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1. VOORWOORD 
 
Geachte Algemene Leden Vergadering,  
 
Voor u ligt het beleidsplan van het Ve bestuur der Studievereniging Psychologie in Nijmegen. De 
vereniging viert dit jaar haar vijfde verjaardag, wat betekent dat dit jaar in het teken staat van het 
eerste lustrum. Daarnaast is dit ook het jaar dat SPiN voor het eerst met een parttime bestuur, 
bestaande uit zeven personen, aan de slag gaat. Nu alle functies uit het plan ‘effectief parttime 
besturen’ worden vervuld, hopen wij parttime besturen tot een succes te maken.  
 
Dit beleidsplan gaat in op de doelen die wij dit jaar met SPiN willen bereiken. Wij bouwen hiermee 
voort op de fundamenten die door de voorgaande besturen gelegd zijn. Een van de doelen die wij dit 
jaar gesteld hebben is om toegankelijker voor en meer betrokken bij onze leden te zijn. Daarnaast 
willen wij SPiN verder ontwikkelen op het gebied van digitalisering en onderwijs en zorgen voor 
balans. Deze balans zoeken wij niet alleen in de verdeling tussen studiegerelateerde en niet-
studiegerelateerde activiteiten, maar ook in het parttime besturen en dus de verdeling tussen SPiN 
en studie. Om deze doelen te bereiken hebben wij geprobeerd zo concreet mogelijke speerpunten 
op te stellen waar wij dit jaar mee aan de slag gaan. 
 
Wij hebben er ontzettend veel zin in om ons als team in te zetten voor SPiN en om van dit vijfde jaar 
een schitterend lustrumjaar te maken! 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Het Ve bestuur der Studievereniging Psychologie in Nijmegen 
 
 
Lieke van Lieshout – Voorzitter 
Koen Hendriks – Secretaris 
Sofie van Breemen – Penningmeester 
Myrna Rossing – Commissaris Formeel 
Marjolein Brink – Commissaris Informeel 
Marloes de Jonge – Commissaris Onderwijs 
Rick Huijs – Commissaris PR 
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2. LUSTRUM 

 
Dit jaar bestaat SPiN vijf jaar en zal zij dus haar eerste lustrum vieren. In het vorige bestuursjaar heeft 
de ALV naar aanleiding van het onderzoek van de lustrumtaskforce gekozen voor een lustrumjaar 
met een afsluitende lustrumweek. Er is een lustrumcommissie aangesteld die deze plannen verder 
heeft uitgewerkt. 
 
Na uitgebreid onderzoek van de lustrumcommissie is gebleken dat een lustrumweek SPiN niet 
genoeg op de kaart zet. Dat wil zeggen dat deze week niet zal verschillen van een normale week 
waarin toevallig veel activiteiten plaatsvinden. Derhalve is er gekozen voor het ontwikkelen van een 
plan voor een lustrumdag, een dag waarin alle facetten van SPiN naar voren zullen komen en waar 
alle leden, zowel oud als nieuw, samen kunnen komen. Deze dag zal groots worden opgezet op een 
unieke locatie en er zullen verschillende activiteiten georganiseerd worden die voor ieder wat wils 
bieden.  
 
Activiteiten en organisatie 
SPiN zal haar eerste lustrumjaar starten met een openingsdag. Tijdens deze dag zal een openingsrede 
gegeven worden, hierna zal een lezing worden gegeven en de avond zal worden afgesloten met een 
borrel. Daarnaast zal er in het tweede semester een lustrumdag georganiseerd worden.  
 
Gedurende het lustrumjaar zullen enkele lopende activiteiten groter gemaakt worden. Het Ve 
bestuur der SPiN zal hier subsidie voor vrijmaken. Hierbij kan gedacht worden aan het gala en de 
almanak. Daarnaast zal de lustrumcommissie door middel van ludieke acties de lustrumdag in de 
schijnwerpers zetten. Verder zullen bij de lustrumdag meerdere commissies betrokken worden die 
onderdelen van de dag in kunnen vullen.  
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3. DOELEN 

 
Het Ve bestuur der SPiN heeft zichzelf drie doelen gesteld, welke het karakter van het vijfde 
levensjaar van SPiN mede zullen bepalen. Door middel van verschillende speerpunten zal het Ve 
bestuur der SPiN trachten deze doelen te bereiken. 
 
Ten eerste vindt het bestuur het belangrijk om de betrokkenheid en toegankelijkheid van de 
vereniging naar de leden toe te vergroten. SPiN is immers een vereniging voor alle 
psychologiestudenten en er wordt naar gestreefd dat dit ook zo ervaren wordt.  
 
SPiN is jong en daarom zal gestreefd worden naar vooruitgang, vernieuwing en groei van de 
vereniging. Dit alles zal samenkomen in het doel ‘ontwikkeling’. Ontwikkeling kan gevonden worden 
op het gebied van digitalisering alsmede op het gebied van onderwijs. 
 
