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VOORWOORD 
 
Na maanden van voorbereiding werd het derde bestuur van SPiN op 4 oktober 2010 ingestemd. 
Sinds die tijd is er een hoop gebeurd op het gebied van SPiN. De dagelijkse boekverkoop is 
teruggebracht naar vier dagen, de samenvattingen vliegen over de toonbank, veel activiteiten 
worden drukbezocht en de commissies draaien op volle toeren.  
In dit halfjaarverslag wordt getracht u een beeld te geven van de wijze waarop en de mate waarin 
het bestuur haar beleidsdoelen heeft weten te implementeren. Hiertoe worden het hoofddoel 
professionalisering en de speerpunten die daaruit voortvloeien in het hierop volgende uitgewerkt, 
waarbij een evaluatie wordt gegeven hoe deze tot nu toe zijn geïmplementeerd.  
 
Veel leesplezier! 
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1 NALEVING BELEID 
 
1.1  HOOFDDOEL: PROFESSIONALISERING 
Het hoofddoel, geformuleerd in het beleid door het derde bestuur der SPiN, is professionalisering.   
In dit jaarverslag wordt een blik op het afgelopen halfjaar geworpen en wordt er uiteen gezet  in 
hoeverre dit hoofddoel nagestreefd is.  
 
Wat wordt er onder professionalisering verstaan en hoe is dit tot nu toe tot uiting gekomen? 
Allereerst zou professionalisering terug moeten komen in een betrouwbare uitstraling van het 
bestuur. In de verenigingskamer heeft één bestuurslid elke dag kamerdienst, wat inhoudt dat die 
persoon aanspreekpunt is voor bijvoorbeeld vragen en inschrijvingen. Het bestuur probeert tevens 
de blauwe bestuurstrui zo veel mogelijk te dragen op activiteiten van SPiN. Uit de enquête blijkt dat 
veel mensen SPiN associëren met ‘blauwe truien’. 
Een ander subdoel in het kader van professionalisering betrof het waarborgen van de kwaliteit van 
de geboden diensten. Hier is naar gestreefd door verwachtingen te stellen ten aanzien van 
commissies. Zo kregen commissies aan het begin van het jaar mee hoeveel activiteiten ze moesten 
organiseren en aan welke eisen deze moesten voldoen. Het bestuur stuurt commissies, indien nodig, 
bij. Ook is er een zekere mate van standaardisatie van werkwijzen doorgevoerd: commissies 
evalueren hun activiteiten middels een standaard evaluatielijst en leveren deze naderhand in bij het 
bestuurslid interne betrekkingen. Dit wordt op grote schaal toegepast.  
SPiN stelde zich aan het begin van het jaar het doel om de input van leden serieus in overweging te 
nemen: dit wordt toegepast door per activiteit te bekijken of een evaluatie nuttig kan zijn. Bij het 
inschrijven kunnen leden aangeven of zij een evaluatie willen ontvangen. Tot nu toe is van deze optie 
een aantal keer gebruik gemaakt, bijvoorbeeld met de sollicitatiedag. 
De potentie die de vereniging heeft, moet benut worden: om dit te bereiken hebben commissies een 
training over activiteiten organiseren en een acquisitietraining gekregen.  
Ook wat betreft het activiteitenaanbod is er een zekere mate van professionalisering doorgevoerd, 
waarbij de focus is komen te liggen op meer werkveldgerelateerde activiteiten. De 
acquisitiecommissie organiseert carrièregerelateerde activiteiten en de sollicitatiedag van de 
informatiecommissie was een groot succes.  
Het hoofddoel professionalisering vloeit ook voort in de speerpunten, welke in de hierop volgende 
hoofdstukken besproken zullen worden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   Halfjaarverslag der SPiN 2010-2011  
 

5 
 

1.2. STRUCTUUR COMMISSIES 
Commissies en functies 
Ten opzichte van vorig jaar zijn er een aantal commissies toegevoegd, samengevoegd en een aantal 
commissies zijn opgeheven (voor een compleet overzicht van de huidige commissies, zie 
hoofdstuk 4.1.). De samengevoegde commissies maken nu gebruik van een zogenaamde 
subcommissiestructuur, waarbij naast de wekelijkse commissie vergadering, ook vergaderingen met 
uitsluitend de subcommissie plaats vinden. De ervaringen met deze subcommissiestructuur zijn 
wisselend. Voor de feestcommissie blijkt deze structuur niet goed te werken, terwijl de structuur 
voor de Oriëntatiecommissie wel goed uitpakt.  
 
