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Leuk dat je geïnteresseerd bent in een bestuursfunctie. In deze hand-out beschrijven de 
huidige bestuursleden kort hun functie, hoe zij dit ervaren en krijg je een overzicht van hun 
to-do-list, zodat je je een goed beeld kunt vormen van wat elke functie inhoudt. 
 
Voorkeur voor taken 
De functie-indeling van SPiN verschilt dit jaar ten opzichte van voorgaande jaren en zal er 
ook volgend jaar anders uit komen te zien in verband met de bezuinigingen van het kabinet. 
Er is een taskforce in het leven geroepen die bezig is met de herstructurering. Op dit 
moment liggen de functies nog niet vast, en bovendien moet je er rekening mee houden dat 
er tijdens een bestuursjaar ook nog geschoven kan worden met taken, wanneer de een het 
bijvoorbeeld drukker heeft dan de ander. Desalniettemin is het een goede manier om inzicht 
te krijgen in welke taken en functies er allemaal binnen een bestuur zijn. Wij raden je dus 
aan om te kijken naar welke taken jouw voorkeur uitgaan. 
Tijdens de ALV van 9 mei wordt het voorstel voor de bestuursindeling gepresenteerd. Door 
je nu alvast voor te bereiden kun je na 9 mei makkelijker de functie eruit pikken die bij je 
voorkeur past. 
 
Algemeen & functiespecifiek 
Tot slot ben je naast functiespecifiek bestuurslid op de eerste plaats algemeen bestuurslid 
van SPiN. In deze voorlichting hebben we een bijna kunstmatige tweedeling gemaakt tussen 
algemeen en functiespecifiek, waarbij het algemene gedeelte in het college naar voren 
kwam en het functiespecifieke gedeelte in deze hand-out. In de realiteit heb je elke dag een 
mix van algemene en functiespecifieke taken, dus houd deze in je achterhoofd wanneer je 
de functiespecifieke stukken leest. Kortom: staar je niet blind op de functies. 
 
 
Groetjes, 
 
 
Het IIIde  bestuur der SPiN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.spin-nijmegen.com/�
mailto:info@spin-nijmegen.com�


    Hand-out Functiespecifiek Bestuur SPiN 2011-2012 
 

  
 

Adres:         Montessorilaan 3 Kamer:   A.00.05a Website: www.spin-nijmegen.com 
Postcode: 6525 HR Nijmegen Telefoon:  024-361 25 88 E-mail: info@spin-nijmegen.com 

Voorzitter 
 
Taken 
Je hebt er misschien helemaal geen concreet beeld van, wat je als voorzitter van SPiN 
allemaal doet. Vandaar dat ik dit even op een rijtje heb gezet, zodat je kan kijken of het bij je 
past! 
Wat je misschien wel al wist, is dat de voorzitter het gezicht en aanspreekpunt van de 
vereniging is. Zo houd je de maandelijkse collegepraatjes en zorg je op de SPiN-kamer voor 
de nodige promotie van activiteiten.  
Als voorzitter houd je overzicht over alles wat er binnen de vereniging speelt, met name de 
zaken waar bestuursleden en commissies zich mee bezig houden. Concrete voorbeelden zijn 
functioneringsgesprekken en feedbackrondes voeren met het bestuur, bestuurs- en 
beleidsvergaderingen leiden, updates vragen aan bestuursleden en het inplannen en 
voorbereiden van ALV’s. 
Daarnaast heb je eens in de zoveel weken het Horizontaal Overleg met voorzitters van alle 
commissies. Hierin worden zaken die spelen binnen SPiN, binnen de commissies en binnen 
de taak van het voorzitterschap besproken. De voorzitter en het bestuurslid interne 
betrekkingen zijn samen verantwoordelijk voor het opstellen van de agenda en het leiden 
van de overleggen. 
Ook begeleid je een aantal commissies, zo begeleid ik dit jaar de congrescommissie en 
carrière & acquisitiecommissie. Daarbij is het belangrijk om geregeld vergaderingen bij te 
wonen, de voorzitters na te bellen en om updates vragen en de notulen te lezen.  
Samengevat heb je als voorzitter een coachende en kartrekkende rol. Oprecht enthousiast 
zijn is wat dat betreft absoluut geen overbodige eigenschap. Daarnaast moet je goed kunnen 
inspelen op wat er speelt binnen je bestuur, op zowel binnen de vereniging als op 
persoonlijk vlak. Een rol als bemiddelaar moet bij je passen. 
Verder zijn er heel veel algemene taken, die niet functiespecifiek zijn en die in het 
informatiecollege besproken zijn. Omdat je een team aanstuurt, moet je niet bang zijn om 
grenzen te stellen, maar mensen ook vrij laten en eigen verantwoordelijkheid geven. Tussen 
dit continuüm begeef ik mij constant en ik leer er heel veel van om de touwtjes op gezette 
tijden los te laten en aan te trekken.  
 
