Feest plaatsvinden, georganiseerd in 
samenwerking met de verenigingen Postelein, CognAC, Den Geitenwollen Soc., Umoja en 
Mycelium. Dit feest zal plaatsvinden in Doornroosje. Op dit moment worden de laatste 
voorbereidingen getroffen voor dit feest. 