Toewijzing van commissies 
We hebben gestreefd naar een evenredige verdeling tussen eerste- en ouderejaars commissieleden. 
In de bijlage is een overzicht gegeven van de daadwerkelijke verhoudingen binnen de commissies. 
Het overzicht laat zien dat veel commissies bestaan uit leden van de drie verschillende jaarlagen.  
In de commissies waar het belang van ervaring groter is (in het beleid: de Carrière en 
Acquisitiecommissie, Oriëntatiecommissie, Informatiecommissie en Promotiecommissie) zijn de 
meeste plaatsen bekleed door leden die meer ervaring hebben binnen SPiN. 
 
Toewijzing van functies 
De voorzitters van de commissies zijn dit jaar zorgvuldig gekozen. Voordat de commissies gevormd 
werden is er een informatiebijeenkomst geweest, waarbij het takenpakket van de functies 
(voorzitter, secretaris, penningmeester) is beschreven. Dit heeft leden al aan het denken gezet over 
het eventueel vervullen van een functie binnen een commissie. Voor het in aanmerking komen voor 
het voorzitterschap, werd aan het lid gevraagd of deze een korte motivatie kon geven. Op basis van 
deze motivatie en ervaring is een geschikte voorzitter gekozen. 
  
Daarnaast is er dit jaar een commissielid aangewezen als secretaris (in plaats van slechts een 
notulist). Het takenpakket omvat naast het notuleren ook het bijhouden van de opkomst van de 
activiteit en het verantwoordelijk zijn voor het lezen van de commissiemail. Er is aan alle 
commissiesecretarissen gevraagd of zij de uitbreiding van het takenpakket als nuttig beschouwen. 
Het merendeel geeft aan dat dit het geval is. Voornamelijk de verantwoordelijkheid voor de 
mail/post wordt gezien als een verrijking van de functie.  
 
Intensievere inwerkperiode 
De voorzitter, secretaris en penningmeester van het bestuur hebben de commissieleden met functies 
aan het begin van het jaar meteen ingewerkt middels speciale bijeenkomsten. Om 
commissievergaderingen van het begin af aan soepel te laten verlopen hebben we de commissies de 
mogelijkheid geboden om een training “effectief activiteiten organiseren” te volgen. 
De training werd erg enthousiast ontvangen en is een aanrader voor volgende jaren. 
Daarnaast is er in februari een acquisitietraining aangeboden aan de acquisitiecommissie en de 
bestuursleden externe betrekkingen.  
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Begeleiding en communicatie 
Op het moment zijn er drie horizontale overleggen geweest. Deze overleggen worden goed bezocht 
en er is veel input vanuit de voorzitters. Tijdens een horizontaal overleg is er ruimte voor de 
voorzitters om zaken te bespreken die spelen binnen commissies, daarnaast worden thema’s 
besproken (bijvoorbeeld het houden van promotiepraatjes).  
 
Evaluaties 
Een belangrijk punt in het beleid is het standaardiseren van werkwijzen. Interne Betrekkingen heeft 
een standaard evaluatieformulier voor activiteiten opgesteld en deze doorgestuurd naar de 
commissies. De commissies en het bestuur evalueren activiteiten beiden middels dit formulier. Zo 
kunnen de lijsten vergeleken worden en kunnen bepaalde punten die het bestuur heeft opgemerkt, 
maar de commissie niet (en andersom), teruggekoppeld worden. Ook kunnen commissies die 
herhaaldelijke activiteiten organiseren verbeterpunten meenemen bij het organiseren van volgende 
activiteiten, om zo de kwaliteit van de activiteiten hoog te houden. 
Bij een aantal activiteiten wordt bij de inschrijving aan deelnemers gevraagd of zij instemmen met 
het later evalueren van de activiteit. De evaluaties van de deelnemers zijn erg nuttig omdat zij met 
een andere blik naar de activiteit kijken, waardoor het een aanvulling is op eigen evaluaties. 
 
1.3  Werkveld 
Carrière en acquisitiecommissie 
Om studenten psychologie kennis te laten maken met het werkveld, is er het doel vastgesteld om 
een breed kader aan werkveldgerelateerde activiteiten aan te bieden aan SPiN-leden. 
Hiertoe is het takenpakket van de Carrière & Acquisitiecommissie uitgebreid. De commissie heeft tot 
op heden een bedrijfsbezoek aan de Sint Maartenskliniek en een lunchlezing georganiseerd, waarbij 
docenten hebben verteld over hun loopbaan en ervaring in het veld. Daarnaast organiseert de 
commissie in samenwerking met Bureau Zuidema een training “sociale beïnvloeding”.  
 
Informatiecommissie 
De nieuwe training&informatiecommissie is een aanwinst voor SPiN. De commissie heeft originele 
ideeën en het takenpakket van de commissie wordt breder getrokken dan enkel het organiseren van 
trainingen. Zo heeft deze commissie de succesvolle sollicitatiedag georganiseerd, waarbij lezingen en 
workshops zijn gegeven. Uit de evaluatie bleek tevens dat de bezoekers over het algemeen zeer 
tevreden waren. Volgend jaar zou deze activiteit zeker weer, en wellicht grootser, georganiseerd 
kunnen worden. 
 