Eigen ervaring 
Toen ik aan mijn bestuursfunctie begon, had ik nauwelijks tot geen ervaring in 
leidinggegeven. In de commissie waar ik het jaar daarvoor inzat, merkte ik een leidende rol 
innam en meer structuur van de vergaderingen verlangde. Toch vond ik het spannend om te 
solliciteren naar de functie als voorzitter. Uiteindelijk ben ik alleen maar ontzettend blij dat 
ik deze stap heb durven zetten, omdat ik denk dat de rol mij goed past en ik heb het erg naar 
mijn zin. 
Wat ik verder nog over mezelf geleerd heb is dat ik een erg kritisch persoon ben. Zo word ik 
nog al eens de feedbackkoningin genoemd. In een bestuursjaar leer je veel over jezelf als 
individu en over jezelf als lid van een team. In het gewone studeertraject krijg je nauwelijks 
de mogelijkheid om dit te gaan ontdekken, terwijl je eigen rol in een team in een 
bestuursjaar juist wordt uitvergroot en je komt jezelf echt tegen. Je leert jezelf goed kennen 
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en leert wat je sterke en verbeterpunten zijn!  
Gelukkig is het bestuursjaar nog niet ten einde en kan ik nog meer leren over belangrijke 
zaken zoals effectieve time management, leidinggeven, motiveren, feedback geven, 
organiseren, besluitvormingsprocessen en samenwerking.  
Een bestuursjaar bij SPiN is geen veilige keuze, je zult namelijk ook veel fouten maken. Van 
deze fouten leer je uiteindelijk alleen maar! Het hebben van een goede dosis 
relativeringsvermogen is daartoe belangrijk. Als je het leuk vindt om in een team te werken 
en daarin een leidende rol aan te nemen, zowel praktisch als beleidsmatig bezig te gaan en 
veel te overleggen en contacten te leggen, dan is een plek binnen het SPiN-bestuur (wellicht 
als voorzitter) absoluut het overwegen waard! 
 
Benodigde eigenschappen 
 Leiderschapskwaliteiten (kartrekker) 
 Charisma 
 Enthousiasme 
 Bemiddelaar 

