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Beste SPiN-leden, 
 
Bij deze presenteren wij de eerste 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. 
 
Oktober 
12 SPiN-feest: Oktoberfest   Niet-studiegerelateerd  252 aanwezigen 
 
November 
15 Themadag: Sinterklaas   Niet-studiegerelateerd  364 aanwezigen 
15 Lezing: Positive psychology  Studiegerelateerd  141 aanwezigen 
16 SPiN-feest: Let it grow   Niet-studiegerelateerd  398 aanwezigen 
22 Actieve leden: Kroegentocht  Niet-studiegerelateerd  110 aanwezigen 
24 Excursie: Angststoornissen  Studiegerelateerd  21 aanwezigen 
25 Setteling: Daytrip Amsterdam  Niet-studiegerelateerd  40 aanwezigen 
29 Training: Eetstoornissen  Studiegerelateerd  36 aanwezigen 
 
ALV’s  
Op maandag 3 oktober heeft de beleids-ALV plaatsgevonden. Tijdens deze ALV is het secretarieel 
jaarverslag van het VIIIe bestuur goedgekeurd. Daarnaast is het beleid van het IXe bestuur besproken 
en onder voorwaarden ingestemd. Hiermee is het IXe bestuur officieel aangesteld als huidig 
uitvoerend bestuur.  
Op dinsdag 11 oktober heeft de begrotings-ALV plaatsgevonden. Tijdens deze ALV is het financieel 
jaarverslag van het VIIIe bestuur goedgekeurd, waarmee hen officieel decharge is verleend. Ook is het 
kascontroleverslag van het VIIIe verenigingsjaar goedgekeurd. Verder zijn tijdens deze ALV zowel de 
Raad van Advies als de Kascontrolecommissie voor het verenigingsjaar 2016-2017 ingestemd. 
Bovendien is de begroting van het IXe bestuur besproken en onder voorwaarden ingestemd. Hiermee 
is het IXe bestuur officieel ingestemd en aangesteld als huidig bestuur.  
Zowel het beleid als de begroting van het IXe bestuur zijn onder voorwaarden van bepaalde 
wijzigingen ingestemd. Deze wijzigingen zijn inmiddels aangepast en de definitieve stukken zijn terug 
te vinden op de website.  
 
Naleving beleid 
 
1. Internationalisering en Integratie 
 
Internationalisering 

 Mondelinge communicatie: Tijdens de beleids-ALV heeft de mondelinge communicatie 
volledig in het Nederlands plaatsgevonden. Tijdens deze ALV waren geen niet-
Nederlandssprekende leden aanwezig. Tijdens de begrotings-ALV heeft de mondelinge 
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communicatie betreffende het IXe bestuur voornamelijk in het Nederlands plaatsgevonden, 
met tussentijdse Engelstalige samenvattingen, gegeven door de technisch voorzitter of door 
een bestuurslid. 

 Schriftelijke communicatie:  
o Waar mogelijk worden alle berichten die op beide tracks gericht zijn volgens het 

principe English follows Dutch geschreven. Berichten via de Facebook pagina kunnen 
voor taal apart worden ingesteld zodat leden met een Facebook taal anders dan 
Nederlands een Engels bericht te zien krijgen. Voor de leden die hun voorkeurstaal 
op Facebook in het Nederlands hebben staan, is de berichtgeving in het Nederlands. 

o Posters voor Engelstalige activiteiten zijn in het Engels, posters voor Nederlandstalige 
activiteiten zijn in het Nederlands. Een evenement voor een Nederlandstalige 
activiteit wordt ook in het Nederlands aangekondigd (waarbij in het Engels vermeld 
wordt dat de activiteit in het Nederlands zal zijn).  

o De website is nog niet volledig vertaald.  
o In de HersenSPiNsels zijn vier Nederlandstalige artikelen en de rest is in het Engels 

geschreven. 

 Activiteiten:  
o In de maanden oktober en november heeft een aantal activiteiten plaatsgevonden 

waaronder een lezing, een excursie, een themadag, twee SPiN-feesten, een socialcie 
activiteit en een settel activiteit. Van de formele activiteiten is de lezing een 
Engelstalige lezing geweest. De bedoeling was om ook de excursie Engelstalig te 
doen maar meteen was al te merken dat dit zeer moeilijk te realiseren was, 
aangezien je te maken hebt met de bereidheid van externe partijen om de excursie 
in het Engels te organiseren en er beperkte tijd was.  

o Wat betreft de informele activiteiten was de taal die vanuit het bestuur en de 
commissies werd gesproken ten alle tijden Engels wanneer er internationale leden 
meededen aan het gesprek. Verder was het moeilijk te controleren of leden 
onderling ook Engels praatten, maar regelmatig was te horen dat er Engels werd 
gesproken tijdens de informele activiteiten. 

