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1. VOORWOORD 
 
Geachte Algemene Ledenvergadering, 
 
Voor u ligt het beleidsplan van het IXe kandidaatsbestuur der Studievereniging Psychologie in 
Nijmegen (SPiN). De afgelopen weken is vol enthousiasme en plezier gewerkt aan dit beleidsplan om 
u een overzicht te geven van wat het kandidaatsbestuur voor de vereniging in het jaar 2016-2017 wil 
gaan bereiken. 
 
In de afgelopen acht jaar is de vereniging gegroeid tot een van de grootste verenigingen van 
Nijmegen. Zo heeft elk bestuur haar eigen inbreng gehad en haar eigen stempel gedrukt op de 
vereniging en hebben zij de verenging laten groeien tot wat het vandaag de dag is. Het IXe 
kandidaatsbestuur heeft dan ook de tijd genomen om het werk van haar voorgangers goed te 
bekijken en zodoende dit beleidsplan op te stellen. Het kandidaatsbestuur acht het haar taak om de 
vereniging door te laten groeien, en met de komst van de Engelstalige bachelortrack zal deze groei 
ook noodzakelijk zijn. Om deze groei door te zetten heeft het kandidaatsbestuur twee speerpunten 
opgesteld, te weten internationalisering en integratie, en professionalisering en modernisering. 
 
Het IXe kandidaatsbestuur ziet het als haar taak om de internationale student zich thuis te laten 
voelen in een onbekende stad. Zij wil een hand reiken om de studenten te helpen bij zowel de studie 
als hun studentenleven. Dit wil zij doen door een groot Engelstalig aanbod aan activiteiten te bieden 
en zowel Nederlandstalige als Engelstalige communicatie te hanteren. Om bij de integratie van deze 
internationale studenten een helpende hand te bieden, zullen ook vrijwel alle commissies open staan 
voor deze internationale leden. Door middel van het opstarten van twee nieuwe commissies gericht 
op deze studenten zal het kandidaatsbestuur proberen de integratie te verwezenlijken. Daarnaast ligt 
ook een groot deel van de integratie bij het kandidaatsbestuur en haar uitstraling. 
 
De afgelopen jaren is de vereniging sterk gemoderniseerd, zo zijn er nieuwe computers gekomen, is 
er een pinautomaat aangeschaft en hebben tal van vernieuwingen plaats gevonden. Dit is een lijn die 
het IXe kandidaatsbestuur graag doorzet, zo is internet niet meer weg te denken uit de hedendaagse 
maatschappij en wil het kandidaatsbestuur hier niet in achter blijven. Hierom zal gebruik worden 
gemaakt van online inschrijvingen via een nieuw systeem en zullen er conform het beleid van het VIIe 
bestuur drie nieuwe computers worden aangeschaft. Daarnaast zal de website ook hevige 
veranderingen ondergaan, aan het einde van verenigingsjaar 2016-2017 zal het contract met het 
onderhoudsbedrijf van de site volledig zijn afgeschreven. Hierom zal het kandidaatsbestuur de eerste 
stappen zetten om een nieuwe site op te stellen. Om de professionaliteit van de vereniging te 
vergroten zal zij zowel intern als extern stappen ondernemen om dit te verwezenlijken. De vereniging 
hecht grote waarde aan haar commissies, om deze intern beter te laten lopen zullen ook binnen de 
commissies veranderingen plaatsvinden. Zo zal er voorafgaand aan een commissiejaar een inwerking 
plaatsvinden door een oud commissielid en zal een gesprek plaatsvinden tussen de 
commissievoorzitter en begeleidend bestuurslid. 
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Zoals bovengenoemde al doet vermoeden zal het IXe kandidaatsbestuur een uitdagend jaar tegemoet 
gaan. Dit zal gepaard gaan met mooie momenten maar ook met tegenslagen. Desalniettemin heeft 
het kandidaatsbestuur ontzettend veel zin in het aankomende jaar en zal zij vol enthousiasme 
proberen de vereniging te laten opbloeien. 
 

