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Plenaire Nabespreking 
 
Parttime besturen 
Op welke manier kan parttime besturen in de toekomst worden ingevuld? 
Wat kan er, in het kader van parttime besturen, wel en niet veranderen aan het activiteitenaanbod 
van SPiN? 
Hoe kan een bestuursjaar bij SPiN worden gecombineerd met het parttime volgen van een studie? 
 
Hier is uitgekomen dat je niet altijd aanwezig hoeft te zijn met je hele bestuur op activiteiten. 
Daarnaast zou je commissies meer verantwoordelijkheid moeten geven, meer op commissies 
vertrouwen. Ook zou je externen kunnen vragen het bestuur in te tomen.  
 
De focus moet liggen op zelfmanagement van het bestuur, minder de commissies controleren. Je 
kunt ook werkgroepen samenstellen, dus bepaalde commissies groeperen en hier een leider voor 
aanstellen. Deze rapporteert dan aan het bestuur. Het is dus een persoon tussen de 
commissievoorzitters en het bestuur. Bij andere verenigingen wordt al meer verantwoordelijkheid 
gelegd bij de commissies door de voorzitters van de commissies de verantwoordelijkheid voor de 
activiteiten te geven. De internen worden dan tijdens voorzittersoverleggen op de hoogte gehouden, 
die eens in de paar weken met alle voorzitters tegelijk plaatsvinden.  
 
Ook zou je overleggen waar nu iemand van het bestuur heen gaat uit kunnen besteden aan 
commissies of bijvoorbeeld de boekhouding of de ledenadministratie kunnen uitbesteden. 
 
Je zou ook tijdens de tentamenweken de kamerdiensten uit kunnen besteden aan actieve leden. In 
het verleden is ook weleens verplicht voor bestuursleden om niet aanwezig te zijn op de SPiN-kamer 
buiten de pauze en wel aanwezig te zijn binnen de pauze. Er wordt vaak inefficiënt gewerkt op de 
SPiN-kamer, dit zou een oplossing hiervoor kunnen zijn.   
Een laatste optie die besproken is, is ambassadeurschap. Je voorzitters zijn dan ambassadeurs van je 
vereniging. Zij zorgen dan ook voor de betrokkenheid.  
 
Activiteitenaanbod 
Hoe kunnen de reeds bestaande activiteiten op een zo succesvol mogelijke wijze worden ingevuld? 
Welke activiteiten missen nog binnen het aanbod van SPiN? 
 
Het belangrijkste is om bij de promotie te letten op wat je doelgroep is, dus doelbewuster promoten. 
Je moet ook gaan kijken naar het organiseren van minder activiteiten en geen overlap hebben in de 
promotie van de activiteiten. Hoe dichter activiteiten bij elkaar zitten, hoe sneller mensen gaan 
kiezen tussen activiteiten. We moeten ons er wel van bewust blijven dat het aantal deelnemers en de 
kwaliteit van een activiteit niet samenhangen. 
 
Specifiek voor de uitwisseling moet er gekeken worden naar steun en geld van de faculteit, welke 
verkregen kunnen worden in het kader van internationalisering. Als dit niet lukt, kun je de 
uitwisseling beter niet door laten gaan, omdat het in de afgelopen jaren moeilijk te organiseren is 
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gebleken. Je moet ook meer in gesprek gaan met beleidsmedewerkers van de universiteit met 
betrekking tot internationalisering.  
 
Daarnaast kun je er voor kiezen om met minder bestuursleden aanwezig zijn op bijvoorbeeld reizen, 
zodat het werk voor de achterblijvende bestuursleden ook minder is.  
 
Voor de skireis kun je kijken naar een kortere skireis, dan is het bedrag lager. Bij andere verenigingen 
is dit succesvol gebleken. Daarnaast kun je er voor kiezen om voor een goedkopere locatie te gaan. 
 
Financiële situatie 
Hoe kan SPiN het beste omgaan met het teruglopende contributiebedrag ten gevolge van een 
terugloop van psychologiestudenten (en dus een terugloop van leden)? 
 