 Commissies:  
o Bij het indelen van de commissies is er rekening gehouden met een gelijke verdeling 

tussen Nederlands- en Engelssprekende leden in de commissie. Deze gelijke 
verdeling is natuurlijk ontstaan. Tevens zit er in iedere commissie minimaal één 
Nederlandssprekend lid.  

o Het actieve leden aanmeldingsformulier is aangepast met een vraag over moedertaal 
en Nederlands taalniveau.  

o Momenteel zijn er 182 actieve leden, waarvan 29 niet Nederlandssprekend. 
 
Integratie 

 Handboek: 
o De Eerstejaars Informatiecommissie is opgestart en bestaat uit zes personen.   
o Er wordt op dit moment gedacht aan zeven verschillende categorieën die aan bod 

zouden komen in het handboek, namelijk de Radboud Universiteit, SPiN, vrije tijd, 
nachtleven, sportverenigingen, vervoer en op kamers.  
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o Samen met de Introductiecommissie en het OWI worden verschillende opties 
besproken voor een samenwerking met betrekking tot de inhoud van het handboek 
en de financiering van het boek. 

 Activiteiten: De Settelcommissie heeft haar eerste activiteit georganiseerd, namelijk een 
dagtrip naar Amsterdam. Hierbij waren enkel Engelssprekende studenten aanwezig.  

 Taalcursus:  
o Er heeft een gesprek plaatsgevonden met de onderwijsdirecteur, Ruud Meulenbroek, 

die ons zal ondersteunen in het pleiten voor een verlaagde prijs voor alle 
psychologiestudenten voor de taalcursus Social Dutch.   

o Daarnaast zal er binnenkort op 6 december een gesprek tussen SPiN en Radboud 
In’to Languages plaatsvinden, waarin er gesproken wordt over korting voor 
Nederlandse taalcursussen voor psychologiestudenten en over de bijdrage van 
Radboud In’to Languages om documenten van SPiN naar het Engels te vertalen. 
 

2. Professionaliteit en modernisering 
 
Professionaliteit Evaluaties 

 De evaluatiewerkgroep is opgestart en bestaat uit twee oud-bestuursleden en twee huidige 
bestuursleden, namelijk Bas Romeijn, Chris van Heijster, Giulio Severijnen (Commissaris 
formeel) en Els van Loo (Voorzitter). 

 De evaluatiewerkgroep heeft inmiddels drie keer vergaderd, en heeft aan de hand van de 
bestaande standaardenquête een Nederlandstalige enquête opgesteld. Deze enquête zal 
worden vertaald en als vorm van pilot bij een select aantal leden worden afgenomen 
alvorens deze over alle leden te verspreiden. 

 De enquête zal eerst online worden verspreid, om vervolgens ook in de collegezaal op papier 
te verspreiden. Tijdens de verspreiding in de collegezaal zal een interventie worden 
gehouden om het responspercentage te verhogen. Deze interventie gebeurt door middel van 
een presentatie gericht op het belang van het invullen van enquêtes en hoe er vanuit de 
vereniging wordt omgegaan met de uitkomsten.  

 
Professionaliteit commissies 

 Gesprek met voorzitters: Voorafgaande aan de eerste vergadering van de commissie heeft 
een gesprek plaatsgevonden tussen de voorzitter van de commissie en de 
commissiebegeleider, waarin kort werd uitgelegd wat er van de commissie werd verwacht in 
dat jaar en wat er van de voorzitter werd verwacht. Ook is er relevante informatie verteld 
over de ALV’s, de sfeer binnen de commissie, de Actieve ledenbattle en hoe we graag het 
contact zouden willen zien tussen de voorzitter en de commissiebegeleider.  

 Eerste vergadering: Tijdens de eerste vergadering van de commissie is de 
commissiebegeleider aanwezig geweest om ook aan de rest van de commissie uit te leggen 
wat er van de commissie verwacht wordt en wat de gang van zaken is betreffende de 
bovengenoemde onderdelen. Ook zijn de functies binnen de commissies verdeeld en is 
verplicht gesteld aan de commissie om na de derde vergadering een jaarplanning te hebben 
gemaakt die door de begeleider moet worden goedgekeurd.  

