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1 VOORWOORD 

Voor u ligt het secretarieel jaarverslag van het eerste bestuur der Studievereniging Psychologie in 
Nijmegen. Zowel het jaarverslag alsmede de jaarrekening zijn uiterst zorgvuldig opgesteld. Een 
belangrijke toevoeging op de jaarrekening is het verslag van de kascontrolestructuur. Op basis van dit 
verslag, de jaarrekening, het verslag van de kascontrolestructuur en de verslaglegging van de Raad 
van Advies besluit u al dan niet over te gaan tot decharge van het bestuur. 

 
29 september 2008 is het huidige bestuur geïnstalleerd door de Algemene Leden Vergadering. 

Unaniem is er toen voor onze koers en onze personen gekozen. Dit zagen wij als een groot blijk van 
vertrouwen in ons en de visie en doelen welke wij voor ogen hadden. Hoewel wij die avond 
ingestemd zijn, zijn wij al eerder begonnen om uit te dragen wat wij thans nog steeds als 
belangrijkste speerpunt hebben. SPiN moet een waardevolle toevoeging zijn voor alle studenten 
psychologie in Nijmegen. Een misschien naïeve, maar volgens ons rechtvaardige visie. 

 
Wanneer men dan terug kijkt, komt de volgende vraag naar voren. Is SPiN echt een waardevolle 

toevoeging op het studentenleven van onze leden? 
Intuïtief zeggen wij ja. Voor ons is SPiN zeker een waardevolle toevoeging op ons studentenleven 

geweest. Wij hebben zelden iets zo intensief beleefd en uitgedragen. SPiN voelt voor ons als ons 
kindje, al zijn wij allen geen ouder. Wij hebben het onbeschreven blad mogen ontvangen van het 
rechterlijk gezag, de Algemene Leden Vergadering. Wij hebben ons best gedaan al onze 
opvoedkundige kennis in deze vereniging te steken. Wij hebben getracht om van SPiN het beste 
jongetje van de klas te maken, de beste studievereniging.  

In dit verslag trachten wij uit te leggen wat in onze ogen goed gegaan is en wat beter had 
gekund. Tevens trachten wij uit te leggen waarom bepaalde zaken gelopen zijn zoals geschiede. Het 
is nu het moment om te beoordelen wat onze opvoedkundige kwaliteiten zijn geweest het afgelopen 
jaar.  

 
Wat er ook besloten mag worden, wij willen in ieder geval iedereen bedanken voor het in ons 

gestelde vertrouwen. Wij hebben met z’n vijven een uniek jaar achter de rug. Een jaar met veel 
emoties en heel veel successen. Wij hebben veel geleerd en beleefd en dat heeft ons veranderd. 
Daarvoor willen wij eenieder bedanken. 

 
Het Ie bestuur der Studievereniging Psychologie in Nijmegen. 
 
Erik Bouwman, Casper Joosten, Merijn Dammers, Nienke Eeltink, Xandra Quak 
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2 INLEIDING 

2.1 OPZET VERSLAG 

Middels dit verslag wil het bestuur 2008-2009 verantwoording afleggen voor het gevoerde beleid 
in het afgelopen jaar. Binnen onze vereniging kan de term ‘jaar’ echter op verschillende manieren 
geïnterpreteerd worden. We kennen het boekjaar, het verenigingsjaar, het collegejaar, het 
lidmaatschapsjaar en het bestuursjaar. Het boekjaar en het verenigingsjaar zijn statutair vastgelegd 
als de periode van 15 juli tot 14 juli een jaar later. Het collegejaar en het lidmaatschapsjaar lopen van 
1 september tot 31 augustus. Tenslotte is er het bestuursjaar, dat loopt vanaf het moment van 
instemming door de Algemene Leden Vergadering (ALV) tot het moment van dechargering door 
diezelfde ALV. In dit verslag wordt met ‘jaar’ het verenigingsjaar bedoeld. Hiermee loopt het 
jaarverslag gelijk op met de jaarrekening.  

 
Het verslag is opgedeeld in drie onderdelen. Er zal achtereenvolgens gesproken worden over de 

speerpunten, de huidige positie van SPiN en het toekomstperspectief van het bestuur 2008-2009. De 
speerpunten zijn bij aanvang van het jaar opgesteld door het bestuur en omhelzen de belangrijkste 
doelen die het bestuur geprobeerd heeft te bereiken. Per punt zal worden gesproken over de 
gestelde doelen, wat vervolgens gedaan is om dezen te bereiken en waarom. Het doel hierbij is om 
een kritische weergave te geven op het gevoerde beleid. 

Om voorgaande af te sluiten zal een samenvatting gegeven worden van de huidige positie van 
SPiN binnen psychologie en binnen Nijmegen. Hiermee zal een kritisch overzicht gegeven van het 
gevoerde beleid. Dit onderdeel heeft zowel tot doel om een samenvattende kijk neer te zetten op 
het afgelopen jaar, alsmede om als basis te dienen voor het volgende onderdeel. 

Ten slotte zal het bestuur vooruitkijken naar de toekomst en haar visie geven op het beleid 
hiervoor. Gelet op al het voorgaande zal een advies uitgebracht worden over punten die doorgepakt, 
aangepast, opgepakt of achter wegen gelaten kunnen worden. Op die manier hoopt het bestuur dat 
haar ervaringen een waardevolle bijdrage kunnen blijven leveren aan de vereniging. 

 

2.2 SAMENVATTING 

07-07-2008 – na maanden van hard werken bepalen drie handtekeningen de officiële geboorte 
van de Studievereniging Psychologie in Nijmegen. Vanaf dat moment is het Ie bestuur, officieel 
aangetreden op 29 september 2008, aan de slag gegaan om van SPiN de vereniging te maken die zij 
nu is. Van niets is SPiN uiteindelijk uitgegroeid tot een van de grootste verenigingen van Nijmegen 
met 1053 leden en de potentie om over de 1500 leden heen te gaan. 

SPiN is groot kunnen worden, omdat het bestuur voor aanvang van het jaar verschillende doelen 
heeft opgesteld en omdat 68 actieve leden in 11 commissies en 2 structuren hard hebben gewerkt 
om tussen week 39 van 2008 en week 28 van 2009 meer dan 60 activiteiten neer te zetten.  

 
Als rode draad door het verslag loopt het hoofddoel: ‘SPiN moet een waardevolle toevoeging zijn 

voor alle studenten psychologie in Nijmegen’. Daarnaast heeft het bestuur verschillende 
speerpunten nagestreefd, te weten: boeken & uittreksels; input & betrokkenheid studenten; 
optimaliseren onderwijskwaliteit; focus op het werkveld na de studie; integratie tussen de 
studenten; contacten tussen studenten en docenten; externe contacten en basis voor volgende 
jaren. 
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Gedurende het jaar zijn alle mogelijke manieren benut om de verplichte literatuur met korting 
aan te bieden. Voor de eerste twee studiejaren zijn alle boeken met 8% tot 15% korting aangeboden. 
De Engelstalige derdejaarsboeken zijn met korting aangeboden bij Selexyz Decker v/d Vegt. 
Daarnaast zijn studenten op diverse manieren gestimuleerd om hun samenvattingen in te leveren en 
zijn verschillende samenvattingen verkocht. 

Op het gebied van input en betrokkenheid zijn niet alle vooraf bedachte initiatieven ontplooid. 
Daarnaast is het gestelde doel omtrent opkomst bij de ALV is achteraf bezien irreëel gebleken. Er is 
echter al vrij direct besloten de verenigingsruimte te gebruiken als ledenruimte en deze bovendien 
open te stellen tussen 9.30 uur en 17.00 uur. Het bestuur heeft tosti’s, kerstkansjes en beschuit-met-
muisjes uitgedeeld om de student in contact te brengen met de vereniging en de verenigingsruimte. 
Daarnaast is een enquête is uitgevoerd met een respons van ongeveer 33%. Verder blijkt de 
betrokkenheid van de leden en de input vanuit de leden uit de verschillende initiatieven die 
gedurende het jaar opgestart zijn. 

