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Beste SPiN-leden, 
 
Hieronder vinden jullie de bestuurlijke update van de maanden februari en maart. 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. 
 

Februari 

10 – 14 Buitenlandse stedentrip: Kopenhagen 38 leden 
3 externen 

16 Info- en kennismakingsborrel buddyproject 16 leden 
7 niet-leden 

17 SPiN-feest: Boer zoekt vrouw 93 leden 
223 niet-leden 

18 SocialCie-activiteit: Wie is de mol 39 leden 

22 – 26 Uitwisseling – Nijmegen 22 leden 

24 Lezing: 'A Refugee's Journey' by a Syrian Psychologist 40 leden 
25 niet-leden 

25 Excursie: Pompekliniek 25 leden 

29 ALV: Financieel en Secretarieel Halfjaarverslag 45 leden 

 

Maart 

4 Buddy-activiteit 15 aanwezigen 

8 Themadag: Met SPiN de wolken in 102 aanwezigen 

9 SPiN-feest: Disney wat je denkt 93 leden 
161 niet-leden 

11 – 20 Skireis: You live only oneski 26 leden 
3 niet-leden 

 
ALV 
Op 29 februari heeft de derde ALV van het verenigingsjaar 2015-2016 plaatsgevonden. Tijdens deze 
ALV heeft het bestuur haar secretarieel- en financieel halfjaarverslag gepresenteerd. Aansluitend 
daarop is het Kascoverslag van de periode december-februari besproken. Daarnaast heeft de 
Taskforce van het boekencontract meerdere concept-boekencontracten aan de ALV voorgelegd en 
het Onderzoeksverslag Taskforce Boekencontract getoond. De ALV heeft haar voorkeur voor een van 
de boekenleveranciers kenbaar gemaakt. 
 
Naleving beleid 
In de afgelopen twee maanden hebben we wederom hard gewerkt om de geformuleerde punten uit 
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ons beleid tot uitvoering te brengen. Hieronder staat beschreven wat de huidige stand van zaken is 
met betrekking tot de uitvoering van ons beleid. 
 
Bekendheid 
Video’s 

 De afgelopen twee maanden is er bij de volgende activiteiten gefilmd: het S-feest, Experience 
Your Future, de stedentrip naar Kopenhagen, het SPiN-feest ‘Boer zoekt vrouw’, de SocialCie 
activiteit ‘Wie is de Mol’, de ALV van 29 februari en de skireis. 

 Er is in de tussentijd een promotiefilmpje voor de SocialCie activiteit ‘Wie is de Mol’ gemaakt. 
Ludieke promotie 

 In de maanden februari en maart is er drie keer gebruik gemaakt van ludieke promotie. De 
Training- en Congrescommissie heeft paaseitjes in een grote pot gedaan en wanneer iemand 
zich inschrijft voor het congres mag diegene raden hoeveel paaseitjes er in de pot zitten. 
Degene die het dichtst bij het goede antwoord zit, wint de gehele inhoud van de pot. Deze 
pot staat op de SPiN-kamer, en wordt ook meerdere keren meegenomen naar collegezalen 
om daar te promoten. De Feestcommissie heeft roze koeken en flyers uitgedeeld om het 
SPiN-feest met als thema Boer zoekt vrouw te promoten en de Sportcommissie heeft 
geflyerd voor de Batavierenrace in sportkleding. Tot nu toe hebben er 7 commissies gebruik 
gemaakt van ludieke promotie, waarvan een aantal meerdere keren.  

Aankomende studenten 

 Tijdens de Open Dag van 19 maart zijn er drie bestuursleden en drie actieve leden aanwezig 
geweest om aankomende studenten kennis te laten maken met SPiN. De drie actieve leden 
hebben flyers en snoepjes uitgedeeld bij de collegezalen waar de voorlichtingen voor 
psychologie plaatsvonden. Twee bestuursleden hebben geholpen op de infomarkt en op die 
manier SPiN onder de aandacht gebracht bij studenten die nog vragen hadden over de 
opleiding Psychologie of over het studentenleven. Een derde bestuurslid heeft geholpen op 
de Duitse Open Dag en heeft op dezelfde manier geholpen. 
 

Verfrissing van de communicatiemiddelen 
Facebook 

 De Facebookgroep is meerdere malen als intern platform gebruikt. Er zijn twee bestuursblogs 
geplaatst, vragen van leden, een bericht vanuit Cupido SPiN, de eerste editie van de 
HersenSPiNsels, een terugblik op de stedentrip naar Kopenhagen en de halfjaarlijkse 
enquête. 