Tenslotte is er het doel ‘balans’. Het Ve bestuur der SPiN is een parttime bestuur en daarmee wordt 
bedoeld dat er een balans moet zijn tussen SPiN en studie voor het bestuur. Tevens streeft het Ve 
bestuur der SPiN naar een balans tussen de functies onderwijs en werkveld aan de ene kant en de 
sociale functie aan de andere kant. 

3.1 DOEL 1: BETROKKENHEID & TOEGANKELIJKHEID 

 
  1. Meer themadagen 
 
De themadagen van de afgelopen jaren zijn door de SPiN-leden goed ontvangen. Het is een manier 
om SPiN zichtbaar te maken voor alle leden en daarnaast ook een manier om meer leden naar de 
SPiN-kamer te trekken. Het Ve bestuur der SPiN stelt dan ook als doel om acht keer per jaar een 
themadag te houden.  
 
  2. Transparantie door middel van bestuurlijke updates 
 
Het Ve bestuur der SPiN wil de leden meer betrekken bij de activiteiten van het bestuur. Afgelopen 
jaren is gebleken dat leden vaak niet weten of nieuwsgierig zijn naar wat een bestuur precies doet. 
Het idee is om elke maand een bestuurlijke update op de site te plaatsen, welke leden na het 
inloggen kunnen bekijken. Een bestuurlijke update houdt in dat er een puntsgewijs overzicht wordt 
gepresenteerd van wat er afgelopen maand gedaan is door SPiN en haar bestuur. Hierbij kan gedacht 
worden aan activiteiten en voortgang wat betreft speerpunten. 
 
  3. Betrokkenheid tegenover actieve leden  
 
Er zal naar worden gestreefd om met elke commissie apart een sociale activiteit te doen. Daarnaast 
wil het Ve bestuur der SPiN ervoor zorgen dat de actieve leden shirts voor het einde van 2012 gedrukt 
zijn.  
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3.2 DOEL 2: ONTWIKKELING 
 

3.2.1 Digitalisering 
Ontwikkeling kan op meerdere vlakken worden gezocht en bereikt. Waar eerdere besturen al 
spraken over digitalisering, is SPiN op dit punt nog niet zo ver als zij zou kunnen zijn. Digitalisering is 
dan ook een van de belangrijke aspecten van het doel ‘ontwikkeling’ dat het Ve bestuur der SPiN stelt 
in dit beleidsvoorstel. Binnen digitalisering stelt het Ve bestuur der SPiN meerdere speerpunten: 
 

1. Online inschrijving (voor activiteiten) 
 

Mede in het kader van toegankelijkheid en laagdrempeligheid wil het Ve bestuur der SPiN een online 
inschrijving voor activiteiten beschikbaar maken. Hier zal een programma voor worden ontwikkeld. 
Er wordt gestreefd naar een programma dat gebruikt kan worden voor het begin van 2013. Met dit 
programma zal dan een pilot worden gedraaid. Deze zal uitwijzen of het online inschrijfsysteem op 
de lange duur bruikbaar is en of het positief wordt ervaren door zowel leden als degenen die het 
moeten hanteren.  Mensen kunnen zich eventueel wel in de SPiN-kamer inschrijven op een van de 
computers. Tot het programma klaar is, zullen de inschrijflijsten gehandhaafd blijven.  
 
Afgelopen jaar is er onderzoek gedaan naar het online betalen voor activiteiten. Echter, wegens 
tijdsgebrek is dit onderzoek niet helemaal afgerond. Het Ve bestuur der SPiN zal dit onderzoek 
voortzetten.  
 

2. SPiN-app 
 
In een tijd waarin technologische vooruitgang sneller gaat dan ooit en steeds meer mensen 
beschikking hebben over deze technologie wil het bestuur hier ook in meegaan. Nu smartphones een 
algemeen goed zijn geworden wil het bestuur hier optimaal gebruik van maken middels een SPiN-
app. Deze app zal leden makkelijk en snel toegang moeten verschaffen tot de voor hen essentiële 
informatie over en van SPiN. Hieronder zullen ten minste de volgende punten vallen: 

 de agenda (zowel intern als extern); 

 boekenverkoopblokken; 

 (onderwijs)nieuws; 

 online inschrijvingen; 

 pushberichten (inschrijvingen/tentamens). 

 
Met pushberichten wordt hier een pop-up bericht bedoeld, dat de leden kan informeren over 
bijvoorbeeld inschrijvingen, maar dat ook aan het begin van een tentamenperiode naar alle leden 
kan worden verstuurd om hen succes te wensen.  
 
De SPiN-app zal de studievereniging en haar informatie nog toegankelijker maken dan dat zij was. Zo 
kan een SPiN-lid bijvoorbeeld nog sneller toegang krijgen tot informatie betreffende de 
boekenblokken. Ook kan SPiN haar betrokkenheid naar de leden toe laten blijken middels de 
pushberichten.  
 