 Aanwezigheid eerder commissielid: Bij iedere tweede vergadering van de commissie heeft er 
een oud commissielid deelgenomen aan de vergadering (tenzij een commissielid voor de 
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tweede maal deel uitmaakt van de betreffende commissie). Tijdens deze vergadering heeft 
het commissielid kort kunnen vertellen over hoe de commissie het vorig jaar heeft aangepakt 
en eventueel tips kunnen meegeven aan de nieuwe commissie. Ook was er de mogelijkheid 
om vragen te stellen aan het oud commissielid.  

 Plenaire inwerkingen: In de derde week nadat de commissies waren opgestart zijn voor 
iedere functie binnen de commissie plenaire inwerkingen geweest. Tijdens deze inwerkingen 
is per functie uitgelegd wat de primaire taken van die specifieke functie inhouden en hoe 
deze het beste kunnen worden aangepakt. De meeste commissieleden met een specifieke 
functie konden bij deze inwerking aanwezig zijn.  

 
Modernisering media 

 De taskforce is opgericht voor het ontwikkelen van een nieuwe website. Zoals aangegeven 
zal deze taskforce bestaan uit twee bestuursleden, twee leden en één ICT-deskundige. De 
leden van deze taskforce zijn tot nu toe: Els van Loo, Nina Pijpers, Floor van Dun en Renske 
van der Steen. De ICT-deskundige zal in een later stadium deel gaan uitmaken van de 
taskforce, aangezien we eerst een concreet beeld van de website willen creëren. De eerste 
vergadering zal binnenkort plaatsvinden.  

 
Modernisering inschrijvingen 

 Voor het online inschrijven wordt Eventix gebruikt, hierbij worden gratis kaartjes zowel 
online als offline voor €0 verkocht. Bij betaalde evenement wordt er €1 per kaartje aan 
transactiekosten gerekend die naar Eventix gaan. Offline worden betaalde kaartjes tegen de 
werkelijke prijs verkocht zonder transactiekosten. Tot nu toe wordt de verkoopmethode via 
Eventix door het bestuur als prettig ervaring.  
 

Nieuwe computers 

 Er zijn drie nieuwe computers en beeldschermen aangeschaft en er zijn muizen en 
toetsenborden geacquireerd.  

 
3. Intern beleid 
 
SPiN-kamer 

 Openingstijden: De nieuwe openingstijden van de SPiN-kamer zijn doorgevoerd. Deze 
openingstijden worden door de bestuursleden als prettig ervaren. Ook ontvangt het bestuur 
hierop regelmatig positieve feedback vanuit de leden. 

 Leenservice:  
o De leenservice is uitgebreid met een universele laptopoplader en een Iphone 

oplader. 
o Er is een Engelstalige overeenkomst opgesteld voor leden die leengoederen buiten 

de kamer willen meenemen. De Nederlandse versie hiervan is nog niet af.  
o De leenservice lijst voor leengoederen die niet de kamer verlaten, is vertaald naar 

het Engels.  

 Betrokkenheid:  
o De kamerborrels zijn gepland en zullen plaatsvinden op 2 december, 3 februari, 7 

april en 9 juni.  



     Bestuurlijke update oktober – november 2016 

 

Studievereniging Psychologie in Nijmegen  Montessorilaan 3  
Kamer A.00.05a     6525 HR Nijmegen 
Ma t/m do 10.30-15.30 
Vrij 10.30-14.00         024-361 25 88 
info@spin-nijmegen.com     www.spin-nijmegen.com 

o Aan het einde van de eerste periode heeft in elke jaarlaag een tentamenactie 
plaatsgevonden. Tijdens deze actie werden pepernoten uitgedeeld vóór de 
tentamens. Aangezien er voor het organiseren van deze tentamenactie weinig tijd 
was, heeft het bestuur dit gedaan in plaats van de Actiecommissie. De 
Actiecommissie heeft wel geholpen met het uitvoeren van de tentamenactie.   

o Er hangt een wereldkaart op de kamer, hierop kan worden aangegeven waar mensen 
vandaan komen. Ook geeft deze kaart de kamer een meer internationaal karakter. 

o Iedere maand wordt een ‘lid van de maand’ benoemd. In de maand oktober was dit 
Fenna Dekkers, die genomineerd was. Fenna hangt de hele maand november met 
een foto op de SPiN-kamer. Verder heeft ze een vermelding gekregen op Facebook 
en heeft ze een SPiN verrassingspakket ontvangen.   

