
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
Secretarieel Halfjaarverslag 

 
Studievereniging Psychologie in Nijmegen 

03-03-2015 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Bestuur SPiN 2014-2015 
Tess Bombeeck  Voorzitter 
Renske van der Steen  Secretaris 

Elien van Rooijen   Penningmeester 
Inge van Dongen  Commissaris Formeel 

Job Vervoordeldonk  Commissaris Informeel 
Anki Verhagen  Commissaris Onderwijs 

Johannes Fiebig  Commissaris Externe Betrekkingen 



    
 
   Secretarieel Halfjaarverslag 2014-2015 

Studievereniging Psychologie in Nijmegen  Montessorilaan 3 2 

Kamer A.00.05c     6525 HR Nijmegen 
Ma t/m vr 10.00-15.00 uur   024-361 25 88 
info@spin-nijmegen.com    www.spin-nijmegen.com  

 

Inhoudsopgave 

 
1. Voorwoord ............................................................................................................................... 4 

2. Secretariaat .............................................................................................................................. 5 

2.1 Ledenbestand ...................................................................................................................... 5 

2.1.1 Ledenaantal .................................................................................................................. 5 

2.1.2 Ereleden en Alumni ....................................................................................................... 5 

2.1.3 Actieve Leden................................................................................................................ 5 

2.2 Correspondentie .................................................................................................................. 5 

2.2.1 Nieuwsbrief................................................................................................................... 5 

2.2.2 Kerstgroet ..................................................................................................................... 6 

2.2.3 Verjaardagskaarten/e-cards ........................................................................................... 6 

2.3 Website............................................................................................................................... 6 

3. Naleving Beleid ......................................................................................................................... 7 

3.1 Toegankelijkheid.................................................................................................................. 7 

3.1.1 Aanbieden van diensten................................................................................................. 7 

3.1.2 Betrokkenheid naar leden  ............................................................................................. 8 

3.1.3 Transparantie ................................................................................................................ 9 

3.2 Modernisering ....................................................................................................................11 

3.2.1 Ledenbestand...............................................................................................................11 

3.2.2 Website .......................................................................................................................11 

3.2.3 Computers ...................................................................................................................11 

3.2.4 Cloud-service ...............................................................................................................12 

3.2.5 Mediascherm ...............................................................................................................12 

3.3 Internationalisering en Integratie.........................................................................................13 

3.3.1 Internationalisering ......................................................................................................13 

3.3.2 Integratie .....................................................................................................................14 

3.4 Extern Beleid ......................................................................................................................15 

3.4.1 Sponsoring ...................................................................................................................15 

3.4.2 Vacatures .....................................................................................................................16 

3.4.3 Andere verenigingen.....................................................................................................16 

3.4.4 Onderwijsinstituut ........................................................................................................17 

3.4.5 Alumni .........................................................................................................................17 

3.4.6 Promotie......................................................................................................................18 

 



    
 
   Secretarieel Halfjaarverslag 2014-2015 

Studievereniging Psychologie in Nijmegen  Montessorilaan 3 3 

Kamer A.00.05c     6525 HR Nijmegen 
Ma t/m vr 10.00-15.00 uur   024-361 25 88 
info@spin-nijmegen.com    www.spin-nijmegen.com  

 

 

3.5 Commissies ........................................................................................................................20 

3.5.1 Strakke tijdsplanning ....................................................................................................20 

3.5.2 Functieverdeling ...........................................................................................................20 

3.5.3 Commissiestructuur......................................................................................................21 

3.6 Intern .................................................................................................................................22 

3.6.1 Actieve leden ...............................................................................................................22 

3.6.2 SPiN-kamer ..................................................................................................................22 

3.6.3 Bestuur ........................................................................................................................23 

4. Overige lopende zaken.............................................................................................................25 

5. Nawoord .................................................................................................................................29 

6. Bijlage 1 Jaarplanning ..............................................................................................................30 

 

 
 
 
 
 

 

  



    
 
   Secretarieel Halfjaarverslag 2014-2015 

Studievereniging Psychologie in Nijmegen  Montessorilaan 3 4 

Kamer A.00.05c     6525 HR Nijmegen 
Ma t/m vr 10.00-15.00 uur   024-361 25 88 
info@spin-nijmegen.com    www.spin-nijmegen.com  

 

1. Voorwoord 

 
Geachte Algemene Ledenvergadering, 

 

Voor u ligt het secretarieel halfjaarverslag van het VIIe bestuur der Studievereniging Psychologie in 

Nijmegen. In dit verslag wordt teruggeblikt op de gebeurtenissen vanaf 30 september 2014 tot en 

met 24 februari 2015. Hierbij zal de huidige stand van zaken met betrekking tot de uitvoe ring van het 

beleid van het VIIe bestuur worden besproken. Daarnaast zal er een overzicht worden gegeven van 

de gestelde doelen en verwachtingen voor de tweede helft van dit verenigingsjaar. 

 

Met een tevreden gevoel kijken wij terug op het afgelopen halfjaar. In de afgelopen maanden zijn 

reeds belangrijke vorderingen gemaakt met betrekking tot de aan het begin van het jaar gestelde 

doelen. Zo hebben wij op verschillende manieren onze betrokkenheid naar de leden getoond. 

Daarnaast zijn diverse stappen ondernomen om de aantrekkelijkheid van de algemene 

ledenvergaderingen (ALV’s) en hiermee de inspraak van leden te vergroten. Bovendien is er hard 

gewerkt om het internationale aanbod van SPiN te verbreden, is de vereniging op diverse manieren 

gemoderniseerd en zijn er op het gebied van algemene sponsoring gunstige resultaten geboekt.  

 

Wij hebben ons in de afgelopen maanden met al ons plezier, enthousiasme en doorzettingsvermogen 

ingezet om de in ons beleid gepresenteerde doelen na te streven. Graag delen wij met u onze 

bevindingen tot nu toe. 

 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Het VIIe bestuur der Studievereniging Psychologie in Nijmegen 
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2. Secretariaat 

2.1 Ledenbestand 

2.1.1 Ledenaantal 

In het eerste levensjaar van SPiN bestond de doelgroep van de vereniging uit eerste- en tweedejaars 

psychologiestudenten. SPiN kende destijds een aantal van 1054 leden. In het tweede jaar zijn de 

derdejaars studenten aan de doelgroep toegevoegd. Een kleine groei volgde en het ledenaantal steeg 

naar 1068 leden. In haar derde jaar bereikte SPiN een ledenaantal van 1502 leden. In oktober 2012 

bleek het ledenaantal te zijn gezakt naar 1488. In september 2013 betrof het ledenaantal 1699.  

In oktober 2013 bedroeg het ledenaantal ruim 1900 leden. Na controle van het ledenbestand bleek 

het nieuwe ledenbestand op meerdere punten incorrect te zijn. Vanaf oktober 2013 zijn er daarom 

verschillende wijzigingen in het ledenbestand doorgevoerd. In februari 2014 telde het ledenbestand, 

na alle gedane aanpassingen, 1762 leden.  

 

In september 2014 bedroeg het ledenaantal 1563 leden. Deze daling in het aantal leden ten opzichte 

van februari 2014 valt te verklaren doordat er naar aanleiding van de contributie-inning in 2014 werd 

opgemerkt dat nog niet alle onjuistheden in het ledenbestand waren opgelost. Hierdoor zij n er 

wederom veel wijzigingen doorgevoerd in het ledenbestand.  

In februari 2015 telde het ledenbestand 1579 leden.  

 

2.1.2 Ereleden en Alumni 

SPiN is een jonge vereniging en kent tot op heden nog geen ereleden. In september 2014 telde SPiN 

324 alumni. Dit aantal is sindsdien gestegen met twee, waardoor SPiN momenteel 326 alumni kent. 

Voor een verdere bespreking van het alumnibeleid van het VIIe bestuur verwijst het bestuur u door 

naar punt 3.4.5 ‘Alumni’.  

 

2.1.3 Actieve leden 

Op dit moment heeft SPiN 132 actieve leden, verdeeld over 22 commissies. Een commissie telt 

gemiddeld zes leden. Dit komt overeen met het gemiddelde aantal commissieleden van vorig jaar. 

Het bestuur is tevreden met het gemiddelde aantal leden per commissie en de geobserveerde 

werkdruk binnen de commissies.  

 

2.2 Correspondentie 

 

2.2.1 Nieuwsbrief 

Iedere maand ontvangen de leden van SPiN een digitale nieuwsbrief. Hier wordt net als vorig jaar het 

programma Mailchimp voor gebruikt. De standaard template is dit jaar vernieuwd, waardoor de 

nieuwsbrief nog overzichtelijker is geworden. Dankzij de standaard template kan er eenvoudig elke 

maand weer een nieuwsbrief worden verstuurd.  
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2.2.2 Kerstgroet 

Ook dit jaar hebben alle leden van SPiN weer een kerstgroet ontvangen van het bestuur. Dat is dit 

jaar wederom gebeurd door middel van het versturen van een digitale kerstkaart.  

 

2.2.3 Verjaardagskaarten/e-cards 

Alle leden ontvangen op hun verjaardag via de SPiN-website een verjaardagskaart in de vorm van een 

e-card. Hier is sinds begin van dit verenigingsjaar een foto aan toegevoegd. Tot op heden zijn alle e -

cards aangekomen bij de leden. Het bestuur heeft echter wel gemerkt dat de e-cards vaak in de 

spambox van leden terecht komen. Om dit in de toekomst te voorkomen, gaat het bestuur de 

mogelijkheden onderzoeken tot het versturen van de verjaardagskaarten via Mailchimp.  

2.3 Website 
 
Sinds 8 augustus 2013 maakt SPiN gebruik van haar nieuwe website. Sindsdien is hieraan door het VIe 

bestuur een groot aantal aanpassingen gemaakt. Het VIIe bestuur is tot op heden tevreden met het 

functioneren van de website. Voor de aanpassingen die dit verenigingsjaar aan de website zijn 

gemaakt verwijst het bestuur u door naar 3.2.2 ‘Website’.  

Begin januari is de SPiN-website verhuisd naar een nieuwe server. Deze server is een stuk sneller en 

verhelpt het uitvallen van de website. Echter heeft deze verhuizing voor veel problemen in de 

mailbox van zowel bestuursleden als commissies gezorgd. Deze problemen zijn door het snelle 

optreden van DualBrands binnen korte tijd verholpen.  