 
Dagbesteding 
 
Dag 1 
9.15-10.00 Opruimen, koffie zetten, samenvattingen printen, alles klaarzetten voor boekencommissie 
10.00-10.30 Agenda ALV doorlopen, nieuwe datum ALV inplannen 
10.30-11.00 Bespreken carrièreactiviteit met bestuur  
11.00-12.30 ALV doorlopen met bestuur, feedback geven op presentatie Sascha 
12.30-13.00 Lunch  
13.00-13.30 Stukken ALV printen 
13.30-13.50 Agenda BV opstellen en doorsturen 
13.50-14.30 Mail bijwerken 
15.00-16.00 Printen kaartjes congres, inschrijflijst maken voor congres 
16.00-17.00 Voorbereiding ALV 
17.30-18.00 Eten  
18.15-19.00 Aanwezig bij Dizzy, alles klaarzetten 
19.00-21.00 ALV  
Dag 2 
9.30-10.00 Boodschappen Horizontaal overleg (HO) 
10.00-11.00 Mail bijwerken 
11.30-11.50 Enquêtes afnemen bij psychofarmacologie 
11.50-12.20 HO doornemen met Sascha 
12.30-14.00 HO in E.3.07 
14.00-14.30 Bestuursvergadering voorbereiden 
14.30-15.30 BV 
15.30-16.00 Enquêtes invoeren 
16.00-16.30 Poster printen activiteit 
16.30-17.00 Voorwoord en nawoord schrijven voor secretarieel halfjaarverslag 
17.00-17.30 Bijwerken acquisitiecommisie 
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Secretaris 
 
Taken 
Als secretaris krijg je ontzettend veel mee wat er allemaal binnen SPiN speelt. Bij de 
bestuursvergaderingen maak je notulen en een actielijst, zodat naar aanleiding daarvan de 
bestuursleden aan de slag kunnen. Bij Algemene Ledenvergadering maak je ook notulen, wat 
belangrijk is voor de archivering van de zaken die spelen binnen de vereniging. Ook ben je als 
secretaris het brein achter alles wat zich op de website, Blackboard en bijvoorbeeld ook 
Facebook afspeelt. Dit zijn namelijk heel belangrijke promotiemiddelen voor SPiN. Concreet 
houd je de website en Blackboard bij en verzamel je de promotiestukjes van commissies of 
schrijft ze zelf. Aan de website moet het nodige onderhoud gedaan worden en omdat je dit 
niet allemaal zelf kunt doen, houd je intensief contact met de webmaster: Mart. Maandelijks 
verstuur je de nieuwsbrief naar de leden en je zet de maandflyer in elkaar. Als kloppend 
schrijfhart van SPiN moet je er dus wel een beetje van houden om te schrijven, want je 
houdt ook de infomail van SPiN bij, waar je de interessante en oninteressante mailtjes van 
elkaar moet zien te scheiden. Goede administratie van je leden is onmisbaar: over de 
inschrijvingen en uitschrijvingen ben je dan ook verantwoordelijk.  
Actieve leden benaderen jou als ze bijvoorbeeld een extra berichtje op Blackboard willen of 
graag zouden zien dat er een lokaal gereserveerd wordt voor een activiteit. Verder ben je 
verantwoordelijk voor de inventaris. Jij houdt dus bij of er nog genoeg papier is voor 
samenvattingen of toners voor de printer. 
Op de SPiN-kamer ben jij vaak het aanspreekpunt omdat je van veel praktische zaken de 
meeste kennis hebt. Verder zijn er altijd vragen van actieve leden, vooral natuurlijk van de 
commissies die je zelf beleid. De secretaris begeleidt dit jaar de oriëntatie en lezing & 
excursiecommissie.  
 
Eigen ervaring 
Wat ik het leukste vind aan de functie van secretaris is dat je erg betrokken bent bij wat er 
speelt binnen de vereniging. Je bent namelijk vooral actief met het regelen van interne 
zaken. Je weet goed wat er besproken is, omdat je de notulen uitwerkt, je bent op de hoogte 
van de activiteiten omdat je een groot deel van de (digitale)promotie regelt en je weet wat 
er gebeurt op de kamer.  
Daarnaast is het takenpakket van de secretaris erg gevarieerd. Je hebt een paar grote taken 
in het jaar (halfjaar en jaarverslag), maar je bent voornamelijk bezig met even een lokaaltje 
regelen, een stukje op blackboard aanpassen, een vraag via de infomail beantwoorden. Wat 
ik zelf hiervan heb geleerd is plannen en structuur aanbrengen, want zoveel kleine zaken kun 
je niet allemaal onthouden. Een jaar als secretaris heeft mij enorm veel geleerd en ik ben blij 
dat ik deze functie heb mogen bekleden. 
 