 
Werkdrukvermindering 

 Aanwezigheid activiteiten: Op de activiteiten in dit verenigingsjaar zijn tot nu toe telkens 
twee bestuursleden aanwezig geweest, met uitzondering van de SPiN-feesten, de themadag 
en de SocialCie kroegentocht. Deze aanwezigheid werd als voldoende ervaren door zowel het 
bestuur als de commissie. 

 SPiN-vrij: Elk bestuurslid plant wekelijks twee SPiN-vrije dagdelen in, waarvan één verplicht. 
De eerste paar weken van het bestuursjaar was het echter door de drukte niet mogelijk om 
twee dagdelen in te plannen, waardoor regelmatig slechts één dagdeel kon worden 
ingepland. Tijdens de SPiN-vrije dagdelen worden in principe geen afspraken ingepland, 
tenzij het niet anders mogelijk is. 

 Overnemen kamerdiensten: Eenmalig heeft een oud-bestuurslid tijdelijk de kamerdienst van 
een bestuurlid overgenomen. Deze kamerdienst is goed verlopen, en deze mogelijkheid 
wordt door het bestuur als prettig ervaren.  

 
Afspraken binnen bestuur 

 Er zijn tweemaal een week lang logboeken bijgehouden door de bestuurleden. Deze 
logboeken zijn besproken tijdens de bestuursvergadering. Spoedig zal een overzicht van de 
uren die ieder bestuurslid heeft besteed aan SPiN, studie, slaap en overige zaken te vinden 
zijn op de website.  

 De eerste feedbackronde is gepland halverwege december. 

 De eerste POP-gesprek rondes hebben plaatsgevonden in september. De tweede POP-
gesprek rondes zullen plaatsvinden na de eerste feedbackronde.  

 Er staan inmiddels twee bestuursblogs op de website.  

 Alle bestuursleden hebben hun eerste gesprek met hun coach gehad.  

 Tot nog toe is er voor twee activiteiten gebruik gemaakt van bestuurlijke vrijstelling, namelijk 
voor de Dagtrip naar Amsterdam en Insomnia (dat plaatsvindt op 1 december).  

 
Waardering actieve leden 

 Er zijn 72 nieuwe mokken besteld.   
 Er zijn 152 nieuwe actieve leden shirts besteld en bedrukt met naam, commissie en jaar en 

zeven actieve leden shirts zijn ingeleverd en bedrukt.  
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4. Commissies 
 
Wijzigingen 

 Zowel de Engelstalige als de Nederlandstalige namen van de commissies worden gehanteerd. 
Wanneer slechts één taal mogelijk is (bijvoorbeeld in de Facebook groep), wordt, met 
uitzondering van enkel Nederlandstalige leden, de Engelse commissienaam gehanteerd.  

 
Nieuwe commissies 

 De Settelcommissie is opgericht en bestaat uit acht leden. De commissie heeft haar eerste 
activiteit al georganiseerd, namelijk de dagtrip naar Amsterdam.  

 De Eerstejaars Informatiecommissie is opgestart en bestaat uit zes personen.  De commissie 
is op het moment vooral bezig met brainstormen over de inhoud van het handboek. Ook was 
de commissie samen met twee bestuursleden aanwezig op de Open Dag van de Radboud 
Universiteit op 5 november van 9:30 tot 13:00 uur. Daar zijn informatieboekjes over SPiN 
uitgedeeld, konden geïnteresseerden studieboeken inkijken en hebben de aanwezigen 
informatie versterkt aan geïnteresseerden over Nijmegen, de studie psychologie en SPiN. 

 Aan het begin van het verenigingsjaar is de Lustrumcommissie opgestart. Hierin zitten twee 
bestuursleden en zes actieve leden. Zij zullen zich dit jaar inzetten voor het lustrum van 
volgend verenigingsjaar.  

 De Almanakcommissie is opgericht en bevat vier leden. Zij zullen zich dit jaar bezighouden 
met het schrijven en samenstellen van de Almanak voor het lustrumjaar.  

