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1. Voorwoord 
 

Geachte Algemene Leden Vergadering,  
 
Voor u ligt het secretarieel halfjaarverslag van het IVe bestuur der Studievereniging Psychologie in 
Nijmegen. In dit document wordt teruggeblikt op de maanden oktober 2011 tot en met februari 2012 
en het door het bestuur geschreven beleid. Door middel van dit verslag tracht het bestuur u te laten 
zien in hoeverre zij hun beleid tot nu toe hebben kunnen verwezenlijken en welke koers zij vanaf 
heden van plan zijn te zullen varen. Dit document bevat beschrijvingen van de stand van zaken die 
een indruk geven van SPiN’s huidige positie. Daarnaast bevat dit document een aantal conclusies met 
betrekking tot zaken die volgens het bestuur een andere benadering of invulling behoeven. Het 
bestuur is voornemens in grote mate haar eerder geschreven beleid ook in de tweede helft van dit 
verenigingsjaar te zullen volgen. Maar, door het nieuwe parttime besturen, zal ervoor gekozen 
worden aan sommige zaken minder belang te hechten dan in eerste instantie gekozen was. Het 
bestuur hoopt hierbij op uw begrip. Hoewel het parttime besturen zeker zijn invloed heeft op de 
mate waarin het eerder geschreven beleid uitvoerbaar gebleken is, wil het bestuur benadrukken dat 
de combinatie besturen en studeren goed mogelijk is en dat er in de eerste paar maanden absoluut 
een aantal successen geboekt zijn. Het bestuur heeft tot op heden met veel plezier gewerkt aan het 
tot uitvoering brengen van hun beleid en kijkt er naar uit haar bevindingen met u te delen.  
 
Met vriendelijke groet, 
Het IVe bestuur der Studievereniging Psychologie in Nijmegen 
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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. In haar derde jaar bereikte SPiN een ledenaantal van 1502 leden. 
Afgelopen jaar is dit aantal verder gestegen en inmiddels telt SPiN ongeveer 1666 leden. SPiN heeft 
de afgelopen paar jaar dus een grote groei doorgemaakt en is op dit moment één van de grootste 
verenigingen van Nijmegen. 
 
De groei van de afgelopen jaren is te verklaren door dezelfde zaken als afgelopen jaar: 

- Het lidmaatschap loopt automatisch door. Ondanks de mogelijkheid tot stopzetten maken 
veel leden hiervan geen gebruik. Vermoedelijk komt dit doordat de kosten van het 
lidmaatschap betrekkelijk laag zijn terwijl je er veel voor terug krijgt in de vorm van korting 
op – of gratis activiteiten. 

- 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 48 alumni. Ten opzichte van vorig jaar is dit een stijging van 
15 leden. 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 130 actieve leden. Vorig jaar betrof dit een aantal van 93. Vorig jaar was 
het actieve leden aantal tien leden minder dan het jaar daarvoor, doordat er drie commissies minder 
waren (16 in plaats van 19). Dit jaar zijn er 21 commissies. Deze stijging in het aantal commissies 
zorgt voor een stijging in het actieve leden aantal. Daarnaast zitten de commissies gemiddeld 
genomen iets voller dan vorig jaar. Vorig jaar had een gemiddelde commissie 5.8 leden, dit jaar is dit 
6.2 leden. Omdat een parttime bestuur onder andere inhoudt dat het bestuur meer taken door 
actieve leden zal laten doen, is het absoluut positief dat er zoveel leden zijn die hun steentje bij 
willen dragen aan de vereniging. Er is wel eens gepleit voor kleinere commissies, omdat dit zou 
zorgen voor een betere organisatie. Het bestuur heeft tot nu toe geen problemen ervaren met de 
vollere commissies.  

 
2.2 Correspondentie 
Nieuwsbrief 
Iedere maand wordt de SPiN-nieuwsbrief per mail gestuurd naar alle leden. De eerste brief is pas in 
december verzonden. Het maken van de nieuwsbrief kost de secretaris relatief veel tijd, doordat 
HTML een niet efficiënte methode betreft. Omdat het bestuur de nieuwsbrief wel een belangrijke 
manier van informatievoorziening vindt voor de leden, besluit zij de nieuwsbrief te behouden, 
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ondanks dat dit in het begin van het jaar wat opstart problemen kan opleveren. Een oplossing 
hiervoor kan zijn dat de secretaris van het voorgaande bestuursjaar de nieuwsbrief van september en 
oktober nog zal maken voor het nieuwe bestuur. Ook wordt er gepleit voor extra aandacht aan het 
maken van de nieuwsbrief tijdens de inwerkperiode. Aan het maken van de nieuwsbrief zal tijdens de 
inwerk periode extra aandacht besteedt worden.  
 
Kerstgroet  
Als blijk van waardering hebben alle actieve leden in december een kerstkaart ontvangen. Ook zijn er 
naar alle oud bestuursleden en belangrijke zakenrelaties kerstkaarten gestuurd. 
 
Verjaardagskaartjes  
Het streven was om alle actieve leden een verjaardagskaart te sturen. Het is echter niet gelukt om dit 
op tijd te doen. Omdat dit door het bestuur toch als een waardevol punt beschouwd wordt, zullen 
jarige leden vanaf nu een kaart ontvangen. 

 

2.3 Website 
In aanvulling op veranderingen in de voorgaande jaren zijn er dit jaar wederom een aantal nieuwe 
functies aan de website toegevoegd. Zo is er een koppelsysteem voor bijlesgevers en bijlesnemers 
ontwikkeld en een inschrijfsysteem voor studiegroepen. Daarnaast is het vanaf nu mogelijk om een 
vinkje te zetten wanneer SPiN-leden hun lidmaatschapsticker opgehaald hebben. In verband met de 
boekverkoop in blokken zijn de boeken die te koop zijn nu niet meer ingedeeld per jaar, maar per 
blok. Ook worden automatisch elektronische verjaardagskaarten verstuurd naar alle leden via de 
website. Daarnaast zal het binnenkort mogelijk zijn om Duitse studenten te registreren via de 
website, zodat het ledenaantal in een keer bepaald kan worden. 
 
Tijdens het maken van aanpassingen op de website heeft de agendafunctie er tijdelijk uitgelegen. 
Gelukkig heeft de webmaster dit defect kunnen verhelpen. Hierdoor is de website gedurende een 
periode van één à twee weken niet up to date geweest. 
 
Wat betreft het gebruik van de website laat het vierde bestuur weten dat de volgende pagina’s van 
de website het meest bezocht worden: Agenda, Nieuws, Fotoboek. Om een beeld te schetsen van 
het aantal bezoekers dat de website trekt zijn er in de laatste twee weken van januari 1233 unieke 
bezoekers op de website geweest. Zij bekeken ongeveer 19 verschillende pagina’s per bezoek. 
 

3. Parttime besturen 
 

Dit jaar is er een start gemaakt met het parttime besturen van de vereniging. Op dit moment denkt 
het bestuur een invulling van haar functies gevonden te hebben die past bij een parttime bestuur. 
Parttime besturen houdt niet persé in dat er minder energie in de vereniging gestoken wordt, maar 
juist dat de bestuursleden bewust ruimte maken voor hun studie. Dit komt tot uiting in bijvoorbeeld 
het inlassen van één studiedag per week, waarop een bestuurslid niet gestoord mag worden voor 
bestuurszaken, maar de tijd heeft om zich te focussen op studie. Het bestuur is van mening dat het 
parttime besturen van de vereniging absoluut mogelijk is. Met het oog op volgend jaar denkt zij dat 
zeven bestuursleden de balans tussen studie en bestuur nog net iets beter zullen kunnen maken. Ook 
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denken zij dat het mogelijk is het verplichte aantal studiepunten te kunnen halen voor de 
voorwaardelijke bestuursbeurzen volgend jaar. 
 