Het bestuur is tot op heden tevreden over de communicatie met DualBrands.  

 

Van 1 oktober 2014 tot en met 8 februari 2015 is de website 9.931 keer bezocht, waarvan 4.659 keer 

door unieke bezoekers. Dit is vergelijkbaar met het aantal bezoeken in de periode 1 oktober 2013 tot 

en met 6 februari 2014. In totaal zijn er 35.443 pagina’s bezocht, waarvan 24.780 unieke 

paginabezoeken. De samenvattingenpagina werd het beste bezocht (1.524 bezoeken), gevolgd door 

de fotoalbums (1.451 bezoeken), de besturenpagina (880 bezoeken), de activiteitenpagina (852 

bezoeken) en de vacaturepagina (814 bezoeken).  
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3. Naleving Beleid 

 

3.1 Toegankelijkheid  
 

3.1.1 Aanbieden van diensten  

 

1. Leenservice 
 

Dit jaar zal er een pilot-versie van de leenservice worden opgestart. Aan de hand van deze pilot wordt 

direct na de tweede tentamenperiode geëvalueerd of en hoeveel behoefte er is aan deze service.  

 

In het begin van het verenigingsjaar zijn er vier rekenmachines en vijf woordenboeken aangeschaft 

dan wel gedoneerd door het huidige bestuur. Er is in de afgelopen maanden negen maal gebruik 

gemaakt van de leenservice. Het bestuur heeft het functioneren en het aantal keer dat er gebruik 

gemaakt is van de leenservice intern geëvalueerd, en heeft besloten de leenservice in het 

aankomende halfjaar door te zetten. Slechts eenmaal is een woordenboek laat teruggebracht, 

daarom zal het bestuur er in het vervolg op toezien dat er ofwel contant geld, ofwel een belangrijke 

pas van het lid wordt achtergelaten. Wanneer een woordenboek of rekenmachine binnen 5 

werkdagen niet is teruggebracht, zal het bestuur de persoon een e-mail sturen om hem of haar erop 

te attenderen het materiaal te retourneren. Op dit moment staat de hoeveelheid aan materialen nog 

goed in verhouding tot de behoefte aan de service, dus er worden in het komende halfjaar nog geen 

nieuwe materialen aangeschaft.  

 

2. Literatuur 
   
In november gaat het bestuur in overleg met Studystore, om zo de mogelijkheid te bespreken om 

zowel tweedehandsboeken te kopen als te verkopen via de webshop. Naar aanleiding van de 

uitkomsten van dit gesprek zal de tweedehands boekverkoop al dan niet worden geïmplementeerd op 

de website. Daarnaast wordt de mogelijkheid tot het laten bezorgen van boeken op de SPiN-kamer 

onder de aandacht gebracht. Bovendien wordt via de webshop additionele literatuur aangeboden, en 

wordt naar aanleiding van de Najaarsenquête de verstrekking van samenvattingen heroverwogen.  

 

In januari heeft een gesprek plaatsgevonden met Studystore. Hieruit bleek dat het op dit moment 

nog niet mogelijk is om de in- en verkoop van tweedehands boeken te realiseren. Studystore heeft 

aangegeven in de zomer zelf te gaan werken aan de implementatie van deze functie. Het bestuur 

informeert regelmatig naar eventuele vorderingen en zal de stand van zaken doorgeven aan het 

volgende bestuur.  

In de afgelopen maanden is er een aantal keer gebruik gemaakt van de mogelijkheid tot het bezorgen 

van studieboeken op de SPiN-kamer. Deze mogelijkheid is benadrukt via diverse kanalen en dit zal  

het bestuur in de komende tijd blijven doen. 
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Daarnaast is het bestuur druk bezig geweest met verschillende zaken rondom de boekverkoop, dit 

heeft tot gevolg gehad dat er minder tijd geïnvesteerd kon worden in het samenstellen van een 

boekenlijst voor additionele literatuur. Daarom heeft het bestuur besloten het aanbieden van de 

additionele literatuur te verplaatsen naar de tweede helft van het verenigingsjaar. Inmiddels is er in 

samenwerking met docenten en vakcoördinatoren een boekenlijst voor additionele literatuur 

samengesteld, deze verschijnt in de loop van de maand maart op de webshop. 

 

3.1.2 Betrokkenheid naar leden 

 
1. Onderwijsvervanging voor SPiN-activiteiten 

 
Leden ondervinden vaak problemen door het missen van delen van het onderwijsprogramma, 

wanneer zij willen deelnemen aan SPiN-activiteiten. Om een oplossing te vinden voor deze 

problemen, gaat het VIIe bestuur in overleg met het Onderwijsinstituut (OWI). Dit met als doel voor 

januari een regeling vast te stellen die in het studiejaar 2015-2016 van kracht gaat. 

 

In november is het bestuur in overleg gegaan met het Onderwijsinstituut om de mogelijkheden tot 

onderwijsvervanging voor SPiN-activiteiten te bespreken. Na terugkoppeling naar desbetreffende 

docenten bleek een algemene regeling echter niet realiseerbaar. Dit omdat docenten hun eigen 

regels hanteren en het individueel beoordelen van de situatie van studenten zeer belangrijk achten. 

Zij willen, ook na herhaaldelijk verzoek, geen uitzondering maken voor SPiN-activiteiten. Tot haar 

grote spijt moet het bestuur daarom concluderen dat een dergelijke regeling in haar verenigingsjaar 

niet van de grond zal komen.  

 
2. Acties rond tentamens 

 
Het bestuur gaat per tentamenperiode alle jaarlagen één keer langs ter uitbreiding van de acties rond 

de tentamens. Zij werkt hierbij samen met de leden van de Actiecommissie. Daarnaast zal het bestuur 

SPiN-leden de mogelijkheid bieden om na bepaalde tentamens stoom af te blazen in de vorm van 

After-tentamenborrels in een café op de universiteit. Op deze borrels hebben studenten de 

mogelijkheid klachten te uiten en/of opmerkingen te maken over het tentamen, die het bestuur door 

zal geven aan de opleidingscommissie (OLC) van Psychologie. De after-tentamenborrels vinden ten 

minste één keer per tentamenperiode plaats. 

 

In de afgelopen twee tentamenweken is het bestuur bij iedere jaarlaag ten minste één keer langs 

geweest. Zij heeft hierbij plaatsgenomen bij de ingang van het desbetreffende tentamencomplex en 

heeft onder andere pepermuntjes, snoepjes en kerstkransjes uitgedeeld aan alle deelnemers aan het 

tentamen. Bij deze acties waren steeds zowel leden van het bestuur als leden van de Actiecommissie 

aanwezig. De Actiecommissie heeft hierbij de voorbereidingen van de acties voor haar rekening 

genomen. Het bestuur beoordeelt de tentamenacties tot op heden als positief, omdat deze naar haar 

mening een relatief simpele en weinig tijdrovende manier vormen om haar be trokkenheid bij leden  
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te tonen. Zij heeft bovendien verschillende malen vernomen dat dit gebaar door leden wordt 

gewaardeerd. 

  

Tevens heeft tijdens beide tentamenperiodes een After-tentamenborrel plaatsgevonden. Hierbij 

waren zowel de leden van het bestuur als meerdere studentleden van de OLC aanwezig. Bij de eerste 

tentamenborrel waren ongeveer 45 studenten aanwezig. Deze borrel werd door zowel het bestuur 

als de OLC positief geëvalueerd. De tweede tentamenborrel was echter minder goed bezocht. Het 

bestuur wijt dit verschil voornamelijk aan het tijdstip waarop de borrel plaatsvond en de grootte van 

de doelgroep. Zij is echter van mening dat er op het gebied van de invulling van de borrels nog veel 

winst te behalen valt. Het bestuur gaat daarom in de aankomende periode te rade bij andere 

studieverenigingen over de invulling van hun After-tentamenborrels. Dit met als doel de opkomst van 

de borrels te verhogen en hiermee de mogelijkheden tot het verkrijgen van waardevolle input voor 

de OLC te vergroten. 

3.1.3 Transparantie 

 
1. Inzicht in de vereniging 

 
Op de website wordt er ruimte besteed aan het verschaffen van meer inzicht in de vereniging.  

Daarnaast wordt hier de geschiedenis van SPiN uitgelicht. Het bestuur stelt zich hiermee ten doel dat 

leden op de website een duidelijk overzicht kunnen vinden van de achtergrond van SPiN en haar 

verhoudingen met andere organen binnen de universiteit. 

 

In december is aan de webmasters een aantal aanpassingen aan de website doorgegeven, waaronder 

het creëren van een nieuwe pagina waarop de geschiedenis van SPiN en haar verhoudingen met 

andere organen worden uitgelicht. Ook is de Oprichtingscommissie benaderd voor het schrijven van 

een stuk over de geschiedenis en oprichting van SPiN. Dit stuk is in februari op de website  

geplaatst. Daarnaast wordt momenteel gewerkt aan een overzicht van de verschillende organen 

binnen SPiN en de manier waarop de vereniging zich verhoudt tot andere organen van de 

universiteit. Dit schema zal omstreeks eind maart op de website verschijnen. 

 

2. Benadrukken van inspraak van de leden 
 
De blauwe bus naast de deur van de SPiN-kamer zal als ideeën- en klachtenbus gaan fungeren. Een 

andere bus dient in het vervolg als brievenbus voor SPiN. De voor SPiN relevante klachten en ideeën 

worden vervolgens op anonieme wijze besproken tijdens de eerstvolgende ALV. Daarnaast stelt het 

bestuur zich ten doel de opkomst bij de ALV’s te verhogen. Daarom wordt het onderwerp ALV 

opgenomen in de Najaarsenquête. Bovendien wordt een aantal andere handelingen ondernomen  om 

de opkomst bij de ALV’s te verhogen. Zo wordt de ALV tijdens de eerste vergadering van elke 

commissie onder de aandacht gebracht door de commissiebegeleider, wordt de commissie gewezen 

op de Actieve Ledenhandleiding, wordt aan het takenpakket van de voorzitter toegevoegd dat deze 

verantwoordelijk is voor de aanwezigheid van ten minste één persoon uit de commissie bij de ALV,   
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neemt de voorzitter standaard het punt ‘ALV’ op in de agenda, zal de uitnodiging voor de ALV’s 

worden aangepast met het programma Mailchimp en wordt tijdens de ALV bij aanvang van elk nieuw 

agendapunt een korte inleiding gegeven over het betreffende onderwerp.  