Het Ve bestuur der SPiN streeft ernaar om 500 gebruikers van de app te hebben. Hiernaast stelt het 
Ve bestuur der SPiN zich als doel dat de app voor begin 2013 in ontwikkeling is. 
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Het IVe bestuur der SPiN is al gestart met de ontwikkeling van een app via studentapp.nl. Echter, de 
app die hieruit is voortgekomen is niet in voldoende mate compatibel met de bovengenoemde 
punten. Derhalve zal het Ve bestuur der SPiN een volledig nieuwe app ontwikkelen.  
 

3. Vernieuwing van de website 
 
Naast het introduceren van nieuwe middelen wil het Ve bestuur der SPiN ook de bestaande 
technologische middelen die SPiN heeft vernieuwen en optimaliseren. Dit zal vooral betrekking 
hebben op de website. Deze veranderingen moeten de website een meer ‘SPiN-achtige’ uitstraling 
geven en de leden makkelijker en sneller de gezochte informatie verschaffen. De website moet op 
enkele concrete punten worden vernieuwd: 

 het kleurenpalet van de website; 

 de informatie zichtbaar op de voorpagina (agenda/boekenblokken/online inschrijving; 

 knoppen naar belangrijke links(commissiemail/communicatiesysteem/registreren/inloggen); 

 een SPiN-chat. 

De SPiN-chat is ook een nieuw systeem: dit is een klein chatvak waar leden direct vragen kunnen 
stellen over alle SPiN-gerelateerde zaken. Dit kan bijvoorbeeld de registratie op de website, vragen 
over boekenverkoop of over een aankomende activiteit betreffen. Het is de bedoeling dat een van de 
bestuursleden die kamerdienst heeft tijdens zijn/haar kamerdienst adequaat kan reageren op de 
chat.  
 
Ook hier stelt het Ve bestuur der SPiN als doel dat de nieuwe website voor begin 2013 in ontwikkeling 
is bij een particulier of bedrijf. Dit betekent dat in de periode voor 2013 het Ve bestuur der SPiN zich 
zal ontfermen over de concrete punten betreffende het design van de website en dit tijdig zal 
doorgeven aan de webmaster.  
 

4. Communicatiesysteem  
 
In het afgelopen jaar is er hard gewerkt aan de ontwikkeling van een communicatiesysteem dat de 
communicatie tussen het bestuur en commissies onderling moet vergemakkelijken, verduidelijken en 
het bestuur overzicht moet geven over alle commissieontwikkelingen. Dit systeem is in het afgelopen 
jaar nog niet in gebruik genomen en het bestuur wil dit in het studiejaar 2012-2013 wel doen. Het 
systeem is echter nog niet volledig ontwikkeld en dit moet in de loop van het studiejaar gebeuren. 
Dit zal vooral gebeuren via een systeem van trial-and-error: zodra commissies of bestuursleden een 
probleem ontdekken binnen het systeem zal dit worden gemeld bij de ontwikkelaars van het 
systeem. Op deze wijze blijft het systeem in de loop van het jaar zichzelf ontwikkelen en zal het 
efficiënter gaan werken. Dit zal de communicatielijnen tussen bestuur en commissies en tussen 
commissies onderling een stuk korter maken en ten goede komen aan de toegankelijkheid en 
transparantie van het lopende commissiewerk. Er zal ook worden onderzocht of het mogelijk is om 
het communicatiesysteem door te verkopen aan andere studieverenigingen.  
 
 
 
 
 



            Beleidsplan SPiN 2012-2013 
 

 

8 
 

5. Online boekenverkoop 
 

Er is in het afgelopen jaar een onderzoek opgestart naar de boekenverkoop. Het is de bedoeling van 
het Ve bestuur der SPiN om dit onderzoek voort te zetten. Dit onderzoek zal moeten bekijken hoe de 
problemen die de boekenverkoop op dit moment met zich meebrengt opgelost kunnen worden.  
De wijze waarop SPiN op dit moment boeken verkoopt aan haar leden is in overtreding met de wet 
op de vaste boekenprijs. Hierdoor loopt SPiN het risico een boete te krijgen. Deze overtreding heeft 
te maken met het feit dat SPiN niet aan kan tonen aan wie zij precies boeken verkoopt en daardoor 
in feite voor boekenwinkel speelt. Door online te inventariseren wie welke boeken wil aanschaffen, 
kunnen we dit probleem oplossen.  
 