Het onderwijs heeft meer werk gekost dan vooraf gedacht. Desondanks zijn zowel de 
samenwerking met de kwaliteitszorg als met de opleidingscommissie al wel opgestart. De evaluaties 
van colleges zijn voorbereid en kunnen geïmplementeerd worden en SPiN heeft een adviesfunctie 
binnen de opleidingscommissie. Daarnaast hebben de studiegerelateerde activiteiten een aandeel 
van 23% gehad in het totale aanbod van activiteiten. Voor volgende jaren is een andere 
commissiestructuur opgezet om het aandeel te vergroten. 

Op het gebied van het werkveld na de studie heeft het bestuur alles in het werk gesteld om haar 
doelen tot uitvoer te brengen. Er is minder georganiseerd dan vooraf ten doel gesteld, maar hetgeen 
wat georganiseerd is, was van hoog niveau. Daarnaast is er intensief gewerkt aan een netwerk met 
instellingen, hierdoor is het in de toekomst gemakkelijker om dergelijke activiteiten te organiseren. 
Het eerste resultaat hiervan is dat er plannen liggen voor een samenwerking met de Zonnebloem en 
met Vidacto. 

De integratie is zowel tussen de jaarlagen als tussen de nationaliteiten gelukt. Van alle actieve 
leden zat ongeveer de helft in het tweede jaar, een kwart in het eerste jaar en een kwart in het derde 
jaar of hoger. Daarnaast is uit de enquête gekomen dat studenten uit alle jaarlagen aanwezig zijn 
geweest bij de activiteiten. Op het gebied van integratie tussen nationaliteiten zijn diverse 
activiteiten georganiseerd. Dat de integratie in ieder geval tot op zekere hoogte is geslaagd is terug 
te zien in het aandeel van Duitse actieve leden van 15%.  

Ook de integratie tussen studenten en docenten is gelukt. Uiteindelijk is slechts een activiteit 
neergezet, maar dit komt deels doordat het nodig is geweest om SPiN eerst bekend te maken onder 
de docenten. De lunch is wel door studenten en door docenten als positief beoordeeld. Daarnaast 
zijn verschillende docenten geïnterviewd voor het verenigingstijdschrift HersenSPiNsels. 

Een van de laatste speerpunten is het contact met externen geweest. Het bestuur is van mening 
dat ook hierop goed gepresteerd is. Er is geen enkele studie- of studentenvereniging die SPiN niet 
kent. Daarnaast zijn er verschillende activiteiten georganiseerd met andere partijen en liggen er 
verschillende plannen om in de toekomst met andere partijen samen te gaan werken. 

Ten slotte kan gesteld worden dat een bestuur een solide basis van een professionele vereniging 
met ervaring heeft neergelegd. Veel is gestandaardiseerd en kennis is opgeschreven en daarmee 
beter behouden voor de toekomst. Onder studenten heerst een SPiN gevoel en in toenemende mate 
worden SPiN en psychologie op eenzelfde niveau gezet. 

 
In een jaar tijd is SPiN uitgegroeid tot een vereniging van formaat. Zij wordt gedragen door veel 

verschillende actieve leden en biedt een breed scala aan activiteiten aan. Een beleid van 
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professionalisering heeft ertoe bijgedragen dat kennis opgetekend is en bewaard blijft binnen de 
vereniging en dat SPiN een serieuze positie verworven heeft in Nijmegen. 

Met trots kan het bestuur terugkijken op hetgeen bereikt is. SPiN heeft echter de potentie om de 
komende jaren nog hard te groeien. Het zal aan komende besturen zijn deze groei in juiste banen te 
leiden. Hierbij moet echter opgelet worden dat de juiste lessen geleerd worden van afgelopen jaar 
en dat aandacht besteed wordt aan de aandachtspunten die uit dit verslag naar voren komen. 

Gelet moet onder meer worden op de verdeling van activiteiten. Zowel de verdeling tussen 
studiegerelateerde en niet-studiegerelateerde activiteiten als de verdeling van activiteiten over het 
jaar verdienen aandacht. Daarnaast valt op het gebied van communicatie nog het een en ander te 
winnen; de communicatie tussen actieve leden onderling en de communicatie tussen leden en 
bestuur. Daarnaast dient er in de komende jaren een steeds grotere nadruk te komen op het vinden 
van sponsorgelden en dient de professionalisering zoals deze dit jaar ingezet is doorgepakt te 
worden. 
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4 BESPREKING SPEERPUNTEN 

4.1 DE SPEERPUNTEN 

Voor aanvang van het bestuursjaar heeft het bestuur een uitgangspunt gekozen om het jaar naar 
in te richten: ‘SPiN moet een waardevolle toevoeging zijn voor alle studenten psychologie in 
Nijmegen’. Dit uitgangspunt heeft centraal gestaan in het gehele beleid. 

Naast dit kernpunt zijn verschillende speerpunten opgesteld om dit uiteindelijke doel te 
bereiken. Allereerst heeft heet bestuur zich tot doel gesteld boeken en uittreksels aan de leden aan 
te bieden. Daarnaast heeft het bestuur de studenten mogelijkheden willen bieden om input te geven 
en het gebruik hiervan willen stimuleren. Ook wenste het bestuur dat de betrokkenheid met de 
studievereniging zo groot mogelijk zou worden. Het bestuur heeft als doel gehad de onderwijs-
kwaliteit onder de loep te nemen en waar mogelijk te verbeteren. Ook wilde het bestuur dat de 
studievereniging een brug zou vormen tussen de student en het werkveld en zag zij graag een beter 
contact tussen studenten van verschillende jaren en nationaliteiten en tussen studenten en 
docenten. Ten slotte heeft het bestuur een goed contact met zowel organisaties binnen als buiten 
Nijmegen geambieerd en heeft zij een solide basis willen leggen voor de komende jaren. 

Bovenstaande punten zijn hieronder verder uitgewerkt. Daarnaast wordt bij elk punt aangegeven 
wat de behaalde resultaten op dat gebied zijn. 
 

4.2 BOEKEN & UITTREKSELS 

4.2.1 GESTELDE DOELEN 

Het bestuur heeft haarzelf tot taak gesteld om boeken voor een gereduceerde prijs te leveren 
aan de leden. Daarnaast was het leveren van samenvattingen een doel van het bestuur. Van deze 
samenvattingen vereiste het bestuur dat ze kwalitatief goed waren.  

4.2.2 BEHAALDE RESULTATEN 

Om aan het eerste gestelde doel te voldoen is de benodigde literatuur zoveel als mogelijk met 
korting aangeboden. Dit houdt in dat alle boeken voor het eerste en tweede studiejaar met een 
kortingspercentage van 8% tot 15% te koop aangeboden bij SPiN. Buitenlandse boeken voor het 
derde studiejaar werden met korting aangeboden bij Selexyz Decker v/d Vegt. Binnenlandse boeken 
konden wettelijk gezien niet met korting verkocht konden worden bij Selexyz Decker v/d Vegt. 
Daarnaast is ervoor gekozen om de boekverkoop dagelijks tussen 10.30 uur en 13.30 uur (op vrijdag  
tussen 12.30 uur en 13.30 uur) plaats te laten vinden, hetgeen een verruiming inhoudt ten opzichte 
van de verkooptijden zoals deze voorheen gebruikelijk waren bij psychologie. 

Voor het bereiken van het tweede doel zijn studenten middels de site, blackboard en posters 
meerdere gestimuleerd om gemaakte samenvattingen in te leveren. Als beloning en extra stimulans 
kregen auteurs 50% van de totale opbrengsten van de verkoop van de samenvatting. Als gevolg 
hiervan heeft SPiN meerdere samenvattingen binnen gekregen.  