 Dit jaar is de Goede Doelen Commissie opgestart. In deze commissie zitten zes actieve leden. 
Het goede doel is gekozen en de commissie gaat in verder beraad over de invulling van de 
week. 

 
5. Extern beleid 
 
Sponsoring 

 Vaste contracten: Bij het eerste SPiN-feest is de omzetregeling met de Drie Gezusters niet 
behaald. Bij het tweede SPiN-feest wel.  

 Algemene sponsoring: Er is 75 euro aan algemeen sponsorgeld verworven. Er is zicht op nog 
eens 100 euro, dit geld is echter nog niet binnen. 

 
Samenvattingen 

 Er is een partner voor de samenvattingen gevonden. Namelijk Pallas Athena Group, zij 
verzorgen ook tentamentrainingen. Er is een samenwerkingsovereenkomst met 
AthenaStudies en AthenaSummary vastgelegd. Met hen is een omzetmarge van 3% 
afgesproken, die wij ontvangen, met een garantiebedrag aan sponsorgeld. Daartegenover 
promoten wij de samenvattingen en tentamentrainingen. 

 Voor de tweede periode zullen samenvattingen komen voor alle verplichte vakken van alle 
jaarlagen.  

 
Alumni 

 Het bestuur is bezig met het opzetten van de jaarlijkse activiteit voor alumni en zal 
binnenkort een werkgroep opstarten om hier verder mee aan de slag te gaan. 
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 In zowel oktober als november is er een bericht op de LinkedIn pagina van SPiN geplaatst. 
Meeloopdagen 

 Er is een nieuwe posteraanvraag gedaan voor een poster voor de meeloopdagen.   

 De meeloopdagen zijn benoemd tijdens de collegepraatjes. 
 
Boekencontracten 

 Er is een afspraak gemaakt met studystore om het boekencontract te evalueren. 
 
6. Bijlage I Jaarplanning 
 
Een paar veranderingen zijn doorgevoerd in de jaarplanning. 

 13-12-2016 lezing (2) verplaatst naar 15-12-2016, vanwege beschikbaarheid van de spreker.  

 20-12-2017 tot 24-02-2017 goede doelenweek verplaatst naar 06-02-2017 tot 10-02-2017, 
vanwege het samenvallen van het feest tijdens deze week met twee andere grote feesten in 
de Molenstraat. Dit betekent dat alle activiteiten in deze twee weken van de jaarplanning 
elkaar vervangen, zie onderstaand.  

o 21-02-2017 themadag (4) verplaatst naar 07-02-2017. 
o 22-02-2017 SPiN-feest (3) verplaatst naar 08-02-2017.  
o 23-02-2017 lezing (3) verplaatst naar 09-02-2017.  
o 07-02-2017 training (2) verplaatst naar 21-02-2017.  
o 09-02-2017 excursie (2) verplaatst naar 23-02-2017.  

 
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). 

 Vijf bestuursleden zijn aanwezig geweest tijdens een lunch met de onderwijsdirecteur, Ruud 
Meulenbroek, waarbij vooral de internationalisering in verband met de Engelstalige 
bachelortrack uitgebreid is besproken. 

 Twee bestuurleden zijn aanwezig geweest tijdens een lunch met de FSW (Faculteit Sociale 
Wetenschappen), waarbij is besproken waar de studieverenigingen op dit moment mee bezig 
zijn.  

 Er is een adviesrapport opgesteld voor het OWI (Onderwijsinstituut Psychologie en 
Kunstmatige Intelligentie) en de FSW over de komst van een nieuwe Engelstalige 
masterspecialisatie. Dit rapport is opgesteld door de SEB (Stuurgroep Engelstalige 
Bachelortrack), waar één bestuurslid onderdeel van uitmaakt.  

 Een bestuurslid van SPiN maakt deel uit van het eerste bestuur van de Nijmeegse 
Koepelvereniging Sociale Wetenschappen en vertegenwoordigd daar de rol als 
penningmeester. Deze koepelvereniging houdt zich bezig met de nieuwbouw van het FSW-
gebouw, de organisatie van het S-feest (Sociale wetenschappen feest), een arbeidsoriëntatie 
activiteit en een faculteitsbreed internationaliseringproject (ook wel het buddyproject 
genoemd).   

 SPiN maakt deel uit van Stichting Studieverenigingen Psychologie in Nederland (SSPN) waar 
zij ook de rol van penningmeester vervult. Op 6 maart organiseert SSPN een landelijk congres 
in Utrecht met als thema Prestatiegeneratie.  
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 SPiN heeft regelmatig contact met het Onderwijs Instituut Psychologie en Kunstmatige 
Intelligentie (OWI).  