Daarnaast wordt er op de SPiN-kamer een groot aantal boeken opgeslagen en dit brengt de nodige 
risico’s met zich mee. Er kan gedacht worden aan: diefstal, brand, etcetera. Ook is de afgelopen jaren 
het tellen van de boeken problematisch gebleken, voornamelijk als er een groot aantal boeken op de 
SPiN-kamer ligt. Als gevolg hiervan zijn er regelmatig grote pinverschillen of administratieve fouten.  
Het Ve bestuur der SPiN wil onderzoeken hoe bovenstaande problemen opgelost kunnen worden. 
Online boekenverkoop zou een uitkomst kunnen bieden. Hiervoor zal dit jaar een taskforce ingesteld 
worden.  
 

6. Financiën 
 

Het Ve bestuur der SPiN wil dit jaar haar boekhouding herstructureren en vernieuwen. Dit houdt in 
dat de indeling van rekeningen op de begroting zoals deze de afgelopen jaren is geweest herzien zal 
worden omdat deze momenteel onoverzichtelijk is. Ook in het boekhoudprogramma zal de 
administratie geherstructureerd worden. Het Ve bestuur der SPiN zal hiervoor externe hulp 
inschakelen. Met deze aanpassingen zal SPiN een aantal jaren vooruit kunnen op administratief 
gebied. 
 
3.2.2 Onderwijs 
Het is het eerste jaar dat een bestuurslid als hoofdtaak heeft om zich te ontfermen over één van de 
functies van SPiN: onderwijs. De taken van de Commissaris Onderwijs waren voorgaande jaren 
verdeeld over bestuursleden en daardoor zijn er wellicht kansen blijven liggen. Het Ve bestuur der 
SPiN wil deze kans grijpen om op onderwijsgebied verder te ontwikkelen. Binnen het doel 
ontwikkelingen op onderwijsgebied stelt het Ve bestuur der SPiN meerdere speerpunten:  

 
1. Internationalisering 
 

In navolging van het IVe bestuur der SPiN wil het Ve bestuur der SPiN meer aandacht schenken aan 
internationale studenten. In 2010-2011 is SPiN gestart met het opzetten van een buddysysteem ter 
ondersteuning van de integratie van internationale studenten. In 2011-2012 is geprobeerd hier een 
goed lopend systeem van te maken, maar  het buddyproject is niet goed van de grond gekomen. Het 
Ve bestuur der SPiN vindt het belangrijk om hier komend jaar energie in te steken, mede om duidelijk 
te maken dat er graag hulp wordt geboden aan de universiteit wat betreft de integratie van 
internationale studenten. De internationaliseringscommissie is inmiddels opgestart en zal zich 
grotendeels ontfermen over het buddyproject. Hierbij worden Nederlandse studenten gekoppeld 
aan een internationale student en er zullen voor hen activiteiten worden georganiseerd. Hiernaast 
organiseert de commissie ook een uitwisseling in samenwerking met een buitenlandse universiteit. 
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Het doel van de commissie is om een leuke en leerzame uitwisseling neer te zetten en studenten de 
mogelijkheid bieden om hun horizon te verbreden. Dit project wordt opgezet ten behoeve van de 
SPiN-leden. Zij zullen middels dit project de kans krijgen om zichzelf te ontwikkelen en kennis te 
maken met andere culturen. Hiernaast kan informatie worden uitgewisseld met internationale 
studenten en kan een basis worden gelegd voor bijvoorbeeld een uitwisseling of studiereis.  
 

2. Bijles en studiegroepen 
 

Het Ve bestuur der SPiN is van mening dat in deze tijden van bezuinigingen in het onderwijs het van 
belang is om ook als studievereniging hulp te kunnen bieden aan studenten. Met maatregelen als het 
bindend studieadvies, de langstudeerdersboete en de harde knip staat er meer druk op studenten 
om vakken zonder vertraging af te ronden. SPiN speelt hierop in door bijles en studiegroepen aan te 
bieden. 
 
Bijles 
Sinds afgelopen jaar is er de optie om via de SPiN-site aan te geven dat je bijles voor een bepaald vak 
zou willen geven of volgen. Studenten die bijles willen geven worden uitgenodigd voor een 
motivatiegesprek om te garanderen dat bijlesgevers op serieuze wijze zullen handelen en om 
bijlesnemers kwalitatief goede bijles aan te bieden. Door beide partijen een contract te laten 
tekenen met elkaar verbindt SPiN de bijlesnemer en de bijlesgever aan elkaar. Door de verbinding te 
vormen tussen studenten die moeite hebben met vakken en studenten die hulp willen bieden, hoopt 
het bestuur een bijdrage te kunnen leveren aan het onderwijs. SPiN heeft hierin een faciliterende 
functie. 
 