Benodigde eigenschappen 
 Flexibiliteit 

 Schrijfvaardigheid 
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 Nauwkeurigheid 

 Overzicht houden 

Dagbesteding 
Dag 1 
09.30-10.00 Kamerdienst: samenvattingen bijprinten, koffie zetten, bijkletsen bestuursleden 
10.00-10.30 Verjaardagskaartjes schrijven 
10.30-12.00 Notulen beleidsvergadering uitwerken 
12.00-12.30 Pauze 
12.30-13.30 Vergadering lezing & excursiecommissie 
13.30-14.00 Mail sturen commissies over stukje nieuwsbrief 
14.00-14.30 Bestuursvergadering voorbereiden 
14.30-15.00 Uitschrijvingen regelen 
15.00-15.30 Mart mailen over de website 
15.30-15.45 Pauze 
15.45-17.00 Maandflyer maken en plaatsen in bordjes DE Café 
 
Dag 2 
09.30-11.30 Bestuursvergadering 
11.30-12.30 Notulen uitwerken 
12.30-13.30 Pauze 
13.30-14.30 Stukjes nieuwsbrief verzamelen en nieuwsbrief opstellen 
14.30-15.15 Nieuwsbrief opsturen 
15.15-15.30 Voorzitter oriëntatiecommissie bijpraten 
15.30-16.00 Lokalen reserveren 
16.00-17.15 Mail bijwerken 
18.30-21.00 Lezing bijwonen 
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Penningmeester 
 
Taken 

Als penningmeester zijn dit jaar mijn functiespecifieke taken de boekhouding, het bestellen van 
de boeken en samenvattingen en coördinator onderwijs.  

Bij de boekhouding komt meer kijken dan het innen en betalen van rekeningen en het 
bijhouden van het boekhoudprogramma. Aan het begin van het jaar stel je de jaarbegroting op. 
Onderdeel van de jaarbegroting zijn de commissiebegrotingen. De commissiepenningmeesters 
houden overzicht over inkomsten en uitgaven binnen de commissie. In samenwerking met de 
commissiepenningmeesters houdt je gedurende het jaar overzicht of de jaarbegroting wordt 
nageleefd. De financiën vat je halverwege en aan het einde van het jaar samen in het financieel 
(half)jaarverslag. Ik zou deze dingen niet geleerd hebben in mijn studie en vind het leuk dat ik de 
basis van het boekhouden onder de knie heb.  

Een andere taak is het organiseren van de boeken- en samenvattingenverkoop. Je bestelt de 
boeken, bent begeleider van de boekencommissie en lost problemen met eventuele misdrukken op. 
Daarnaast houdt je administratie van de boeken en samenvattingen bij: dit houdt in dat je bijhoudt 
hoeveel boeken en samenvattingen er dagelijks verkocht worden en of dit aantal klopt met het 
totaalbedrag dat is betaald.  
Tot slot zit je als coördinator onderwijs de vergaderingen van de Opleidingscommissie bij, zet je 
onderwijsnieuws op de website van de opleiding, de Facultaire en Universitaire Studenten Raad en 
ben ik dit jaar bezig met het opzetten van studiebegeleiding. Het leuke hieraan vind ik dat je inzicht 
krijgt in hoe de universiteit en de opleiding in elkaar zitten en wat de beperkingen en de 
mogelijkheden zijn om het beter te maken. Daarnaast is het leuk om nieuwe dingen op te zetten, in 
dit geval de studiebegeleiding. 
 