Het derde doel was om de kwaliteit van de samenvattingen hoog te laten zijn. Hiertoe is de 
boekenstructuur gevraagd de samenvattingen te controleren op hun inhoud en volledigheid. 
Specifiek is gekeken naar de overzichtelijkheid, de structuur, of alle relevante stof aanwezig was en 
of irrelevante stof weggelaten is, of de samenvatting ook los van het boek te gebruiken is, of het 
taalgebruik juist is, of symbolen en afkortingen duidelijk uitgelegd zijn en of de samenvatting een 
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samenhangend geheel vormt. De uiteindelijke beoordeling van de samenvatting werd duidelijk 
aangegeven. Op die manier is de keus welke samenvatting aangeschaft wordt uiteindelijk voor de 
student. Gebleken is echter dat dit initiatief qua bekendheid nog moet groeien onder studenten. Niet 
veel samenvattingen zijn uiteindelijk geschikt bevonden om te verkopen, maar van de 
samenvattingen die aangeboden werden zijn telkens weer veel exemplaren verkocht; met name in 
het geval van Algemene Inleiding gaat het om meer dan honderd samenvattingen. Hiermee is de 
basis gelegd die de komende jaren verder uitgebouwd kan worden. 

 
Gedurende het jaar zijn alle mogelijke manieren benut om de verplichte literatuur met korting 

aan te bieden. Daarnaast zijn studenten op diverse manieren gestimuleerd om hun samenvattingen 
in te leveren en zijn verschillende samenvattingen verkocht. 

 

4.3 INPUT & BETROKKENHEID STUDENTEN 

4.3.1 GESTELDE DOELEN 

Gedurende het hele jaar heeft het bestuur als hoofddoel in het oog gehouden dat SPiN een zo 
waardevol mogelijke toevoeging moet zijn voor alle studenten psychologie in Nijmegen. Zij heeft 
echter direct onderkent dat dit bijzonder moeilijk is in het eerste jaar van de vereniging. Daarom 
heeft zij veel waarde gehecht aan het verkrijgen van voldoende input van de student over het beeld 
en de verwachtingen van de vereniging.  

Toegankelijkheid is hierbij een belangrijk middel geweest. Het bestuur heeft hierbij de visie 
gehanteerd dat de verenigingsruimte als makkelijk contactpunt met de vereniging zou kunnen 
dienen. Volgens deze visie zou een toegankelijke verenigingskamer het contact tussen leden en 
bestuurders makkelijker kunnen maken en de input op die manier kunnen vergroten. 

Om de input vanuit de studenten te vergroten zag het bestuur een grote enquête, een regulier 
klaagmoment en een ideeënbus of klachtenboek als mogelijkheden. 

 
Naast een grote input heeft het bestuur ook een grote betrokkenheid met de vereniging 

geambieerd. Het bestuur heeft zoveel mogelijk studenten willen betrekken bij de vereniging, om op 
die manier een zo goed mogelijke toevoeging te kunnen zijn voor iedere student. Daarnaast heeft 
het bestuur een SPiN gevoel willen creëren onder de leden. 

Een belangrijk middel om betrokkenheid te bewerkstelligen was het neerzetten van een 
toegankelijke vereniging. Het gebruiken van de verenigingsruimte als ledenruimte is hier een 
voorbeeld van. 

Als maatstaven voor betrokkenheid zag het bestuur het aantal actieve leden en de opkomst bij 
elke ALV, waar zij als minimum het aantal actieve leden gekozen heeft. Daarnaast stelde zij dat geen 
enkele activiteit afgelast mocht worden met als reden een te lage opkomst. 

4.3.2 BEHAALDE RESULTATEN 

In het kader van het vergroten van de input is gekozen om de verenigingskamer als ledenkamer 
te gebruiken. Deze ruimte is zoveel als mogelijk open geweest voor leden om er te werken of te 
kletsen. Als openingstijden werden maandag tot en met donderdag 9.30 uur tot 17.00 uur en op 
vrijdag 9.30 uur tot 16.00 uur aangehouden. Een minimaal aantal keren is de kamer eerder of een 
complete dag gesloten. Daarnaast is tijdens de openingstijden minimaal een bestuurslid in de 
ledenkamer aanwezig geweest om als aanspreekpunt te dienen, vergaderingen uitgezonderd. 
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Hiermee is het bestuur al vrij direct in het jaar voorbij gegaan aan haar eigen doelstelling om 
minimaal tussen 10.30 uur en 13.30 uur open te zijn. 

Naast een zo toegankelijk mogelijk contactpunt voor leden onderling en voor leden en bestuur is 
in de tweede helft van het jaar een enquête uitgevoerd onder alle leden en alle studenten 
psychologie. Het doel hiervan was om een representatieve visie te krijgen op de vereniging. 320 
enquêtes zijn ingevuld, een respons van ongeveer 33% ten opzichte van het aantal leden van 1053. 
De resultaten van deze enquête zijn vrij laat gekomen, waardoor zij slechts minimaal gebruikt 
konden worden voor afgelopen verenigingsjaar. Zij zijn echter wel meegenomen in het beleid voor 
het huidige verenigingsjaar. 

Over een regulier klaagmoment is gesproken met andere studieverenigingen die hier ervaring 
mee hadden. Hieruit is gebleken dat er niet veel vraag is naar zulke momenten. Om die reden en 
omdat het bestuur sowieso dagelijks beschikbaar is gebleven, is gekozen om af te zien van een 
regulier klaagmoment. 

Ten slotte zijn plannen als een ideeënbus of klachtenboek niet gerealiseerd. De reden hiervoor is 
dat dergelijke ideeën een te lage prioriteit hebben gekregen en daardoor niet aan bod zijn gekomen. 
Omdat bovengenoemde stappen ondernomen zijn om de input te vergroten en omdat het bestuur 
gedurende het hele jaar het beeld van een toegankelijke vereniging heeft proberen neer te zetten in 
al haar activiteiten, achtte het bestuur het niet noodzakelijk om in het eerste jaar al te starten met 
dergelijke initiatieven. 

 
Een grote betrokkenheid is op verschillende manieren nagestreefd. Bovenal is getracht om SPiN 

als open en toegankelijke vereniging neer te zetten. Belangrijk hierbij is dat de verenigingskamer als 
ledenkamer dienst heeft gedaan, zodat de leden een vast contactpunt hebben gehad met de 
vereniging. Daarnaast zijn in de tweede week van november een tosti’s en in de eerste week van 
maart beschuit-met-muisjes uitgedeeld om studenten naar de verenigingskamer te trekken en om 
een beeld van toegankelijkheid neer te zetten. Met ditzelfde doel heeft het bestuur in de week voor 
de Kerstvakantie kerstkransjes uitgedeeld en heeft zij Open Kamer dagen georganiseerd. In al haar 
activiteiten heeft zij geprobeerd om SPiN als toegankelijke vereniging neer te zetten en om de 
studenten actief te benaderen. 

Als een van de meest duidelijke maten voor betrokken zag het bestuur het aantal actieve leden. 
Op 3 september al is een bijeenkomst georganiseerd voor leden die geïnteresseerd waren in actief 
lidmaatschap. Vanaf dit punt kende de vereniging reeds 43 actieve leden in 8 commissies en 
structuren. Dit aantal is gedurende het jaar gegroeid tot 68 leden in 13 commissies en structuren. 
Bovendien zijn in totaal maar 5 actieve leden gestopt, waarvan 3 personen een andere studie zijn 
gaan volgen. 

Gedurende het jaar hebben vijf Algemene Leden Vergaderingen plaatsgevonden. Bij elke 
vergadering is na afloop een borrel georganiseerd met een aantal consumpties gratis. Daarnaast zijn 
meerdere locaties uitgeprobeerd en is getracht de vergaderingen niet te lang en te saai te laten 
worden. Ondanks deze pogingen is de opkomst achtereenvolgens 46, onbekend, 37, 20 en 39 
geweest. Hiermee is de doelstelling van het bestuur, minimaal het aantal actieve leden, niet behaald. 
Dit is, achteraf gezien, echter een onrealistisch doel geweest. Het is wel gelukt om uiteindelijk van 
vrijwel elke commissie minimaal een lid aanwezig te hebben. Daarnaast heeft het bestuur ervaren 
dat de attitude ten opzichte van de ALV als belangrijkste bijeenkomst voor een vereniging nog moet 
groeien onder de leden. 