Studiegroepen 
Om studenten een stok achter de deur te bieden om te gaan studeren zal door SPiN studiegroepen 
worden aangeboden: een gereserveerd lokaal waar psychologiestudenten van alle jaren heen 
kunnen komen om te studeren in alle rust, maar wel met de mogelijkheid om te overleggen. In het 
jaar 2011-2012 is er één studiegroep georganiseerd. Het Ve bestuur der SPiN wil dit jaar op 
regelmatige basis studiegroepen plannen, om zowel de naamsbekendheid van de studiegroepen te 
verhogen als de commitment van studenten om deel te nemen aan de studiegroep. De studiegroep 
biedt een alternatief voor studeren in de UB, wat vooral voor eerstejaars een drempel is. Daarnaast 
is een voordeel van studiegroepen dat je kunt overleggen en hulp kunt vragen aan iemand die 
hetzelfde vak volgt of eventueel een ouderejaars. Inschrijving voor studiegroepen verloopt via de 
SPiN-site, waardoor dit speerpunt ook bijdraagt aan de digitalisering.  
 

3. Boeken en samenvattingen 
 

In navolging van afgelopen jaar wil het Ve bestuur der SPiN dit jaar wederom boeken in blokken 
verkopen. Er wordt als doel gesteld duidelijk te communiceren naar de studenten, voornamelijk over 
de verkoopperiodes, maar ook wanneer een boek uitverkocht of te laat geleverd is. Zowel de 
vernieuwde SPiN-site als de SPiN-app zal worden gebruikt als communicatiemiddel hiervoor.  

Afgelopen jaren heeft SPiN samenvattingen verkocht op rood papier. Hoewel de SPiN-
samenvattingen over het algemeen goed zijn verkocht, zijn er een aantal moeilijkheden waar 
tegenaan werd gelopen. Het eerste probleem is het feit dat het lastig is om een goede kwaliteit te 
kunnen waarborgen. Boeken veranderen of verdwijnen uit de cursusliteratuur en de opgekochte 
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samenvattingen moeten hier vervolgens op worden aangepast. Daarnaast is het moeilijk gebleken 
gemotiveerde leden voor de samenvattingencommissie te vinden. Als derde punt zorgt het aanbod 
aan samenvattingen op social media voor grote concurrentie. Het Ve bestuur der SPiN wil daarom dit 
jaar een open source systeem aanmaken om hierop samenvattingen aan te bieden. Een SPiN-lid kan 
hiervoor inloggen op de SPiN-site en heeft zo toegang tot de samenvattingen. Daarnaast wil het Ve 
bestuur hier een ratingsysteem aan koppelen waarop kan worden aangegeven wat men vond van de 
samenvatting. Totdat het open source systeem in gebruik wordt genomen gaat SPiN door met de 
samenvattingenverkoop zoals deze afgelopen  jaar is verlopen. Er zullen geen nieuwe 
samenvattingen worden opgekocht.  

3.3  DOEL 3: BALANS 
 

1. SPiN en Studie 
 
Dit jaar zal het bestuur van SPiN voor het tweede jaar op parttime basis gaan draaien. Dit betekent 
dat er een balans moet worden gevormd tussen de studie en de werkzaamheden voor SPiN. De 
balans zal te vinden zijn in de doelen die worden gesteld voor SPiN en voor de studie. Concreet 
betekent dit dat voor het doel SPiN 30 uur per week nodig zal zijn en voor het doel studie 20 uur per 
week. 
 
Het Ve bestuur der SPiN is van plan om één studiedag per week in te plannen voor elk bestuurslid. 
Het is dan de bedoeling dat het bestuurslid niet voor SPiN-zaken gestoord wordt, zodat studie en 
bestuurstaken niet door elkaar gaan lopen. Op die manier kan de tijd voor de studie, evenals de tijd 
voor SPiN optimaal benut worden. In het kader van toegankelijkheid zal het bestuurslid voor 
noodgevallen echter bereikbaar blijven, bijvoorbeeld als er een dringende vraag is over een activiteit 
die de volgende dag zal plaatsvinden.  
 
Om voor de vereniging te onderzoeken hoeveel tijd elk bestuurslid kwijt is aan zowel SPiN als studie, 
wil het Ve bestuur der SPiN een logboek bij gaan houden. Dit houdt in dat elk bestuurslid per dag 
bijhoudt hoeveel tijd diegene met een bepaalde taak bezig is geweest. Dit zal een week lang 
gebeuren, zes maal per jaar. De random momenten waarop dit zal gebeuren zullen worden bepaald 
door de voorzitter. Conclusies die hieruit worden getrokken, zullen in het halfjaarverslag en het 
jaarverslag gepresenteerd worden. Verder zal dit kunnen dienen om het volgende parttime bestuur 
een werkende richtlijn te kunnen bieden.   
 