Eerder behoorde het up to date houden van de masterfolder tot het takenpakket van de 
informatiecommissie. Echter hebben andere psychologieverenigingen in Nederland interesse 
getoond in de vorig jaar gemaakte masterfolder, waardoor nu het idee aangedragen is dat elke stad 
in Nederland zijn eigen masters in de folder up to date zal houden. 
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Praktijkgerelateerde lezingen en interdisciplinaire verbreding 
In ons beleid stond het doel vermeld drie praktijkgerelateerde lezingen te organiseren. De lezing- en 
excursiecommissie heeft moeite gehad met opstarten, waardoor er op het moment één 
praktijkgerelateerde lezing georganiseerd is, namelijk de lezing van prof. Dr. Jan Derksen. Tijdens 
deze lezing is een kritische blik op de hedendaagse psychologische praktijk geworpen. 
Naast deze lezing is er ook een lezingenmiddag in samenwerking met Synergy georganiseerd. Deze 
activiteit had een interdisciplinair karakter, daar de raakvlakken tussen bedrijfskunde en psychologie 
op het gebied van Human Resource Management & diversiteit op de werkvloer duidelijk werden.  
 
1.4  Onderwijs en studie 
Doorgeefluik op het gebied van onderwijs 
De penningmeester neemt deel aan de maandelijkse vergaderingen van het OLC en het 
tweemaandelijkse overleg met de FSR, SPS-NIP, assessor en de studentenfractie van het OLC. De 
relevante informatie die tijdens deze vergaderingen aan bod komt, wordt doorgespeeld naar de 
studenten via berichtgeving op de website en op blackboard. Ook ligt er een folder van de FSR op de 
SPiN-kamer. 
De internationaliseringscommissie houdt SPiN op de hoogte van de laatste ontwikkelingen, 
bijvoorbeeld door de notulen van de vergaderingen te sturen. Ook zal SPiN meedoen aan het 
buddyproject, waarbij Nijmeegse psychologiestudenten buitenlandse psychologiestudenten 
begeleiden.  
 
Faciliteren van studiegerelateerde activiteiten 
Sinds eind oktober is het kopje externe agenda aan de website toegevoegd. Bij dit kopje worden 
mogelijk interessante activiteiten van bijvoorbeeld zusterverenigingen of verenigingen in Nijmegen 
onder de aandacht gebracht. 
Daarnaast heeft SPiN de Vidacto Academie gefaciliteerd, waarbij studenten een week lang een 
training mochten volgen waarbij ze onder anderen een adviesplan voor een klant leerden schrijven. 
Er waren erg veel aanmeldingen voor deze activiteit, maar een beperkt aantal plaatsen, waardoor 
aan de hand van motivatiebrieven een selecte groep studenten is gekozen die aan dit traject kon 
deelnemen. Uit de evaluaties van de deelnemers bleek dat niet aan alle verwachtingen is voldaan, 
maar dat de meeste mensen over het geheel genomen wel tevreden waren over de Academie. 

Studiegerelateerde activiteiten meer promoten 
In haar collegepraatjes maakt de voorzitter onderscheid tussen studiegerelateerde en niet-
studiegerelateerde activiteiten, waarbij de studiegerelateerde activiteiten eerst genoemd worden.  
Op deze manier worden de studiegerelateerde activiteiten meer onder de aandacht gebracht.  
Daarnaast maakt SPiN nu gebruik van een sms-dienst, waarbij leden één keer per maand een smsje 
krijgen over een activiteit welke SPiN die maand organiseert. Hierbij worden de smsjes voornamelijk 
gebruikt voor studiegerelateerde doeleinden (zoals de sollicitatiedag of het congres). Op het moment 
is de smsdienst gebruikt voor de skireis, sollicitatiedag en het gala. De komende maanden zullen er 
onder andere smsjes verstuurd worden voor het congres, Experience your Future en Therapieëndag. 
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In het beleid staat beschreven dat we elke maand een aparte poster voor de lezing- en 
excursiecommissie laten afdrukken. Tot op heden is het voor de Promotiecommissie nog niet 
mogelijk geweest om tijdig een maandposter te maken. Met het oog op de toekomst is het 
waarschijnlijker dat de informatie eerder bekend is en de poster dus gemaakt kan worden. 
 