 

Het slot op de blauwe brievenbus naast de deur van de SPiN-kamer is gerepareerd en voorzien van 

het label ‘ideeën- en klachtenbus’. Het bestaan van de bus is bovendien onder de aandacht gebracht 

bij leden door middel van promotie via Facebook. Daarnaast heeft het bestuur in november contact 

opgenomen met het Universitair Vastgoedbedrijf (UVB) voor het laten plaatsen van een brievenbus 

in de deur van de SPiN-kamer. In januari is het UVB langs geweest om een inventarisatie te maken, 

voorafgaand aan het plaatsen van de bus. Naar verwachting zal de brievenbus omstreeks maart in de 

deur worden geplaatst. 

 

Om de opkomst op de ALV’s te verhogen, zijn de in het beleid genoemde aanpassingen doorgevoerd. 

Zowel tijdens de eerste vergadering van elke commissie als tijdens de plenaire inwerking voor 

voorzitters is het belang van aanwezigheid op de ALV’s en de verantwoordelijkheid h ierin van de 

voorzitter besproken. Ook is in de Actieve Ledenhandleiding een stuk toegevoegd over de ALV’s en  

heeft een gedeelte van de commissies het punt ALV reeds opgenomen in hun agenda. Daarnaast is 

voor de ALV van 15 december de eerste uitgebreide ALV-uitnodiging verstuurd, welke gemaakt is 

met Mailchimp. Tijdens deze ALV is ieder agendapunt bovendien kort ingeleid. Zoals vermeld in het 

beleid is het onderwerp ALV toegevoegd aan de in oktober afgenomen Najaarsenquête. Uit de 

resultaten van deze enquête was af te lezen dat onder andere meer informatie over de inhoud van 

een ALV en de te behandelen stukken een ALV voor leden aantrekkelijker zou maken. Het bestuur 

denkt dat bovengenoemde maatregelen de informatievoorziening voor leden positief beïnvloeden en 

neemt naar aanleiding van de Najaarsenquête dan ook geen verdere maatregelen op dit gebied.  Zij 

zal haar opvolgers bovendien aanraden om bovengenoemde werkwijze aan te houden.  

 
3. Personalisering 

 
Het bestuur wil zich van een meer persoonlijke kant laten zien. Dit zal worden vormgegeven met een 

bestuursblog op de website, waarin maandelijks door één bestuurslid of commissie een verhaal wordt 

geschreven met een persoonlijk karakter. 

 

Vanaf oktober is iedere maand een bestuursblog geschreven door één van de bestuursleden. Deze 

blogs zijn terug te vinden onder het kopje ‘bestuur’ op de website van SPiN. In hun blog beschrijven 

bestuursleden waar zij zich in de afgelopen maand mee bezig hebben gehouden, zowel op het gebied 

van SPiN als op persoonlijk gebied.  
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3.2 Modernisering 

 

3.2.1 Ledenbestand 

Het VIIe bestuur zal in het aankomende jaar overstappen op een nieuw ledenbestand, waardoor het 

actueel houden van het ledenbestand gemakkelijker en efficiënter wordt en de kans op fouten wordt 

verkleind. Naast het vergroten van de werkefficiëntie biedt een nieuw ledenbestand ook voordelen 

voor de contributie-inning. Met het advies van het VIe bestuur in haar achterhoofd, zal het VIIe 

bestuur dit jaar voor een nieuw programma kiezen en dit programma implementeren. 

 

Naar aanleiding van het advies van het VIe bestuur, heeft het VIIe bestuur ervoor gekozen om het 

ledenbestand onder te brengen in Conscribo. Dit is hetzelfde programma als waar de boekhouding is 

ondergebracht. De webmasters zijn op dit moment bezig met de overstap naar Conscribo. De 

implementatie is bijna gereed. Als er helemaal is overgestapt, kan het bestuur gaan evalueren of het  

actueel houden van het ledenbestand daadwerkelijk gemakkelijker en efficiënter wordt en de kans 

op fouten daadwerkelijk wordt verkleind. Ook kan er worden geëvalueerd of er door de overstap 

naar Conscribo minder fouten worden gemaakt tijdens de contributie-inning.  

 

3.2.2 Website 

Het VIIe
 bestuur heeft zich dit jaar ten doel gesteld om de website van SPiN verder te ontwikkelen wat 

betreft structuur en gebruiksvriendelijkheid. Zo wordt de indeling van de website herzien en zullen 

belangrijke documenten overzichtelijk worden weergegeven. Daarnaast zal het bestuur er in het 

aankomende verenigingsjaar voor zorgen dat actieve leden een apart platform op de website kan 

worden geboden. Tot slot zal informatie over de vereniging overzichtelijk op de website worden 

weergegeven en wordt een deel van de website ook in het Engels beschikbaar. 

 
Alle aanpassingen aan de website die het VIIe bestuur aan het begin van het jaar voor ogen had zijn 

doorgegeven aan de webmasters en voor een groot deel doorgevoerd. Zo is de indeling van de 

website aanpast. Daarnaast zijn er nieuwe pagina’s toegevoegd waar onder andere informatie over 

de vereniging is ondergebracht. Voor meer informatie hierover verwijst het bestuur u door naar 3.1.3 

‘Transparantie’. Ook is er een aparte pagina aangemaakt voor de actieve leden. Hier kunnen onder 

andere belangrijke documenten en foto's van SocialCie-activiteiten gevonden worden. Tot slot zal er 

een aparte pagina aangemaakt worden voor de internationale studenten. Meer informatie hierover 

kunt u terug vinden onder 3.3.1 ‘Internationalisering’.  

 

3.2.3 Computers 

In oktober zal het bestuur drie nieuwe computers aanschaffen en daarmee een tweejaarlijks 

wisselend systeem introduceren. Het bestuur acht het bovendien van belang dat één van deze 

computers geschikt is voor media-bewerking. Zij schaft daarom in het aankomende jaar, naast twee 

standaard computers, één mediacomputer aan.   

 

Het bestuur heeft in oktober drie nieuwe computers aangeschaft, waarvan één met geavanceerde  
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specificaties. Deze 'mediacomputer' is in de afgelopen maanden regelmatig door de Mediacommissie 

gebruikt om promotiefilmpjes en posters te produceren. 

 

3.2.4 Cloud-service 

Om efficiëntieproblemen te voorkomen en samenwerking in documenten mogelijk te maken zal het 

bestuur in het verenigingsjaar 2014/2015 overstappen naar de online cloud-service ‘Microsoft One 

Drive’. 

  

Met ingang van haar verenigingsjaar heeft het bestuur haar bestanden overgezet naar de Microsoft 

One-Drive. Dit is tot nu toe erg goed bevallen. Bestuursleden hebben ook buiten de SPiN-kamer 

gemakkelijk toegang tot bestanden en kunnen gezamenlijk in gedeelde bestanden werken.  

 

3.2.5 Mediascherm 

In de context van een uitgebreidere promotie van haar activiteiten heeft het bestuur besloten om een 

mediascherm aan te schaffen. Het mediascherm wordt in het aankomende jaar op verschillende 

manieren gebruikt, zoals bijvoorbeeld het promoten van eigen activiteiten, de presentatie van foto's 

van afgelopen activiteiten en als medium voor sponsoren om advertenties te kunnen laten zien.  

 

Begin november heeft het bestuur een mediascherm aangeschaft. Op dit scherm wordt regelmatig 

een presentatie vertoond, waarin foto’s van afgelopen activiteiten, posters en promotiefilmpjes, de 

maandagenda en advertenties zijn verwerkt.  

Het bestuur heeft geconstateerd dat het mediascherm een positieve bijdrage levert aan het 

huiskamergevoel van de SPiN-kamer, zonder te veel aandacht te eisen van de bezoekers. Daarnaast 

dient het mediascherm momenteel al meerdere sponsoren als medium om advertenties te 

presenteren. 
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3.3 Internationalisering en integratie 

 

3.3.1 Internationalisering 
 

1. Buddyproject 
 
Het bestuur gaat in oktober in gesprek met de afdeling Internationalisering van het OWI, om nieuwe 

mogelijkheden te inventariseren en manieren te bedenken om internationalisering binnen SPiN te 

stimuleren. Aan de hand van de uitkomsten van dit gesprek zal in februari het buddyproject dan wel 

een alternatief project van start gaan.  

 

Eind oktober heeft een gesprek plaatsgevonden met de afdeling Internationalisering van het OWI. 

Hierin is uitvoerig gesproken over de opzet van het vroegere buddyproject en mani eren om dit 

project tot een succes te maken. Daarnaast is gesproken over overige manieren om het 

internationaal gerichte aanbod van SPiN te vergroten. Naar aanleiding van dit gesprek is besloten het 

buddyproject in februari alsnog op te starten. Het bestuur kiest hierbij bewust voor een 

laagdrempelige instap, waarbij studenten voorafgaand aan het project uitvoerig worden ingelicht, op 

een vrijblijvende manier in groepsverband kennis kunnen maken en daarna bewust kunnen kiezen 

voor deelname aan het project. Koppeling van buddy’s geschiedt op basis van de voorkeuren van 

zowel de Nederlandse als de internationale student. Het project wordt bovendien uitvoerig onder de 

aandacht gebracht door de International Officer van het OWI. Het project wordt gecoördineerd door 

de Internationaliseringscommissie, welke begin februari is opgestart. Door de laagdrempelige instap 

en de goede samenwerking met het OWI verwacht het bestuur bij zowel Nederlandse als 

internationale studenten meer aanhoudend enthousiasme te creëren voor het buddyproject. Het 

project van dit semester zal als pilot fungeren en de geplande aanpak zal aan het einde van dit  

semester samen met de huidige Internationaliseringscommissie worden geëvalueerd. Het bestuur 

stelt zich hierbij ten doel het VIIIe bestuur de mogelijkheid te bieden een breder 

internationaliseringsproject op te starten in september. Zij zal zorgen dat alle afspraken met het OWI 

hiervoor zijn gemaakt.  