Ten slotte heeft het bestuur tot doel gesteld dat geen enkele activiteit door een te lage opkomst 
afgelast mocht worden. Dit is op geen moment nodig gebleken. Verder kijkend naar de activiteiten 
kan gesteld worden dat onder de niet-studiegerelateerde activiteiten een grote diversiteit bestond, 



 Jaarverslag 2008-2009  

 

Studievereniging Psychologie in Nijmegen  Montessorilaan 3 10 
Kamer A.00.05a     6525 HR Nijmegen 
Ma t/m do 09.30-17.00 ; vrij 09.30-16.00  024-361 25 88 
info@spin-nijmegen.com / spin@psych.ru.nl www.spin-nijmegen.com  

waardoor studenten met verschillende interesses aangesproken werden. Er zijn feesten met 
uiteenlopende thema’s georganiseerd, maar ook een Body & Soul feest, een Pitcher Party en Psypop; 
er zijn pokertoernooien georganiseerd, maar ook een salsa- en een theatercursus en verschillende 
sportactiviteiten. Daarnaast zijn de Pitcher Party, de wijnproeverij, het Fête d’Amour, de cursus Free 
Running, de Ragweekactie en het speeddaten allen initiatieven die in eerste instantie niet begroot 
zijn, maar later ontstaan en gefinancierd middels het creativiteitsfonds. 

 
Ter conclusie kan gesteld worden dat het bestuur alles in het werk heeft gesteld om haar doelen 

te verwezenlijken. Enkele initiatieven met betrekking tot de input zijn niet tot uitvoer gebracht en 
het doel omtrent opkomst bij de ALV is achteraf bezien irreëel gebleken. Daarentegen is echter al vrij 
direct besloten de verenigingsruimte te gebruiken als ledenruimte en deze bovendien open te stellen 
tussen 9.30 uur en 17.00 uur. Er is op verschillende manieren geprobeerd de student kennis te laten 
maken met de vereniging en de student actief op te zoeken om input te vergaren. Daarnaast is een 
enquête is uitgevoerd met een respons van ongeveer 33%. Verder blijkt de betrokkenheid van de 
leden en de input vanuit de leden uit de verschillende initiatieven die gedurende het jaar opgestart 
zijn. 
 

4.4 OPTIMALISEREN ONDERWIJSKWALITEIT 

4.4.1 GESTELDE DOELEN 

Het bestuur zag voor SPiN een belangrijke rol weggelegd binnen de kwaliteitsbewaking van het 
onderwijs. Het doel is gesteld om in samenwerking met de kwaliteitszorg en de opleidingscommissie 
bij te dragen aan een hogere onderwijskwaliteit. Daarnaast wilde het bestuur het onderwijs 
verdiepen door een scala aan onderwijsgerelateerde activiteiten. 

4.4.2 BEHAALDE RESULTATEN 

Gedurende het jaar is het bestuur gestart met oriënterende gesprekken met zowel de 
kwaliteitszorg als de opleidingscommissie. Doel hiervan is telkens geweest om de mogelijkheden 
voor een samenwerking te bekijken en op die manier een plan van aanpak op te stellen.  

Met betrekking tot de kwaliteitszorg is daardoor het plan opgezet om als studievereniging actief 
deelnemers voor de panelgesprekken te zoeken. Daarnaast zal vanuit de vereniging een persoon 
aanwezig zijn om als spreekbuis voor de leden te dienen. Ten tweede is afgesproken dat SPiN actief 
naar de inhoud en het moment van de cursusevaluaties gaat kijken. Beide initiatieven zijn afgelopen 
jaar niet uitgevoerd. De reden hiervoor is dat de inventarisatie van de mogelijkheden te laat is 
begonnen en meer tijd in beslag heeft genomen dan voorheen verwacht. Hierom is gekozen om een 
gedegen plan op papier te zetten waar een volgend bestuur direct mee aan de slag kan. Concreet zijn 
nu evaluatieformulieren opgezet waarmee het komend jaar de cursussen geëvalueerd kunnen gaan 
worden. 

Samen met de opleidingscommissie is overeengekomen dat SPiN een adviesfunctie binnen dit 
orgaan krijgt. Dit houdt in dat SPiN actief op zoek zal gaan naar input vanuit de studenten omtrent 
het onderwijs. Met deze informatie zullen zij als spreekpersoon namens de student aanwezig zijn bij 
de vergaderingen van de opleidingscommissie. Omgekeerd zullen zij richting de studenten als 
spreekpersoon van de opleidingscommissie dienen. De eerste stappen om dit te bewerkstelligen zijn 
afgelopen jaar gezet. Er zal de komende jaren echter meer input vergaard moeten worden vanuit de 
student om optimaal te kunnen functioneren als adviseur vanuit de studenten. 
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Naast een samenwerking met de kwaliteitszorg en de opleidingscommissie heeft het bestuur het 

meer stof willen bieden dan in de colleges naar voren kwam middels diverse studiegerelateerde 
activiteiten. Hiertoe zijn een lezing over schizofrenie (week 50), een rondleiding door de testotheek 
(week 4), twee vrijwilligersdagen bij de Zonnebloem (week 11), een lezing over de psychologie van 
reclame (week 12), een debatavond over vrijheiden een lezing vanuit de verslavingszorg (week 22) , 
een filmavond met de film Awakenings en een daaraan gekoppelde lezing over Parkinsonisme (week 
24) en een excursie naar de afdeling Personeel en Selectie van Schiphol (week 24) georganiseerd. 
Daarnaast zijn in week 14 twee dagen volledig in het teken van het toekomstige werkveld van 
psychologen georganiseerd, heeft in week 7 een studiereis naar Brussel plaatsgevonden met lezingen 
over diverse psychologische onderzoeksgebieden aldaar en een bezoek aan het slaaplaboratorium, 
en heeft in week 23 een studiereis naar Kopenhagen plaatsgevonden, met daarin lezingen over 
diverse psychologische onderzoeksgebieden, culturele verschillen en overeenkomsten tussen 
Denemarken en Nederland, de psychologische behandeling van slachtoffers van seksueel geweld en 
het belang en de rol van psychologie binnen de politieopleiding van Denemarken. Het aandeel 
studiegerelateerde activiteiten ligt hiermee op 23% van het totaal aantal activiteiten. 

De nadruk op studiegerelateerde activiteiten is afgelopen jaar echter te klein geweest. Door een 
te klein aantal mensen vielen vrijwel alle studiegerelateerde activiteiten binnen het takenpakket van 
één commissie; de 1e & 2e jaarscommissie. Gedacht is om deze commissie op te splitsen, maar dit zou 
het capaciteitsprobleem niet oplossen. Het bestuur heeft daarom besloten te ondersteunen waar dit 
mogelijk was. Voor het volgende jaar heeft het bestuur gekozen niet meer te werven voor de 1e & 2e 
jaarscommissie, maar voor een lezingen & debatcommissie, een excursie & workshopcommissie, een 
congrescommissie en een onderwijscommissie. Naar verwachting kan deze nieuwe commissie-
indeling het probleem oplossen. 

 
Zowel de samenwerking met de kwaliteitszorg als met de opleidingscommissie is opgestart. De 

evaluaties van colleges zijn voorbereid en kunnen geïmplementeerd worden en SPiN heeft een 
adviesfunctie binnen de opleidingscommissie. Daarnaast hebben de studiegerelateerde activiteiten 
een aandeel van 23% gehad in het totale aanbod van activiteiten. Voor volgende jaren is een andere 
commissiestructuur opgezet om het aandeel te vergroten. 
 