Eigen ervaring 

Toen ik zelf over functies na ging denken, leek de functie penningmeester mij het minst leuk. 
Deze taken leken erg administratief en ik zag het niet zitten om alleen maar geld te tellen. Niets bleek 
minder waar. Geld tellen doe je in ieder geval geen uren in de week. De boekhouding is een vak apart 
en het is iets waar weinig mensen om je heen in thuis zijn. Daarom vind ik het juist leuk dat ik de 
basis nu onder de knie heb. Denk je nu dat de boekhouding veel te moeilijk voor je is, wees niet 
bang, want dit pik je snel op. Door de kasaanvragen blijf je op de hoogte van de activiteiten en heb je 
in ieder geval contact met de commissiepenningmeesters. De begroting omvat alle inkomsten en 
uitgaven van een heel bestuursjaar. Om dit in kaart te brengen is een grote opgave, maar dat is juist 
de uitdaging. Daarnaast leer je indirect via de inkomsten en uitgaven wat er allemaal bij een 
organisatie komt kijken. Doordat je werkzaamheden in de boekhouding zorgvuldig gedocumenteerd 
worden, kun je precies zien wanneer je het goed doet, wat een tevreden gevoel geeft. Daarnaast heb 
je als penningmeester de ruimte om genoeg andere taken op je te nemen. Hierdoor ben je met erg 
gevarieerde dingen bezig, wat het juist leuk maakt. Taken die ik dit jaar heb op me heb genomen zijn 
onder andere het organiseren van promotie-activiteiten, maken van de kerstkaart, het begeleiden 
van in totaal vijf commissies, zitting in de taskforce en de sollicitatiecommissie, een nieuw plan 
bedenken voor de samenvattingenverkoop, het organiseren van het bestuursweekenduitje, 
meehelpen met het analyseren van de ledenenquête en een heleboel andere kleine taken. 
 
Benodigde eigenschappen 
 Gestructureerd 
 Nauwkeurig  
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Dagbesteding 
Dag 1 
9.00   hersenspinsels bestellen 
  (Comissiebegeleiding) Mail gestuurd naar activiteitencommissie 
  Bestuursvergadering 
  Ledenenquête uitgedeeld tijdens colleges 
  Sponsor contracten: Factureren kroegen 
13.00  Begroting Experience Your Future bespreken met commissiepenningmeester 
13.45  Denktank studiebegeleiding vanuit SamenwerkingsOverlegFaculteitsverenigingen (SOFv) 

(Comissiebegeleiding) Gebeld met lid van de integratiecommissie van vorig jaar over het 
organiseren van Psypop 

  Betalingen overmaken 
  Boeken (misdrukken) terugbrengen naar studystore 
 
Dag 2 
09.30-11.00 Bestuursvergadering 
11.00-11.30 Actielijst n.a.v. vergadering afwerken (heel veel kleine dingen, zoals mailen, bellen etc.) 
11.30-12.00 Boekhouding doen: rekeningafschriften invoeren in boekhoudprogramma, declaraties uitbetalen, 

tussendoor eten, mails versturen 
12.00-12.55 Factuur activiteit afhandelen, posters printen bij de copyshop, tasjes halen bij studystore voor de 

boekenverkoop, spullen voor ouderdag ophalen bij Dienst Studenten Zaken met Sascha 
12.55-14.00 Verder met de boekhouding: kas van de ouderdag tellen, vragen opstellen voor webmaster m.b.t. 

nieuwe sitepagina voor de studiebegeleiding 
14.00-15.23 Vergadering van de sollicitatiecommissie met Loeke 
15.23-16.33 Uitwerken notulen sollicitatiecommissie 
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Interne Betrekkingen 
 