 
2. Engelstalig activiteitenaanbod 

 
In het aankomende jaar zullen ten minste drie Engelstalige activiteiten georganiseerd worden door 

verschillende studiegerelateerde commissies. In dit kader zal in elk geval één lezing en één training in 

het Engels worden gegeven. Daarnaast zal tijdens de Bedrijvendag één lezing per ronde in het Engels 

worden aangeboden. 

 

In januari is door de Lezingcommissie een Engelstalige lezing verzorgd. Deze lezing werd goed 

ontvangen en er waren bovendien een aantal internationale studenten aanwezig. De overige twee 

Engelstalige activiteiten hebben nog niet plaatsgevonden. Dit betekent dat tijdens het tweede 

gedeelte van dit verenigingsjaar door de Training- en Infocommissie een Engelstalige training wordt  
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verzorgd. Daarnaast wordt tijdens de Bedrijvendag, welke plaatsvindt in september, één Engelse 

lezing per ronde aangeboden. 

 
3. Tweetalige website 

 
Het bestuur zal in het aankomende jaar de belangrijkste onderdelen van de website vertalen naar het 

Engels. 

 

Na een uitvoerige inventarisatie van de mogelijkheden is besloten tot het creëren van een aparte 

pagina voor internationale studenten. Dit omdat slechts een klein gedeelte van de website van SPiN 

relevant is voor internationale studenten. Momenteel wordt door het bestuur druk geschreven aan 

deze pagina. Naar verwachting zal de pagina in april beschikbaar zijn. De boekenwebshop is reeds 

vertaald naar het Engels. 

 

3.3.2 Integratie 

Het bestuur zal in de Najaarsenquête onder andere vragen naar de behoefte van de Duitse leden op 

het gebied van activiteiten, zowel op sociaal gebied als ter aanvulling op hun studie. Naar aanleiding 

van de resultaten van deze enquête wordt er een activiteit georganiseerd ten behoeve van de 

bevordering van de integratie tussen Duitse en Nederlandse leden. Ook de in het afgelopen jaar 

succesvol gebleken activiteit rond de Duitse taalcursus zal dit jaar weer georganiseerd worden.  

 

De Najaarsenquête is voor de kerstvakantie afgenomen en geanalyseerd. Hieruit bleek dat Duitse 

studenten geen andere voorkeuren hebben voor activiteiten dan Nederlandse studenten. Wel heeft 

het bestuur kunnen concluderen dat Duitsers over het algemeen minder vaak SPiN-activiteiten 

bezoeken. De redenen hiervoor zijn echter onduidelijk. Helaas heeft het bestuur dus geen leidraden 

uit de enquête kunnen nemen voor de organisatie van de integratieactiviteit. De Integratiecommissie 

heeft daarom naar eigen inzicht een activiteit georganiseerd, waarbij wel gekeken is naar succe svolle 

activiteiten van andere verenigingen, zowel binnen als buiten Nijmegen. Ten tijde van het schrijven 

van dit verslag was deze activiteit echter nog in voorbereiding, waardoor een evaluatie nog niet 

mogelijk was. In de halfjaarlijkse enquête wordt nogmaals gevraagd naar de voorkeur van Duitse 

studenten, alsook de redenen voor het al dan niet bezoeken van SPiN-activiteiten. De ‘Taalcursus-

activiteit’ staat gepland op 16 juli aanstaande.  
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3.4 Extern Beleid 

 

3.4.1 Sponsoring 

Het VIIe bestuur gaat zich dit jaar wederom inzetten om €3500,- sponsorgeld te acquireren, waarvan 

€3000,- verkregen wordt via het vaste hoofdsponsorcontract met Café Van Buren. Het resterende 

bedrag valt onder algemeen sponsorgeld. De nadruk zal, naast het acquireren van €500,- aan 

algemeen sponsorgeld, bovendien liggen op het verschaffen van indirecte sponsoring.  

 

Op het moment van schrijven heeft het bestuur contracten afgesloten die haar een algemeen 

sponsorbedrag van €375,- toezeggen. Hierbij komt nog ten minste €100,- uit het sponsorcontract 

met DressMe. Om de toegangsprijs voor deelnemers van de Studiereis te verlagen, heeft het bestuur 

een bijdrage van €500,-, in ruil voor drie borrels bij Café de Fuik geacquireerd. De 

Acquisitiecommissie is momenteel nog in onderhandeling met een aantal partners die interesse in 

sponsoring hebben getoond.  Verder hebben verschillende partners voorwerpen aangeleverd voor 

themadagen en goodiebags. Voorbeelden hiervan zijn 600 blikjes RedBull, Quests Psychologie en 

verschillende voedingsmiddelen. 

 

1. Hoofdsponsorcontract 
  

Om een zo goed mogelijk nieuw hoofdsponsorcontract af te sluiten, start het VIIe bestuur hiervoor in 

oktober een taskforce op. Deze taskforce zal een contractvoorstel opstellen, welke in maart 2015 aan 

de ALV wordt gepresenteerd. 

 

Aangezien het lastig bleek om een extern lid te vinden, is de taskforce pas in januari opgestart. Ze 

heeft inmiddels al meerdere keren vergaderd en een tijdsplanning opgesteld. De taskforce zal haar 

contractvoorstel eind april aan de ALV presenteren.  

 

2. SPiN-korting 
 

Het VIIe bestuur gaat zich inzetten om het concept van de SPiN-korting uit te breiden. Er zal actief 

worden gezocht naar ten minste vijf nieuwe samenwerkingen. Het bestuur wil het concept van de 

SPiN-korting meer onder de aandacht brengen door dit concept actiever te promoten, mede door een 

flyer te ontwikkelen met informatie over de kortingen en de kortingspartners.  

 

Het bestuur heeft in samenwerking met de Acquisitiecommissie al met meerdere nieuwe bedrijven 

een samenwerking geïnitieerd op het gebied van SPiN-korting. Voorbeelden hiervan zijn een indoor 

evenementencentrum, een supermarkt, een fietsenmaker en een tentamentrainingsbureau. In dit 

verenigingsjaar zullen twee kortingsflyers worden uitgebracht, waarop verschillende kortingen 

worden gepromoot. De eerste flyer wordt in maart verwacht, de tweede flyer wordt nog voor de 

zomervakantie uitgebracht. Wanneer de flyers worden gepubliceerd, wordt de SPiN-korting ook door 

middel van de nieuwsbrief en collegepraatjes onder de aandacht gebracht. 
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3.4.2 Vacatures 

Het VIIe bestuur wil zich dit jaar richten op het aanbieden van ten minste drie vacatures per domein 

binnen de bachelor Psychologie. Hiertoe wordt de Acquisitiecommissie gevraagd wekelijks twee 

potentiële werkveldpartners te benaderen. Om het aanbod van vacatures op de website actueel te 

houden, wil het bestuur duidelijke afspraken maken met partners met betrekking tot de looptijd van 

vacatures op de website. Om haar leden de mogelijkheid te bieden om op de hoogte te kunnen blijven 

van nieuwe vacatures gaat het bestuur een optie implementeren waarmee leden zich hierop kunnen 

abonneren en een e-mail ontvangen, zodra een nieuwe vacature wordt geplaatst.  

 

Sinds het begin van het jaar zijn er, naast een algemeen wetenschappelijke vacature,  twee vacatures 

uit het domein Persoon en één vacature uit het domein Gedrag geplaatst. Het bestuur is op dit 

moment bezig met het initiëren van meerdere samenwerkingen, waarvan ze in toekomst vacatures 

voor verschillende projecten verwacht. Elk lid van de Acquisitiecommissie benadert wekelijks een 

potentiële werkveldpartner. Ook zal de Acquisitiecommissie in de tweede helft van het jaar de 

nadruk leggen op de domeinen Gedrag en Brein, om hierbij nog de doelstelling te kunnen behalen. 

De implementatie van een functie waarmee SPiN-leden zich op vacatures kunnen abonneren is bijna 

afgesloten en zal binnenkort worden geïntegreerd en onder de aandacht worden gebracht. Met de 

aanstaande implementatie van deze functie heeft het bestuur verouderde vacatures van de website 

afgehaald en zal zij deze pagina in de toekomst actueler houden.  

 

3.4.3 Andere verenigingen 

Het VIIe bestuur stelt zich ten doel om minimaal één van de SPiN-feesten in het aankomende jaar te 

organiseren in samenwerking met een andere (studie)vereniging. Ook zal het bestuur in gesprek gaan 

met TOEP om in het aankomende jaar een gunstige samenwerking te bewerkstelligen.  

 

Hoewel er nog geen SPiN-feest is georganiseerd met een andere vereniging, zal op 10 maart samen 

met de Juridische Faculteitsvereniging (JFV) wel een feest voor de Ragweek worden georganiseerd. 

Bovendien wordt in het aankomende halfjaar een lezing georganiseerd in samenwerking met de JFV. 

Het bestuur zal daarnaast een andere vereniging benaderen voor het organiseren van een SPiN-feest. 

  

De samenwerking met TOEP loopt tot op heden wat stroef. Het Ie bestuur der TOEP heeft wat 

moeilijkheden gekend en is tevens slecht bereikbaar. Het promotiemateriaal voor lezingen van SPiN 

wordt doorgestuurd naar TOEP, waarna TOEP dit promoot bij haar leden. Het VIIe bestuur heeft bij 

deze lezingen echter nog geen grote verschillen in de opkomst van externe leden geconstateerd. Het 

versturen van promotiematerialen voor activiteiten die voor leden van TOEP interessant kunnen zijn 

wordt aankomend halfjaar doorgezet. Het contact met hen zal worden onderhouden in de hoop op 

de lange termijn wel een intensievere samenwerking mogelijk te maken.  
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3.4.4 Onderwijsinstituut 

 
1. Onderwijsrelevante activiteiten 

 
Dit jaar worden door een aantal commissies drie kernactiviteiten georganiseerd die wat betreft 

thema en datum afgestemd zijn op het studieprogramma, zoals samengesteld door het OWI.  

Aansluitend hierop worden docenten, evenals in het afgelopen jaar, benaderd met de vraag of zij 

bereid zijn tijdens hun colleges de aan hun vakgebied gerelateerde SPiN-activiteiten uit te lichten. 