4. Naleving beleid, algemene maatregelen 
 

4.1 Efficiëntiebevorderend  
Minder Activiteiten 
Een van de eerst genoemde doelen van het beleid der SPiN was het terugbrengen van het aantal 
activiteiten. Van 3 oktober 2011 tot en met 16 februari 2012 hebben er tot nu toe 38 activiteiten 
plaatsgevonden. Hiervan waren 23 activiteiten ‘reguliere’ activiteiten voor zowel leden als niet-leden. 
Hierbij kan gedacht worden aan bijvoorbeeld feesten en lezingen. Daarnaast werden 9 activiteiten 
voor alleen leden georganiseerd. Hieronder vallen ALV’s en promotieactiviteiten. Er werden 2 
activiteiten georganiseerd voor alleen actieve leden. Tot slot waren er nog vier overige activiteiten. 
Dit zijn de constitutieborrel, heidag en twee borrels die onderdeel uitmaakten van reizen. We 
verwachten dat er nog 59 activiteiten bij zullen komen tot en met oktober 2012. Dit is inclusief ALV’s, 
borrels bij reizen en bestuursvoorlichtingen. Indien al deze activiteiten haalbaar blijken, zullen er iets 
meer activiteiten georganiseerd worden dan in het beleid genoemd staat. Het streven zal zijn om 
minimaal 52 activiteiten te organiseren. Hieronder vallen reguliere activiteiten en activiteiten voor 
actieve leden. 
 
Digitale inschrijving activiteiten 
Onderzocht zou worden of inschrijving voor activiteiten digitaal mogelijk gemaakt kan worden. 
Momenteel wordt de digitale inschrijving onderzocht. De webmaster heeft een basissysteem 
ontwikkeld voor inschrijving. Er is contact opgenomen met een externe partij die de betaling online 
mogelijk zou kunnen maken. Het onderzoek vordert gestaag en naar verwachting zal in de komende 
paar maanden gekeken worden of een koppeling tussen verschillende systemen mogelijk is. 
Wanneer blijkt dat het systeem gebruiksvriendelijk is en voordelen oplevert zal het vervolgens 
ingevoerd worden. 
 
Afwentelen van bestuurstaken op actieve leden  
Een parttime bestuur houdt onder andere in dat er minder tijd beschikbaar is voor bestuursleden om 
bestuurstaken te doen. Om hierin tegemoet te komen is gekeken naar taken die niet persé door het 
bestuur gedaan hoeven worden.  
Het bestuur heeft hierbij gekozen voor de taken foto’s maken op activiteiten en het organiseren van 
de ALV. Voor de foto’s is één persoon aangewezen binnen de Promotiecommissie. Tot nu toe heeft 
het laten maken van foto’s door een commissielid niet veel meer tijd opgeleverd voor het bestuur. 
Het aanstellen van een aparte fotograaf voor activiteiten is dus niet nodig.   
Voor het organiseren van de ALV is de ALV-commissie opgericht. Deze commissie organiseert de 
gehele ALV en levert hierbij ook de technisch notulist en technisch voorzitter. Deze commissie 
scheelt het bestuur erg veel tijd. De ALV commissie loopt uitstekend en haalt alle deadlines op tijd.  
 
Naast bovengenoemde taken wordt er momenteel ook actief nagedacht over de rol van de 
Boekencommissie. Aangezien zij door de boekverkoopblokken minder tijd actief aan boekverkoop 
besteden wordt er nu onderzocht of zij in deze tijd ook andere taken toe zouden kunnen voegen aan 
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hun takenpakket. Er is aan hen voorgelegd om te helpen bij het organiseren van de themamiddagen 
in de SPiN-kamer, zoals bijvoorbeeld de tosti middag. Hoofdtaak zal echter de boeken- en 
samenvattingenverkoop blijven. 
 
Openingstijden  
Om een goed werkklimaat te kunnen realiseren heeft het IVe bestuur der SPiN de openingstijden van 
de SPiN-kamer aangepast. Doordeweeks heeft de SPiN-kamer tussen 12.00 en 14.00 een sociale 
functie. Tijdens deze uren is iedereen welkom. Bestuursleden houden zich tijdens deze uren bij 
voorkeur voornamelijk bezig met hun leden. De overige uren heeft de kamer een kantoorfunctie. 
Hierbij geldt dat leden alsnog welkom zijn op de SPiN-kamer zolang zij het kantoorklimaat 
handhaven.  
Uitvoering van dit streven is slechts gedeeltelijk gelukt. Wanneer de openingstijden op bovenstaande 
manier gehandhaafd worden, heerst er een rustig werkklimaat buiten de sociale openingstijden van 
12.00-14.00 uur. De tijden worden echter op een informele manier gehandhaafd, waardoor het 
onderscheid tussen kantoorfunctie en sociale functie niet altijd duidelijk is. De prioriteit gaat uit naar 
de leden, of dit nou om serieuze of sociale zaken gaat. Het onderscheid zou duidelijker moeten 
worden gehandhaafd en de sociale interesse en interactie zou meer gecentreerd moeten worden 
tussen 12.00 – 14.00 uur. Dit zal tevens voorkomen dat er tussen 12.00 en 14.00 toch doorgewerkt 
moet worden door een bestuurslid omdat andere taken daarvoor of daarna anders niet afkomen. 
Het bestuur zal proberen meer duidelijkheid te bieden omtrent deze tijdsregeling naar de leden toe 
en de regels met gepaste flexibiliteit blijven handhaven.  
 
Omtrent de openingstijden algemeen is in praktijk de kamer vaak geopend van 10.00 tot 17.00 uur. 
De officiële openingstijden zijn echter van 10.30 tot 15.00 uur. Gedurende deze tijden is het luik ook 
altijd geopend. Het bestuur ziet het als een positief punt dat er blijkbaar ondanks de parttime insteek 
van het bestuur toch voldoende ruimte is om beschikbaar te zijn voor vragen van leden.  Hier aan 
toegevoegd kan worden dat uit de enquête blijkt dat 53% van de leden de openingstijden van de 
kamer ruim genoeg vindt.  
 
Boeken en samenvattingenverkoop  
In 2011 – 2012 zou gestart worden met het verkopen van de boeken in afgebakende blokken.  
De verkoop van boeken in blokken en het opkopen van samenvattingen heeft gezorgd voor een 
daling van de werkdruk van de penningmeester. Door infrastructurele problemen heeft het bestuur 
echter niet de boekverkoopblokken aan kunnen houden zoals in eerste instantie gepland was. Het 
bestuur heeft op deze momenten niet geschroomd om extra boekverkoop momenten in te lassen. Bij 
het verkopen van boeken is het bestuur van meerdere factoren afhankelijk, zoals van docenten om 
het aantal boeken dat nodig is in te kunnen schatten en van de leverancier om het aantal boeken 
daadwerkelijk op tijd te leveren. Als er aan een van de kanten iets mis gaat, is de boekverkoop er de 
dupe van. Dit heeft gevolgen voor de blokken.  
 
Het verkopen van boeken in vooraf vaststaande blokken heeft in praktijk een aantal nadelen. Ten 
eerste blijkt dat de blokken zoals vastgesteld praktisch niet altijd haalbaar zijn. Daarnaast lijkt het 
voor de leden een erg grote stap. Nog steeds is voor veel leden onduidelijk op welke momenten de 
boeken verkocht worden, ook al staat dit doorgaans duidelijk op de website vermeld. Ook wordt het 
in de nieuwsbrief vermeld, op blackboard gezet en worden er af en toe herinneringsmailtjes 
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gestuurd. Een oplossing voor dit probleem zou kunnen zijn het meer gestructureerd sturen van 
mailtjes op vaste momenten. Het bestuur wil vanaf nu elke eerste dag van de boekverkoop een 
herinneringsmail sturen aan alle leden. Tevens wordt er onderzoek gedaan naar een SPiN-applicatie 
voor telefoons met internet. Hiermee kunnen gratis berichtjes verstuurd worden over de 
boekverkoop. Het bestuur hoopt hiermee eventuele onduidelijkheden over de boekverkoop te 
kunnen verminderen.  
 
Ondanks dat er een aantal nadelen aan de boekverkoop in blokken zit, wil het bestuur deze koers 
doorzetten. De boekverkoop in blokken kent namelijk ook een aantal voordelen. Zo is er aanzienlijk 
minder werk voor de penningmeester; de dagstaten kosten slechts twee weken per periode wat 
meer tijd, en verder kost dit geen tijd of beperkte tijd (wanneer er bijvoorbeeld één boek naverkocht 
wordt). Daarnaast is ook gebleken dat de Boekencommissie tijd over houdt in de perioden dat er 
geen boeken verkocht worden. Naar aanleiding hiervan wil het bestuur eventueel bestuurstaken 
afwentelen op de boekencommissie, zoals reeds genoemd is. 
 
Samenvattingen worden elke dag verkocht tussen 10.30 en 13.30 uur. Het bestuur heeft een aantal 
samenvattingen opgekocht. Er is hierbij echter niet gecontroleerd of de samenvattingen nog 
voldeden aan de kwaliteitseisen. Over sommige samenvattingen, zoals over Algemene Inleiding in de 
Psychologie, zijn daarom klachten gekomen over bijvoorbeeld niet kloppende hoofdstukken. Aan het 
eind van het jaar zal het huidige samenvattingsysteem geëvalueerd worden. Daarnaast zal dit jaar de 
kwaliteit van samenvattingen gecontroleerd worden en eventueel verbeterd.  
 