Met vriendelijke groet, 
 

Het IXe kandidaatsbestuur der Studievereniging Psychologie in Nijmegen 
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2. INTERNATIONALISERING EN INTEGRATIE 
 
Er zal dit jaar een groot aantal internationale studenten zijn, vanwege de toevoeging van de 
Engelstalige bachelortrack Psychologie waarbij het geen vereiste is om de Nederlandse taal te 
spreken. Het IXe kandidaatsbestuur vindt het belangrijk dat leden met elkaar in contact kunnen 
komen via de studievereniging. Dit sluit aan bij de statuten van SPiN, waarin onder andere staat dat 
het doel van de vereniging is om contacten tussen studenten onderling en de contacten tussen 
studenten en medewerkers, verbonden aan de Faculteit der Sociale Wetenschappen, te bevorderen. 
Dit geldt voor alle leden van de vereniging, waaronder de internationale leden. Niet alle 
internationale studenten zullen in staat zijn om Nederlands te spreken, maar de meerderheid van de 
leden van SPiN blijft Nederlandstalig. Om alsnog zoveel mogelijk leden gebruik te kunnen laten 
maken van de diensten van SPiN, zal SPiN een tweetalige vereniging worden. 
 
2.1 Internationalisering 
 
Het is mogelijk dat het bevorderen van onderlinge contact tussen leden het komende jaar minder 
gemakkelijk zal verlopen, doordat een groot aantal van de leden geen zodanige kennis zal hebben 
van de Nederlandse taal om te kunnen communiceren in deze taal. Om ervoor te zorgen dat deze 
leden alsnog aansluiting kunnen vinden bij de vereniging, zal het IXe kandidaatsbestuur der SPiN de 
volgende veranderingen gaan verwezenlijken. 
 

2.1.1 Mondelinge communicatie 
Wanneer het onduidelijk is of een lid het prefereert om in het Engels of in het Nederlands te spreken, 
zal er door het IXe kandidaatsbestuur gevraagd worden welke voorkeur dit lid heeft. Zodra er 
(minstens) één internationaal lid deelneemt aan het gesprek, zal de voertaal van het 
kandidaatsbestuur Engels zijn. Met enkel Nederlandssprekende leden, dus ook binnen het bestuur, 
zal de voertaal Nederlands blijven aangezien iedereen dan een zodanige kennis heeft van de 
Nederlandse taal dat ze deel kunnen nemen aan het gesprek. 
 
Tijdens de Algemene Ledenvergadering (ALV) zal ondanks dat er mogelijk een internationaal lid 
aanwezig is, de voertaal Nederlands blijven. Dit wordt op deze manier gedaan omdat het IXe 
kandidaatsbestuur van mening is dat zij zichzelf beter kan uiten in het Nederlands. Daarnaast 
verwacht zij dat het grootste gedeelte van de ALV Nederlandstalig zal zijn aangezien het grootste 
gedeelte van de leden dit ook is. Bij aanvang van de ALV zal gevraagd worden of er Engelstalige leden 
aanwezig zijn. Indien dit het geval is, zal een Engelstalige tussentijdse mondelinge samenvatting 
worden gegeven door de technisch voorzitter van de ALV. Deze samenvattingen zullen worden 
gegeven tijdens en na discussies.  
 

2.1.2 Schriftelijke communicatie 
Schriftelijke communicatie naar de leden toe zal, waar mogelijk, tweetalig zijn, zodat het IXe 
kandidaatsbestuur informatie beschikbaar stelt voor al haar leden. Aangezien de meerderheid van de 
leden nog altijd Nederlandstalig is, zal het Nederlandstalige stuk voor het Engelstalige stuk staan; 
‘English follows Dutch’. Wanneer tweetalige schriftelijke communicatie niet mogelijk is, bijvoorbeeld 
bij posters, zal de communicatie enkel Engelstalig zijn (met uitzondering van communicatie die enkel 
voor Nederlandstalige leden van belang is). Dit besluit is gebaseerd op de assumptie dat elke 
Nederlandstalige student genoeg basiskennis heeft van de Engelse taal om korte simpele 
communicatie te kunnen begrijpen.  
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Zoals hierboven ook genoemd, zijn de ALV’s een uitzondering met betrekking tot de taal waarin 
gecommuniceerd zal worden. De uitnodigingen van de ALV’s zullen in beide talen worden 
geschreven, volgens het principe ‘English follows Dutch’. In de uitnodiging voor de ALV zal worden 
vermeld dat de ALV in het Nederlands wordt gehouden en dat wanneer er Engelstalige leden 
aanwezig zijn, Engelse mondelinge samenvattingen zullen worden gegeven. De volledige ALV stukken 
zullen enkel verkrijgbaar zijn in het Nederlands, wel zal het IXe kandidaatsbestuur een Engelstalige 
samenvatting van elk hoofdpunt van de stukken beschikbaar stellen. Wanneer meer informatie 
benodigd is om de inhoud te begrijpen, zal deze gegeven worden. Hiermee kan het 
kandidaatsbestuur ervoor zorgen dat zowel de Engelstalige als Nederlandstalige leden de stukken die 
worden geschreven, kunnen begrijpen. Ook geeft dit beide groepen de mogelijkheid tot het hebben 
van meer inzicht in wat er gaande is in de vereniging. 
 