Lezingen over de domeinen 
Tot nu toe is er een lezing geweest over eetstoornissen en een inspirerende lezing van Jan Derksen, 
die de klinische psychologie vanuit een andere hoek belichtte. Dit betekent dat er het komende half 
jaar nog hard gewerkt moet worden om verschillende lezingen te organiseren.  
Er zijn inmiddels samenwerkingen aangegaan met BeeVee en de Zonnebloem, om interdisciplinaire 
en praktijkgerelateerde lezingen te verzorgen. Het streven en de verwachting is daarom dat er in het 
komende halfjaar een groter aanbod aan lezingen komt. 
 
HersenSPiNsels meer inhoudelijk georiënteerd 
In het beleid zijn er eisen gesteld waaraan de HersenSPiNsels moet voldoen, zodat het tijdschrift 
meer inhoudelijk georiënteerd wordt. De eerste editie van de HersenSPiNsels voldeed niet aan al 
deze eisen. Alleen het interview met de docent is gerealiseerd.  
Voor volgende edities wordt contact opgenomen met alumni en docenten, zodat het tijdschrift een 
meer inhoudelijk karakter krijgt in overeenstemming met het beleid. 
 
Boekentips 
Er is een lijst opgesteld met boekentips. Deze lijst is opgesteld aan de hand van tips van docenten 
gespecialiseerd in verschillende gebieden binnen de psychologie, waardoor er boeken met 
uiteenlopende thema’s op de lijst staat. De lijst met boekentips ligt bij de boekenbalie, zodat 
studenten deze gemakkelijk mee kunnen nemen. Ook gebruikt de boekencommissie deze lijst om 
geïnteresseerde studenten te voorzien van informatie over boeken. 
 
Bijlesgroepen 
SPiN is aan het kijken naar de mogelijkheden voor het organiseren van bijlesgroepen. Vanuit het 
SOFv is een denktank in het leven geroepen, waarbij opzetten van bijlesgroepen bij verschillende 
verenigingen bekeken worden. Ook is in de halfjaarlijkse enquête de behoefte van het geven/krijgen 
van bijlesgroepen onder de leden gepeild, waaruit bleek dat redelijk wat studenten er behoefte aan 
hebben. In samenspraak met het Onderwijsinstituut wordt in de tweede helft van het jaar gepoogd 
om de bijlessen te gaan organiseren.  
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1.5  Betrokkenheid 
Promotieactiviteiten 
Om de zichtbaarheid van SPiN te vergroten onder haar leden zijn er dit jaar verschillende 
promotieactiviteiten gepland. Eén daarvan is reeds geweest, namelijk in december. Dit betrof de 
Sinterklaas promotie activiteit waarbij bestuursleden in Zwarte Pietenpakken pepernoten uitdeelden 
in de collegezalen. Om duidelijk te maken dat het hier een promotieactiviteit van SPiN betrof, 
hebben de betreffende bestuursleden hun blauwe bestuurstrui omgebonden. Er werd zeer 
enthousiast gereageerd op deze promotieactiviteit. De andere promotieactiviteiten zullen plaats 
vinden in maart en mei. 
 
De algemene ledenvergadering is onder de aandacht gebracht door deze in commissie vergaderingen 
en het horizontaal overleg te noemen. Daarnaast wordt er een mail gestuurd naar alle actieve leden, 
waarin ze herinnerd worden aan de ALV. De ALV van februari is tevens vermeld op de maandflyer van 
februari. 
 
SPiN wil zich tijdens de introductie profileren middels een speciale SPiN-dag. Inmiddels is er contact 
opgenomen met de Introductie Commissie en is er ook een SPiN-dagcommissie opgericht, welke 
bestaat uit twee bestuursleden van SPiN en drie leden van de Introductie Commissie. Deze 
commissie gaat zich buigen over de invulling van de dag die SPiN ter beschikking krijgt.  
 
Waardering 
Actieve leden zijn erg belangrijk voor SPiN. Om hen een blijk van waardering te tonen staat er voor 
ieder actief lid een nieuwe SPiN-mok, voorzien van naam, op de kamer. Ook zijn kerstkaarten 
verstuurd en ontvangt ieder actief lid op zijn/haar verjaardag een verjaardagskaart. Eind januari zijn 
de actieve ledenshirts uitgedeeld op de borrel.  
De SocialCie is daarnaast aan het begin van het jaar gestart en heeft al een aantal succesvolle 
activiteiten georganiseerd voor de actieve leden. Eind april zal het actieve leden weekend weer 
georganiseerd worden.  
Alle verdiensten en activiteiten (met uitzondering van het actieve ledenweekend) zijn gratis voor 
actieve leden, om het zo daadwerkelijk een blijk van waardering te laten zijn.  
 
Eerder was er het idee om met commissies een commissie-gerelateerd uitje te plannen (bijvoorbeeld 
naar een lezing met de lezing- en excursiecommissie). Dit plan is niet doorgegaan, omdat er een fikse 
rekening binnen is gekomen van breinsyllabi uit het eerste jaar.  
 