4.2 Kwaliteitsbevorderend  
Verbetering van activiteiten  
Het uitgangspunt voor het IVe bestuur was dit jaar ‘kwaliteit boven kwantiteit’. Hiermee legt het 
bestuur de nadruk op kwalitatief goede activiteiten. Het bestuur dacht dat meer tijd voor het 
organiseren van een activiteit, de kwaliteit zou bevorderen.  
Het definiëren van kwaliteit en het meetbaar maken hiervan is echter erg moeilijk. De aanname van 
het bestuur is dat de definitie van kwaliteit de som is van de opkomst, de mening van de commissie, 
de mening van de deelnemers en bestuursevaluaties. 
 
Wij hebben alle activiteiten die tot nu toe plaats gevonden hebben nogmaals bekeken.  Er lijkt ten 
opzichte van vorig jaar geen daling of stijging in de opkomst. Het IVe bestuur zal de bestaande 
database met opkomst getallen gaan aanvullen met cijfer waarderingen die uit de enquête komen. 
Een belangrijk punt in het bevorderen van kwaliteit is planning. Bij de planning van activiteiten wordt 
dit jaar rekening gehouden met tentamens. Daarnaast wordt in de planning rekening gehouden met 
promotietijd.  
 
Via de halfjaarlijkse enquête is een gemiddeld cijfer berekend voor een selectie van de 
georganiseerde activiteiten. Gemiddeld scoren activiteiten een 7,2. Het bestuur is tevreden met dit 
cijfer, maar streeft er toch naar om dit gemiddelde aan het einde van het jaar verbeterd te zien. Het 
neerzetten van kwalitatief goede activiteiten betekent een constant streven naar verbetering.  
 
Het bestuur heeft vanaf december elke activiteit kritisch geëvalueerd volgens een aantal standaard 
punten, te weten: promotie, voorbereiding, taakverdeling, opkomst, inhoud activiteit, verbeter & 
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positieve punten.  Voor de Social Media bijeenkomst bijvoorbeeld, die plaats vond op 29 november, 
is gepromoot via facebook, de website en posters. Ter voorbereiding is er koffie en thee gehaald 
door de commissie en zijn er sprekers geregeld. Er zijn 32 mensen bij deze activiteit aanwezig 
geweest. Het lokaal zal vol en het was inhoudelijk een geslaagde activiteit die goed bij deze 
commissie past. Op deze manier probeert het bestuur de kwaliteit van verschillende activiteiten vast 
te leggen. 
 
Bevordering betrokkenheid  
Voor het bevorderen van de betrokkenheid had het IVe bestuur een aantal maatregelen op het oog die 
het voornemens was te nemen. Er zal per maatregel besproken worden in hoeverre dit de 
betrokkenheid lijkt te bevorderen.  
 
Een van de maatregelen was de afgebakende sociale functie van de SPiN-kamer tijdens de pauze. 
Tijdens de pauze is de kamer vaak drukbezocht. We zien op dit moment verschillende gezichten 
terug op de SPiN-kamer. Het bestuur zou er op moeten letten om tijdens de pauze nog meer 
beschikbaar te zijn voor de leden.  
 
Een andere maatregel was het verkopen van tosti’s om mensen naar de kamer te trekken. Er zou 
hiernaar onderzoek gedaan worden om te kijken in hoeverre dit mogelijk is. In de eerste paar 
maanden is gebleken dat dagelijkse tostiverkoop onhaalbaar blijkt. Het is organisatorisch niet 
mogelijk om tosti’s te verkopen, omdat het voorbereiding vergt in verband met het elektriciteitsnet 
en omdat er meer dan één bestuurslid voor op de kamer aanwezig moet zijn. Rekening houdend met 
het elektriciteitsnet en concurreren met bijvoorbeeld het Gerecht houdt dit in dat het aantal 
tostimiddagen dat per jaar georganiseerd kan worden beperkt is.  
 
Ook zou het bestuur een keer per maand themamiddagen gaan organiseren. Er zijn tot nu toe twee 
themamiddagen geweest. De eerste heeft plaatsgevonden in december en betrof het schoenzetten 
op de SPiN-kamer. Hierbij hebben ongeveer 80 leden hun schoen gezet. Onder dit aantal bevonden 
zich zowel actieve leden als  gewone leden. De tweede thema middag heeft plaatsgevonden in 
januari en dit betrof een gratis tostimiddag. Dit was een groot succes waarbij ongeveer 100 mensen 
een tosti zijn komen halen. De volgende themamiddag zal zijn in het kader van de Ragweek en gaat 
plaats vinden op 13 maart. De invulling hiervan zal een veiling zijn. Themamiddagen worden door het 
bestuur als succesvol beschouwd omdat ze veel mensen naar de SPiN-kamer lijken te trekken die 
normaal gesproken niet zo maar langs komen. 
 
Om met oud besturen der SPiN te brainstormen en tot nieuwe ideeën voor de vereniging te komen, 
alsmede om de betrokkenheid van oud-bestuursleden te behouden, heeft het bestuur een heidag 
georganiseerd.  
Deze heeft plaats gevonden op 14 januari. Tijdens deze heidag zijn het verleden, heden en de 
toekomst van SPiN eens goed onder de loep genomen. Belangrijke zaken die hierbij naar voren 
gekomen zijn, zijn onder andere de noodzaak van het aanleggen van een database en een meer-
jarenvisie voor SPiN. De heidag blijkt een goede manier te zijn om een huidig bestuur inzicht te 
verschaffen in een meer lange termijn visie voor SPiN. Daarnaast kan een bestuur erg veel leren van 
oud bestuursleden. De conclusies van de Heidag zijn in een kort verslag naar de deelnemers 
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opgestuurd. Dit verslag zal ook bij de overdracht meegegeven worden aan het volgende bestuur. De 
belangrijkste conclusies zullen opgenomen worden in het jaarverslag.   
 
SPiN zal voor het eerst in haar geschiedenis een eerstejaarsweekend organiseren. De organisatie van 
dit weekend is inmiddels gestart.  De commissie is zich aan het oriënteren op een geschikte locatie.  
 
Het bestuur zou onderzoek gaan doen naar het uitbreiden van het merchandiserassortiment van SPiN 
met het oog op het verhogen van de naamsbekendheid van de vereniging. Tot nu toe is het bestuur 
hier nog niet aan toegekomen. Hoewel zij van mening zijn dat uitbreiden van het 
merchandiserassortiment inderdaad kan bijdragen aan het verhogen van de naamsbekendheid van 
SPiN, vinden zij het belangrijker hun naamsbekendheid in eerste plaats te danken aan kwalitatief 
goede activiteiten en sponsorcontacten. Voor het komende halfjaar zal het bestuur niet meer actief 
op zoek gaan naar nieuwe merchandise, maar wel passief geïnteresseerd blijven. Mocht er zich een 
mogelijkheid tot uitbreiding voordoen dan zal het bestuur hiervoor openstaan. 
 
Er zou ook worden onderzocht of het mogelijk is om naast papieren kerst- en verjaardagskaarten 
naar actieve leden ook e-cards, digitale verjaardagskaarten, te sturen aan ál onze leden. De 
webmaster heeft hier naar gekeken en de e-cards zullen binnenkort gereed gemaakt worden. Ook 
zijn de eerste verjaardagskaarten voor actieve leden inmiddels verstuurd. Het blijkt organisatorisch 
moeilijk om de verjaardagskaarten precies op tijd te sturen. De kerstkaarten zijn wel op tijd verstuurd 
en zijn door de actieve leden goed ontvangen.  In de jaarplanning voor een nieuw bestuur zullen wij 
het maken van foto’s voor officiële doeleinden zoals website en kaarten, opnemen in de zomer 
voorafgaand aan het bestuursjaar.  
 