Voor de website geldt dat de informatie tot nu toe nog niet geheel in het Engels te verkrijgen is. Het 
IXe kandidaatsbestuur wil daarom zorgen dat er eind oktober een volledig Engelstalige website is, 
zodat Engelstalige bezoekers ook toegang hebben tot alle verstrekte informatie van SPiN. Om de 
informatie op de website overzichtelijk te maken voor de Engelstalige leden, zal alle gegeven 
informatie worden aangepast aan de taal van de belanghebbende, met de keuze uit Engelstalig of 
Nederlandstalig. Hierdoor zal deze persoon alleen informatie in zijn gekozen taal te zien krijgen. Ook 
zal de voorkeurstaal van het lid bij het inloggen worden onthouden, waardoor zij niet telkens hoeft 
aan te geven wat haar voorkeurstaal is. Dit verhoogt de gebruiksvriendelijkheid.  
 
Het VIIIe bestuur heeft al een stap in de richting gezet van de internationalisering van de 
HersenSPiNsels door in drie edities één Engelstalig artikel te plaatsen en door één editie volledig in 
het Engels uit te brengen. Aangezien de vereniging een tweetalige vereniging is dit jaar, zal het IXe 
kandidaatsbestuur elk artikel uit de HersenSPiNsels zowel Nederlandstalig als Engelstalig aanbieden. 
Om de werkdruk voor de commissie niet te laten stijgen en de HersenSPiNsels niet te dik te laten 
worden, zal het aantal artikelen minder worden. Het aantal pagina’s zal juist stijgen, de 
HersenSPiNsels zal gaan bestaan uit 32 pagina’s in plaats van 24. De commissie zal alle artikelen die 
zij geschreven hebben vertalen naar ofwel het Nederlands, ofwel het Engels. Deze artikelen worden 
uitgegeven in hetzelfde boekje waarbij de ene kant Nederlandstalig zal zijn en de andere kant 
Engelstalig. De titel van het tijdschrift zal HersenSPiNsels blijven. De reden dat het kandidaatsbestuur 
deze naam wil behouden, is dat de naam al naamsbekendheid heeft opgebouwd. 
     

2.1.3 Activiteiten 
Een van de diensten die de vereniging biedt is de mogelijkheid om deel te nemen aan activiteiten. Dit 
zijn zowel studiegerelateerde, werkveldgeoriënteerde als sociale activiteiten. Het VIIIe bestuur heeft 
het afgelopen jaar drie Engelstalige activiteiten aangeboden. Het IXe kandidaatsbestuur gaat het 
aantal Engelstalige activiteiten verhogen naar 75% van de formele activiteiten en alle informele 
activiteiten. De reden hiervoor is dat op deze manier zoveel mogelijk leden kunnen deelnemen aan 
de activiteiten van SPiN. Het kandidaatsbestuur gaat er vanuit dat de meeste Nederlandstalige leden 
een zodanige kennis hebben van de Engelse taal, dat ze zouden kunnen deelnemen aan Engelstalige 
activiteiten en dat internationale studenten deze kennis niet altijd hebben van de Nederlandse taal, 
waardoor ze niet zouden kunnen deelnemen aan Nederlandstalige activiteiten. Aangezien SPiN een 
tweetalige vereniging is, biedt het kandidaatsbestuur niet alle activiteiten in het Engels aan. Verder is 
dit ook niet altijd mogelijk aangezien het soms afhangt van de bereidheid van externe partners om 
Engels te spreken. 
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2.1.4 Commissies 