Naast een uiting van waardering aan de actieve leden hebben we bonbons aangeboden aan alle 
leden tijdens de propedeuse-uitreiking. Dit werd positief ontvangen.  
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Input vergaren van leden 
In de weken 5 en 6 is de halfjaarlijkse enquête afgenomen in de collegezalen. In deze enquête zijn 
onder andere vragen gesteld over promotiemiddelen en de betrokkenheid van leden bij SPiN.  
Daarnaast is er op internet een vragenlijst geplaatst, bestemd voor actieve leden. De input van deze 
actieve ledenenquête willen we gebruiken om de begeleiding en actief lidmaatschap te verbeteren. 
 
Bij (voornamelijk) nieuwe activiteiten is er aan bezoekers gevraagd of zij de activiteit willen 
evalueren. Zo zijn bijvoorbeeld de sollicitatiedag en de carrière activiteit door deelnemers 
geëvalueerd.  
 
Open staan voor eigen initiatieven 
Dat het bestuur de input van leden erg belangrijk vindt, blijkt uit het feit dat SPiN open staat voor 
initiatieven. Zo zijn de skireiscommissie en de almanakcommissie aan het begin van het jaar 
opgericht. Ook wordt het bedenken van nieuwe ideeën door bestaande commissies aangemoedigd. 
Zo zijn de ideeën van de Informatiecommissie (sollicitatiedag) en de Carrière en acquisitiecommissie 
(training taboegerelateerde gespreksvoering) positief ontvangen en gesteund. 
 
Informatiefolder voor Duitse studenten 
Inmiddels is de informatiefolder van vorig jaar naar het Duits vertaald. Er zal tegen het einde van het 
collegejaar nog een aangepaste versie geschreven worden, waarin uitgelegd wordt wat een 
studievereniging inhoudt en welke activiteiten wij organiseren. 
 
Alumni 
Alumni krijgen de HersenSPiNsels en de nieuwsbrief digitaal toegestuurd. Daarnaast zal er dit jaar 
voor het eerst een alumniactiviteit georganiseerd worden. De organisatie van deze activiteit neemt 
de SocialCie op zich. Gezien het geringe aantal is het nog niet rendabel om een speciale 
alumnicommissie op te richten. Omdat de meeste alumni oud actieve leden zijn, is het een logische 
keuze om deze activiteit bij de SocialCie onder te brengen. 
Daarnaast organiseert de universiteit een dag voor alle alumni van de opleiding psychologie. SPiN is 
hierbij betrokken en heeft met een stand op de informatiemarkt gestaan. Op deze manier wil SPiN bij 
de psychologiealumni onder de aandacht brengen wat zij allemaal doet en zo eventueel nieuwe 
contacten te leggen voor activiteiten als Experience your Future.  
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1.6  Middelen 
Boekverkoop 
Er is besloten van maandag tot en met donderdag van 10:30 uur tot 13:30 uur boeken en 
samenvattingen te verkopen aan leden. Dit betekent dus dat er op vrijdag geen boeken en 
samenvattingen kunnen worden gekocht. Dit beleid wordt streng doorgevoerd. 
 
Samenvattingen 
Wat betreft de samenvattingen zijn we bezig met het ontwikkelen van een nieuw systeem. Zoals in 
het beleid al was aangegeven, konden auteurs soms buitensporig veel geld verdienen met het 
leveren van samenvattingen. Om dit tegen te gaan is er tijdelijk gebruik gemaakt van een nieuwe 
regeling waarbij samenvattingen opgekocht werden. Echter, met het oog op de toekomst, is er 
besloten toch weer teruggegaan op de oude regeling. We zijn op het moment de mogelijkheden voor 
een samenvattingenbank op internet aan het bekijken. Hierover is tevens een vraag gesteld aan de 
leden in de halfjaarlijkse ledenenquête. 
 
1.7  Promotie 
Sms-dienstproef 

Om alle leden te bereiken is promotie van groot belang. Daarom is SPiN dit jaar gestart met de sms-
dienst. Via blackboard, de website, de nieuwsbrief en collegepraatjes is deze dienst aangekondigd. 
Dit gaf leden die deze dienst als niet gewenst zien de mogelijkheid om zich hiervoor af te melden. Er 
is besloten maximaal één maal per maand een sms te sturen. Voornamelijk grote studiegerelateerde 
activiteiten als het congres en Experience your Future zullen per sms gepromoot worden. Het 
promotiebeleid stelt namelijk als doel studiegerelateerde activiteiten meer te promoten dan vorig 
jaar het geval was. Door gebruik te maken van evaluaties wordt er gepeild of de sms-dienst effectief 
is en of deze service rendabel is voor volgende jaren. 
 