Werving van bestuursleden  
In december heeft de eerste bijeenkomst voor interesse in het bestuur plaatsgevonden. Er zijn elf 
actieve leden naar deze bijeenkomst gekomen. Na de bijeenkomst was er nog borrelgelegenheid 
waarbij ook een aantal oud bestuursleden aanwezig waren om vragen te beantwoorden. Naar 
aanleiding van deze bijeenkomst zijn de eerste meeloopdagen georganiseerd. Voor elke van de zeven 
functies was minstens één geïnteresseerde. De meeloopdagen hebben plaatsgevonden eind januari 
en begin februari. Op dit moment is het belangrijk dat het bestuur de interesse van de leden behoudt 
en dat er goed onderzocht wordt of de maatregelen van de overheid hun interesse zou kunnen doen 
afnemen. Het bestuur zal ‘Wat zijn de Plannen’ goed in de gaten houden en hierover de 
geïnteresseerden indien noodzakelijk informeren. Binnenkort zal er net als vorig jaar een wat 
uitgebreidere meeloopdag georganiseerd worden waarbij geïnteresseerden samen na kunnen 
denken over een mogelijk beleid. Op dit moment is het bestuur bezig met het samenstellen van een 
sollicitatiecommissie, deze zal binnenkort aan de ALV gepresenteerd worden. 
 

5. Naleving beleid, functies van de vereniging 
 

5.1 Onderwijs  
SPiN zal in het jaar 2011-2012 doorgaan met het uitoefenen van de onderwijsfunctie. Dit  
betekent dat net zoals in de voorgaande jaren SPiN ervoor zal zorgen dat  
psychologiestudenten die verdieping zoeken op het reeds aanwezige curriculum, dit bij de  
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vereniging kunnen vinden.   
 
Activiteiten  
Tot nu toe hebben er acht onderwijsgerelateerde activiteiten plaatsgevonden. Welke dit waren zult u 
lezen in het overzicht van de activiteiten. Er zullen dit jaar nog excursies volgen, lezingen en een 
congres. Studiegerelateerde activiteiten krijgen gemiddeld een 7,3 van de leden. Tijdens de heidag is 
de zorg uitgesproken dat studiegerelateerde activiteiten vooral gericht zijn op eerste en tweedejaars 
studenten en dat derdejaars studenten de activiteiten mogelijk minder prikkelend vinden. Om deze 
reden zullen studiegerelateerde commissies vanaf nu geadviseerd worden om zich ook te richten op 
onderwerpen die aansluiten bij derdejaarsvakken of masteronderwerpen. 
 
HersenSPiNsels  
Er zijn tot nu toe twee edities HersenSPiNsels uitgegeven. In de HersenSPiNsels komen de drie 
functies van SPiN naar tevredenheid van het bestuur terug. De eerste editie kwam wat later dan 
gehoopt door organisatorische problemen. Om deze late start komend jaar te voorkomen zal de 
commissie aan het eind van het collegejaar opgestart worden voor het jaar daarna. Uit de enquête 
blijkt verder dat ongeveer 70% de HersenSPiNsels leest. Vooral studie- en werkveldgerelateerde 
artikelen worden veel gelezen, maar ook de column van Jules Ellis is populair.  
 
Universiteitsorganen  
Er zou één bestuurslid plaats nemen in de Opleidingscommissie (OLC), dit is de penningmeester 
geworden. Hij gaat naar vergaderingen en staat eventueel open voor initiatieven die in de OLC 
ontstaan ter ondersteuning van de SPiN-leden. Zo heeft SPiN bijvoorbeeld aangeboden om een rol te 
spelen rondom het evaluatie proces. Tot nu toe heeft de OLC voor SPiN nog geen concrete zaken 
opgeleverd. Het bestuur blijft het echter belangrijk vinden om zitting te nemen in de OLC, omdat een 
belangrijke functie van SPiN het onderwijs is. De OLC is een van de meest directe verbindingen met 
het onderwijs die SPiN heeft. Het bestuur is er van overtuigd dat het zinvol is een bestuurslid zitting 
te laten nemen in de OLC, omdat deze beter op de hoogte is van wat er binnen de vereniging speelt 
dat actieve leden. Daarnaast heeft een bestuurslid de mogelijkheid om proposities aan de OLC direct 
om te zetten in daden binnen SPiN. 
 
Het onderwijsinstituut (OWI) is ook een belangrijke relatie voor SPiN. Momenteel houdt de relatie 
met het OWI in dat SPiN regelmatig contact heeft met het OWI. Op dit moment is de relatie echter 
vrij eenzijdig en neemt SPiN vooral contact op met het OWI. Het is wenselijk als het OWI andersom 
ook hulp vraagt van SPiN, aangezien SPiN een grote hoeveelheid studenten kan bereiken. SPiN wil 
nog met het OWI in gesprek gaan om te peilen wat de visie van het OWI op SPiN is, dit zal in de 
komende maanden gerealiseerd worden. SPiN heeft dit jaar geholpen bij de alumni dag en bij de 
Propedeuse uitreiking. Er wordt tevens gekeken of SPiN een rol kan gaan spelen bij 
voorlichtingsdagen voor middelbare scholieren. Het OWI is belangrijk voor SPiN omdat zij een rol 
kunnen spelen bij het promoten van grote activiteiten. 
 
Internationalisering  
Afgelopen paar maanden is het buddysysteem ter ondersteuning van de internationale koers die de 
universiteit heeft ingeslagen van de grond gekomen. Het is later op gang gekomen dan wenselijk, 
maar het loopt nu goed. De reden dat dit later is opgestart is dat de taken van commissaris onderwijs 
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ondergebracht zijn bij de penningmeester. Deze heeft zich in het begin voornamelijk gefocust op de 
begroting. Er hebben afgelopen maanden vier buddykoppels meegedaan aan het project. Binnenkort 
zullen er voor een nieuwe groep internationale studenten nieuwe buddy’s gezocht worden. Er zijn 
evaluatieformulieren rond gestuurd naar de deelnemers, maar daarop heeft maar één koppel 
gereageerd. De internationale studente was erg tevreden, maar had graag meer informatie gehad 
over hoe alles op de universiteit in Nijmegen werkt. Ook gaf deze studente aan graag eerder contact 
te willen hebben met haar buddy. Met het oog op komend jaar zal het een belangrijke taak zijn van 
de commissaris onderwijs om de buddy’s meteen in september te koppelen. Doordat commissaris 
onderwijs als het goed is een aparte functie wordt, moet dit geen probleem meer zijn. Het doel dat 
buddy’s hebben is het wegwijs maken op de universiteit en in Nijmegen van internationale 
studenten. Zo hebben zij een aanspreekpunt waar ze terecht kunnen met vragen. Tevens zal van te 
voren aangekondigd worden dat er een evaluatie ronde zal volgen. Evaluatie formulieren zullen 
handmatig uitgereikt worden op bijvoorbeeld een speciaal voor buddy’s georganiseerde activiteit. 
SPiN is er trots op deze rol te kunnen vervullen. Voor de buddy’s zelf biedt het een kans om 
internationale contacten op te doen en zichzelf te ontwikkelen.  
 
Studiebegeleiding  
Vorig jaar heeft het derde bestuur der SPiN voorwerk gedaan om dit jaar de waardevolle taak van 
studiebegeleiding op zich te kunnen nemen. Er is gebleken dat het implementeren van 
studiebegeleiding bij SPiN nog verder uitgezocht diende te worden. Er is onderzoek verricht naar de 
beste tijdsduur voor een begeleidingssessie en de beste kosten voor een bijlesnemer. Ook zijn er 
contracten opgesteld die er voor zorgen dat er gecontroleerd kan worden op kwalitatief goede 
bijlesgevers en daarnaast op de inzet van bijlesnemers. Onlangs is het project van start gegaan. Ons 
doel was om in ieder geval de eerstejaars studenten te kunnen voorzien van bijles op het moment 
dat statistiek 1 zou beginnen. Met enige vertraging is bijles voor de cursus Statistiek 1 vanaf heden 
mogelijk. 
 
Boekenverkoop  
Boeken worden verkocht met korting. We zijn echter nog op zoek naar een manier waarop we 
minder risico lopen op de boete die mogelijk gepaard zou kunnen gaan met de huidige wijze van 
boeken verkopen. Deze boete kan gegeven worden wanneer een bedrijf zoals Studystore een klacht 
in zou dienen over de manier waarop wij boeken verkopen. Er wordt niet actief gecontroleerd, dus 
hoewel onderzoek naar boekenverkoop absoluut noodzakelijk is, is acute actie niet noodzakelijk. 
 
Boekentips  
Onlangs zijn alle docenten van psychologie gemaild met de vraag of zij nog boekentips hebben voor 
de lijst met additionele literatuur. In de loop van het jaar zullen reacties van de docenten gebruikt 
worden om de lijst met additionele literatuur up to date te maken. 
 