  

Twee van de drie activiteiten zijn reeds gepland. Op 10 maart organiseert de Training- en 

Infocommissie, aangesloten op domein Brein, een training Rattenbrein ontleden. De 

Lezingcommissie organiseert op 26 mei, afgestemd op de cursus ‘Inleiding in de Psychodiagnostiek’ 

in samenwerking met de JFV een lezing over forensische psychiatrie en toerekeningsvatbaarheid. De 

derde kernactiviteit moet nog worden gepland, naar alle waarschijnlijkheid zal dit een excursie 

worden. 

 

2. Doorstroom naar de master 
 

Het bestuur gaat in gesprek met verschillende masterverenigingen, om in samenwerking met hen 

meeloopdagen te organiseren voor SPiN-leden. Daarnaast wil het bestuur deze meeloopdagen op 

andere universiteiten mogelijk maken, zodat SPiN-leden een ruimere blik op hun mogelijkheden wordt 

geboden. Hierover gaat zij in gesprek met de andere studieverenigingen van Psychologie tijdens de 

bijeenkomsten van de Stichting Studieverenigingen Psychologie Nederland (SSPN).  

 

Meeloopdagen zoals het bestuur ze in eerste instantie voor ogen had, zijn helaas niet te realiseren. 

Dit omdat het ter oriëntatie volgen van werkgroepen binnen de verschillende masterprogramma’s 

voor bachelor-studenten  niet is toegestaan. Een aantal hoorcolleges gegeven in de verschillende 

masters zijn wél open voor bachelor-studenten, maar deze komen qua werkvorm erg overeen met 

de hoorcolleges in de bachelor. Het bestuur ziet het volgen van colleges uit de master daarom niet 

als een waardevolle toevoeging op de bestaande voorlichtingsmogelijkheden. Wel zal in 

samenwerking met studievereniging HALO een proefstudeerdag worden georganiseerd, waar leden 

de mogelijkheid zullen hebben zich te oriënteren. Tijdens de SSPN bijeenkomst in maart zal met de 

zusterverenigingen worden gesproken over het samen organiseren van meeloopdagen. 

3.4.5 Alumni 

Het bestuur zal, op basis van een hernieuwd inschrijfformulier, twee bestanden aanmaken, waarin 

onderscheid wordt gemaakt tussen passieve en actieve alumni. 

Om de wederzijdse band tussen alumni en SPiN te versterken, organiseert het bestuur in het 

aankomende jaar twee keer een activiteit speciaal gericht op alumni. Bij de organisatie hiervan wordt 

een tweetal actieve alumni betrokken. Tot slot wil het bestuur de mogelijkheid bieden tot het 

organiseren van meeloopdagen voor studenten. SPiN vervult hierbij een koppelfunctie door het 

contact tussen student en alumnus te initiëren.  



    
 
   Secretarieel Halfjaarverslag 2014-2015 

Studievereniging Psychologie in Nijmegen  Montessorilaan 3 18 

Kamer A.00.05c     6525 HR Nijmegen 
Ma t/m vr 10.00-15.00 uur   024-361 25 88 
info@spin-nijmegen.com    www.spin-nijmegen.com  

 

Het bestuur heeft een hernieuwd inschrijfformulier voor haar alumni ontwikkeld. Deze is in 

december verstuurd naar alle leden uit het alumnibestand. Tot op heden hebben 46 alumni 

aangegeven graag als actief alumnus met SPiN verbonden te willen blijven.  

Het bestuur heeft twee actieve alumni gevonden die haar willen helpen met het organise ren van 

twee alumni-activiteiten. Deze vinden naar alle waarschijnlijkheid plaats in april en september. 

Meerdere alumni hebben op het inschrijfformulier aangegeven open te staan voor meeloopdagen. 

Het bestuur zal deze alumni binnenkort benaderen om het soort bedrijf en de mogelijkheden voor 

meeloopdagen te inventariseren. Vervolgens zal het bestuur een bestand opstellen en leden die 

geïnteresseerd zijn in meeloopdagen doorverwijzen naar een alumnus die aan de eisen van het lid 

voldoet.  

3.4.6 Promotie 

Het VIIe bestuur neemt het promotieplan, zoals geschreven door het VIe bestuur, als leidraad voor 

haar manier van promoten. Daarnaast licht zij studiegerelateerde activiteiten uit op Blackboard.  

Naast het hanteren van deze vormen van promotie, voert het bestuur enkele aanpassingen door in de 

wijze waarop in het verleden jaar gepromoot is. Tevens intensiveert zij enkele vormen van promotie. 

 
1. Promotie studiegerelateerde activiteiten 

 
Het VIIe bestuur zal in het aankomende jaar met name bij commissies die studiegerelateerde 

activiteiten organiseren, het belang van uitgebreide promotie benadrukken. Ook het gebruik van 

ludieke promotie wordt bij deze commissies gedurende het jaar meermaals benadrukt.  

 

Tot op heden hebben twee studiegerelateerde commissies gebruik gemaakt van ludieke promotie 

om grotere activiteiten onder de aandacht te brengen. Het bestuur blijft door het jaar heen het 

gebruik van ludieke promotie stimuleren. 

 

2. Promotieaanvragen 
 

Met het introduceren van een commissiejaarplanning verwacht het VIIe bestuur grote verbeteringen 

op het behalen van deadlines voor promotieaanvragen. Hierdoor wordt zowel een kwalitatieve als 

kwantitatieve vooruitgang geboekt bij de productie van posters voor activiteiten. Zowel de deadlines 

voor reguliere als voor ludieke promotie worden meegenomen in de commissiejaarplanning. 

 

Het introduceren van een commissiejaarplanning heeft voor verbeteringen in de nauwkeurigheid van 

promotieaanvragen gezorgd. Poster –en promotiefilmaanvragen worden meestal op tijd gedaan en 

bijna elke activiteit is door visuele media gepromoot. Echter zijn er nog steeds incidenten, waarin 

commissies deze deadlines door omstandigheden niet halen. Een deel van de commissies heeft tot 

nu toe nog geen jaarplanning opgesteld. Het bestuur heeft dit tijdens het horizontaal 

voorzittersoverleg opnieuw aangekaart en heeft de voorzitters van iedere commissie een in te vullen 

jaarplanning meegegeven.  
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3. Social Media 
 

Om de mogelijkheid leden direct voor evenementen uit te kunnen nodigen te herstellen, heeft het VIIe 

bestuur in samenwerking met haar voorgangers een Facebook-groep gemaakt, waarvoor SPiN-leden 

in oktober een uitnodiging hebben ontvangen. Tevens wordt de bestaande koppeling tussen Facebook 

en Twitter in stand gehouden, zodat updates, die door middel van de Facebook pagina worden 

geplaatst, ook op Twitter terechtkomen.  

Naast Facebook en Twitter blijft het bestuur gebruik maken van LinkedIn. Zij zal dit gebruik bovendien 

intensiveren door hiermee met name het contact met haar alumni te onderhouden.  

 

Het bestuur heeft via persoonlijke uitnodigingen en promotie een groot aantal leden bereikt. Op het 

moment van schrijven had de Facebook-groep 732 leden. 

Het bestuur heeft de Facebook-Twitter koppeling conform beleid in stand gehouden. De berichten 

die op de Facebook-pagina geplaatst worden, worden ook automatisch op haar Twitter-account 

geplaatst.  

De LinkedIn groep zal in het aankomende halfjaar worden gebruikt om het contact met alumni te 

onderhouden. 

 
4. Banner 

 
Op initiatief van het VIe  bestuur wordt er in het aankomende jaar bij de promotie van de SPiN-feesten 

gebruik gemaakt van een banner die wordt opgehangen bij het Erasmusgebouw.  

 

De banner is gedrukt en voor het eerst gebruikt om het feest van december te promoten.  

 
5. Promotiefilmpjes 

 
Naast het ontwerpen van posters en flyers wil het VIIe bestuur in het aankomende jaar ook het 

creëren van promotiefilmpjes en aftermovies stimuleren. Het bestuur verzorgt hiernaast een training, 

die de hierin geïnteresseerde commissieleden een uitgebreide introductie op het gebruik van 

geavanceerde videobewerkingsprogramma’s biedt. 

 

Twee leden uit de Mediacommissie hebben zich gespecialiseerd op het maken van promotiefilmpjes. 

Aangezien deze leden al voorkennis op het gebied van montages hadden heeft het bestuur het niet 

voor nodig geacht om een echte training te verzorgen. Ze heeft in plaats hiervan ervoor gekozen om 

deze leden tijdens de montage te ondersteunen. Zij hebben tot op heden vier teaser- en 

trailerfilmpjes voor verschillende activiteiten en reizen gemaakt. 

 
6. Mediascherm 

 

Het VIIe bestuur heeft besloten in het aankomende jaar een televisiescherm aan te schaffen. Deze 

wordt onder andere gebruikt om aankomende SPiN-activiteiten te promoten. Op dit scherm kunnen  
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posters, promotiefilmpjes en maandagenda’s worden getoond. Het bestuur verwacht hiermee 

activiteiten op een vrijblijvende manier extra te promoten.  

 

De vrijblijvende promotie van activiteiten door middel van het mediascherm wordt door zowel het 

bestuur als ook haar leden als prettig ervaren. Twee sponsoren hebben al geïnvesteerd in 

advertenties die regelmatig op het mediascherm worden vertoond. Maandelijks wordt de 

presentatie geactualiseerd om afgelopen activiteiten te laten zien en aankomende activiteiten te 

promoten.  

 

3.5 Commissies  

3.5.1 Strakke tijdsplanning 

Het bestuur zorgt ervoor dat er aan het begin van het jaar voor iedere commissie een specifieke 

jaarplanning wordt gemaakt, met daarin opgenomen de verschillende activiteiten en hun deadlines. 

Deze jaarplanning wordt gemaakt in de vorm van een digitaal, aanpasbaar document.  

 

De uitvoering van dit beleidspunt is moeilijker gebleken dan verwacht. Een aantal commissies 

hebben inderdaad een digitale jaarplanning gemaakt, waardoor zowel de commissie zelf als de 

commissiebegeleider goed inzicht heeft in de verschillende deadlines gedurende het jaar. Andere 

commissies hebben ook een jaarplanning gemaakt, maar hebben hiervan alleen een papieren versie. 

Beide vormen van het bijhouden van de jaarplanning blijken goed te werken. Een digitaal 

(aanpasbaar) document wordt door het bestuur als meest prettig en efficiënt ervaren, aangezien 

deze makkelijk te integreren is in de digitale agenda waarin het bestuur werkt.  