4.5 FOCUS OP HET WERKVELD NA DE STUDIE 

4.5.1. GESTELDE DOELEN 

Het bestuur had tot doel om het toekomstig werkveld meer inzichtelijk te maken voor studenten 
psychologie. Zij heeft zich tot doel gesteld om in ieder geval twee dagen te organiseren welke in het 
teken staan van het werkveld, zogenaamde werkvelddagen. Daarnaast wilde zij ook nog andere 
activiteiten organiseren om studenten kennis te laten maken met waar zij in de toekomst terecht 
zullen komen. Ten slotte wilde zij een goed contact leggen met instanties in het toekomstige 
werkveld van psychologiestudenten. 

4.5.2 BEHAALDE RESULTATEN 

29 en 30 maart zijn de Experience Your Future dagen georganiseerd. Dit waren twee dagen welke 
volledig stonden in het teken van het werkveld van toekomstige psychologen. Om deze twee dagen 
neer te kunnen zetten zijn de handen van de afstudeerverenigingen, SPS-NIP en SPiN ineengeslagen. 
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De visie van SPiN was om kennis te maken met een zo breed mogelijk spectrum van waar 
psychologen terecht komen. Daarom zijn sprekers en trainers uitgenodigd uit alle richtingen die 
psychologie beslaat. De bezoekers van de dagen konden zelf bepalen hoe hun eigen programma eruit 
zou zien. Zij konden daarbij kiezen uit lezingen en workshops.  

Het onderwijsinstituut, en specifiek de onderwijsdirecteur Daniel Wigboldus, was erg te spreken 
over het initiatief van SPiN. Zij heeft daarom een behoorlijk bedrag uitgetrokken om SPiN in de 
kosten tegemoet te komen. Daarnaast hebben ook de bezoekers van de Experience Your Future 
dagen, 220 in totaal, met een gemiddeld cijfer van 7,9 een bijzonder positieve evaluatie 
meegegeven. Zij waren dan ook van mening dat dit initiatief van SPiN in de toekomst zeker weer 
moest plaatsvinden.  

 
Helaas is niet gelukt om meerdere activiteiten neer te zetten naast de werkvelddagen welke 

inzicht bieden in de toekomst voor psychologiestudenten. Evenals bij bovenstaand onderdeel over 
het onderwijs, was hier sprake van een capaciteitsprobleem. Ook hierbij geldt daarom dat een te 
kleine prioriteit is gegeven door het bestuur. Daarom is slechts een excursie naar Schiphol 
georganiseerd. Hier kregen de geïnteresseerden inzage in de methoden van werving en selectie van 
het personeel aldaar.  

Voor het komende jaar heeft het bestuur besloten actiever en specifieker te werven voor 
commissies die zich bezig zullen houden met excursies en workshops. In ieder geval heeft het huidige 
bestuur veel contacten gelegd met instellingen, organisaties en individuen, waardoor het makkelijker 
zal worden om in de toekomst activiteiten gerelateerd aan het werkveld te organiseren. Er is een 
uitgebreide uitwisseling van gegevens geweest met de werkveldcommissie van het 
onderwijsinstituut, een organisatie die het onderwijsinstituut van psychologie adviseert over het te 
voeren beleid. Al deze contacten welke SPiN nu heeft, hebben er onder andere al voor gezorgd dat er 
voor het volgende jaar een plan klaarligt om intensiever samen te werken met vrijwilligersorganisatie 
de Zonnebloem en met Vidacto en dat een excursie naar de Pompekliniek reeds gepland is. 
 

Resumerend kan men stellen dat alles in het werk is gesteld om leden van SPiN kennis te laten 
maken met het werkveld waarin zij terecht komen. Er is minder georganiseerd dan vooraf ten doel 
gesteld. Hetgeen wat georganiseerd is, was echter van hoog niveau. Daarnaast is er intensief gewerkt 
aan een netwerk met instellingen, hierdoor is het in de toekomst gemakkelijker om dergelijke 
activiteiten te organiseren.  
 

4.6 INTEGRATIE TUSSEN DE STUDENTEN 

4.6.1 GESTELDE DOELEN 

Het bestuur heeft zichzelf tot doel gesteld om contacten tussen studenten te stimuleren. Dit gold 
voor het contact tussen studenten van verschillende nationaliteiten alsmede studenten van 
verschillende jaarlagen. Hierbij heeft het bestuur aangegeven dat zij integratie tussen verschillende 
jaarlagen wenste te bewerkstelligen door te zorgen dat alle activiteiten van SPiN voor alle jaarlagen 
interessant en leuk zijn. Daarnaast wenste zij een goed contact onderhouden met de afstudeer-
verenigingen, zodat ook activiteiten met hen georganiseerd kon worden, wat zou moeten leiden tot 
integratie tussen eerste, tweede en derdejaars studenten psychologie.  

 Om integratie tussen Duitse en Nederlandse studenten te bevorderen, heeft het bestuur zich ten 
doel gesteld om een integratiecommissie te starten welke ontspannende activiteiten moest 
organiseren. 
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4.6.2 BEHAALDE RESULTATEN 

De integratie tussen verschillende lagen kan men geslaagd noemen. Uit de enquête afgenomen 
door SPiN is gebleken dat de studenten uit verschillende jaren de activiteiten bezoeken en dat zij 
deze positief beoordelen. Daarnaast zijn alle activiteiten altijd toegankelijk geweest voor alle leden. 

Enig ‘smet op de resultaten’ wat betreft de integratie tussen jaarlagen is de afsplitsing van de 
commissie ‘Gedrag’ in oktober. Na lang overleg binnen SPiN en met de commissie is besloten dat zij 
onafhankelijk van SPiN verder zou gaan. Na grondig onderzoek door het bestuur is achterhaald dat er 
nog statutaire basis was voor het bestaan van Sodalis, de voorloper van commissie ‘Gedrag’. Gezien 
de moeizame implementatie van commissie ‘Gedrag’ in SPiN is in goed overleg besloten dat zij als 
onafhankelijke vereniging voort zou gaan. Er is echter wel een nauwe samenwerking geweest met de 
verschillende afstudeerverenigingen, waaronder Sodalis. Dit is met name te zien bij de Experience 
Your Future dagen en het eindfeest. 

Kijkend naar de samenstelling van de actieve leden binnen SPiN kan men voorzichtig concluderen 
dat er sprake is van een succes. 23% van de actieve leden is eerstejaars,  51% is tweedejaars en 26% 
is derdejaars of ‘ouder’. Vooral dit laatste percentage is opmerkelijk, aangezien de doelgroep van 
SPiN afgelopen jaar nog beperkt was tot de eerste twee studiejaren. 

 
Wanneer men kijkt naar de samenstelling van de commissies kan geconcludeerd worden dat de 

integratie meer dan gelukt is. Van de 68 actieve leden, hebben er maar liefst 11 de Duitse 
nationaliteit, dit is een percentage van ongeveer 15%. De boekenstructuur telt zelfs vijf Duitse leden 
op elf in totaal. 

Wat betreft de implementatie van de integratiecommissie in SPiN kan men, in de ogen van het 
bestuur, spreken van een goede start. Er zijn door de commissie twee activiteiten georganiseerd, de 
integratiequiz en de vastenactie in de Ragweek. Daarnaast heeft de commissie tijdens het Fête 
d’Amour feest de integratie tussen nationaliteiten gestimuleerd door Nederlandse en Duitse 
studenten enige tijd aan elkaar vast te binden. Als beloning hiervoor kregen zij een versnapering. 
Over de vastenactie volgt later nog meer. 

Het onderwijsinstituut alsmede andere verenigingen binnen en buiten Nijmegen waren erg te 
spreken over het initiatief van SPiN. Alom waren er lofuitingen voor het initiatief en het doel wat de 
commissie had, namelijk het binden van studenten door middel van ontspannende activiteiten. Zeer 
waarschijnlijk zullen andere verenigingen het initiatief van SPiN overnemen. 