Taken 
Als bestuurslid Interne Betrekkingen ben je verantwoordelijk voor het begeleiden van veel 
commissies, het plannen van alle activiteiten, het coördineren van promotie, het vinden en inwerken 
van actieve leden en het zorgen dat zij het naar hun zin hebben bij SPiN, ofwel betrokkenheid 
creëren. Het is je taak om je bestuurleden zo goed mogelijk op de hoogte te houden van alle 
commissies, actieve leden en activiteiten.  
Concreter houdt het in dat je als je commissies hebt geholpen op te starten, je probeert te zorgen 
dat er daarna niks vergeten wordt, de promotie op tijd begint en je stimuleert dat alles goed 
geregeld wordt. Je zit soms bij vergaderingen, je leest de notulen, spreekt met commissieleden op de 
kamer of belt af en toe met de voorzitter van de commissie. Door goed het overzicht te houden moet 
je voorkomen dat commissies in elkaars vaarwater treden, dat communicatie tussen commissies 
goed gaat en dat hun handelen binnen jullie beleid past.  
Ik vind het erg leuk dat je zo betrokken bent bij alle actieve leden en de activiteiten. Ook is het leuk 
om met je eigen ervaringen anderen te kunnen helpen. Je leert ook ontzettend veel op het gebied 
van communicatie en leiderschap. Wat ik lastig vond is het zorgen voor betrokkenheid. Als bestuur 
heb je het overzicht en algemene verantwoordelijkheid en zie je SPiN dus als een geheel. Soms zijn 
commissies vooral bezig met hun eigen ding en is het moeilijk duidelijk te maken waarom bepaalde 
dingen niet kunnen. In het begin had ik de ambities om een geniaal goede planning te maken, maar 
hoe hard je ook je best doet, je kunt niet iedereen tevreden stellen.  
 
Eigen ervaring 
Ik denk dat je geen spijt zult hebben van een bestuursjaar. Zelfs op momenten dat ik het echt zwaar 
vond, of dat het even tegenzat heb ik nooit spijt gehad. In vergelijking met een normaal studiejaar 
leer je zo veel meer, groei je ook op persoonlijk vlak zo enorm dat het altijd opweegt tegen de lasten. 
Hoe cliché ook: het is een ervaring die je nooit meer kan worden ontnomen! 
Dingen die ik binnen mijn functie heb geleerd: 

• Aansturen van mensen & het omgaan met een grote verantwoordelijkheid. Waarschijnlijk krijg 
je later een baan waarin je anderen mag aansturen en daar kun je nu al mee oefenen. Het is 
leuk dat je mensen mag aansturen, enthousiasmeren, helpen en begeleiden met het 
organiseren. Aan de andere kant ben je ook degene die ze op fouten moet aanspreken, je 
moet ze soms achter de broek aanzitten en lastige mededelingen brengen als iets niet door 
kan gaan. Het kan jou worden aangerekend terwijl jullie dit als bestuur hebben besloten. Hier 
moet je mee leren omgaan. 

• Beslissingen maken en één mening als bestuur uitdragen. In een bestuursjaar is het vaak niet 
kiezen uit één ideale oplossing en één slechte oplossing, maar uit twee vervelende opties. 
Bijvoorbeeld bij activiteitenplanning, er zijn veel tentamens en maar weinig weken dat het 
wel goed uitkomt. Hoe zorg je voor een goede afweging voor de minst vervelende optie en 
hoe breng je dit over?  
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• Vergaderen. Ik heb al heel wat vergaderd de afgelopen jaren, maar nu leer je écht hoe je 
gestructureerd heel veel kunt bespreken in de tijd waar je voorheen veel langer over had 
gedaan.  

Benodigde eigenschappen 
 Ervaring met organiseren 
 Communicatief  
 Oog voor detail  
 Planning, anticiperen 

 
Dagbesteding  
Dag 1  
9.30 – 10.00 mensen mailen over het etentje  
10.00 – 10.45 stedentrip doorspreken met de commissievoorzitter 
10.45 – 11.00 mail naar docent 
11.00 – 11.30 langs bij studievereniging BOW over de gezamenlijke activiteit 
11.30 – 11.50 kijken bij het college praatje 
11.50 – 12.45 poster printen  
12.15 – 12.30 pauze  
12.30 – 14.00 gala vergadering bijwonen 
14.00 – 15.00 doorspreken van Alumnicongres  
15.00 – 16.00 contracten DJ, Kolpinghuis, Mycelium aanpassen 
16.30 – 16.45 enquêtes uitdelen en ophalen 
16.45 – 17.00 contracten tekenen 
17.00 – 17.30 bestuursvergadering voorbereiden 
 