Het IXe kandidaatsbestuur heeft besloten om alle commissies open te stellen voor zowel 
Nederlandstalige als Engelstalige studenten. Een aantal uitzonderingen hierop zijn de ALV-commissie, 
de Kascontrolecommissie en de Acquisitiecommissie die niet open gesteld zijn voor Engelstalige 
studenten, omdat bij deze commissies kennis van de Nederlandse taal noodzakelijk is. Om ervoor te 
zorgen dat mogelijke communicatieve problemen met externe partijen, die ontstaan door een 
taalbarrière, door de commissie zelf kunnen worden opgelost, is het kandidaatsbestuur van mening 
dat er in elke commissie minstens één Nederlandstalig lid zitting moet nemen.  
 
Met het oog op de integratie van de studenten en de internationalisering van de vereniging zal het 
kandidaatsbestuur waar mogelijk ervoor zorgen dat er een gelijke verdeling van 
Nederlandssprekende leden en internationale leden in elke commissie is. Dit wil het 
kandidaatsbestuur doen door op het Engelse aanmeldingsformulier voor actief lidmaatschap een 
vraag toe te voegen waarin wordt gevraagd naar de moedertaal en het Nederlands taalniveau. 
 
Om ervoor te zorgen dat elk commissielid, zowel Nederlands als internationaal, voorzien kan worden 
van dezelfde informatie, heeft het VIIIe bestuur, met behulp van een deel van het VIIe bestuur, de 
standaardenquêtevragen, het Tips-en Tricks document en de actieve ledenhandleiding vertaald naar 
het Engels. Het IXe kandidaatsbestuur zal gebruik gaan maken van deze vertaalde documenten. 
Omdat in elke commissie zowel Nederlandstalige als Engelstalige studenten zullen plaatsnemen, 
vindt het IXe kandidaatsbestuur het niet nodig de commissiedraaiboeken te vertalen. Aan het einde 
van dit verenigingsjaar zullen de draaiboeken wel in het Engels worden geschreven, met uitzondering 
van de draaiboeken van de Nederlandstalige commissies. 
 
2.2 Integratie 
 

2.2.1 Handboek 
Het IXe kandidaatsbestuur wil de eerstejaarsstudenten psychologie een helpende hand bieden wat 
betreft hun weg vinden in een nieuwe stad en met een nieuwe studie. Hierbij zal het 
kandidaatsbestuur extra aandacht schenken aan internationale studenten, omdat het land en de 
cultuur ook nieuw zijn voor hen. Dit zal zij doen met behulp van een handboek, dat zal bestaan uit 
tips en informatie over de studie en universiteit. Daarnaast zullen de studenten met behulp van het 
handboek op de hoogte worden gebracht van het bestaan van Facebookgroepen die erg handig 
kunnen zijn voor het leven in Nijmegen. Verder zal informatie worden verstrekt over onderwerpen 
als Nijmegen, de dokter, fietsenmaker en de bonuskaart. Deze informatie kan helpen bij problemen 
waar studenten in hun eerste jaar mee te maken kunnen krijgen. Dit handboek zal tweetalig worden 
uitgegeven en zal worden geschreven door studenten uit de Eerstejaars Informatiecommissie / 
Freshmen Information committee, voor verdere toelichting over deze commissie zie paragraaf 5.3: 
‘Nieuwe commissies’. Dit boek zal gratis te verkrijgen zijn op de SPiN-kamer en op de website voor 
leden, en zal voor het eerst verspreid worden tijdens de volgende introductieweek. 
 

2.2.2 Activiteiten 
Het IXe kandidaatsbestuur vindt het belangrijk dat de integratie van internationale studenten in 
Nederland wordt bevorderd. Om deze reden heeft zij ervoor gekozen een nieuwe commissie op te 
richten die activiteiten organiseert om de stad, het land en de cultuur beter te leren kennen. Deze 
commissie zal de Settelcommissie/ Settling committee genoemd worden en zal verder worden 
toegelicht in paragraaf 5.3: ‘Nieuwe commissies’. 
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De afgelopen besturen hebben gepoogd de integratie tussen Duitse en Nederlandse studenten te 
bevorderen door koppelkorting te bieden. In de praktijk is gebleken dat dit niet succesvol was, omdat 
mensen hier weinig gebruik van maakten. Daarom besluit het IXe kandidaatsbestuur deze actie het 
aankomende jaar niet voort te zetten. 
 