Huisstijl 
Op het moment is de promotiecommissie bezig met het ontwerpen van een SPiN-huisstijl.  
Verder heeft SPiN nu enveloppen met daarop het SPiN-logo en adres. Dit draagt bij aan een 
professionele uitstraling naar buiten toe. 
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2. SECRETARIAAT 
 
2.1  LEDENBESTAND 
Ledenaantal 
In het eerste levensjaar van SPiN bestond de doelgroep van de vereniging uit eerste en tweedejaars 
studenten psychologie. SPiN kende toen een aantal van 1054 leden. In het tweede jaar is de 
derdejaars student aan de doelgroep toegevoegd. Een kleine groei volgde en het ledenaantal steeg 
naar 1068 leden in februari 2010. Op dit moment heeft SPiN een grootte groei doorgemaakt en is het 
ledenaantal drastisch gestegen naar een totaal van 1502 leden. Hiermee is SPiN één van de grootste 
verenigingen van Nijmegen.  
 
Deze groei is voornamelijk te verklaren door de volgende zaken: 
-Het lidmaatschap loopt nu automatisch door. Ondanks dat afgelopen jaar via verschillende middelen 
(blackboard, collegepraatje, mail) is gemeld dat leden hun lidmaatschap bij SPiN konden beëindigen, 
heeft een substantieel aantal dit waarschijnlijk niet gedaan.  
-Dit jaar zijn er meer eerstejaarsstudenten Psychologie toegelaten aan de Radboud universiteit dan 
dat de numerus fixus voorschrijft. Veel eerstejaarsstudenten worden tijdens de introductie lid van 
SPiN. 

Ereleden en Alumni 
SPiN is een jonge vereniging en kent tot op heden nog geen ereleden. Wel groeit het aantal alumni 
van de vereniging. Op het moment zijn er 33 alumni. De verwachting is dat het aantal alumni de 
komende jaren alleen maar stijgt, omdat veel leden doorstromen naar de master. 
 
Actieve Leden 
Op het moment heeft SPiN 93 actieve leden. Vorig jaar betrof dit een aantal van 103. Deze daling in 
het actieve leden aantal kan verklaard worden doordat er ten opzichte van vorig jaar drie commissies 
minder zijn (16 in plaats van 19). Dit betekent dat een aantal commissies iets voller zitten dan vorig 
verenigingsjaar. Dit kun je bijvoorbeeld goed terug zien bij de acquisitiecommissie, welke dit jaar zes 
commissieleden kent. 
 
2.2  CORRESPONDENTIE  
Nieuwsbrief 
Iedere maand wordt de SPiN-nieuwsbrief per mail gestuurd naar alle leden en alumni. Evenals vorig 
jaar wordt de nieuwsbrief tot op heden gestuurd als bijlage, waardoor sommige leden deze naar alle 
waarschijnlijkheid niet openen. Op het moment wordt er door de promotiecommissie gekeken naar 
een mogelijkheid om de nieuwsbrief als HTML bestand te versturen. Hierdoor krijgen leden de 
nieuwsbrief gelijk te zien krijgen wanneer ze het bericht openen. De verwachting is dat deze HTML 
nieuwsbrief begin april af is.  
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Kerstgroet 
Als blijk van waardering hebben alle actieve leden in december een kerstkaart ontvangen. Ook is er 
per mail een kerstgroet gestuurd naar alle zakenrelaties. 
 
Verjaardagskaartjes 
Alle actieve leden ontvangen op hun verjaardag een verjaardagskaart van SPiN.  
 
2.3  WEBSITE 
Vorig jaar heeft het tweede bestuur der SPiN de vernieuwde website gepresenteerd aan de 
algemene ledenvergadering. In de loop van het jaar zijn er nog een aantal nieuwe elementen aan de 
website toegevoegd, zoals de externe agenda en de mogelijkheid tot het bladeren door de 
activiteitenkalender.  
Ook is de website een aantal administratieve functies rijker. Zo wordt er automatisch een vinkje 
gezet bij leden die betaald hebben, kan de administrator accounts verwijderen en is er een 
doorgenummerde ledenlijst beschikbaar. 
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3 EXTERNE BETREKKINGEN 
 
3.2  BELEID  
Bestuursleden externe betrekkingen 
Dit jaar wordt de functie externe betrekkingen vervuld door Loeke Salemans en Yvonne Rensen, 
waarbij Loeke gaat over de formele kant van de functie en Yvonne over de informele kant. Het is een 
uitzonderlijke en in eerste instantie niet wenselijke situatie dat een bestuursfunctie niet opgevuld 
wordt door één persoon. Om deze functie toch volwaardig tot zijn recht te laten komen vergaderen 
Loeke en Yvonne eens per week op een vast moment, zodat zij goed op de hoogte zijn van elkaars 
activiteiten. 
 