Er zijn echter ook een aantal commissies die nog géén jaarplanning hebben gemaakt. Het bestuur 

stelt zich dan ook ten doel de betreffende commissies nogmaals aan te sporen deze jaarplanning 

alsnog te maken. Tijdens het horizontaal voorzittersoverleg heeft de commissiebegeleider de 

betreffende commissies hier opnieuw op gewezen.  

3.5.2 Functieverdeling 

Met behulp van de kennis van het voorgaande bestuur worden de voorzitters van de commissies 

aangewezen. De overige functies zullen tijdens de eerste vergadering door de commissieleden zelf 

verdeeld worden. Het takenpakket van de voorzitter wordt dit jaar uitgebreid met de 

verantwoordelijkheid voor de aanwezigheid van tenminste één commissielid op iedere ALV, dan wel 

voor de afmelding van zijn/haar commissie bij onverhoopte afwezigheid van alle commissieleden. De 

commissaris communicatie zal dit jaar niet alleen verantwoordelijk zijn voor de promotie- en 

acquisitieaanvragen, maar voor de gehele promotie van de activiteiten van de commissie.  

 

Vrijwel alle commissievoorzitters zijn dit jaar aangewezen door het VIIe bestuur, met inachtneming 

van het advies van het VIe bestuur. Het VIIe bestuur is erg tevreden over de aanvulling op het 

takenpakket van de voorzitter en het hogere percentage actieve leden dat aanwezig is op de 

afgelopen ALV's. In de gevallen dat een commissie in zijn geheel onverhoopt niet kon kome n, is er op  
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één keer na altijd ruim van tevoren afgemeld bij de secretaris van het bestuur. Ook de subtiele  

wijziging in het takenpakket van de commissaris communicatie wordt door het bestuur als geslaagd 

ervaren. De aanvragen worden in de meeste geval len op tijd gedaan en ook de promotiestukjes voor 

het Facebook-evenement worden bijna altijd op tijd aangeleverd.  

3.5.3 Commissiestructuur 

Voor het verenigingsjaar 2014-2015 zijn er in totaal 52 activiteiten, zes reizen, acht themadagen, 

twaalf tentamenacties, vier after-tentamenborrels en twee alumni-activiteiten gepland. Vanaf 1 

oktober 2014 tot 24 februari hebben er 21 activiteiten plaatsgevonden. Daarnaast zijn er twee 

reizen, vijf themadagen, zes tentamenacties en twee after-tentamenborrels georganiseerd. Een 

volledig overzicht van de afgelopen en komende activiteiten vindt u in bijlage 1, ‘Jaarplanning’.  

 

1. Wijzigingen in commissies 

 

De nieuwe en op inhoud veranderde commissies zullen hieronder kort worden besproken.  

 

Actiecommissie 

De Actiecommissie heeft naast vijf themadagen tot op heden zes tentamenacties georganiseerd en, 

in samenwerking met het bestuur, uitgevoerd. Alle jaargangen zijn tot nu toe tweemaal bezocht. Dit 

is volgens schema. De tentamenacties zullen door middel van een vraag in de halfjaarlijkse enquête 

worden geëvalueerd.  

 

Buddyprojectcommissie 

Na overleg met het OWI is besloten om het internationaliseringsproject anders op te zetten dan het 

in voorgaande jaren werd gedaan. Als gevolg hiervan zal de Buddyprojectcommissie dit jaar niet 

meer worden opgestart. In plaats van deze commissie is de ‘Internationaliseringscommissie’ 

opgestart. Het takenpakket van deze nieuwe commissie zal hieronder verder worden uitgelegd. 

 

Internationaliseringscommissie 

Deze nieuwe commissie gaat er in dit aankomende halfjaar voor zorgen dat Nederlandse studenten 

en internationale studenten met elkaar in contact komen en samen activiteiten gaan bezoeken. 

Daarnaast zal ze twee voorlichtingen organiseren: één voor Nederlandse studenten die eventueel 

interesse hebben in het zijn van een buddy en één voor de buitenlandse studenten, waarin dit 

buddy-systeem uitgelegd wordt en waar ook in het kort uitgelegd wordt wat SPiN is en wat zij doet. 

Hierna wordt er een kennismakingsactiviteit georganiseerd, waar er koppels gevormd worden tussen 

Nederlandse en internationale studenten. Voor deze koppels worden dan nog twee activiteiten 

georganiseerd. Een verdere uitleg over het doel van deze commissie op de lange te rmijn vindt u 

onder kopje 3.3.1 'Internationalisering'. 

 

Glasgow-uitwisselingscommissie 

Doordat het contact met Glasgow niet goed verliep, is uiteindelijk besloten om de geplande 

uitwisseling met deze universiteit te annuleren. Als gevolg hiervan zijn de Glasgow- 



    
 
   Secretarieel Halfjaarverslag 2014-2015 

Studievereniging Psychologie in Nijmegen  Montessorilaan 3 22 

Kamer A.00.05c     6525 HR Nijmegen 
Ma t/m vr 10.00-15.00 uur   024-361 25 88 
info@spin-nijmegen.com    www.spin-nijmegen.com  

 

uitwisselingscommissie en de Uitwisselingscommissie samengevoegd tot één commissie. Deze 

commissie is ondertussen bezig met het leggen van nieuwe contacten en probeert nog dit collegejaar 

tenminste één van de twee reizen van de uitwisseling te organiseren. De tweede reis zal dan naar 

verwachting in de eerste helft van het volgende collegejaar plaatsvinden.  Het VIIe bestuur zal het VIIIe 

kandidaatsbestuur het plan van een anderhalf jaar lopende commissie, die opgestart wordt in 

januari, voorleggen, zodat de ervaren problemen van de afgelopen twee jaar niet meer voor hoeven 

te komen.  

 

Lezingcommissie 

De Lezingcommissie heeft tot nu toe vier lezingen georganiseerd. Hiervan was er één volledig in het 

Engels. Verder staat de lezing die direct aansluit op het onderwijsprogramma gepland in week 22 en 

de ‘Favorieten van’-lezing in week 23.  

 

Training- en Infocommissie 

Deze commissie is op dit moment druk bezig met de voorbereidingen voor de training die het 

ontleden van rattenbreinen zal bevatten. De betreffende training staat gepland in week elf.  

 

Werkveldcommissie 

De Werkveldcommissie zal dit jaar nog een op dat moment voor het lesprogramma relevante 

excursie organiseren. 

3.6 Intern 

3.6.1 Actieve leden 

Actieve leden zullen aankomend jaar wederom bedankjes krijgen in de vorm van een gratis mok en 

een gepersonaliseerd SPiN-shirt.  

 

Alle actieve leden hebben inmiddels een eigen mok, of hebben de mogelijkheid gekregen een mok op 

te eisen. De actieve ledenshirts liggen inmiddels klaar om opgehaald te worden op de SPiN-kamer. 

Door onverwachte problemen met een eventuele sponsor konden de shirts helaas niet eerder 

besteld worden. 

3.6.2 SPiN-kamer 

Het VIIe bestuur heeft besloten de huidige openingstijden van de SPiN-kamer te handhaven. 

Gedurende deze uren heeft de kamer zowel een sociale als een kantoorfunctie. De huidige 

kamerindeling blijft hetzelfde, met als toevoeging een mediascherm. 

 

Het bestuur constateert dat de dubbele functie van de SPiN-kamer grotendeels als positief gezien 

kan worden. Er zijn gedurende de openingstijden met grote regelmaat constant leden aanwezig . Wel 

blijkt in de praktijk dat de openingstijden van 10:00 tot 15:00 uur slechts zelden worden 

aangehouden. De SPiN-kamer is in het afgelopen halfjaar vaak tot minimaal 17:00 uur open geweest.  
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In de meeste gevallen kwam dit doordat bestuursleden nog een tijdje doorwerken en hierbij niet de 

noodzaak zien om de kamer te sluiten. 

De toevoeging van het mediascherm, en de subtiele herinrichting die hiermee gepaard ging, zijn het 

bestuur tot nog toe uitstekend bevallen. Meer informatie over het mediascherm kunt u vinden onder 

3.2.5 ‘Mediascherm’. 

 

3.6.3 Bestuur 

 
1. Naamsverandering commissaris PR 

 
Het bestuur vindt dat de naam ‘Commissaris Externe Betrekkingen’ een beter beeld geeft van wat de 

functie inhoudt en zal deze naam dan ook gaan hanteren.  

 

De naam ‘Commissaris Externe Betrekkingen’ is vanaf oktober gehanteerd. 

 

2. Balans 
 

Om een goede balans te vinden tussen SPiN, studie en vrije tijd, maakt het bestuur tweemaandelijks, 

tegelijk met de bestuurlijke updates, een overzicht van de hoeveelheid uren die ieder bestuurslid die 

week aan SPiN-bezigheden en aan studiegerelateerde zaken heeft besteed. Naast het bijhouden van 

logboeken en bestuurlijke updates, maakt het bestuur in het aankomende jaar ook gebruik van 

maandelijkse balansbesprekingen. Daarnaast zal zij gebruik gaan maken van studiedagen en gaat zij 

ervoor zorgen dat in de weekenden zo min mogelijk tijd aan SPiN besteed hoeft te worden.  

 

Zowel in november als in januari is een week lang door alle bestuursleden een logboek bijgehouden. 

Daarnaast heeft inmiddels drie keer een balansbespreking plaatsgevonden. Er wordt, met name 

rondom tentamenperiodes, regelmatig gebruik gemaakt van SPiN-vrije dagen. Bovendien proberen 

de individuele bestuursleden regelmatig ontspannende activiteiten te plannen in hun weekend.  

 
3. Buddysysteem 

 
Het VIIe bestuur zal dit jaar, net als haar voorgangers, gebruik maken van een buddysysteem.  

 

Ieder bestuurslid heeft een buddy. Het buddysysteem wordt momenteel zowel gebruikt bij 

afwezigheid van bestuursleden als ter ondersteuning bij functie-specifieke problemen. Hoewel het 

bestuur opmerkt dat deze ondersteunende functie over het algemeen niet beperkt blijft tot de buddy 

van het bestuurslid in kwestie, ervaart zij dit systeem met name voor een aantal functies als zeer 

positief.  