2.2.3 Taalcursus 
Door de nieuwe Engelstalige bachelor track zal taal een mogelijke barrière vormen voor het 
samenbrengen van Nederlandssprekende en internationale leden. Het IXe kandidaatsbestuur wil 
daarom korting regelen voor alle psychologiestudenten voor zowel de Nederlandse als Engelse 
taalcursus. Deze korting zal zij vanuit SPiN gaan promoten. Over de korting heeft zij contact met de 
onderwijscoördinator/afdelingshoofd psychologie en de onderwijsdirecteur van psychologie om na 
te gaan welke opties er zijn. 
 

2.2.4 Ludieke evaluatie 
Het IXe kandidaatsbestuur acht het van belang dat de leden hun mening kunnen geven over de 
vereniging, want de vereniging draait om de leden. Aangezien er dit jaar voor het eerst een 
Engelstalige bachelortrack is en studenten in deze bachelortrack mogelijk andere ideeën hebben over 
SPiN, wil het kandidaatsbestuur extra input van hen krijgen. Het kandidaatsbestuur gaat daarom een 
evaluatie in de vorm van een ludieke actie houden. Door het in de vorm van een ludieke actie te 
presenteren, verwacht het kandidaatsbestuur dat er voldoende respons zal zijn van leden. Tijdens de 
collegepraatjes zal worden gemeld dat na afloop van het college een ludieke stand aanwezig zal zijn. 
Deze evaluatie zal één keer halverwege het jaar plaatsvinden. Hier kunnen internationale studenten 
hun ideeën en meningen geven over SPiN en alles wat met SPiN te maken heeft.



                  Beleidsplan SPiN 2016-2017  

 

10 
 

3. PROFESSIONALITEIT EN MODERNISERING 

 
Komend jaar zal SPiN een van de grootste studieverenigingen van Nijmegen zijn. Ondanks haar jonge 
leeftijd, is SPiN een serieuze vereniging met veel inspraak in verscheidene overleggen en heeft zij een 
groot bereik. Mede hierom acht het IXe kandidaatsbestuur het wenselijk de professionaliteit en 
modernisering op te schroeven. 
 
3.1 Professionaliteit Evaluaties 
 
Het IXe kandidaatsbestuur zal de standaardenquêtes die zij af gaat nemen opnieuw gaan evalueren, 
zodat deze aansluiten op de huidige veranderingen omtrent de Engelstalige bachelortrack. Het doel 
is om naast de bestaande standaard enquêtevragen, een tweede sectie standaardvragen toe te 
voegen die gericht zijn op de internationalisering. Dit zal het kandidaatsbestuur doen met hulp van 
een evaluatiewerkgroep, een aantal leden die zal helpen bij het ontwikkelen, afnemen en verwerken 
van valide enquêtes.  
 
Deze enquêtes zullen tweemaal per jaar worden afgenomen bij beide bachelortracks in elke jaarlaag. 
De eerste enquête zal eind december plaatsvinden en de tweede enquête zal in april worden 
afgenomen. Hierdoor ontstaat er een voor- en nameting, zodat ook de nieuwe vragen met 
betrekking tot internationalisering op verschillende tijdstippen kunnen worden vergeleken. Na afloop 
van beide afnamemomenten zullen op basis van de enquêtes concrete hoofddoelen worden 
opgesteld en gepresenteerd aan de ALV. Ook zullen deze hoofddoelen worden teruggekoppeld naar 
de leden via de nieuwsbrief en de website. 
 
Om de respons op de enquêtes te verhogen zal het IXe kandidaatsbestuur een samenwerking 
aangaan met het kwaliteitszorg team van de Radboud Universiteit. Het kwaliteitszorg team heeft 
afgelopen jaar gebruik gemaakt van interventies, waardoor de respons op de enquêtes significant 
hoger lag dan voorheen. Het kandidaatsbestuur zal deze interventies ook gaan toepassen. 
 