Belangrijk is dat er dit jaar niet alleen gericht wordt op het binnen halen van sponsoring, maar ook op 
het aangaan van een samenwerking met bedrijven. Hierbij valt te denken aan de training die bureau 
Zuidema gratis verzorgd heeft.  
Ook zijn er stappen ondernomen om een hoofdsponsor te verkrijgen. Het doel is hierbij om een 
inhoudelijke samenwerking aan te gaan alsmede een sponsorbedrag binnen te halen. Externe 
Betrekkingen richt zich daarbij voornamelijk op het benaderen van een algemene hoofdsponsor voor 
SPiN.  
 
Acquisitiecommissie 
De acquisitiecommissie houdt zich bezig met het benaderen van hoofdsponsoren per activiteit, 
bijvoorbeeld Experience your Future dat zijn naam verbindt aan één bedrijf. Over het geheel 
genomen zet de acquisitiecommissie in op samenwerking met psychologiegerelateerde bedrijven.  
Wat betreft de sponsoring voor de HersenSPiNsels is het lastig gebleken om voldoende sponsoring 
op te halen. Door volledige pakketten aan te bieden wordt ingespeeld op het feit dat externe partijen 
meer behoefte hebben aan een meer duurzame vorm van samenwerking. 
 
3.2  EXTERNE SAMENWERKING 
Koepelverenigingen 
SPiN erkent het belang van de deelname aan vergaderingen van koepelverenigingen, vandaar dat wij 
proberen zoveel mogelijk aanwezig te zijn en een tijdens vergaderingen een actieve bijdrage te 
leveren. 
Allereerst is SPiN aangesloten bij het FOS, de koepelvergadering van de sociale wetenschappen 
faculteit. De aangesloten studieverenigingen slaan dit jaar de handen ineen om twee activiteiten 
neer te zetten. Elke vereniging heeft een lid aangedragen dat plaats neemt in de commissie die 
hiervoor in het leven geroepen is. Rond maart zal er een informele activiteit georganiseerd worden 
en begin juni zal een formele activiteit, waarschijnlijk een congres, plaats vinden.  
Ook is SPiN vertegenwoordigd tijdens de SOFv vergaderingen, waarbij vrijwel alle studieverenigingen 
in Nijmegen aanwezig zijn. Het SOFv heeft denktanks in het leven geroepen waarbij bestuursleden 
van verschillende verenigingen brainstormen en oplossingen zoeken voor problemen of kennis 
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uitwisselen. De penningmeester van SPiN heeft plaatsgenomen in de denktank over bijlesgroepen. 
 
Om de zes weken vindt er een koepeloverleg plaats met alle studieverenigingen psychologie in 
Nederland (SSPN). Er worden interessante thema’s besproken, zoals: de gevolgen van het 
regeerakkoord, de sollicitatieprocedure, het commissiebeleid en het Landelijk Psychologie 
Symposium, dat door het SSPN georganiseerd wordt. SPiN heeft veel inbreng tijdens deze 
vergaderingen (bijvoorbeeld in de vorm van het geven van een themapresentatie). 
 
Verenigingen 
SPiN staat met veel verenigingen op goede voet en vindt het belangrijk om ook interdisciplinaire 
activiteiten aan te bieden. Om deze reden zijn een aantal samenwerkingen met andere verenigingen 
aangegaan.  
Zo heeft SPiN samen met Synergy (bedrijfskunde) de lezingenmiddag over HRM: diversiteit op de 
werkvloer georganiseerd. Ook is een samenwerking aan gegaan met BeeVee (biologie) om een 
interessante lezing te organiseren over een brein gerelateerd onderwerp. Over een eventuele 
samenwerking met BOW (bestuurskunde) zijn de onderhandelingen reeds gaande. 
De samenwerking met het SPS-NIP voor de Experience your Future dagen en Therapieëndag wordt 
dit jaar ook weer succesvol voortgezet. De begeleider van de oriëntatiecommissie heeft geregeld 
contact met de voorzitter van SPS-NIP om de voortgang te evalueren. Tijdens het SSPN werd des te 
meer duidelijk dat SPiN wat betreft haar samenwerking met SPS-NIP, een voorbeeld is voor andere 
psychologieverenigingen.  
Tezamen met de studieadviseurs en de masterverenigingen wordt een voorlichting opgezet, om 
studenten te informeren over de masters. 
Op het niet-studiegerelateerde vlak heeft SPiN het gala “Circue du Chiq” georganiseerd samen met 
Mycelium (communicatiewetenschap). Er hadden hierbij eerder duidelijke afspraken gemaakt 
kunnen worden tussen de verenigingen. Ondanks dat de kaartverkoop pas laat startte, was het 
evenement vrijwel geheel uitverkocht.  
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4 INTERNE BETREKKINGEN 
 