5.2 Werkveld  
In het beleidsplan is de intentie uitgesproken dat SPiN ongeveer vijftien activiteiten zal organiseren 
om te faciliteren dat de bachelorpsychologiestudenten zich een goed beeld kunnen vormen van het 
latere werklandschap en om vaardigheden te ontwikkelen die van pas komen in het latere werkveld.  
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Tot op heden zijn er twee activiteiten georganiseerd die in dit straatje passen. Deze activiteiten zijn 
tevens terug te vinden in het activiteitenoverzicht. De reden dat er nog maar twee activiteiten 
plaatsgevonden hebben, is omdat commissies wat opstart problemen hebben ervaren. In de 
komende maanden staan er zes werkveld gerelateerde activiteiten gepland. Dit jaar zullen in totaal 
nog ongeveer tien activiteiten, waaronder Experience Your Future en Therapieëndag, volgen. 
Daarnaast moet de kanttekening geplaatst worden dat sommige activiteiten zowel onder 
studiegerelateerd, als onder werkveldgerelateerd vallen. De categorisatie is nu mogelijk wat 
ongelukkig gekozen. Het is niet geheel onwenselijk dat werkvelgerelateerde activiteiten pas in de 
tweede helft van het collegejaar plaats vinden omdat studenten zich dan pas gaan oriënteren op wat 
zij volgend jaar willen doen. 
 

5.3 Sociale functie  
Dit jaar worden net zoals de vorige jaren weer SPiN-feesten, een gala, reizen, sportevenementen en 
andere activiteiten georganiseerd om de sociale functie van de vereniging te vervullen. Tot op heden 
zijn er 13 sociale activiteiten neergezet, waaronder 4 feesten, het gala en activiteiten als een 
kickboksles en een SPiN-cantus. Deze jaargang worden ook weer activiteiten georganiseerd die 
speciaal gericht zijn op de actieve leden. Deze door de SocialCie georganiseerde activiteiten hebben 
tot op heden een hoge opkomst en zijn dus een succes te noemen. 
 
Er worden dit jaar ook voor SPiN nieuwe organisaties op poten gezet. De SPiN-commissie is inmiddels 
gestart met de organisatie van het eerstejaarsweekend, dat plaats zal vinden in een van de eerste 
maanden van 2012-2013. Nadat eerst een organisatiestructuur geformuleerd is door de Taskforce 
lustrum, zal ook de organisatie van het lustrum van start gaan. De organisatie van deze twee 
evenementen zal goed gemonitord worden gedurende de rest van dit jaar.  
 
Wat betreft de verdeling van deze drie functies blijkt uit de halfjaarlijkse enquête dat er onder de 
leden meer behoefte is aan werkveld gerelateerde activiteiten.  
 

6. Naleving beleid, ondersteuning van de vereniging 

 

6.1 Commissies  
Communicatie 
De afgelopen jaren is gebleken dat de communicatie tussen commissies onderling en het bestuur niet 
altijd optimaal verlopen is. Daarom wilde het IVe bestuur een wijziging in de commissiestructuur 
aanbrengen. Het bestuur heeft een extra functie van commissaris communicatie toegevoegd. Zoals 
beschreven in het beleid is de commissaris communicatie eindverantwoordelijk voor communicatie 
met de promotiecommissie en carrière & acquisitie commissie.  
 
In de praktijk werkt de communicatie nu als volgt: de aanvragen aan de promotiecommissie en de 
Carrière & acquisitie commissie worden doorgaans op tijd gedaan. Hoewel er in het begin een aantal 
taakwijzigingen plaats gevonden hebben in het pakket van de commissaris communicatie en de 
secretaris, is het bestuur inmiddels van mening dat de verschillende functies met hun taken 
functioneel zijn in hun onderscheid.  
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Omdat communicatie tussen zoveel verschillende commissies toch moeilijk blijkt, heeft het bestuur 
een oplossing bedacht, namelijk een online communicatiesysteem. Dit systeem houdt in dat 
commissies de benodigde stappen digitaal bij kunnen gaan houden en dat de Promotiecommissie en 
Carrière- en Acquisitie commissie via dat systeem de benodigde gegevens kunnen opzoeken. Op deze 
manier kunnen promotie en acquisitieaanvragen gestroomlijnder gaan plaatsvinden. Het systeem is 
momenteel in ontwikkeling. Zodra het systeem af is zal het een testfase ondergaan. Het systeem 
moet een oplossing bieden voor het vele mailverkeer dat er op dit moment tussen de commissies 
van toepassing is. Het zal bijvoorbeeld het terug mailen gaan vervangen door simpele status updates. 
Het bestuur denkt dat dit communicatiesysteem een oplossing kan bieden voor de huidige 
problemen in de communicatie omdat het simpel en gebruiksvriendelijk is. 
 
Het bestuur ziet het systeem momenteel nog niet als mogelijke vervanging voor de commissaris 
communicatie. De commissaris zal dit bestuursjaar in ieder geval nog van kracht blijven en in het 
kader van het nieuwe systeem zal de commissaris communicatie dit waarschijnlijk gaan beheren voor 
de commissie. De commissaris communicatie beheert in dit nieuwe beeld het systeem en de 
secretaris zal de gehele mail beheren.  
 
Toewijzing en evaluatie van functies 
Het IVe bestuur wilde de lijn van de voorgaande besturen betreffende de toewijzing en evaluatie van 
commissierollen doorzetten.  
 
Het IVe bestuur van SPiN is uitermate blij met alle voorzitters van dit jaar. Het bestuur heeft het idee 
dat de voorzitters zich verantwoordelijk voelen en dat ze goed op de hoogte zijn van wat SPiN 
verlangt van de voorzitters en de commissie. Het bestuur vindt dat de commissies  autonoom en 
zelfstandig opereren. Een aantal commissies functioneren geheel zelfstandig, het bestuur maakt 
hieruit op dat het goed mogelijk is dat de vereniging en haar commissies minder afhankelijk worden 
van het bestuur. De autonomie en motivatie in commissies die het bestuur aan het begin van het jaar 
wenste is in haar beleving aanwezig. 
 
Het IVe bestuur der SPiN heeft afgelopen periode meerdere horizontale overleggen gehad met alle 
functies en heeft deze overleggen als zeer nuttig beschouwd. De horizontale overleggen hebben het 
bestuur inzicht gegeven over de problemen die speelden bij commissies en bij de verschillende 
functies. Ook werden deze horizontale overleggen gebruikt voor het delen van informatie vanuit het 
bestuur naar de actieve leden en vanuit verschillende commissies naar andere commissies. Deze 
manier van informatie delen heeft meerdere malen tot een goede oplossing geleid. Om de 
commissies extra te kunnen ondersteunen hebben bestuursleden gesprekken gevoerd met bijna alle 
voorzitters (een aantal zullen nog volgen). In deze gesprekken werd samen met de voorzitters 
gekeken of er zaken zijn waar de voorzitters of commissies tegen aan gelopen zijn en hoe het bestuur 
de voorzitters eventueel extra kan ondersteunen of helpen.  
 
In aanvulling op bovenstaande ontwikkelingen zijn er ter ondersteuning van de commissies 
standaarddocumenten toegevoegd, aangepast en verder uitgewerkt. Er zijn een gestandaardiseerde 
checklist en acquisitie aanvraag ontwikkeld. Veranderingen hebben plaatsgevonden in de agenda en 
notulen. Het bestuur zal deze aanpassingen de komende tijd blijven monitoren, evalueren en 
aanpassen waar dit wenselijk is. 
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Promotiemiddelen 
De promotie van SPiN heeft dit jaar sprongen gemaakt op het gebied van digitale promotie. 
Facebook is op het moment van schrijven 286 keer geliked. De andere Facebook van SPiN, genaamd 
SPiN Nijmegen heeft in twee maanden tijd 269 (met een gemiddelde groei van tien personen per 
week) vrienden verkregen door passieve verspreiding. Dit betekent dat personen uit eigen initiatief 
vrienden wilden worden met Spin Nijmegen. Ook heeft SPiN een twitterpagina met enkele volgers. 
Deze twitterpagina is nog niet grootschalig gepromoot. SPiN heeft ongeveer 30 contacten op 
LinkedIn. Op Hyves heeft SPiN 135 vrienden. Deze Hyves wordt niet meer actief onderhouden, wel 
verwijst SPiN haar Hyvesvrienden door naar Facebook.  Ook zijn er enkele activiteiten op 
nultweevier.nl verschenen en zijn er filmrapportages gemaakt van SPiN activiteiten door Campus in 
beeld. 
 