2. Onderwijs, werkveld en sociaal 
 
Ook in de drie functies van SPiN wil het Ve bestuur der SPiN een balans vinden. De strikte verdeling 
onderwijsgerelateerde, werkveldgerelateerde en sociaalgerelateerde activiteiten wil het Ve bestuur 
der SPiN enigszins afzwakken. Dit omdat veel activiteiten kunnen worden bezocht vanuit meerdere 
van deze invalshoeken. Zo kan het congres bijvoorbeeld bezocht worden met de bedoeling meer te 
weten te komen over een bepaald onderwerp in de studie, terwijl het evengoed bezocht kan worden 
in het kader van oriëntatie op het werkveld. Dit geldt ook voor lezingen, excursies, trainingen, 
informatiebijeenkomsten en de therapieëndag. Deze twee pijlers zijn dus niet onafhankelijk en 
kunnen daarom voor de balans samengevoegd worden. Deze balans heeft aan een zijde 33 
studiegerelateerde activiteiten en de andere zijde 33 niet studiegerelateerde activiteiten.  
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4. Extern 
 
Het Ve bestuur der SPiN wil zich dit jaar verder ontwikkelen op extern gebied. Dit zal gedaan worden 
middels de volgende speerpunten: 

 
1. Taakverdeling acquisitiecommissie en Commissaris PR 

 
De Commissaris PR en de acquisitiecommissie zullen dit jaar nauw samenwerken. Een belangrijke 
taak van de acquisitiecommissie zal het zoeken van sponsoring voor de HersenSPiNsels inhouden. 
Gedurende het hele jaar zal deze commissie zich bezig houden met het verkopen van 
advertentieruimte in het tijdschrift van SPiN. Verder zal de acquisitiecommissie grotendeels  
aanvragen van commissies behandelen. Daarnaast heeft de acquisitiecommissie zelf de mogelijkheid 
om met creatieve initiatieven te komen. Om het contact met een externe partij professioneel te 
laten verlopen zullen er in het begin van het jaar een aantal trainingen worden gegeven. De 
Commissaris PR zal als eindverantwoordelijke fungeren voor de acquisitiecommissie en zal zich 
daarnaast bezighouden met onderstaande doelen. Een gezamenlijke taak zal het aanmaken en 
onderhouden van een database zijn. Concreet houdt dit in dat al het contact tussen SPiN en een 
externe partij gedocumenteerd wordt. Dit vergroot de transparantie en zal in het belang zijn van de 
vereniging. Tenslotte beoogt SPiN een sponsorbedrag binnen te halen van 4500 euro, bestaande uit 
3500 euro hoofdsponsoring en een algemeen sponsorgeld van 1000 euro.  
 

2. Contacten onderhouden en uitbreiden 
 
Het contact met externe partijen zal goed worden onderhouden. Dit zal gedaan worden door na elke 
samenwerking evaluatiegesprekken plaats te laten vinden om te achterhalen of de samenwerking 
nog altijd naar wens verloopt. Tevens zal hiervoor een kerstkaart met persoonlijke gelukwens en 
bedankbrief aan het einde van het jaar naar de externe partij gestuurd worden.  
 
Bovendien zal er onderzoek gedaan worden naar partijen die zich ooit aan SPiN hebben verbonden 
en zal gekeken worden of er een mogelijkheid bestaat om deze partij een nieuwe samenwerking aan 
te laten gaan met SPiN. Naast het onderhouden van contacten zal ook aandacht worden besteed aan 
het uitbreiden van de contacten. Er zal gezocht worden naar een samenwerkingsverband dat zowel 
voor de externe partij als voor SPiN de meest gunstige situatie oplevert.    
 

3. Verbintenis met bedrijven uit het werkveld 
 
SPiN is een studievereniging en heeft derhalve behoefte aan contact met bedrijven uit het 
psychologische werkveld. Dit contact is er echter nog niet voldoende. Daarom zal er gezocht worden 
naar studiegerelateerde bedrijven die zich willen verbinden aan SPiN.  Het primaire doel hiervan is 
om de leden beter in contact te kunnen laten komen met het werkveld. Het zal dus niet gaan om het 
binnenhalen van financiële sponsoring, maar om diensten in de vorm van trainingen, 
informatiedagen, werkervaringsplekken, meeloopdagen enzovoort. Het doel dat hierbij gesteld 
wordt is om elk van de domeinen Persoon, Brein en Gedrag te dekken met minimaal één bedrijf.  
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4. Kortingspas 
 
Er zal onderzoek gedaan worden naar de ontwikkeling van een SPiN-kortingspas. Het idee is om een 
kortingspas te ontwikkelen die exclusief voor SPiN-leden beschikbaar zal zijn en waarmee deze 
korting zullen krijgen op een diversiteit aan zaken waar je als student mee te maken krijgt. Hierbij 
kan gedacht worden aan elektronica, meubels, kleding, eten, horeca en vermaak. Het doel is om zes 
bedrijven te vinden die zich beschikbaar willen stellen voor de kortingspas. De kortingspas zal, als 
blijk van waardering, gratis ter beschikking worden gesteld aan alle SPiN-leden. Een dergelijke pas 
kan ook voor een aantrekkelijke manier van sponsoring zorgen voor externe partijen die niet 
enthousiast zijn over directe financiële sponsoring. Door exclusieve korting aan te bieden aan SPiN-
leden zorgt de externe partij toch voor een manier van sponsoring en krijgt de externe partij een 
potentiële uitbreiding van haar klantenkring van ongeveer 1500 klanten. De bedoeling is om voor het 
einde van het studiejaar de pas beschikbaar te hebben voor de leden.   
 