Dag 2  
9.30 – 9.40 kas brengen naar college voor kaartverkoop erna  
9.40 – 11.30 bestuursvergadering 
11.30 – 12.00 DJ voor het gala regelen, bestuurslid van Mycelium hierover bellen, sportcommissie mailen 
12.00 – 14.00 enquêtes invoeren (ondertussen galakaartjes verkopen, boek ruilen, kas wisselen)  
14.00 – 14.45 met Irma de betaling van het gala bespreken en uitwerken 
14.45 – 16.00 gesprekjes met actieve leden over het combineren van commissies 
16.00 – 17.00 mensen mailen en nabellen die galakaartje nog moeten betalen, inschrijflijst controleren 
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Externe betrekkingen 
 
Taken 
Externe betrekkingen is een vrij breed begrip. Eigenlijk zegt de functienaam al vrij veel: als 
bestuurslid externe betrekkingen houd je je bezig met alle externe contacten leggen en 
onderhouden. Zo ben je er heel concreet verantwoordelijk voor om de externe 
vergaderingen bij te wonen. Om maar even een aantal “vaktermen” erin te gooien: het SSPN 
is de vergadering van alle studieverenigingen van psychologie uit Nederland; het FOS is de 
koepel van alle studieverenigingen sociale wetenschappen uit Nijmegen; en ten slotte is er 
het SOFv als overkoepelend orgaan die alle studieverenigingen uit Nijmegen 
vertegenwoordigt. In deze vergaderingen kun je veel opsteken van de expertise van andere 
verenigingen en ervaringen uitwisselen en niet onbelangrijk: netwerken! Mocht je het begrip 
acquisitie nog niet kennen, dan leer je dit begrip wel kennen als je je gaat ontfermen over 
externe betrekkingen. Dit houdt het contact met externe partijen zoals bedrijven, instanties 
en organisaties in, waarmee je een lucratieve en duurzame samenwerking met SPiN mee aan 
wil gaan. Dit kan gaan om inhoudelijke samenwerking, maar ook om sponsoring of in het 
beste geval een combinatie van beiden. Externe betrekkingen houdt zich bezig met het 
leggen van deze contacten en samenwerkingscontracten te sluiten. Dit kan gaan om een 
groot werving & selectiebureau, maar ook bijvoorbeeld om een lokaal franchisebedrijf. 
Behalve dit soort bedrijven leg je aan het begin van het jaar zoveel mogelijk goede 
contracten met (een aantal) vaste kroegen vast, om te zorgen dat de SPiN-feesten en 
eventueel borrels ingepland staan. Als bestuurslid externe betrekkingen is het niet meer dan 
logisch dat je begeleider bent van de carrière & acquisitiecommissie, om deze bij te staan bij 
hun acquisitie. Hierop verdergaand is het belangrijk dat zowel jij als de commissie een gelijk 
doel voor ogen hebben: daarom stel je als bestuurslid externe betrekkingen een 
sponsorbeleid in, waar in grote lijnen uiteengezet wordt wat je plannen en doelen zijn en 
hoe je deze wil bereiken. Waar je je ook mee bezig houdt is de internationalisering en het 
opzetten van een alumnibeleid: hier wordt op universiteits- en faculteitsbreed niveau al het 
een en ander aan gedaan, je moet dan kijken wat je hiervan mee kunt pikken ten gunste van 
SPiN. Iets waar je je als externe betrekkingen ook nog mee bezig houdt is het regelen van de 
merchandise: heel concreet kun je hierbij denken aan het regelen van sponsoren voor de 
actieve ledenshirts, de truien en het regelen van een gunstige drukprijs hiervan bij de 
drukker. Het regelen van activiteiten met andere verenigingen kan spontaan ontstaan, maar 
het is vaak belangrijk dat externe betrekkingen zich hier flink tegenaan bemoeit zodat er 
degelijke afspraken worden gemaakt met een mooi eindresultaat (bijvoorbeeld een 
interessante lezing van SPiN en Synergy).  
Kortom: je zet je ten volle in om SPiN ook naar buiten uit te dragen en daartoe in de meest 
brede zin van het woord contacten aangaan met externe partijen. 
 