 SPiN neemt deel aan de Opleidingscommissie (OLC) als advieslid. 

 Alle bestuurleden hebben een interventie voor de afname van enquêtes gehouden bij 
studenten. Deze interventies bestonden uit een korte presentatie en werd gehouden als 
tegenprestatie aan het OWI, zodat wij vervolgens deze interventie voor onze eigen enquêtes 
kunnen gebruiken.  

 Een bestuurslid is in gesprek geweest met coördinatoren van het mentoraat en heeft 
gesproken over de mogelijkheden om mentoraat meer te koppelen aan studiegerelateerde 
activiteiten van SPiN. Activiteiten zullen via hun Blackboard worden geplaatst met de 
mogelijkheid deze te laten gelden voor mentoraat.  

 Het bestuur van SOFv (Samenwerkingsoverleg Faculteitsverenigingen) is langs geweest op 
kamerbezoek om te bespreken hoe het besturen tot nu toe gaat, en wat wij dit jaar van SOFv 
verwachten.  

 In de afgelopen maanden is het bestuur aanwezig geweest bij zoveel mogelijk 
constitutieborrels van andere verenigingen. Buiten dat het bestuur dit als ontzettend leuk 
heeft ervaren, heeft zij ook veel andere besturen leren kennen waaruit eventuele 
samenwerkingen kunnen voortvloeien.  

 Er heeft een overleg plaatsgevonden met betrekking tot een samenwerking met de MFVN 
(Medische Faculteits Vereniging Nijmegen) voor het organiseren van een feest. Het feest op 
8 februari zal waarschijnlijk worden georganiseerd in samenwerking met de MFVN. 

 Vrijwel alle commissies zijn compleet en aan de slag gegaan met het organiseren van 
activiteiten.  

 De Actieve Leden Facebookgroep is aangemaakt en de actieve leden zijn toegevoegd.  

 De eerste activiteiten zijn over het algemeen goed bezocht. Enkel het eerste SPiN-feest 
(Oktoberfest) viel tegen, voornamelijk doordat het feest tegelijk viel met twee andere grote 
feesten in de Molenstraat. 

 De Actieve ledenbattle is gestart. De eerste opdracht is het schrijven van een voorstelstukje 
met groepsfoto. De deadline staat op 2 december, hierna zal er een nieuwe opdracht volgen. 
Dit jaar zal de Actieve ledenbattle niet plaatsvinden in de vorm van een crazy 88.  

 De inschrijvingen voor commissie-bestuursuitjes zijn geopend.  

 Er heeft een RvA-bestuursuitje plaatsgevonden.  

 Het eerste uitje met de Introductiecommissie (IC) staat gepland.  

 Er is een oud-besturen borrel gepland op 11 februari. 

 Het eerste bestuurweekend staat gepland, en de organisatie hiervan is in volle gang.  

 Er is een nieuwe fotocamera gekocht. 

 Er zijn 600 nieuwe pennen aangeschaft. 

 De boekenlijst van het tweede semester is opgesteld.  

 Er is in oktober en november een nieuwsbrief naar de leden gestuurd. De nieuwsbrief is weer 
met het programma Mailchimp gemaakt en verstuurd. 

 Het ledenbestand is opgeschoond en opgestuurd naar Dienst Studentenzaken voor toetsing 
in verband met het recht op bestuursbeurzen.  

 De nieuwe lidmaatschapsstickers van het jaar 2016-2017 zijn de laatste maanden uitgedeeld 
aan de leden. Een groot aantal leden heeft deze sticker inmiddels opgehaald.  



     Bestuurlijke update oktober – november 2016 

 

Studievereniging Psychologie in Nijmegen  Montessorilaan 3  
Kamer A.00.05a     6525 HR Nijmegen 
Ma t/m do 10.30-15.30 
Vrij 10.30-14.00         024-361 25 88 
info@spin-nijmegen.com     www.spin-nijmegen.com 

 Er zijn een aantal vacatures aan de website toegevoegd. Daarnaast is gebrainstormd over 
mogelijke vacatures voor Engelssprekende leden.  

 De link op de website naar de site van AthenaStudies werkt. Leden krijgen via deze link 
automatisch 15% korting bij AthenaStudies. 

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