5. Alumnibeleid 
 
SPiN bestaat vijf jaar en is op een punt aangekomen dat het aantal alumni zich meer dan ooit 
uitbreidt. Het bestuur realiseert zich dat alumni deel uitgemaakt hebben van SPiN. Om deze reden 
zal het contact met de alumni zo goed mogelijk worden onderhouden. Dit betekent dat er navraag 
wordt gedaan bij alumni wat hun wensen zijn op het gebied van alumnibeleid. Het onderhouden van 
deze contacten is voor beide partijen gunstig: de alumnus blijft op de hoogte van het wel en wee van 
SPiN en SPiN kan alumni inschakelen bij het organiseren van bijvoorbeeld lezingen, waardoor zij zich 
meer gewaardeerd en betrokken zullen voelen bij SPiN. Om dit laatste zo goed mogelijk te kunnen 
realiseren zal er een alumnibestand aangemaakt worden. Het streven is om van iedere alumnus 
bekend te hebben wat voor vervolgopleiding hij heeft genoten, waar hij stage heeft gelopen, waar hij 
werkt of gewerkt heeft en wat voor onderzoek hij heeft gedaan. 
 

  



            Beleidsplan SPiN 2012-2013 
 

 

13 
 

5. COMMISSIES 

 
Afgelopen jaren heeft de commissiestructuur zich goed kunnen ontwikkelen. Enkele dingen zullen 
worden gewijzigd om de commissiestructuur te optimaliseren.  
 

1. Functieverdeling 
 
Om de koers van voorgaande besturen door te zetten, zullen ook dit jaar met behulp van de kennis 
van het huidige bestuur voorzitters worden gekozen. Daarnaast zullen de andere functies bij de 
eerste bijeenkomst worden verdeeld. De Commissaris Communicatie zal behouden worden en hij/zij 
krijgt de verantwoordelijkheid voor het bijhouden van het communicatiesysteem. Daarnaast is de 
Commissaris Communicatie ook verantwoordelijk voor promotie- en acquisitieaanvragen.  
 

2. Commissiestructuur 
 

De commissiestructuur zal grotendeels worden behouden. De lustrumcommissie en de  
internationaliseringscommissie zijn afgelopen jaar toegevoegd en daarnaast zijn er voor een paar 
commissies nieuwe of andere taken bij gekomen. Er zullen 71 activiteiten worden georganiseerd, 
waarvan 33 studie-/werkveldgerelateerd en 33 niet-studiegerelateerd. Daarnaast zijn er nog 5 reizen. 
Dit zijn meer activiteiten dan vorig jaar doordat de internationaliseringscommissie is toegevoegd.  
 
SPiN bestaat dit jaar 5 jaar. Daarom is er een lustrumcommissie opgericht die door het jaar heen 
verschillende activiteiten/ludieke acties, al dan niet in samenwerking met andere commissies, zal 
organiseren. Daarnaast zullen zij een openingsdag en een lustrumdag organiseren.  
 
1. Studie- en werkveldgerelateerde commissies 
 
Training en Informatiecommissie 
Deze commissie organiseert trainingen of workshops waar studenten van mensen uit de praktijk 
vaardigheden leren die voor psychologen relevant zijn. Een voorbeeld hiervan is training Prezi. 
Daarnaast organiseert deze commissie informatiebijeenkomsten, met variërende thema’s. Hiermee 
komt het aantal activiteiten dat de commissie organiseert op acht. 
 
Congrescommissie 
Deze commissie organiseert een groot congres met een studiegerelateerd thema. 
 
Lezing en Debatcommissie 
Deze commissie zal  lezingen en debatten organiseren. Er is eerder een lezing en debatcommissie 
geweest maar die kwam vanwege een tekort aan leden binnen de commissie niet toe aan het 
organiseren van debatten. Deze commissie zal negen lezingen en twee debatten organiseren.  
 
Tijdschriftcommissie 
Deze commissie is verantwoordelijk voor de inhoud, productie en distributie van HersenSPiNsels. Zij 
publiceren het tijdschrift vijf maal per jaar. 
 
 



            Beleidsplan SPiN 2012-2013 
 

 

14 
 

Oriëntatiecommissie 
Deze commissie organiseert het congres Experience Your Future en Therapieëndag in samenwerking 
met het SPS-NiP. 
 