4.1  OVERZICHT COMMISSIES 
 
Studiegerelateerd 
 - Training & Informatiecommissie 
 - Congrescommissie 
 - Lezing & Excursiecommissie 
 - Tijdschriftcommissie 
Werkveld 
 - Oriëntatiecommissie 
 - Carrière & Acquisitiecommissie 
Sociaal 
 - Feestcommissie 
 - Activiteitencommissie 
 - Sportcommissie 
 - SocialCie 
 - Almanakcommissie  
Reizen 
 - Stedentripcommissie 
 - Studiereiscommissie 
 - Skireiscommissie 
Statutair 
 - Boekencommissie 
 - Promotiecommissie 
Verenigingsorganen 
 - Kascontrole 
 - Raad van Advies 
 
  



   Halfjaarverslag der SPiN 2010-2011  
 

17 
 

4.2  OVERZICHT ACTIVITEITEN 
 
04-10 BeleidsALV 
13-10 Housewarming 
21-10 SocialCie activiteit: Spelletjesavond 
21-10 Derde Donderdag Borrel 
26-10 Pubquiz 
27-10 SPiNfeest Los in het sprookjesbos 
29-10 ALV Begroting 
 
10-11 Zaalvoetbaltoernooi      
15-11  Lezing Jan Derksen (Psychoanalyse: Advocaat van de duivel)    
17-11 Lasergamen 
18-11 SocialCie Sinterklaasactiviteit 
18-11 Derde Donderdag Borrel 
29-11  Lunchlezing (met Gijs Janssen en Gilles van Luijtelaar) 
 
08-12 SPiNfeest Awesome 80’s 
13-12 Carrière activiteit (Sint-Maartenskliniek) 
16-12 Speeddaten  
16-12 Derde Donderdag Borrel 
 
05-01 SocialCie Nieuwjaarsbrunch 
07-01 Skireis 
11-01 Excursie naar FC Donders 
13-01 Lezing Eetstoornissen 
17-01 Vidacto Academie 
19-01 Sollicitatiedag 
19-01 Biercantus 
20-01 Derde Donderdag Borrel 
20-01 Paaldansen 
26-01 SPiNfeest Ranzen en Sjansen 
28-01 NEC activiteit 
 
09-02 Bedrijfslezing: HRM Diversiteit op de werkvloer met Synergy 
09-02 Gala met Mycelium “Cirque du Chic” 
15-02 Carrière activiteit met Bureau Zuidema 
16-02 Excursie PI Vught 
17-02 Derde Donderdag Borrel 
17-02 Uitwisseling Enschede 
23-02 Docent/Student-lunch 
24-02 Lezing drugs en het brein 
 
In totaal heeft SPiN vanaf 4 oktober 2010 tot en met 24 februai 2011 36 activiteiten georganiseerd, 
waarvan zes studie-,  zeventien sociale-, vijf werkveld-, en zes SPiNgerelateerde activiteiten. Ook is er 
één reis en één uitwisseling georganiseerd. 
 
Noemenswaardige activiteiten die SPiN dit jaar nog organiseert zijn onder andere: het congres, 
Experience your Future, Therapieëndag, de studiereis en een stedentrip. 
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NAWOORD 

Dit document is opgesteld met het doel om het afgelopen halfjaar te evalueren. De blik op de 
toekomst is daarbij zeer zeker niet uit het oog verloren. Van zowel fouten als successen kan geleerd 
worden om in het aankomend half jaar nog meer van de doelstellingen uit het beleid uit te voeren. 
Hopelijk is het voor u als lezer duidelijk geworden wat SPiN tot nu toe in dit verenigingsjaar heeft 
weten te bereiken. 
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BIJLAGE 
Verdeling Actieve leden in studiejaren over commissies 2010-2011 

    Eerstejaars Tweedejaars Derdejaars 
> 
Vierdejaars 

Commissie % % % % 
 Acquisitie   50 50   
            
Activiteiten 33 50 17   
            
Almanak   25 50 25   
            
Boeken   43 29 29 
            
Congres   17   67 17 
            
Feest   50 33   17 
            
Training& 
Informatie 17   67 17 
            
Lezing & Excursie 50 50     
            
Oriëntatie 12   38 50 
            
Promotie   29 14 29 29 
            
Skireis     67 33   
            
SocialCie   50   17 33 
            
Sport   67 17 17 
            
Stedentrip 17 50 33   
            
Studiereis   50 50   
            
Tijdschrift 14 29 43 14 
 
Totalen 
  Eerste Tweede Derde > Vierde   
Totaal 18 34 30 15 Aantal 
  19 35 31 15 Percentage 
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