Uit de enquête bleek echter dat er niet meer behoefte was aan integratieve activiteiten. Dit 
hoeft niet betekenen dat er überhaupt geen behoefte voor dergelijke activiteiten is, het kan te wijten 
zijn aan de vraagstelling in de enquête.  

 
Van alle actieve leden zat ongeveer de helft in het tweede jaar, een kwart in het eerste jaar en 

een kwart in het derde jaar of hoger. Hieruit blijkt dat SPiN een brug heeft kunnen vormen tussen 
verschillende jaarlagen. Dit is ook terug te zien in de activiteiten, waar verschillende studenten uit 
alle jaarlagen aanwezig zijn geweest. Op het gebied van integratie tussen nationaliteiten zijn diverse 
activiteiten georganiseerd. Dat de integratie in ieder geval tot op zekere hoogte is geslaagd is terug 
te zien in het aandeel van Duitse actieve leden van 15%.  
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4.7 CONTACT TUSSEN STUDENTEN EN DOCENTEN 

4.7.1 GESTELDE DOELEN 

Om de studenten en de docenten meer in contact te brengen, wilde het bestuur activiteiten 
aanbieden die ervoor zouden zorgen dat het contact tussen studenten en docenten toegankelijker 
werd. Dit is één van de doelstellingen, omdat het idee onder het bestuur heerst dat de docenten 
voor de studenten nog vrij ver weg staan. Het achterliggende idee is dat door de docent en student 
met elkaar in contact te brengen in een informele omgeving de communicatie makkelijker zal 
verlopen met wederzijds begrip tot gevolg. 

4.7.2 BEHAALDE RESULTATEN 

Voordat activiteiten georganiseerd konden worden om studenten en docenten onder elkaar te 
brengen, moest door SPiN een naam opgebouwd worden onder de docenten. Vervolgens is in week 
25 heeft de 1e & 2e jaarscommissie van SPiN een docent/studentlunch georganiseerd. Voor deze 
lunch zijn diverse docenten uitgenodigd. Vooraf hebben de docenten een vragenlijst ingevuld. Aan 
de hand hiervan is een quiz opgesteld naar de kennis van de docenten en de universiteit in het 
algemeen. Tijdens de lunch was er een vaste tafelindeling met een evenwichtige verhouding tussen 
studenten en docenten. De quiz diende om het gesprek op gang te brengen. 

De lunch is zowel door docenten als door studenten als bijzonder leuk ervaren. Uitgenodigde 
docenten die geen tijd hadden voor de lunch, hebben aangegeven bij een volgende keer graag 
aanwezig te willen zijn. Dit laatste geeft aan dat het gelukt is om de naam SPiN te introduceren onder 
de docenten. 

Verder zijn diverse docenten gedurende het jaar geïnterviewd voor HersenSPiNsels. Deze 
interviews gaven een blik in het leven van deze docenten en maakte hen toegankelijker voor de 
studenten. 

 
Naast de lunch zijn afgelopen jaar geen activiteiten georganiseerd met het doel docenten en 

studenten nader tot elkaar te brengen. De reden is dat het bestuur meer waarde heeft gehecht aan 
andere studiegerelateerde activiteiten als lezingen en excursies. Daarom heeft het bestuur niet bij de 
commissie aangedrongen meer docent/student activiteiten te organiseren, maar heeft zij juist het 
organiseren van andersoortige activiteiten gestimuleerd. 

 
Er zijn weinig activiteiten georganiseerd om docenten en studenten tot elkaar te brengen. Reden 

hiervoor is dat weinig prioriteit hieraan gegeven is, maar ook dat het nodig is geweest om SPiN eerst 
bekend te maken onder de docenten. Dat dit laatste effect heeft gehad blijkt uit de positieve reacties 
van de docenten op de uitnodiging voor de lunch. Daarnaast hebben ook de studenten de lunch 
positief gewaardeerd, hetgeen aangeeft dat het georganiseerde in ieder geval van hoge kwaliteit is 
geweest. Ten slotte valt bij dit onderdeel te vermelden dat verschillende docenten geïnterviewd zijn 
voor HersenSPiNsels. 
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4.8 EXTERNE CONTACTEN 

4.8.1 GESTELDE DOELEN 

Het bestuur had zich vooraf ten doel gesteld om te zorgen dat er goede contacten zouden 
worden gelegd met andere partijen. Dit omdat in de visie van het bestuur het succes van een 
vereniging tevens afhankelijk is van de betrekkingen die men heeft met andere partijen. 

4.8.2 BEHAALDE RESULTATEN 

Achteraf bezien is het gestelde doel met betrekking tot de externe contacten, te summier. Het 
bestuur is van mening dat er gekeken dient te worden naar het totaal plaatje wat betreft de 
promotie van de vereniging SPiN. Dit betreft dus niet enkel contacten met andere partijen, maar de 
bekendheid van SPiN en wat dit heeft opgeleverd of naar verwachting zal opleven.  

 
SPiN begon dit jaar als een heel onbekende organisatie, zelfs binnen psychologie kende erg 

weinig studenten ons. Het bestuur ging met de insteek het verenigingsjaar in om van SPiN een 
vereniging te maken die binnen en buiten Nijmegen bekend zou staan als een vereniging met frisse 
en opvallende initiatieven.  

De verenigingen binnen Nijmegen kennen SPiN allemaal. Dit komt omdat wij elke 
constitutieborrel zijn geweest. Dit is de gelegenheid om contacten met andere verenigingen te 
leggen. Ook waren wij elke ALV van het Samenwerkend Overleg Faculteitsverenigingen (SOFv) 
aanwezig. Het SOFv is het koepelorgaan dat opkomt voor de belangen van de studieverenigingen in 
de Nijmeegse studentenraad, zij vergadert maandelijks. Ook was SPiN vernieuwend door de 
lidmaatschapsstructuur binnen het SOFv aan de kaak te stellen en op eigen houtje een initiatief neer 
te leggen wat heden ten dage geïmplementeerd is.  

 
Daarnaast kent een groot gedeelte van de Nijmeegse studenten kent ons. Waar in het verleden 

vaak over de psychologiestudent werd gedacht als een alternatieve, wereldvreemde linkse rakker, 
kent men ons nu een van de grootste groepen studenten in Nijmegen; een groep die bijzondere en 
leuke activiteiten kan neerzetten en waar rekening mee gehouden moet worden. Door de ludieke en 
opvallende posters die de promotiestructuur voor elke activiteit ontworpen heeft, maar ook door de 
vernieuwende initiatieven die geopperd en uitgevoerd werden. Voorbeelden hiervoor zijn er 
voldoende.  

Bijvoorbeeld het initiatief van de integratiecommissie tijdens de Ragweek. Een afvaardiging van 
de commissie en het voltallige bestuur hebben toen 24 uur gevast voor het goede doel. Ter 
ondersteuning hiervan is muziek gedraaid en zijn hapjes en drankjes verkocht. Als klap op de vuurpijl 
hebben zij ook nog overnacht op de campus. Door deze actie heeft SPiN een recordbedrag opgehaald 
voor de Ragweek en dit is breed uitgemeten in de media.  

Ook de feesten zijn een doorslaand succes geweest. Met verrassende thema’s en uitbundige 
verkleedpartijen heeft de borrel- en feestcommissie telkens weer uitgepakt. Of denk eens aan het 
gala georganiseerd samen met de studievereniging van communicatiewetenschap, Mycelium. Meer 
dan 300 mensen waren aanwezig in het Kolpinghuis voor het gala. Dit is een zeer hoge opkomst voor 
een dergelijke activiteit. 