Carrière en Excursiecommissie 
De carrièregerelateerde activiteiten van de carrière en acquisitiecommissie 2011-2012 komen 
redelijk overeen met de excursies van de lezing en excursiecommissie van het studiejaar 2011-2012. 
Daarom is besloten om de carrièregerelateerde activiteiten en de excursies onder te brengen in de 
carrière en excursiecommissie. De nieuwe commissie zal twee werkveldactiviteiten, waaronder de 
bedrijvendag en vier excursies organiseren.  
 
2. Niet-studiegerelateerde commissies 
 
Almanakcommissie 
Deze commissie stelt de lustrumalmanak, het jaarboek, samen dat aan het eind van het jaar te koop 
zal zijn. 
 
Feestcommissie 
Deze commissie is verantwoordelijk voor het organiseren, promoten en goed laten verlopen van de 
SPiN-feesten. De commissie organiseert acht feesten. 
 
Galacommissie 
Deze commissie organiseert het (lustrum)gala.  
 
Activiteitencommissie 
Deze commissie organiseert Psypop en nog vier  sociale activiteiten naar keuze.  
 
Sportcommissie 
Deze commissie organiseert vier activiteiten, waaronder een sporttoernooi en de Batavierenrace.  
 
SocialCie 
Deze commissie is verantwoordelijk voor het organiseren van vijf activiteiten voor de actieve SPiN-
leden, waaronder het Actieve Leden Weekend.  
 
SPiN-commissie 
Deze commissie organiseert vijf sociale activiteiten, die integratie bevorderen tussen verschillende 
groepen, waaronder het eerstejaarsweekend en de alumnidag.  
 
Internationaliseringscommissie 
Deze commissie organiseert vier activiteiten voor de deelnemers aan het buddyproject tussen 
buitenlandse en Nederlandse studenten. Daarnaast zullen zij ook een uitwisseling met een 
buitenlandse universiteit organiseren.  
 
Lustrumcommissie 
De lustrumcommissie zal een openingsdag en een lustrumdag organiseren. Daarnaast zal de 
commissie de lustrumdag promoten middels ludieke acties. 
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3. Reizencommissies 
 
Stedentripcommissie 
Deze commissie organiseert een stedentrip en een ludieke reis. 
 
Studiereiscommissie 
Deze commissie organiseert een studiereis. 
 
Skireiscommissie 
Deze commissie organiseert een wintersportreis. 
 
4. Ondersteunende commissies 
 
Boekencommissie 
Deze commissie is verantwoordelijk voor de boeken- en samenvattingenverkoop en steunt de 
bestuursleden in het onderhouden van de SPiN-kamer. Daarnaast zal de boekencommissie vier 
themadagen organiseren. Zodra de samenvattingen op het open source systeem beschikbaar worden 
zal de verantwoordelijkheid van de commissie betreffende samenvattingenverkoop vervallen. 
 
Promotiecommissie 
Deze commissie is verantwoordelijk voor het produceren van promotiemateriaal voor de andere 
commissies.  
 
Acquisitiecommissie 
Deze commissie zorgt mede voor de acquisitie voor de vereniging.  
 
5. Verenigingsorganen 
 
Kascontrole 
De kascontrole is het orgaan dat het handelen van de penningmeester controleert. 
 
Raad van Advies 
De Raad van Advies is een ondersteunend aanspreekpunt voor het bestuur bij vragen of problemen. 
Ze vergadert niet op regelmatige basis, maar enkel wanneer het bestuur advies vraagt aan de Raad.  
 
ALV-commissie 
Deze commissie is verantwoordelijk voor de organisatie van de Algemene Ledenvergaderingen, 
alsmede het maken van de notulen en het uitwerken hiervan.  
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6. NAWOORD 

 

Geachte Algemene Leden Vergadering, 
 
Op de voorgaande pagina’s heeft u het beleidsplan van het Ve bestuur der SPiN gelezen. 
Samenvattend heeft het Ve bestuur van SPiN drie doelen gesteld: Betrokkenheid & Toegankelijkheid, 
Ontwikkeling en Balans. Deze doelen zijn ontstaan niet enkel vanuit de visie vanuit het bestuur zelf, 
maar ook vanuit het vooruitstrevende werk van de eerdere besturen der SPiN. Het Ve bestuur wil dan 
ook al de voorgaande besturen bedanken voor hun werk en inzet, dat de vorming van dit beleid 
mogelijk heeft gemaakt.  
 
Het Ve bestuur der SPiN hoopt dat dit jaar productief zal verlopen. Het studiejaar 2012-2013 is het 
eerste jaar waarin een parttime bestuur van zeven mensen haar beleidsplan in de praktijk te 
brengen. Hoewel dit het eerste jaar is dat zo veel studenten een bestuurstaak binnen SPiN op zich 
nemen hoopt het Ve bestuur van SPiN desalniettemin op de medewerking van haar leden en haar 
oud bestuursleden om de gestelde doelen te volbrengen. 
 

Met vriendelijke groet, 
Het Ve bestuur der Studievereniging Psychologie in Nijmegen 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