Het bestuur heeft in het begin van het jaar de nadruk gelegd op het netjes schrijven op de 
collegeborden. Het bestuur is tevreden over de gang van zaken en het schrijven op borden gaat 
nauwelijks mis. Wel komt er steeds vaker een oproep aan het bestuur om praatjes in de collegezalen 
door commissies toe te staan. Het bestuur is uitermate tevreden dat commissies zo gemotiveerd zijn 
om tot collegepraatjes over te gaan. Om colleges niet te veel te verstoren is de huidige gang van 
zaken is dat het bestuur alle aanvragen en promotiestukjes mee neemt in het maandagmorgen 
praatje. Het bestuur hoopt hiermee tevens uniformiteit uit te stralen.   
 
Het bestuur maakt gebruik van de posters en ander materiaal in haar maandelijkse collegepraatje. In 
het beleid beschreef het bestuur te willen werken met digitale dia’s die in pauzes van colleges 
getoond zouden kunnen worden ter promotie. Het parttime besturen laat hier geen ruimte voor over 
en het bestuur heeft besloten dat dit ook geen streven meer vormt voor dit collegejaar. 
 

Lustrum 2012-2013 
Op de ALV van 16 januari jongstleden is het Lustrum ter sprake gekomen. Er is hier een plan 
gepresenteerd en naar aanleiding van dit plan heeft het bestuur besloten te kiezen voor de 
organisatie structuur van een lustrumjaar met een finaleweek. Dit houdt in dat er gedurende het jaar 
een aantal lustrum activiteiten georganiseerd zullen worden en dat het jaar afgesloten zal worden 
met een finale week die geheel in het teken zal staan van het lustrum. De Lustrumcommissie zal 
binnenkort samengesteld worden. 

 
Commissiestructuur 
De Sportcommissie is in ere hersteld en is ondanks zijn late opstartmoment uitstekend op weg om 
het aantal activiteiten wat voor deze commissie stond te volbrengen en alle activiteiten met kwaliteit 
af te leveren. 
 
De SPiN-commissie heeft al een Pubquiz over Nederland en Duitsland georganiseerd. Op dit moment 
is de commissie bezig met de alumni activiteit en de ouderdag. Ook zijn de eerste plannen voor het 
eerstejaarsweekend gerealiseerd en is aan de organisatie begonnen. Een samenwerking met het IC 
van psychologie wordt onderzocht. 
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De ALV-commissie is ook werkelijkheid geworden en het bestuur is hier, zoals eerder vermeld, 
uitermate tevreden over. Het bestuur ervaart een lastvermindering als het gaat om de organisatie 
voor een ALV en is tevreden over de duidelijke rol- en taakverdeling in de commissie. Wij adviseren 
volgende besturen om deze commissie zeker te handhaven.   

 
De laatste toegevoegde commissie was een oude bekende, namelijk de galacommissie. De 
galacommissie had de taak het gala van de vereniging in het jaar 2011-2012 te organiseren. De 
galacommissie is geïnstalleerd als aparte commissie, nadat het IIIe bestuur de galacommissie en 
feestcommissie eerder had samengevoegd. 
 
Het bestuur is tevreden met de splitsing tussen de feestcommissie en de galacommissie. De 
feestcommissie heeft een betere focus op de feesten en de galacommissie heeft al haar aandacht 
aan het gala kunnen besteden wat een mooi gala opgeleverd heeft.  
 
De Commissiestructuur ziet er als volgt uit:  
Studiegerelateerde commissies: 

Training en Informatiecommissie, 6 leden.  

Congrescommissie, 5 leden. 

Lezing & Excursiecommissie, 6 leden.  

Tijdschriftcommissie, 9 leden. 

 
2. Werkveldcommissies 

Oriëntatiecommissie, 6 leden. 

Carrière & Acquisitiecommissie, 6 leden. 

 

3. Niet-studiegerelateerde commissies: 

Almanakcommissie, 7 leden. 

Feestcommissie, 6 leden. 

Galacommissie, 5 leden. 

Activiteitencommissie, 6 leden. 

Sportcommissie, 7 leden. 

SocialCie, 6 leden. 

SPiN-commissie 6 leden. 
 

4. Reis commissies: 

Stedentripcommissie 7 leden. 

Studiereiscommissie, 7 leden. 

Skireiscommissie 6 leden. 

 

5. Statutaire commissies 

Boekencommissie, 9 leden. 

Promotiecommissie, 11 leden. 
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6. Verenigingsorganen 

Kascontrole, 2 leden. 

Raad van Advies, 5 leden. 

ALV-commissie, 2 leden. 

 
6.2 Financiële middelen 
Contributie 
De contributie is afgeschreven in februari. Daarnaast is in de enquête onderzoek gedaan naar een 
verhoging van de contributie. Hierbij heeft de meerderheid gemiddeld aangegeven bereid te zijn om 
tot €14,22 te willen betalen aan contributie voor SPiN. Naar aanleiding hiervan kan overwogen 
worden om de lidmaatschapskosten voor SPiN te verhogen. Op deze manier kan SPiN meegaan met 
bijvoorbeeld de inflatie. De verhoging van het lidmaatschap is geen noodzakelijk gevolg van de vraag 
in de enquête, het is volgens het bestuur echter wel een zaak waar over nagedacht dient te worden. 
Het bestuur wil niet zelf de contributie verhogen. Zij hebben dit echter in de enquête opgenomen om 
te weten wat leden hierover denken, zodat deze informatie beschikbaar is voor het volgende 
bestuur. 
 
Boeken- en samenvattingen verkoop (financieel aspect) 
Samenvattingen worden vanaf dit jaar opgekocht. Er zijn momenteel al 1655 samenvattingen 
verkocht. In totaal zijn de kosten voor de samenvattingen tot nu toe (inclusief auteursvergoedingen, 
printen en papier) €4116,82. Hierbij moet worden opgemerkt dat de precieze lasten pas aan het eind 
van het jaar goed berekend kunnen worden. Het blijkt praktisch om de samenvattingen voor 
eenzelfde prijs te verkopen. Dit is erg duidelijk voor de leden en makkelijk voor de Boekencommissie. 
 
Bij de samenvattingen moet opgemerkt worden dat sommige samenvattingen kwalitatief minder 
goed zijn, doordat de stof van vakken veranderd is. Bij sommige vakken zijn de veranderingen klein, 
bij andere zijn de veranderingen groot. Doordat de samenvattingen opgekocht zijn, kan SPiN deze 
zelf aanpassen. Er zal dit jaar bij de samenvattingen die reeds in het bezit zijn van SPiN, gekeken 
worden in hoeverre zij afwijken van de te leren stof. Vervolgens zal het bestuur kijken naar een 
geschikte oplossing. Indien mogelijk zal de samenvatting aangepast worden, maar omdat daarbij 
gezocht moet worden naar iemand die dat wil doen, zullen in ieder geval samenvattingen die 
afwijken van de leerstof als zodanig gemarkeerd worden. Alleen relevante hoofdstukken zullen dan 
nog geprint en verkocht worden. 

 
7. Extern Beleid  

Aan het extern beleidsplan  is dit jaar een los document gewijd dat ingevoegd moet worden bij het 

beleid. In dit hoofdstuk zal dit externe beleid besproken worden. In het externe beleid stonden doelen 
met betrekking tot duurzame externe contacten, efficiëntie en differentiatie.  
 

7.1 Duurzaamheid 
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Het eerste doel dat gesteld werd was het sluiten van duurzame langetermijn samenwerkingen met 
externe partijen. Door bedrijven te binden aan SPiN zou er een basis gelegd worden om op voort te 
bouwen door aankomende besturen, wat doorgroei mogelijk maakt.  
 
Kwaliteit 
Er hebben evaluatie gesprekken plaats gevonden met de externe partijen na elke activiteit waar 
externe partijen bij betrokken waren. Naar aanleiding van de gegeven feedback worden er 
aanpassingen gemaakt en worden verbeteringen in de praktijk gebracht. Het uitgangspunt is dat 
beide partijen tevreden zijn met de samenwerking. Er wordt continu aandacht besteed aan het 
samenwerkingsverband en de positie die SPiN hierin heeft. 
 
Betrokkenheid 
Het bestuur zou dit jaar veel aandacht besteden aan het tonen van betrokkenheid richting haar 
externe partijen. Dit is, behalve door de reeds genoemde evaluaties, gedaan door middel van 
kerstkaarten met een persoonlijke gelukswens. Op deze manier probeert SPiN 
samenwerkingsverbanden te verstevigen en tevens zichzelf te onderscheiden.  
 