Zoals al eerder genoemd, is SPiN ook regelmatig in de media verschenen. Twee maal heeft zij op 
ANS-online gestaan en een maal op VOXlog. Daarnaast heeft zij met een groot stuk in de pleekrant 
gestaan. Dit is krant welke wordt verspreid door de Nijmeegse studentenfractie AKKUraatd. Op elk 
toilet in de SSHN complexen hangt een dergelijke krant.  
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Binnen de organisatie van de universiteit is SPiN ook bekend geraakt. Het bestuur heeft het 

gezicht regelmatig laten zien bij de onderwijsdirecteur. Om verschillende redenen heeft het bestuur 
van SPiN met hem om de tafel gezeten, betreffende financiën maar bijvoorbeeld ook over de 
verhuizing van SPiN. De onderwijsdirecteur en het gehele onderwijsinstituut staat vierkant achter 
SPiN. Dit zeggen zij niet alleen, maar zij dragen het ook uit. Zo waren de nieuwe en de oude 
onderwijsdirecteur aanwezig bij het gala, heeft de onderwijsdirecteur de Experience Your Future 
dagen geopend en was een afvaardiging aanwezig bij zowel de constitutie van het bestuur als de 
verjaardag van de vereniging. Een klein bestuurlijk hoogtepunt was de waardering in de vorm van 
een oorkonde voor het voltallige bestuur, voor het enthousiasme waarmee zij, volgens het 
onderwijsinstituut, SPiN groot heeft gemaakt. 

Een ander hoogtepunt was het afscheid van de voormalig onderwijsdirecteur Jacques Janssen. 
SPiN was uitgenodigd om namens de studenten de onderwijsdirecteur toe te spreken. De voorzitter 
van SPiN heeft deze taak op zich genomen. Onder het toeziend oog van het College van Bestuur en 
alle hoogleraren van psychologie heeft SPiN van zich laten horen door een goede speech, met twee 
geslaagde grappen, te houden. En daarbij heeft zij van de Rector Magnificus de volgende opmerking 
mogen ontvangen: ‘de studenten psychologie, lijken tegenwoordig meer op studenten notarieel 
recht’, waarvan akte. 

 
De Nijmeegse psychologiestudent kent ons. Het bestuur heeft hiervoor een breed pakket aan 

maatregelen genomen, namelijk posters, flyers, collegepraatjes, nieuwsbrieven, blackboard, het 
tijdschrift HersenSPiNsels, de tostimiddag en natuurlijk ook de site SPiN-Nijmegen.com. Deze site 
heeft een enorme groei doorgemaakt, niet alleen heeft er professionalisering plaatsgevonden; zij 
wordt ook vaker opgezocht. Ter illustratie, wanneer men vorig jaar zocht op de combinatie 
‘studievereniging’ en ‘psychologie’, was SPiN om-en-nabij het veertigste zoekresultaat, heden ten 
dagen is zij het derde zoekresultaat. 

Maar belangrijker is natuurlijk dat er een positieve associatie ontstaat bij het horen en zien van 
SPiN. Het bestuur is van mening dat dit gedeeltelijk gelukt is. Het aantal actieve leden is bijvoorbeeld 
bijna verdubbeld. De SPiN kamer werd ook elke pauze voller. 

Het bestuur is edoch wel van mening dat het nog niet alle psychologiestudenten voor zich heeft 
gewonnen. Met name de serieuzere student heeft zich nog te weinig in SPiN kunnen herkennen. SPiN 
heeft te weinig mogelijkheden geboden om verder te gaan dan het curriculum dicteert.  

 
Resumerend kan men in de ogen van het bestuur stellen dat er goed is gepresteerd op dit punt. 

Er is geen enkele studie- of studentenvereniging die SPiN niet kent. Daarnaast zijn er verschillende 
activiteiten georganiseerd met andere partijen en zijn er door diverse partijen intenties uitgesproken 
om in de toekomst een activiteit met ons te organiseren. 

 

4.9 BASIS VOOR VOLGENDE JAREN 

4.9.1 GESTELDE DOELEN 

Het bestuur heeft zich ten doel gesteld om een goede basis te leggen voor de toekomstige 
besturen, actieve leden en gewone leden. Zij heeft van te voren bedacht dat er vanuit het bestuur en 
de verschillende commissies aan het eind van het jaar in ieder geval draaiboeken moesten zijn. 
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4.9.2 BEHAALDE RESULTATEN 

Het belangrijkste resultaat is zonder meer het SPiN gevoel dat leeft onder de studenten. Vooral 
voor de nieuwe eerstejaars studenten is SPiN een integraal onderdeel van de opleiding psychologie. 

 
Gedurende het gehele jaar heeft het bestuur getracht de vereniging te professionaliseren. Zij 

heeft getracht om een solide basis te leggen waarop volgende bestuur voort kunnen bouwen. 
Hiertoe is veel gestandaardiseerd. Er is briefpapier ontworpen en er zijn standaardformats opgesteld 
voor diverse documenten. Elke commissie heeft een draaiboek geschreven. Deze draaiboeken 
hebben allemaal eenzelfde standaardopzet. Het bestuur heeft zes draaiboeken geschreven, vijf 
functiegerelateerde draaiboeken en een bestuursdraaiboek. Hierin staat zeer veel informatie welke 
het huidige bestuur niet had, maar toekomstige besturen wel hebben. Er is een sponsorpakket 
samengesteld en er is een standaard opzet gemaakt voor diverse soorten promotiemateriaal. 

In de visie van het bestuur zijn de leden, gerepresenteerd door de ALV, de hoogste macht binnen 
de vereniging en zij heeft dit het gehele jaar geprobeerd te benadrukken. Het algemene doel van het 
bestuur hierbij is geweest dat zij aangesproken kon worden op haar functioneren. Met die reden zijn 
het afgelopen jaar diverse organisatieonderdelen geïntroduceerd bij de psychologiestudenten, zoals 
de Algemene Leden Vergadering, de kascontrolestructuur en de Raad van Advies. Daarnaast heeft 
het bestuur gepoogd om deze onderdelen zo veel als mogelijk te structureren. Hiertoe zijn diverse 
regels opgesteld omtrent vorming en zeggenschap. Ook zijn termen als dechargering, jaarverslag en 
jaarrekening in de vereniging gebracht.  

Met allerlei partijen zijn heldere afspraken gemaakt omtrent de samenwerking. Zo is er 
bijvoorbeeld een samenwerkingsdocument met de introductiecommissie van psychologie en met de 
studievereniging van de master Behavioural Change, B-Change. Ook zijn er contracten opgesteld met 
de schrijvers van samenvattingen. Daarnaast zijn diverse lange termijn contracten gesloten, zoals 
over de boekverkoop en de bedrijfsverzekering,  die volgende besturen kunnen overnemen. 

Een nieuwe domeinnaam is gekozen door de Algemene Leden Vergadering. Hieraan gekoppeld 
zijn e-mailadressen aangemaakt voor alle bestuursfuncties en alle commissies, welke in de ogen van 
het bestuur een professionelere uitstraling hebben.  

Diverse overleggen zijn gearrangeerd voor de voorzitters en penningmeesters van commissies. 
Dit om kennis en ervaringen met elkander te delen en zo het functioneren te verbeteren. Ook zijn 
enkele workshops gegeven met als doel het functioneren te vergroten. 

 
Het huidige bestuur heeft er daarnaast ook  voor gezorgd dat er een fysieke basis is voor SPiN. In 

het begin van het jaar is de oude ruimte (B.00.73) opgeknapt door het bestuur en bereidwillige 
actieve leden. Vanaf mei is er hard geknokt om voor SPiN een geschikte nieuwe locatie te 
bewerkstelligen. Door het schrijven van brieven en door goed te lobbyen is uiteindelijk de helft van 
de voormalige medezeggenschapskamer bedongen (A.00.05A).  

 
Ten slotte heeft het huidige bestuur ervoor gezorgd dat het volgende bestuur een betere 

financiële vergoeding krijgt dan zijzelf. Door het schrijven van een uitgebreid betoog en een 
mondelinge verdediging zijn er 7 bestuursmaanden extra verkregen voor het volgende bestuur. Dit 
komt neer op € 2310,- extra voor het totale bestuur, uitgaande van een basisbeurs.  