 

4. Coaching 
 

Elk bestuurslid zal dit jaar gebruik maken van begeleiding door een coach.  
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Ieder bestuurslid heeft een coach, waarmee hij of zij op regelmatige basis gesprekken voert. De 

frequentie van de gesprekken verschilt per bestuurslid. 

 

5. Persoonlijke Ontwikkelingsplan (POP) gesprekken 
 

Om het vinden van een goede balans tussen SPiN, studie en vrije tijd te bevorderen, maakt het VIIe 

bestuur dit jaar gebruik van POP-gesprekken. Deze zullen per bestuurslid minimaal drie keer per jaar 

plaatsvinden. 

 

De eerste ronde POP-gesprekken heeft plaatsgevonden, de volgende ronde staat gepland in maart. 

 
6. Feedbackrondes 

 
Het bestuur zal vanaf het begin van het jaar tweemaandelijks een feedbackronde houden. 

 

De eerste twee feedbackrondes hebben eind november en halverwege februari plaatsgevonden. 
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4. Overige lopende zaken 
 

1. Studiereis naar New York 
 
Dit jaar is ervoor gekozen om een verdere reis te organiseren dan SPiN ooit heeft gedaan. Naar 

aanleiding van de ervaren problemen tijdens de organisatie van de Studiereis van vorig jaar, werd in 

eerste instantie gekeken naar de mogelijkheid van het organiseren van een 'veilige reis': een 

bestemming die snel bij studenten in de smaak zou vallen, waarbij vooral de prijs-

kwaliteitverhouding een belangrijke factor werd geacht. Na het opstarten van de commissie werd 

vooral gekeken naar allerlei locaties binnen Europa. Toen bleek dat deze locaties naar de mening van 

zowel de commissie als het bestuur toch niet aansprekend genoeg waren, ontstond het idee om de 

studiereis extra groot op te zetten. Na gesprekken met andere studieverenigingen kwamen we op 

drie aantrekkelijke locaties uit, waarvan New York zowel de commissie als het bestuur de beste 

bestemming leek. 

Organisatorisch bleek deze grotere aanpak een uitdaging. Het bestuur heeft samen met de 

commissie de locatie een tijd geheim gehouden. Ten eerste om een duidelijke richtprijs te hebben 

om aan de hand daarvan te beslissen of de locatie wel of niet haalbaar was, zodat teleurstelling over 

een eventuele verandering van de bestemming bij leden voorkomen kon worden. Ten tweede om 

een 'hype' te creëren en veel mensen naar de bekendmakingsborrel te trekken, waarvoor in ruil me t 

de Fuik, in combinatie met twee andere borrels, een subsidiebedrag van 500 euro afgesproken was.  

Uiteindelijk hebben voornamelijk drie bestuursleden zich veel met de commissie beziggehouden. Zo 

is er veel tijd gaan zitten in het zoeken naar sponsoring, het helpen met de begroting, het uitvoeren 

van betalingen naar de V.S. en het begeleiden van de commissie. De reis is georganiseerd voor 710 

euro per persoon, inclusief 100 euro SNUF subsidie. Deze 100 euro subsidieert SNUF doordat de reis 

voldoet aan de voorwaarden van een 'hoog wetenschappelijk karakter'. Daarnaast ontvangt SPiN 

wederom 500 euro subsidie van zowel het Donders instituut als het BSI lab en krijgt zij het 

bovengenoemde sponsorbedrag van 500 euro van Café de Fuik. De subsidie van 1200 euro vanuit 

SPiN is gelijk gebleven aan die van voorgaande jaren. Uiteindelijk gaan er in totaal 44 SPiN-leden 

mee, waarvan vijf bestuursleden en vijf commissieleden. Daarnaast gaat er een wetenschappelijke 

begeleider mee, waardoor er in totaal 45 deelnemers op 16 maart naar New York zullen vertrekken. 

De Studiereiscommissie is momenteel druk met het treffen van de laatste voorbereidingen voor 

vertrek, het bestuur ziet de verloop van de reis tot op heden positief tegemoet.   

  

2. Bestuurlijke Vrijstelling 

 

Aan het begin van het jaar heeft het VIIe bestuur haar voorstel gepresenteerd met betrekking tot de 

bestuurlijke vrijstelling van toegangskosten voor activiteiten. Dit voorstel kwam voort uit het feit dat 

bestuursleden vanuit hun functie deelnemen aan activiteiten en hiermee in dienst staan van de 

vereniging. Het bestuur achtte het onwenselijk dat bestuursleden voor deze activiteiten de volledige 

toegangsprijs betaalden en stelde daarom voor om, rekening houdend met de financiële  
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mogelijkheden van de vereniging, alle deelnemende bestuursleden gratis toegang te verlenen voor 

activiteiten waarvan de toegangskosten 15 euro of minder bedragen.  

 

Tijdens de presentatie van dit stuk heeft het bestuur aangegeven de zogenoemde Bestuurlijke 

Vrijstelling halfjaarlijks te evalueren. Om u een duidelijk beeld te geven van de omvang en praktische 

implicaties van de Bestuurlijke Vrijstelling, vindt u hieronder een overzicht van de activiteiten die in 

het afgelopen halfjaar onder deze regeling vielen. Daarnaast vindt u achtereenvolgens een evaluatie 

van de penningmeester van het VIIe bestuur, het VIIe bestuur als geheel  en de Kascontrolecommissie 

van 2014-2015. 

 
Activiteitenoverzicht 

 Naam activiteit Aantal aanwezige 
bestuursleden 

Toegangsprijs Bijzondere 
omstandigheden 

1.  Docent-
Studentlunch 

2 €2,-  

2.  Biercantus 4 €7,50  
3.  Bounzen 7 €7,- Te weinig 

inschrijvingen 
4.  Psypop 7 €4,-  
5.  Therapieëndag 3 €3,-  

 Totaal bedrag  €113,-  
 Begroot  €445,-  

 
Evaluatie Penningmeester VIIe bestuur (Elien van Rooijen) 

Naar mijn idee is het concept van Bestuurlijke Vrijstelling erg geslaagd. Het bedrag dat het de 

vereniging kost, is tot nu toe erg meegevallen: van de begrote €445,- is pas €113,- gebruikt. Tot nu 

toe zijn er vijf activiteiten geweest die onder de Bestuurlijke Vrijstelling vielen, maar naar 

verwachting zullen dit er het komende halfjaar meer zijn. Zo verwacht ik dat de Bedrijvendag, het 

Congres, Experience Your Futrure, drie socioculturele activiteiten, één sportactiviteit en het ALW nog 

onder de bestuurlijke vrijstelling zullen vallen.  

Om inzicht te krijgen in het bedrag dat dit SPiN in totaal gaat kosten, heb ik een grove schatting 

gemaakt van de hoeveelheid bestuursleden die aan bovengenoemde activiteiten zal deelnemen en 

de toegangskosten van deze activiteiten. Of deze inschatting adequaat is, is volledig afhankelijk van 

hoe de inschrijvingen van de activiteiten lopen en of de commissie aangeeft veel of weinig hulp nodig 

te hebben. Ook is het niet altijd mogelijk om voorafgaande aan een activiteit al te weten in hoeverre 

de bestuursleden een belangrijke rol gaan hebben in de betreffende activiteit.  
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Zoals u hierboven kunt zien, verwacht ik dat ons bestuur dit jaar ruim onder het begrote bedrag voor 

de Bestuurlijke Vrijstelling zal blijven.  

 

In de praktijk werkt het concept voor Bestuurlijke Vrijstelling eigenlijk heel simpel. Aan het begin van  

het jaar heb ik een formulier ontwikkeld, dat bestuursleden in dienen te vullen wanneer zij aan een 

activiteit hebben deelgenomen dat onder de Bestuurlijke Vrijstelling valt. Dit controleer ik en maak 

daarna een boeking in ons boekhoudprogramma van de Bestuurlijke Vrijstelling naar de begunstigde 

commissie. Dit formulier wordt net als alle andere papieren boekhouding in een map bewaard, zodat 

dit indien nodig nog teruggezocht kan worden. Op deze manier levert dit mij als penningmeester 

weinig extra werk op en kan de KasCo, naar mijn idee, makkelijk controleren of alles eerlijk gebeurt. 

Als penningmeester zie ik daarom geen bezwaren tegen het concept van de Bestuurlijke Vrijstelling.  

 

Evaluatie VIIe bestuur der SPiN 

Wij als bestuur beoordelen zowel het concept van de Bestuurlijke Vrijstelling als de praktische 

invulling hiervan tot op heden als zeer positief. Voor iedere aanvraag dient een apart 

aanvraagformulier ingevuld te worden, wat het handelen van ons als bestuur naar onze mening zeer 

transparant maakt. Bovendien kost dit voor de individuele bestuursleden weinig tot geen extra 

inspanning en zijn alle aanvragen makkelijk te controleren door de penningmeester.  

Zoals meerdere malen vermeld in ons beleid achten wij het in het belang van de vereniging dat het 

bestuur der SPiN op zo veel mogelijk activiteiten in zo groot mogelijke getale aanwezig is. De 

Bestuurlijke Vrijstelling ondersteunt deze visie door het bestuur op een financiële manier tegemoet 

te komen. Dit bevalt ons zeer goed.  