HersenSPiNsels 

 De tweede editie van de HersenSPiNsels, met het thema Lentekriebels, is gepubliceerd en 
verspreid bij de collegezalen. In deze editie is ook een artikel van een freelance auteur 
geplaatst. 

 Er is een nieuwe online inkijkversie beschikbaar voor de HersenSPiNsels. Hierbij kun je via de 
website van SPiN het blad online lezen met een functie waarbij de bladzijden vanzelf 
omslaan. De edities van dit jaar zijn daar op te lezen en dit is gepromoot via Facebook. 
Daarnaast is het Engelse artikel uit de HersenSPiNsels op de internationale Facebookgroep 
geplaatst. 
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Integratie en internationalisering 
Internationalisering 

 Op de buddy-kennismakingsborrel van het tweede semester waren (naast commissie en 

bestuur) negen Nederlandstalige studenten en acht internationale studenten aanwezig 

 Op 4 maart deden negen buddy’s mee aan de buddy-activiteit; een dagtripje naar Den Haag. 

 Ook voor de volgende editie van de HersenSPiNsels zal er een Engelstalig artikel komen. 

 De impact van de invoering van de nieuwe Engelstalige Bachelortrack is bij de inschrijvingen 

nu al duidelijk te merken. De gewogen aantallen van de inschrijvingen van de nieuwe 

eerstejaarsstudenten voor de Bachelor Psychologie in het jaar 2016-2017 zijn t.o.v. van het 

jaar 2015-2016 op datzelfde moment met ongeveer 50-60% omhoog gegaan. Voor het 

academische jaar 2014-2015 waren de inschrijvingen t.o.v. het jaar 2013-2014 met 19% 

gedaald. Van de nieuwe niet gewogen absolute inschrijvingen heeft 70-75% zich aangemeld 

voor de Engelse Bachelortrack. In totaal zijn voor beide tracks zo’n 56% van de niet gewogen 

inschrijvingen mensen met Duitse staatsburgerschap en is ongeveer 25% Nederlands. De rest 

bestaat uit 11% overige EU-burgers en zo’n 8% niet-EU-burgers. Het bestuur is op dit 

moment bezig met het opstellen van een visie en/of een advies over de omgang met deze 

aantallen en onderneemt ook al de eerste acties om de vereniging langzaam op deze 

veranderingen voor te bereiden. 

Intern beleid 
SPiN-kamer 

 Tussen 28 januari en 27 maart is er 17 keer gebruik gemaakt van de leenservice, wat tot nu 
toe op een totaal gebruik van 52 keer komt. Hieronder vallen in deze periode 3 
rekenmachines, 7 woordenboeken en 7 opladers. In de periode oktober-december is er 18 
keer gebruik gemaakt van de leenservice en in de periode december-januari 17 keer. De 
vraag naar de leenservice is dus constant te noemen. Het bestuur merkt dat er voldoende 
materiaal van elk soort is en uit de halfjaarlijkse enquête bleek dat bijna iedereen tevreden is 
met het huidige aanbod. 

Parttime besturen 

 Het bestuur heeft een aantal weken opgesplitste kamerdiensten uitgeprobeerd. Hierbij zijn 
kamerdiensten opgesplitst in twee delen, met overlap van de aanwezigheid van twee 
bestuursleden in de pauze. Wegens praktische redenen heeft het bestuur besloten niet 
verder te gaan met deze opgesplitste kamerdiensten. Wel wordt in drukke tijden de optie tot 
uitbesteden van kamerdiensten opengehouden, waarbij één bestuurslid aanwezig zal zijn en 
wordt geholpen door een lid.  

Evaluaties en afspraken binnen het bestuur 

 De derde logboekweek heeft plaatsgevonden in week 12. Op de website is een overzicht te 
vinden van de uren die ieder bestuurslid aan SPiN, studie en overige zaken heeft besteed.  

 Alle POP-gesprekken van de eerste ronde hebben inmiddels plaatsgevonden.  
Online inschrijvingen 

 De kaartverkoop voor de tweede editie van Insomnia is van start gegaan en hiervoor wordt 
weer gebruik gemaakt van een online ticketsysteem. Daarnaast is er gebruik gemaakt van 
Google Formulieren voor de lezing ‘A Refugee’s Journey’.  
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Effecten leenstelsel 

 Er zijn vragen over het leenstelsel opgenomen in de halfjaarlijkse enquête. De uitslag van 
deze halfjaarlijkse enquête zal besproken worden op de ALV van 13 april 2016.  