 
Samenvattend is een solide basis van een professionele vereniging met ervaring neergelegd. Veel 

is gestandaardiseerd en kennis is opgeschreven en daarmee beter behouden voor de toekomst. 
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Onder studenten heerst een SPiN gevoel en in toenemende mate worden SPiN en de studie 
psychologie in Nijmegen op eenzelfde niveau gezet. 

 

5 POSITIE SPIN 

Meer dan anderhalf jaar geleden is beklonken dat SPiN opgericht zou worden. De groep mensen 
die zich hiervoor heeft ingezet, de oprichtingscommissie, heeft hierbij tot doel gehad een 
toegankelijke en vriendelijke vereniging neer te zetten. Het bestuur is met deze gedachte verder aan 
de slag gegaan.  

Als rode draad door het hele jaar heeft het bestuur het hoofddoel aangehouden: ‘SPiN moet een 
waardevolle toevoeging zijn voor alle studenten psychologie in Nijmegen’. Daarnaast heeft het 
bestuur verschillende speerpunten nagestreefd, te weten: boeken & uittreksels; input & 
betrokkenheid studenten; optimaliseren onderwijskwaliteit; focus op het werkveld na de studie; 
integratie tussen de studenten; contacten tussen studenten en docenten; externe contacten en basis 
voor volgende jaren. 

 
Het resultaat is dat SPiN gegroeid is van een initiatief van een aantal studenten tot een van de 

grootste verenigingen van Nijmegen. In een jaar tijd heeft SPiN 1053 leden geworven. Hiervan zijn 68 
leden actief geworden in 11 commissies en 2 structuren. De actieve leden blijken uit alle jaarlagen 
afkomstig te zijn, hoewel ongeveer de helft uit het tweede jaar komt. Samen hebben zij meer dan 60 
activiteiten neergezet. Een aandeel van 23% hiervan is gerelateerd geweest aan de opleiding.  

Kennis is zoveel als mogelijk vastgelegd in draaiboeken. Daarnaast kent de vereniging nu een 
basis met veel leden die ervaring hebben binnen commissies van SPiN. Er liggen verschillende 
standaardformats voor soorten documenten en promotiemateriaal. Een structuur is aangebracht in 
de vereniging die voorheen ongekend was binnen de opleiding psychologie in Nijmegen. Diverse 
samenwerkingen zijn aangegaan en een netwerk van contacten is opgebouwd.  

 
Een stevig fundament is hiermee gelegd voor de komende jaren. Standaardisering van de 

middelen en professionalisering van de vereniging zijn ingezet en hebben gemaakt dat de 
psychologiestudent het imago van alternatieve, wereldvreemde linkse rakker ontgroeid is en nu 
serieus genomen wordt binnen Nijmegen. SPiN staat binnen Nijmegen bekend als de vernieuwende 
vereniging met aparte initiatieven die heilige huisjes en gebruiken niet mijden. 
 

6 TOEKOMSTPERSPECTIEF 

Met trots kijkt het bestuur terug op hetgeen neergezet is. Met veel inzet is SPiN gemaakt tot wat 
zij nu is. De toekomst biedt echter nog vele mogelijkheden voor om als vereniging te groeien. De 
vereniging heeft alle potentie om de grens van 1500 leden te overschrijden en ook het aantal actieve 
leden zal waarschijnlijk over de 100 heen gaan. Het zal de taak zijn van komende besturen om deze 
groei in de juiste banen te leiden. Hierbij is het belangrijk dat een les geleerd wordt uit het afgelopen 
jaar en dat aandacht wordt besteed aan de verbeterpunten die uit dit verslag naar voren komen. 

 
Het meest opvallende en wellicht ook meest belangrijke punt van aandacht is het aandeel studie-

gerelateerde activiteiten. Afgelopen is dit aandeel 23% geweest. Hiermee is echter te weinig de 
mogelijkheid geboden om dieper op de reguliere stof in te gaan of om extra stof naast het reguliere 
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curriculum te behandelen. De balans tussen studiegerelateerde en niet-studiegerelateerde 
activiteiten moet evenrediger worden.  

Door het bestuur is dit opgepakt door een nieuwe commissie-indeling te maken en hiermee te 
gaan werven. In deze nieuwe indeling zijn de voornaamste studiegerelateerde commissies, de 1e & 2e 
jaarscommissie en de studiereiscommissie, opgesplitst in specifiekere commissies, respectievelijk de 
lezing, film & debatcommissie, de excursie & workshopcommissie en de onderwijscommissie en de 
stedentripcommissie en studiereiscommissie. Door deze opsplitsing kunnen de commissies zich beter 
richten op een specifiekere taak. Daarnaast is ook een nieuwe congrescommissie opgericht. 

Los van het soort activiteiten moet ook de verdeling van de activiteiten over het jaar heen beter 
gecontroleerd worden. Afgelopen jaar heeft het een aantal maanden geduurd voordat de meeste 
commissies op gang kwamen. Hierdoor kende vooral de laatste helft van het jaar een hoge 
concentratie activiteiten. Daarnaast moet meer rekening gehouden worden met drukke en minder 
drukke periodes. Hierbij valt te denken aan een lagere opkomst tijdens tentamenperiodes. 

 
Op het gebied van communicatie valt ook nog het een en ander te bereiken. Binnen de 

vereniging is contact tussen actieve leden onontbeerlijk voor een sterk SPiN gevoel. Afgelopen jaar is 
gebleken dat dit contact pas echt op gang kwam door het actieve leden weekend. Voor komend jaar 
kan aanbevolen worden om te kijken hoe het onderlinge contact al eerder gestimuleerd kan worden. 

Daarbij verdient ook de communicatie tussen leden en bestuur aandacht. Het is afgelopen jaar 
opgevallen dat de mening van het bestuur, zeker wanneer deze als zodanig uitgedragen wordt, 
zwaarder meeweegt dan andere meningen. Met name in discussies heerst al snel de mening ‘dat het 
bestuur het wel beter weet’. Op die manier heeft het bestuur een aanzienlijke sturende rol. Het 
verdient daarom aandacht dat het bestuur zich niet te sturend op stelt en dat rekening gehouden 
wordt met het feit dat de mening van het bestuur makkelijk overgenomen wordt. 

Het bestuur heeft geprobeerd om de actieve leden veel aandacht en waardering voor hun werk 
te geven. Het verdient de aanbeveling om te zorgen dat actieve leden uitgedaagd worden tot kritisch 
denken en handelen. De gedachte dat ‘het bestuur het wel zal weten’, moet losgelaten worden. 

 
Op het gebied van sponsoring heeft het bestuur te weinig aandacht gehad om voldoende 

sponsorgelden binnen te halen. De nadruk heeft voornamelijk gelegen bij het leggen van contacten 
en het vormen van een netwerk en veel minder bij het daadwerkelijk binnenhalen van gelden. Deze 
verdeling van prioriteiten zal in de komende jaren moeten verschuiven om te kunnen blijven groeien 
als vereniging. 

 
Tot slot is afgelopen jaar een sterke professionalisering ingezet om een solide basis te leggen 

voor komende jaren. Het bestuur wil sterk aanbevelen deze professionalisering door te zetten. Er 
dient een kritische blik te worden geworpen op het huishoudelijk reglement en de statuten. 
Daarnaast is de basis gelegd voor automatische incasso’s en digitalisering van de verenigings-
gegevens en dit dient doorgepakt te worden. 
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7 NAWOORD 

Aldus de verslaglegging van het verenigingsjaar 2008-2009. Wij zijn van mening dat er een 
stevige en solide basis ligt waar onze opvolgers veilig op verder kunnen bouwen. Daarnaast zijn er 
voldoende aanknopingspunten waarmee de komende jaren verder gewerkt kan worden. 

 
Als bestuur hebben wij ons een jaar lang meer dan fulltime ingezet voor SPiN. Het heeft de 

nodige energie gekost, maar we zijn bijzonder trots op het resultaat. Het jaar is een 
aaneenschakeling van kostbare ervaringen gebleken. Wij zijn blij dat we deze kans gekregen en 
gegrepen hebben. 
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