3.2 Professionaliteit commissies 
 
De vereniging heeft altijd aandacht gehad voor de professionaliteit en de structuur van haar 
commissies. Om de commissies soepeler en professioneler te laten lopen, met name bij de opstart, 
zal het IXe kandidaatsbestuur de volgende acties ondernemen. 
 

3.2.1 Opstart 
Voorafgaand aan de eerste vergadering en de opstart van een commissie zal een gesprek 
plaatsvinden tussen de voorzitter van deze commissie en betreffend begeleidend bestuurslid. Indien 
de voorzitter tijdens de eerste vergadering wordt aangesteld, zal dit gesprek op een later tijdstip 
plaatsvinden.  
 
Tijdens dit gesprek zal het betreffende bestuurslid uitleggen wat van de commissie wordt verwacht, 
wat van de voorzitter wordt verwacht en hoe de voorzitter contact met haar begeleider kan 
opnemen. Hierdoor zal het opstartproces van de commissie soepeler verlopen en is de voorzitter zich 
bewust van wat er van hem verwacht wordt. Bovendien kan door middel van dit gesprek het 
begeleidend bestuurslid een inschatting maken van de mate van begeleiding die de voorzitter nodig 
zal gaan hebben. Ook acht het IXe kandidaatsbestuur het wenselijk dat vroeg in het jaar persoonlijk 
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contact wordt gelegd tussen de voorzitter en haar begeleider, waardoor het bestuur toegankelijk is 
voor haar commissies. 
 
Bij de eerste vergadering van de commissie zal de commissiebegeleider aanwezig zijn. Bij deze 
vergadering zal elke commissie verplicht worden gesteld om een jaarplanning te maken met daarin 
alle deadlines (o.a. aanvragen). De data van de activiteiten staan al vast, de commissies zullen zelf de 
overige deadlines opstellen. De commissiebegeleider zal de commissie hier eventueel in begeleiden 
en vervolgens de jaarplanning nakijken en goedkeuren. 
 
Om een soepele opstart te bevorderen zal één commissielid van het afgelopen jaar worden benaderd 
om te helpen bij het opstarten van dezelfde nieuwe commissie. Bij de tweede vergadering zal het 
inwerkend oud commissielid aanwezig zijn. Het oud commissielid zal de commissie verder op weg 
helpen en vertellen over zijn/haar ervaring met de commissie. De commissie zal hierdoor beter 
worden ingewerkt en heeft de kans vragen te stellen aan een ervaren lid. Eind studiejaar 2016/2017 
zal een lid uit de nieuwe commissie worden benaderd om in het jaar 2017-2018 de volgende 
commissie in te werken. Deze maatregel is uiteraard niet van toepassing wanneer een commissielid 
nogmaals zitting neemt in dezelfde commissie. 
 
3.3 Modernisering media 
 
Het IXe kandidaatsbestuur heeft al vanuit verschillende bronnen vernomen dat een aantal van de 
media toe zijn aan vernieuwing, met name de website. Ook is de vereniging al jaren bezig met 
onderzoek naar ontwikkeling van nieuwe communicatiemiddelen, het kandidaatsbestuur wil hier 
verder op in gaan.  
 

3.3.1 Website  
Al vele besturen hebben zich beziggehouden met de uitbreiding en modernisering van de website. Zo 
heeft het VIIe bestuur een platform voor actieve leden toegevoegd en heeft het VIIIe bestuur gewerkt 
aan de gebruiksvriendelijkheid van de website. 
 
Aan het einde van het komende verenigingsjaar zal de huidige website volledig zijn afgeschreven, 
bovendien zal over enige tijd de huidige versie van Drupal aflopen. Overstappen op een nieuwe 
versie van Drupal is qua kosten vergelijkbaar met het ontwikkelen van een nieuwe website, 
bovendien is het systeem Drupal niet gebruiksvriendelijk voor personen met een gemiddelde ICT 
kennis en kan er relatief weinig zelfstandig worden aangepast aan de website. Het is daarom 
wenselijk over te stappen op een gebruiksvriendelijker systeem waarmee door de gebruiker meer 
veranderingen aan de website zelf kunnen worden doorgevoerd, zoals Wordpress.  
 