Eigen ervaring 
Wat betreft de eigen ervaring komt er in dit stukje een duo aan het woord, omdat wij 
(Yvonne & Loeke) dit jaar samen de taak externe betrekkingen op ons nemen. Beiden 
hadden wij niet gesolliciteerd naar deze functie, maar werd de functie door omstandigheden 
verdeeld over ons beiden. Dit was natuurlijk wel even een verrassing, maar vooral omdat wij 
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deze functie samen kunnen doen, hebben wij er veel plezier in. Het is namelijk erg uitdagend 
om grote bureaus op te bellen met een scherp voorstel, contracten op te stellen en 
sponsoring proberen te regelen. Hier leer je heel veel van zoals: professionaliteit, 
doorzettingsvermogen kweken en je maakt vooral ook aanspraak op je sociale en 
communicatieve vaardigheden. Waar wij wel tegenaan gelopen zijn is dat het soms lastig 
kan zijn om externe betrekkingen met onze eigen functies te combineren. Daarom zouden 
wij des te liever zien dat volgend verenigingsjaar één persoon zich ten volle inzet voor de 
externe contacten, zodat de prioriteit ervan nog net wat hoger is. Wij weten namelijk uit 
eigen ervaring dat het enorm veel oplevert voor SPiN en dus ook ontzettend belangrijk is. 
Lobbyen en netwerken is hiervoor belangrijk: veel contacten worden via via gelegd, dit is de 
kracht van sociale contacten. Je houdt je dan ook altijd bezig met externe betrekkingen, zelfs 
als je in de kroeg staat te praten met iemand met een interessant bedrijf.. Omdat veel 
partijen die je benaderd ontzettend veel aanvragen krijgen, moet je aan de ene kant heel 
creatief zijn en je boodschap net wat anders brengen dan al die anderen. Hier mag je best 
ambitieus in zijn! Aan de andere kant moet je het ook kunnen hebben wanneer 
onderhandelingen toch mislopen. 
Kortom: het is een heel uitdagende functie waar je veel van kunt leren, veel voor SPiN kunt 
betekenen en veel contacten mee opdoet. 
 
Benodigde eigenschappen 
 Extraversie 

 Creativiteit 

 Overredingskracht 

Dag 1 
10.00-10.30 Overleg over activiteit met Synergy 
10.30-11.00 Contract Subway maken 
11.45-12.30 Acquisitiecommissie updaten 
12.30-13.00 Lunch 
13.00-14.00 Partijen bedrijvendag bellen (Microsoft en Matchpartner) 
14.00-14.30 Overleg alumnidag met Rinske (Onderwijsinstituut) 
14.30-15.00 Deelnemers Synergy activiteit reminder sturen 
15.00-15.30 Contact opnemen Vidacto 
15.30-16.30 SOFv voorbereiden 
16.30-17.00 We gaan beginnen bellen over voorstel merchandising 
 
Dag 2 
11.00-12.00 Reizen naar SSPN vergadering in Utrecht 
12.00-12.30 Lunchen met SSPN 
12.30-17.00 SSPN vergadering (op de agenda: Landelijk psychologie symposium, contact met SPS-NIP, 
sollicitatieprocedures en presentatie over acquisitie) 
17.00-21.00 Informele activiteit (schaatsen en uiteten)  
21.00-22.00 Terugreizen 
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