Er kan worden gekort in de overheadkosten, met name de actieve leden mokken. Ook kan dit bij de 
bestuurskleding en de actieve ledenshirts, hier gaat ook een hoop geld in zitten.  
 
Het is niet wenselijk om een contributie verhoging te doen. Dit is pas gedaan en het is te snel om dit 
weer te doen. Er kan wel geschrapt worden in het aantal activiteiten. Ook kan de faculteit worden 
gevraagd om een bijdrage. Tot slot is het een goed idee om 2000 euro winst per jaar te blijven 
begroten.  
 
De vraag is of je wel moet korten, want je hebt ook minder kosten met minder leden. Echter blijven 
je overheadkosten wel gelijk.  
 
Daarnaast kan je ook quitte spelen op activiteiten, dan worden de prijzen van de activiteiten dus 
hoger. Ook kun je kijken naar mogelijkheden om meer winst te behalen, in plaats van te korten.   
 
Inschrijving reizen 
Op welke manieren kunnen inschrijvingen voor reizen worden geregeld, en welke manier is hierbij het 
meest wenselijk? 
 
De opties voor de manieren van inschrijving die hier besproken zijn, zijn: loting, digitaal inschrijven, 
een motivatiebrief schrijven, bellen en inschrijven op de SPiN-kamer.  
 
Tijdens de brainstormsessie zijn voor een aantal van deze manieren de voordelen en nadelen 
besproken. 
 
Loten 
Voordelen: geen wachtrij, groepen kunnen samen loten 
Nadelen: mensen zijn bang zich alleen in te schrijven, de hype is minder 
 
Digitaal inschrijven 
Voordelen: eerlijk voor mensen die niet op kamers wonen, het gaat op een vast moment open 
Nadelen: je moet een systeem hebben, je moet een goede server hebben, het is afstandelijker, je 
hebt geen garantie dat je vrienden ook meegaan 
 
Motivatiebrief schrijven 
Voordelen: er is een drempel, je haalt niet gemotiveerde mensen eruit, er is een selectie 
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Nadelen: het kan mensen afschrikken, je hebt geen garantie dat je vrienden ook meegaan, wie 
selecteer je?  
 
Inschrijven op de SPiN-kamer 
Voordelen: de hype is groter 
Nadelen: mensen die niet op kamers zitten hebben geen kans, als je niet zo actief bent binnen SPiN 
weet je ook niet hoe laat mensen van plan zijn voor de deur te gaan liggen 
 
Tijdens de plenaire nabespreking is er geconcludeerd dat er niet een beste optie is, er zijn voordelen 
en nadelen voor elke optie. Je kan wel experimenteren met combinaties van opties.  
 
Internationalisering en Integratie 
Hoe kan SPiN het beste inspelen op de internationalisering van de RU, die zich op langere termijn uit 
in het aanbieden van een Engelstalige bachelor? 
Hoe kan SPiN, met uitzicht op een Engelstalige bachelor, het optimaal integreren van Duitse en 
Nederlandse studenten waarborgen? Welke maatregelen kunnen hiervoor worden genomen? 
 
Je moet je spiegelen aan de opleiding, dus als de Bachelor in het Engels wordt zou je als vereniging 
mee moeten gaan. Hiervoor zou je wel in overleg moeten gaan met de opleiding, hoe zij een Engelse 
Bachelor zien, ook vooral in combinatie met het Nederlandse werkveld. Daarnaast zouden de 
promotie en de site meer in het Engels kunnen.  
 
Voor de Duitse integratie met de Nederlandse studenten moet je vroeg beginnen (zoals de integratie 
activiteit aan het begin van het jaar). Daarnaast moet je accepteren dat sommige Duitsers geen 
behoefte hebben aan integratie. Er zijn verschillende groepen Duitsers met verschillende behoeften, 
hier moet je op inspelen.  
Een optie is om excursies in Duitsland te organiseren, zo kun je meer Duitsers trekken en op die 
manier kunnen zij ook kennis maken met Nederlandse studenten. Ook kun je zo het verschil tussen 
het Nederlandse en Duitse werkveld zien. Daarnaast kun je korting geven als je als Nederlands-Duits 
koppel naar een activiteit komt. Je zou ook ambassadeurs kunnen aanstellen die een Duitse 
voorbeeldrol hebben en de mening over verschillende ideeën kunnen inventariseren bij Duitsers. 
Ook kun je een brainstormsessie organiseren met Duitsers. Een andere optie een bepaalde 
percentage doelstelling te hebben (bijvoorbeeld in elke commissie een Duits lid). 
 