Naar aanleiding van de evaluaties met externe contacten met betrekking tot de 
samenwerkingsverbanden is gebleken dat SPiN zich flexibel opstelt tegenover haar partners. Op deze 

manier probeert SPiN breed versterking van de samenwerkingsverbanden te creëren. Het versturen 
van bedankbrieven is nog niet gerealiseerd. Deze bedankbrieven zullen aan het eind van het 
jaar door het bestuurslid externe betrekkingen verstuurd worden.   
 
Fiscale aantrekkelijkheid 
Het bestuur zou dit jaar onderzoek doen naar de positie van de vereniging in het belastingstelsel met 
betrekking tot instellingen. De aanvraag voor Algemene Nut Beogende Instelling (ANBI) is onlangs 
verstuurd, het bestuur wacht nog op een reactie. Wanneer het ANBI niet haalbaar is voor onze 
vereniging zal het bestuurslid externe betrekkingen verder onderzoek verrichten naar andere 
mogelijkheden met betrekking tot belastingvoordelen voor SPiN.  

 
7.2 Verbintenis met hoofd sponsoren 
Een van de belangrijke doelen van het externe beleid van SPiN was het vinden van een drietal 
hoofdsponsoren.  
 
Het bestuur is dit jaar opzoek gegaan naar deze hoofdsponsoren. Een partnership met een 
hoofdsponsor is gerealiseerd, te weten Café Van Buren. Collegejaar 2011-2012 zal als overgangsjaar 
dienen, dit houdt in dat zowel de externe partij als SPiN profiteren van bijkomende privileges. SPiN 
biedt haar externe partij dit jaar vijf feesten en acht borrels en zal hiervoor in ruil 2500 euro terug 
krijgen. Vanaf volgend jaar zal het hoofdsponsorcontract in gaan. SPiN zal haar externe partij dan 
zeven feesten en acht borrels aanbieden en in ruil hiervoor 3500 euro ontvangen. Hierbij moet 
opgemerkt worden dat deze borrels en feesten niet persé in Van Buren zelf plaats hoeven te vinden, 
maar dat deze ook op locaties van dezelfde eigenaar gepland kunnen worden. Op dit moment wordt 
er gekeken naar eventuele hoofdsponsor mogelijkheden met business courses, daarnaast beoogt 
SPiN de tweede helft van het jaar ook een samenwerking te creëren met een bank.   
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7.3 Efficiëntie 
Als derde doel heeft het externe beleid dit jaar het efficiënter maken van de acquisitie van de 
vereniging. Een efficiënte acquisitie zorgt immers voor een verhoogde productiviteit van de acquisitie 
en een professionelere uitstraling ten opzichte van externe partijen. Er is dit jaar een duidelijke 
verdeling van taken gemaakt tussen commissie en bestuurslid externe betrekkingen. 
 
Database 
Er is een database opnieuw geordend door de acquisitiecommissie en deze wordt ook up to date 
gehouden. Hierin worden alle samenwerkingsverbanden en interacties met externe partijen 
bijgehouden. 
 

7.4 Differentiatie  
Als vierde doel voor 2011-2012 heeft SPiN dit jaar het differentiëren en daardoor vergroten van haar 
externe partnerbestand. SPiN is begonnen met het uitbreiden van haar externe partnerbestand. Alle 
pogingen zijn verwerkt in haar databestand. Het vinden van externe partners en inspelen op de 
huidige stand van zaken is niet altijd even makkelijk gebleken. SPiN beoogt de tweede helft van het 
jaar meer nieuwe samenwerkingsverbanden te creëren.  
 

7.5 Nauwe banden met alumni 
SPiN organiseert dit jaar haar alumnidag. Er is echter nog weinig aandacht besteed aan het 
alumnibeleid. Ook blijkt dat bij de huidige manier van opzeggen van het lidmaatschap veel alumni 
verloren gaan. Er dient dus nagedacht te worden over een manier om er voor te zorgen dat zoveel 
mogelijk van de leden die opzeggen alumni worden. 
 

7.6 Uitvoerbaarheid 
SPiN heeft dit jaar als doel om minimaal  €2000,- aan algemeen sponsorgeld voor SPiN te werven, 
SPiN beoogt dit doel aan het eind van het jaar gerealiseerd te hebben. SPiN heeft tot dusver aan alle 
sponsoraanvragen van commissies voldaan. Dit betekent dat SPiN heeft voldaan aan alle aanvragen 
met betrekking tot de tot dusver lopende activiteiten. Daarnaast beoogt SPiN ook sponsoring te 
vinden voor HersenSPiNsels, het gewenste resultaat is echter nog niet gerealiseerd. Hoewel het 
streven is om alsnog een zo groot mogelijk deel van het geplande sponsorgeld voor HersenSPiNsels 
binnen te halen, moet rekening gehouden worden met de mogelijkheid dat dit niet volledig zal gaan 
lukken. Op dit moment is er een plan geschreven waarmee de acquisitiecommissie op pad kan gaan 
om sponsoring voor HersenSPiNsels te werven. Mocht dit niet lukken, dan zal het bestuurslid externe 
betrekkingen zelf aan de slag gaan om hiervoor sponsoring te gaan zoeken.  
 

8. Resumé 
 

Concreet volgt hieronder een overzicht van doelen waarin het bestuur al dan niet geslaagd is: 
 

1. Algemene doelen: 
Efficiëntie bevorderende maatregelen: 
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Met betrekking tot efficiëntie zijn de volgende zaken tot uitvoering gebracht: 
Er vinden minder  activiteiten plaats, de ALV’s worden georganiseerd door actieve leden en boeken 
worden verkocht in blokken. De indeling van openingstijden van de kamer zorgt voor meer 
werkmogelijkheid op de kamer. Op dit moment wordt daarnaast wordt nog gekeken of inschrijving 
voor activiteiten online mogelijk is.  
 
Kwaliteits bevorderende maatregelen: 
Met betrekking tot kwaliteit zijn de volgende zaken tot uitvoering gebracht: 
Er is in de planning van activiteiten veel rekening gehouden met tentamens en promotietijd. Er zijn 
een aantal thema middagen georganiseerd en er zullen er nog een aantal volgen. Er heeft een heidag 
plaatsgevonden. Daarnaast is gestart met de organisatie van het eerstejaarsweekend en zullen er e-
cards verzonden worden naar alle leden. Tot slot heeft er een bijeenkomst ‘interesse in bestuur’ en 
een bijbehorend aantal meeloopdagen plaatsgevonden voor geïnteresseerden.  
 
Een aantal zaken zijn ook minder goed gelukt. Zo is het merchandise assortiment niet uitgebreid en 
zal dit ook niet meer tot een van de actieve doelen van het komende halfjaar behoren. Tijdens de 
pauze moet het bestuur beter beschikbaar zijn voor haar leden. Verder is de dagelijkse tostiverkoop 
niet mogelijk gebleken.  
 

2. Doelen met betrekking tot de functies van de vereniging: 
Onderwijs: 
De onderwijsfunctie is tot toe redelijk goed tot uiting gekomen in de vorm van activiteiten. Het goed 
invullen van het buddyproject, de studiebegeleiding en het coördineren van de boekenverkoop, drie 
verantwoordelijkheden van de oorspronkelijk beoogde commissaris onderwijs, is  nog niet volledig 
realiseerbaar gebleken. Door middel van het anders verdelen van de taken en het verbreden van de 
commissiestructuur zullen de taken beter ingevuld worden.  
 
Werkveld: 
Het uitvoeren van deze functie, die tot uiting komt in de vorm van veertien activiteiten, ligt redelijk 
op schema. Doordat de carrière en acquisitie een druk takenpakket heeft zal de mogelijkheid bestaan 
dat deze commissie niet 6 werkveldactiviteiten organiseert. Dit is echter geen probleem aangezien er 
nog veel ander aanbod is, zoals Experience Your Future, op het gebied van werkveld. 
 
Sociale functie: 
De activiteiten met een sociale functie zijn tot nu toe redelijk succesvol te noemen. De komende tijd 
zal een start worden gemaakt met de organisatie van grote evenementen als het Lustrum en het 
eerstejaarsweekend. 
 