Ook heeft het VIIIe bestuur aangegeven niet tevreden te zijn met de huidige partner DualBrands, in 
het verleden is gebleken dat deze partner slecht bereikbaar is en erg hoge kosten in rekening brengt. 
Om deze redenen en op advies van het VIIIe bestuur heeft het IXe kandidaatsbestuur besloten een 
nieuwe website te laten ontwikkelen. Hiervoor zal het kandidaatsbestuur een taskforce oprichten, 
bestaande uit twee bestuursleden, twee leden en één ICT-deskundige. Deze taskforce zal er op 
toezien dat er een geschikte nieuwe partner wordt gevonden en de juiste voorwaarden aan de 
toekomstige website worden gesteld. Voor het voorstellen van de taskforce zal geen aparte ALV 
worden uitgeroepen.  
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3.3.2 SPiN applicatie 
Al sinds het IVe verenigingsjaar wordt er gekeken naar de mogelijkheden voor een SPiN-app. Het VIIIe 
bestuur heeft gebruik gemaakt van de applicatie Carptura, maar deze is in de loop van haar 
verenigingsjaar opgeheven. Het VIIIe heeft verder onderzoek gedaan naar het gebruik van applicaties 
en is tot verschillende opties gekomen. Het IXe kandidaatsbestuur zal een van deze opties kiezen of 
indien nodig een andere optie zoeken en verder uitwerken. Het kandidaatsbestuur zal voorwaarden 
en een maximum prijs stellen aan de applicatie en uitzoeken welke mogelijkheden overeenkomen 
met deze voorwaarden. Als eindproduct zal het kandidaatsbestuur een concreet plan hebben voor 
een applicatie, of hebben geconcludeerd dat het werkelijk niet rendabel is om een applicatie voor 
SPiN te ontwikkelen. 
 
3.4 Modernisering inschrijvingen 
 
Al enige jaren is SPiN bezig met het in gebruik nemen van online inschrijfmethoden. Uit de 
halfjaarlijkse enquêtes van het VIIIe bestuur is gebleken dat deze methode van inschrijven door de 
leden als zeer prettig werd ervaren. Online inschrijven werkt drempelverlagend voor de leden en is 
gebruiksvriendelijk, bovendien trekt het meer externe bezoekers en is het administratief gemakkelijk 
voor het bestuur. 
 
Dit jaar zal de vereniging gebruik maken van het online systeem Eventix voor de inschrijvingen voor 
activiteiten. Alle inschrijvingen zullen via Eventix verlopen, met uitzondering van de reizen. Eventix is 
een gebruiksvriendelijk gratis systeem, waarbij men zelf evenementen kan aanmaken. Bij het 
bestellen van kaartjes via Eventix moet de deelnemer in ieder geval een naam en mailadres opgeven, 
maar kunnen ook meerdere gegevens worden gevraagd. Hierdoor ontstaat een overzichtelijke 
deelnemerslijst. Kaartjes voor evenementen kunnen via Eventix ook offline worden gekocht op de 
SPiN-kamer. Een bestuurslid kan in dat geval via Eventix een ticket naar de betreffende persoon 
mailen. 
 
               3.4.1 Gratis evenementen 
Bij gratis evenementen kunnen kaartjes voor leden gratis online worden besteld via Eventix. Op de 
SPiN-kamer kunnen deze kaartjes gratis offline worden besteld. Kaartjes voor niet-leden kunnen 
online worden gekocht. Bij online betaling worden er door Eventix servicekosten gerekend, van 
minimaal één euro tot maximaal één euro plus 1.80 procent van de totaalprijs. De precieze prijs van 
de servicekosten is afhankelijk van de betaalmethode en de prijs van het kaartje. Offline betaling 
door niet-leden kan op de SPiN-kamer, wat voordeliger is aangezien dan de servicekosten wegvallen. 
 
               3.4.2 Betaalde evenementen 
Bij betaalde evenementen kunnen kaartjes voor zowel leden als niet-leden online worden gekocht 
via Eventix, waarbij de servicekosten bij de prijs worden opgeteld. Wanneer zowel leden als niet-
leden het kaartje op de SPiN-kamer kopen, vallen de servicekosten weg. Bij betaalde evenementen is 
het dus ook voordeliger voor leden om hun kaartje op de SPiN-kamer te kopen.  
 