Betrokkenheid bij SPiN 
Hoe kan SPiN de betrokkenheid van haar leden bij de vereniging vergroten? 
 
Je kunt bijvoorbeeld een sales training geven voor alle commissarissen communicatie en de 
bestuursleden. Deze training kan worden gegeven door bijvoorbeeld oud-bestuursleden of alumni.  
Ook hier moet  je weer gaan kijken naar de doelgroepen met betrekking tot promotie: wie wil je 
bereiken? Bovendien kun je niet iedereen betrekken. Je moet ook kijken naar de verschillende 
studenten, en hoe je deze kan betrekken. Daarnaast kun je de leden meer inspraak geven, dus ook 
met betrekking tot de inhoud van activiteiten (bijvoorbeeld een thema voor een feest).  
 
Verder kun je kijken naar het wetenschappelijk onderbouwen van de dingen die je doet. Er is veel 
kennis in de Psychologie, maar we doen er niets mee. We moeten ons als merk op de kaart zetten.    
 
Daarnaast kun je kijken naar de kliekjesvorming binnen SPiN. Zoals bijvoorbeeld de voorzitters de rol 
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geven om meer betrokken te zijn en zo ook weer meer mensen te betrekken. Je kunt ook de kliek 
gebruiken om meer mensen te betrekken. Deze kliek kan je dus ook inzetten. 
 
Concrete actiepunten naar aanleiding van de Heidag 

1. Er zal in gesprek worden gegaan met andere verenigingen met betrekking tot de financiering 
van internationale activiteiten door de faculteit 

2. In het bestuursdraaiboek zal worden gezet dat er een weloverwogen keuze moet worden 
gemaakt met betrekking tot de manier van inschrijven voor de studiereis 

3. In samenwerking met het kandidaatsbestuur zal er gekeken worden naar het organiseren van 
een sales training 

 
Punten  die  meegegeven  worden  voor  volgende  jaren 

1. Er kan worden gekeken naar manieren om de werkdruk van het bestuur te verlichten door 
commissies meer verantwoordelijkheid te geven 

2. Er kan worden gekeken naar andere manieren om de aanwezigheid van bestuursleden op de 
kamer en de kamerdiensten in te vullen 

3. Het heroverwegen van het activiteitenaanbod 
4. Met betrekking tot de uitwisseling moet er gekeken worden naar steun en geld van de 

faculteit en moet er in gesprek worden gegaan met beleidsmakers 
5. Met betrekking tot de skireis kan er gekeken worden naar het organiseren van een kortere 

reis 
6. Er moet gekeken worden of het geld wat nu gestoken wordt in actieve leden mokken, 

bestuurskleding en actieve leden shirts echt nodig is (kijken naar de overheadkosten) 
7. Met betrekking tot de financiële situatie moet er gekeken worden naar een algemene 

bijdrage van de faculteit 
8. Met betrekking tot de Engelstalige Bachelor kan er in gesprek worden gegaan met de 

opleiding, hoe zij een Engelstalige Bachelor zien, ook vooral in combinatie met het 
Nederlandse werkveld 

9. Met betrekking tot internationalisering kan er gekeken worden naar meer Engelstalige 
promotie en een Engelstalige site 

10. Er kan worden gekeken naar het organiseren van excursies in Duitsland 
11. Er kan worden gekeken naar het organiseren van een brainstormsessie met Duitse leden met 

betrekking tot de behoeften van Duitse studenten 
12. Er kan worden gedacht aan het vergroten van de inspraak van leden in de inhoud van 

activiteiten, bijvoorbeeld het laten bedenken van een thema voor een SPiN-feest 
 

Naast deze specifiek genoemde punten zullen de gehele notulen van de heidag worden meegegeven 
aan het VIIIe bestuur der SPiN. 
 