 
Extern beleid 
Sponsoring 

 Er is €75 algemeen sponsorgeld verkregen van ‘Tips voor studenten’ via benoeming van 
sponsor op de website. 

 De eerste alumni-nieuwsbrief is verstuurd naar alle alumni via Mailchimp. 

 Het concept van de Labdagen is uitgewerkt en met zowel het Donders Institute als het 
Behavioural Science Institute afgesproken, maar ze staan vanwege technische redenen nog 
niet online. 

Alumni 

 Het bestuur is bezig met het schrijven van een alumni-visie, die doorgegeven zal worden aan 
het IXe bestuur. 

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

 De taskforce voor het opstellen van een nieuw samenwerkingscontract over de verkoop van 
studieboeken via SPiN heeft naar aanleiding van de ALV van 29 februari de onderhandelingen 
met Roelants en Bol.com op stop gezet en is nu aan het uitwerken van een definitief 
contractvoorstel met StudyStore. Tegelijkertijd lopen nog laatste gesprekken met 
Boekenservice.nl, omdat dit bedrijf tussentijds met een nieuw aanbod kwam. 

 Voor de tentamentrainingen en lespakketten van onze partner Dominus Cursus hebben 
ondertussen in totaal 3 van de 5 contractueel verplichte promotiemomenten op Facebook 
plaatsgevonden. 

 Het oprichtingsbestuur van de Nijmeegse Koepelvereniging der Sociale Wetenschappen 
Kompanio heeft statuten, een beleidsplan en een begroting klaar en bevindt zich nu in de 
formele fase van de oprichtingsprocedure. Op de eerstvolgende ALV van SPiN zullen deze 
documenten voorgesteld worden en zal SPiN over een lidmaatschap bij Kompanio gaan 
stemmen. 

 Op 11 maart heeft het Landelijk Psychologie Congres in Utrecht plaatsgevonden, dat met 125 
deelnemers uitverkocht was. 

 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. 

 Cupido SPiN is ook dit jaar weer gebruikt, via een Facebookaccount heeft SPiN liefde 
verspreid door te mediëren tussen haar leden. Als zij Cupido een bericht stuurden plaatste 
Cupido die op de bijbehorende tijdlijn. 

 Er hebben tot nu toe acht commissie uitjes plaatsgevonden. 

 De tweede uitslag van de commissiebattle is geweest en het tweede deel van de crazy 88 is 

naar de commissies gemaild. 
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 De halfjaarlijkse enquête is afgenomen in de week 9 en 10. Deze enquête is afgenomen bij 

alle drie de verschillende jaarlagen van de bachelor. Op dit moment worden de resultaten 

geanalyseerd en de rapportage hiervan zal besproken worden op de ALV van 13 april 2016.  

 De eerste bestuursvoorlichting is geweest op 1 februari. Er zal nog een tweede 

bestuursvoorlichting plaatsvinden op 14 april. Ook is er op 20 april een speeddate met oud-

bestuursleden gepland. 

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

bachelor. De vierde ronde collegepraatjes zal na de tentamens plaatsvinden.  

 De commissiebegeleiders zijn in de afgelopen maanden druk geweest met de halfjaarlijkse 

evaluaties van alle commissies. 

 In de maanden februari en maart hebben er een aantal reizen plaatsgevonden. In het tweede 

weekend van februari zijn we op stedentrip naar Kopenhagen geweest, in de vierde week van 

februari heeft de tweede week van de uitwisseling tussen Boedapest en Nijmegen 

plaatsgevonden en in de derde week van maart vond de skireis plaats. We kijken met veel 

plezier op deze geslaagde reizen terug.  

 Op 19 februari heeft de oud-besturenborrel plaatsgevonden in het Bascafé. Deze borrel was 

goed bezocht en erg gezellig. 

 Tijdens het SPiN-feest ‘Boer zoekt vrouw’ op 9 maart zijn er broodjes knakworst verkocht 

voor de Ragweek. De opbrengsten gaan dit jaar naar Stichting Kinderdroomwens en Stichting 

Friends For Life.  

 Op 22 maart zijn we met het voltallige bestuur aanwezig geweest bij de waarderingslunch 

georganiseerd door de Universitaire Studentenraad en het SNUF. Deze dag stond volledig in 

het teken van het studentbestuur. 
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