3. Doelen met betrekking tot ondersteuning van de vereniging: 
Commissies: 
Dit jaar ligt een belangrijke focus op een goede communicatie tussen de commissies onderling en 
met het bestuur. Het hiervoor bedachte ondersteunende systeem van commissaris communicatie 
heeft last gehad van opstartproblemen, maar lijkt op dit moment van waarde te zijn. Het bestuur is 
ook bezig met de ontwikkeling van een digitaal systeem, dat als doel heeft communicatie te 
standaardiseren en het overzicht te bevorderen. De toewijzing van de functies heeft, kijkende naar 
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de autonome en gemotiveerde commissies, goed uitgepakt. De functie van commissaris 
communicatie zal samen met de actieve leden kritisch geëvalueerd worden aan het eind van het jaar. 
 
Financiële middelen: 
De contributie is afgeschreven begin februari. Wat betreft de samenvattingen, het blijkt praktisch om 
de samenvattingen voor eenzelfde prijs te verkopen. Dit is erg duidelijk voor de leden en makkelijk 
voor de boekencommissie. Het opkopen van de samenvattingen bevalt goed en levert een 
prijsverlaging op van de samenvattingen. 
 
Samenvattingen: 
Het opkopen van samenvattingen en het verkopen van samenvattingen voor een vaste prijs wordt 
ervaren als een positief punt. 
Nadelen die het opkopen van samenvattingen met zich mee brengt is dat het moeilijker blijkt om 
kwaliteit te waarborgen. Er zal de komende maanden getracht worden om kwaliteit waar mogelijk te 
verbeteren.  

 
4. Doelen met betrekking tot het externe beleid:  

Duurzaamheid: 
Door middel van het tonen van kwaliteit en betrokkenheid onderhoudt en creëert SPiN haar lange 
termijn relaties met derden, dit is tot dusver gerealiseerd. SPiN beoogt daarnaast in de tweede helft 
van jaar ook fiscale aantrekkelijkheid  aan te kunnen bieden om meer externe partners aan zich te 
kunnen binden.   

Hoofdsponsoren 
SPiN heeft in de eerste helft van dit jaar een hoofdsponsor gerealiseerd.  

Efficiëntie  
Door middel van enkele maatregelen heeft SPiN dit jaar de acquisitie van de vereniging efficiënter 
gemaakt. Er is een duidelijke verdeling van taken gemaakt tussen de Carrière & Acquisitie commissie 
en het bestuurslid externe betrekking.  Daarnaast is de database opnieuw geordend en aangevuld, 
met als doel om ook in de toekomst efficiënt te werk te kunnen gaan.   
 
Differentiatie  
SPiN beoogt de tweede helft van het jaar nieuwe samenwerkingsverbanden te creëren, hierbij wordt 
gedacht aan samenwerkingsverbanden met onder andere de Rabobank maar ook ondernemingen als 
puckspartyshop.  

Uitvoerbaarheid 
SPiN heeft tot dusver aan al haar sponsoraanvragen van commissies voldaan. Daarnaast beoogt SPiN 
meer sponsoren te gaan werven voor de HersenSPiNsels.  
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9. Nawoord 
 

 
Geachte Algemene Leden Vergadering, 
 
U heeft zojuist het secretarieel halfjaarverslag van het IVe bestuur der Studievereniging Psychologie 
in Nijmegen gelezen. Dit document diende als doel het evalueren van het beleid in de eerste helft 
van dit verenigingsjaar. Er is gekeken naar behaalde doelen alsmede naar verbeterpunten.  Het 
bestuur hoopt dat het u voldoende inzichtelijk gemaakt is hoe het bestuur tot nu toe haar beleid tot 
uitvoering heeft weten te brengen. Wij kijken er als bestuur naar uit om de verbeterpunten in de 
praktijk te brengen en om nog vele successen mee te maken. We genieten van ons bestuursjaar en 
zetten ons met alle plezier voor SPiN in. Wij bedanken u voor uw steun. 
 
Met vriendelijke groet, 
Het IVe bestuur der Studievereniging Psychologie in Nijmegen  
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BIJLAGEN 
 
Bijlage 1: Overzicht van activiteiten die tot nu toe georganiseerd zijn. 
Rood = Activiteiten bedoeld voor leden 
Groen = Activiteiten bedoeld voor zowel leden als niet-leden 
Blauw = Activiteiten bedoeld voor actieve leden  
Oranje = Overige activiteiten, zoals voorbereidende borrels 

Activiteitenoverzicht 
 
Oktober  

  
 
 

 

   
3 okt Wissel ALV  Intern 
5 okt  Constitutie borrel Intern 
11 okt Training fietsenband plakken Overig 
12 okt Feest: Pyjama Party Niet-studiegerelateerd 
19 okt  Training & informatie: budgetteren werkveldgerelateerd 
21 okt  ALV-commissie: Begrotings ALV 1 Intern 
31 okt  ALV-commissie: ALV begroting  Intern 
 
November  
 

 

 
 

1 nov  Activiteiten: Cantus  Niet-studiegerelateerd 
2 nov  debat wetenschapsintegriteit Overig 
3 nov  Lezing & excursie: lezing hypnotherapie  Studiegerelateerd 
7 nov  Socialcie: Bierbingo & karaoke  Intern 
9 nov  Feest: Buitenwesten in het wilde westen Niet-studiegerelateerd 
21 nov Begrotings ALV 2 Intern 
29 nov Training & info: social media werkveldgerelateerd 
 
December  
 

 

 
 

1 dec Lezing & excursie: Lezing Sportpsychologie Studiegerelateerd 
5 dec Promo-activiteit: SPiN-terklaas Overig 
12 dec  SPiN:  Ich liebe Nederland Niet-studiegerelateerd 
13 dec  Lezing & excursie: Lezing fantoompijn  Studiegerelateerd 
14 dec Activiteiten: Gescheiden avond Niet-studiegerelateerd 
15 dec  Feest: Ranzen en sjanzen Niet-studiegerelateerd 
15 dec  Sport: Kickboksen  Niet-studiegerelateerd 
19 dec Bestuursvoorlichting  Intern 
20 dec Socialcie: Kerstborrel (Diner) Intern 
21 dec Training & informatie: mastervoorlichting Studiegerelateerd 
   
 
Januari 
 

 

 
 

14 jan Heidag Intern 
16 jan ALV Lustrum+ Halfjaarlijkse bestuurswissel Intern 
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Bijlage 2: Overzicht van het aantal activiteiten dat per commissie georganiseerd zal worden. 
 

Activiteiten indeling op basis van commissie 
 
Commissie Aantal activiteiten 
Activiteitencommissie 5 Leuke activiteiten waaronder Psypop 
Carrière- en Acquisitiecommissie 2 excursies, 3 overige activiteiten en Acquisitie 

 
Stedentriptripcommissie 1 ludieke reis en 1 buitenlandse stedentrip 
Congrescommissie 1 congres 

 
Feestcommissie 8 feesten  
Galacommissie 1 gala 

 
Training & Informatiecommissie 4 trainingen, 4 informatiebijeenkomsten 
Lezingen & Excursiecommissie 4 excursies, 9 lezingen 

 
Oriëntatiecommissie Experience Your Future & Therapieëndag  
SocialCie 5 activiteiten waaronder ALW (Actieve Leden Weekend) 

 
Sportcommissie 5 sportactiviteiten (O.a.: Batavierenrace en een sporttoernooi) 
Studiereiscommissie 1 studiereis 

 
Tijdschriftcommissie 5 uitgaven van HersenSPiNsels 
SPiNcommissie 5 sociale activiteiten waaronder EJW (Eerste Jaars Weekend) 

 
Skireiscommissie 1 skireis  
ALVcommissie X aantal ALV’s voorbereiden en leiden 

 
Promotiecommissie Posters en promotiemateriaal voor alle andere commissies. 
Boekencommissie Boeken en samenvattingen verkoop  

 

17 jan Skireis: Pré-borrel (Reizen) 
17 jan Promo-activiteit: Tostibakken Overig 
18 jan Sport: Stijldansen Niet-studiegerelateerd 
19 jan Lezing & excursie: geboortevolgorde Studiegerelateerd 
 
Februari  
 

 

 
 

1 feb Gala: Gala  Niet-studiegerelateerd 
3-12 feb  Skireis: Skireis Reizen 
14 feb Carrière & acquisitie: Lachmeditatie Studiegerelateerd 
14 feb Stedentrip: Pré-borrel (Reizen) 
15 feb Feest: SPiN-feest Disney Niet-studiegerelateerd 
16 feb Lezing & excursie: lezing geheimen Studiegerelateerd 
16 feb Lezing & excursie: excursie dierenlaboratorium Studiegerelateerd 
27 feb ALV Halfjaarlijksverslag Intern 
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Almanakcommissie 1 Almanak (Optioneel: de opzet voor de lustrum almanak) 

 
 
 
 