 

Evaluatie KasCo 

Ons is gevraagd om het nieuwe principe van ‘bestuurlijke vrijstelling’ te evalueren, wat we hier kort 

zullen doen. De bestuurlijke vrijstelling is een principe waarin het bestuur bij deelname aan bepaalde 

activiteiten wordt vrijgesteld van betaling. De KasCo is van mening dat het maximale bedrag waaraan 

bestuurlijke vrijstelling kan worden verleend (€15) een redelijke grens is. Vrijwel alle grote 

activiteiten vallen hierbuiten. Daarnaast is de KasCo het met het bestuur eens dat het bestuur moet 

worden ontzien van onevenredige financiële belasting en onderschrijft daarmee het principe van 

bestuurlijke vrijstelling. De Kasco plaatst wel vraagtekens bij enkele praktische implicaties. De 

bestuurlijke vrijstelling wordt in de boekhouding verrekend door het bedrag dat het bestuur niet 

betaalt door deelname aan activiteiten op een aparte rekening te boeken, tot een maximum van 

Waarvoor Hoeveel bestuursleden en hoe duur Bedrag

tot nu toe gemaakte kosten 113,00€   

Bedrijvendag 4 bestuursleden voor 3 euro 12,00€     

Congres 4 bestuursleden voor 4 euro 16,00€     

Experience Your Future 4 bestuursleden voor 4 euro 16,00€     

Socioculturele activiteiten 4 bestuursleden voor 3 activiteiten van 5 euro 60,00€     

Sportactiviteit 4 bestuursleden voor 7 euro 28,00€     

ALW 7 bestuursleden voor 15 euro 105,00€   

Totaal bedrag 350,00€   
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€455 (€65 per bestuurslid). Dit bedrag wordt dan aan de opbrengstenkant weggeboekt bij de 

betreffende commissie. SPiN houdt dus eigenlijk een bedrag van €455 apart, om dit vervolgens 

boekhoudkundig te verdelen onder de verschillende commissies. Dit zorgt voor extra transparantie, 

maar kan een vertekend beeld van de boekhouding geven. Door de vrijstelling op deze manier te 

verwerken boek je namelijk kosten en baten in de boekhouding die er technisch gezien niet zijn. Een 

overweging zou kunnen zijn om bestuursleden simpelweg gratis naar activiteiten onder de €15 te 

laten gaan, zonder dit verder in de boekhouding te verwerken. Je kunt je namelijk afvragen of 

activiteiten financieel gezond zijn als het problematisch is wanneer het bestuur geen deelname 

betaalt. Het bedrag van €455 is namelijk slechts 0,7% (gebaseerd op de commissiekosten 2013-2014) 

van het totaal aan kosten die commissies maken, wat ons doet afvragen of het boekhoudkundige 

aspect van de bestuurlijke vrijstelling niet meer arbitrair is dan een toevoeging. De laatste 

overweging die de KasCo wil meegeven is er één van ‘moreel -financiële’ aard. Het is nu zo dat de 

vereniging in zekere zin betaalt voor bestuursleden die deelnemen aan activiteiten. Onze vraag is dus 

wat wijsheid is betreffende het aantal deelnemende bestuursleden per activiteit. Bestuursleden zijn 

in beginsel aanwezig op activiteiten om de vereniging te representeren en de commissie te 

ondersteunen en dat hoeft meestal niet met het hele bestuur. De KasCo vraagt zich dan ook af of het 

nodig is dat elk deelnemend bestuurslid wordt gecompenseerd voor deelname aan een activiteit en 

zo ja, om welke reden.  

 

Samenvattend onderschrijft en steunt de KasCo het principe van de bestuurlijke vrijstelling maar wil 

ze de algemene ledenvergadering en het bestuur twee overwegingen meegeven. Ten eerste: is het 

verwerken van de bestuurlijke vrijstelling in de boekhouding een nuttige toevoeging of kan het ook 

functioneren buiten de boekhouding? Ten tweede: wanneer de vereniging geld misloopt door het 

deelnemen van bestuursleden aan activiteiten, moet er dan een maximum verbonden worden aan 

het aantal gratis deelnemende bestuursleden? 
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5. Nawoord 
 

Geachte Algemene Ledenvergadering, 

 

U heeft zojuist het secretarieel halfjaarverslag van het VIIe bestuur der Studievereniging Psychologie 

in Nijmegen gelezen. Dit verslag dient ter evaluatie van het beleid in de eerste helft van het 

verenigingsjaar 2014-2015. Hierin is gekeken naar alle gebeurtenissen en ontwikkelingen en er is 

getracht een overzicht te geven van de huidige stand van zaken. Wij hopen dat het u voldoende 

inzichtelijk gemaakt is hoe het bestuur tot nu toe haar beleid tot uitvoering heeft weten te brengen. 

Met plezier blikken wij vooruit op de plannen voor de tweede helft van het jaar. Graag willen wij de 

Algemene Ledenvergadering bedanken voor de steun en het vertrouwen. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Het VIIe bestuur der Studievereniging Psychologie in Nijmegen 

 

Tess Bombeeck - Voorzitter 

Renske van der Steen - Secretaris 

Elien van Rooijen - Penningmeester 

Inge van Dongen - Commissaris Formeel 

Job Vervoordeldonk - Commissaris Informeel 

Anki Verhagen - Commissaris Onderwijs 

Johannes Fiebig - Commissaris Externe Betrekkingen 
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6. Bijlage 1 Jaarplanning 

 
September  

30  Beleids-ALV   Intern   
 
Oktober  

7  SPiN-Feest (Strak in je   Feest    347 mensen aanwezig 
  (ver)huispak)      
15  Begrotings-ALV   Intern    38 mensen aanwezig 
17 - 19  Eerstejaarsweekend (Under Niet-studiegerelateerd  56 mensen aanwezig 
  the Sea) 
21  Themadag (Trick or Treat Overig    160 mensen aanwezig 
  Tuesday) 
27  Tentamenactie 1.1  Overig     
29  Tentamenactie 1.2  Overig     
  
November  

5  Tentamenactie 1.3  Overig    N.v.t. 
11  Themadag (Red Bull)  Overig    184 mensen aanwezig 
11  Lezing (Schizofrenie)  Studiegerelateerd  113 mensen aanwezig 
12  Actieve leden kennis-  Niet-studiegerelateerd  67 mensen aanwezig 
  Makingsactiviteit 
18 Training Learn to Learn  Studiegerelateerd  23 mensen aanwezig  
19  SPiN-Feest (Stout in het  Feest    523 mensen aanwezig 
  Oerwoud) 
26  Docent-student lunch  Niet-studiegerelateerd  20 mensen aanwezig 
 
December  

3  Themadag (Pietenpretdag) Overig    78 mensen aanwezig 
8  Sinterklaascantus  Niet-studiegerelateerd  66 mensen aanwezig 
9  Mastervoorlichting  Studiegerelateerd  86 mensen aanwezig 
10  Bekendmakingsborrel  Niet-studiegerelateerd  88 mensen aanwezig 
  Studiereis 
11  Lezing (Religie en Homo- Studiegerelateerd  34 mensen aanwezig  

seksualiteit)  
12 – 14  Mini-stedentrip Frankfurt Reizen    32 mensen aanwezig 
16  Tostidag voor Serious   Overig    141 mensen aanwezig 
  Request 
17  SPiN-Feest (Superheroes vs.  Feest    442 mensen aanwezig 

Supervillains)    
 
Januari  

6  Themadag (Winter  Overig    240 mensen aanwezig 
  Wonderland) 
6  Nieuwjaarsborrel actieve Niet-studiegerelateerd  82 mensen aanwezig 
  leden  
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8  Sportactiviteit: Bounz  Niet-studiegerelateerd  28 mensen aanwezig 
13  Gala (Gemaskerd bal)  Niet-studiegerelateerd  300 mensen aanwezig 
15  Lezing (The effect of a   Studiegerelateerd  29 mensen aanwezig 

troubled Childhood on  
Cognition)    

30 – 8 feb.  Skireis    Reizen    23 mensen aanwezig 
  
Februari  

3  Training Positieve   Studiegerelateerd  27 mensen aanwezig 
  Psychologie 
4  Excursie Pompekliniek  Studiegerelateerd  24 mensen aanwezig 
9  Lezing (Kindermoord)  Studiegerelateerd  95 mensen aanwezig 
10  Themadag (Back 2 Knäk) Overig    185 mensen aanwezig 
10  Psypop    Niet-studiegerelateerd  173 mensen aanwezig 
11  Therapieëndag   Studiegerelateerd  73 mensen aanwezig 
11  Voorbereidend college  Overig    38 mensen aanwezig 
  Studiereis 
12  Informatiebijeenkomst voor Studiegerelateerd  10 mensen aanwezig 
  internationaliseringsproject 
23  Debat (Genderneutraliteit) Studiegerelateerd  45 mensen aanwezig 
25  SPiN-Feest (Casino Royale) Feest     
 
Maart  

3  Halfjaarlijkse ALV  Intern 
4  Lezing    Studiegerelateerd 
4  Pré-borrel Studiereis  Overig 
5  Kroegentocht actieve leden Niet-studiegerelateerd 
9  Koppelactiviteit  Overig 

Internationalisering 
10  Training Rattenbrein  Studiegerelateerd 
10  SPiN/JFV-Feest (Ragweek) Feest 
16 – 24  Studiereis New York  Reizen    45 mensen aanwezig 
25  SPiN-Feest   Feest 
26   Excursie   Studiegerelateerd    
  
April  

14  Lezing    Studiegerelateerd 
14  Themadag   Overig 
14  Pré-borrel Batavierenrace Overig 
15  After-borrel Studiereis  Overig 
20  SocialCie-activiteit  Niet-studiegerelateerd 
21  Congres (Wat wat je eet) Studiegerelateerd 
22  SPiN-Feest   Feest 
23  Training   Studiegerelateerd 
24 – 26  Batavierenrace   Niet-studiegerelateerd 
29  S-Feest    Feest 
 
30  Sociocultureel   Niet-studiegerelateerd 
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Mei  

1  Ouderdag   Niet-studiegerelateerd 
12 – 13  Experience Your Future Studiegerelateerd 
13 – 17  Stedentrip   Reizen 
18  Training   Studiegerelateerd 
19  Themadag   Overig 
20  Excursie   Studiegerelateerd  
21  Sportactiviteit   Niet-studiegerelateerd 
26  Lezing    Studiegerelateerd 
27   SPiN-Feest   Feest 
29 – 31  Actieve Ledenweekend  Niet-studiegerelateerd 
 
Juni  

1  Lezing    Studiegerelateerd 
2  Sociocultureel   Niet-studiegerelateerd 
15  Excursie   Studiegerelateerd 
17  SPiN-Feest    Feest 
18  Diës-viering   Overig 
 
Juli 

16   Taalcursus-activiteit  Niet-studiegerelateerd  
 
Augustus 

N.v.t. 
 
September   

9  SPiN-Feest   Feest 
15  Themadag   Overig 
15  Sociocultureel   Niet-studiegerelateerd 
17  Training   Studiegerelateerd 
23  Lezing    Studiegerelateerd 
14  Bedrijvendag   Studiegerelateerd 
29  Integratie-activiteit  Niet-studiegerelateerd 
  
Oktober   

9 – 11  Eerstejaarsweekend  Niet-studiegerelateerd 
  
 
Nog onbekend 

Uitwisseling   Reizen 
  Pré- en Afterborrels  Overig 