3.5 Nieuwe computers 
 
Conform het systeem van het VIIe bestuur zal het IXe kandidaatsbestuur drie nieuwe computers 
aanschaffen. Volgens de geïntroduceerde tweejaarlijkse wisseling zullen drie van de desktops, 
toetsenborden, muizen en monitors worden vervangen door nieuwe apparatuur. 
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4. INTERN BELEID 
 
4.1 SPiN-kamer 
 

4.1.1 Openingstijden 
De openingstijden van de SPiN-kamer zullen worden aangepast. Het IXe kandidaatsbestuur acht dit 
nodig als aanpassing aan de collegetijden en werkgroepen van de studenten. De SPiN-kamer zal 
geopend zijn op maandag tot en met donderdag van half elf ’s ochtends tot half vier ’s middags. 
Hierdoor sluiten de openingstijden goed aan bij het begin en einde van de collegetijden. Op de 
vrijdag zal de SPiN-kamer geopend zijn van half elf tot twee uur, aangezien op vrijdagmiddag de SPiN-
kamer weinig wordt bezocht. De openingstijden in de tentamenweek zullen in het kader van het 
verlagen van de werkdruk behouden worden, namelijk van elf uur ’s ochtends tot twee uur ’s 
middags.  
 

4.1.2 Leenservice 
In de afgelopen twee jaar hebben het VIIe en het VIIIe bestuur een leenservice opgezet en uitgebreid. 
Momenteel biedt de leenservice woordenboeken, rekenmachines, USB-sticks en telefoonopladers. 
Uit de halfjaarlijkse enquête van het VIIIe bestuur is geconcludeerd dat er vanuit de leden ook 
behoefte is aan laptopopladers. Het IXe kandidaatsbestuur zal dan ook investeren in de aanschaf van 
één universele laptopoplader. 
 
Om te voorkomen dat leden de leengoederen meenemen of kwijtraken, zullen leden bij het verlaten 
van de SPiN-kamer met de geleende goederen in plaats van te tekenen op de inschrijflijst een apart 
contract tekenen en een geldig ID, paspoort of rijbewijs inleveren. Wanneer een lid niet de SPiN-
kamer verlaat met de geleende goederen, moet het betreffende lid wel een geldig ID, paspoort of 
rijbewijs inleveren en tekenen op de inschrijflijst.  
 

4.1.3 Betrokkenheid 
Om de persoonlijke betrokkenheid van haar leden te verhogen, zal het IXe kandidaatsbestuur vier 
keer per jaar op vrijdagmiddag een kamerborrel organiseren. Hierbij zijn alle leden uitgenodigd om 
een drankje te komen doen op de SPiN-kamer met elkaar en het bestuur. Tijdens deze borrel zal 
iedereen zorgen voor haar eigen drank, het kandidaatsbestuur zal zorgen voor wat hapjes. 
 
Vanwege gebrek aan belangstelling zullen de tentamenborrels worden afgeschaft. Wel vindt het IXe 
kandidaatsbestuur het belangrijk om tijdens de tentamenperiode iets te betekenen voor haar leden, 
en zal daarom in elke jaarlaag één ludieke actie houden voor één tentamen. Dit zal gebeuren in 
samenwerking met de Actiecommissie.  
 
Verder zal het bestuur nog een aantal kleine dingen ondernemen om de betrokkenheid van haar 
leden te verhogen. Onder andere het aanschaffen van een prikbord met wereldkaart en het elke 
maand benoemen van een lid van de maand. 
 
4.2 Werkdrukvermindering 
 
Sinds het vierde verenigingsjaar (2011-2012) is het SPiN-bestuur op parttimebasis gaan besturen. In 
de praktijk blijkt onder andere uit de logboeken dat dit lastig te realiseren is. Het VIIIe bestuur heeft 
verschillende maatregelen gehanteerd om de werkdruk te verminderen. Het IXe kandidaatsbestuur 
zal veel van deze maatregelen overnemen.  
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4.2.1 Aanwezigheid activiteiten    

Zoals staat vermeld staat in de statuten zullen tijdens elke activiteit minimaal twee bestuursleden 
aanwezig zijn. Bestuursleden verwachten niet van elkaar dat ze bij elke activiteit aanwezig zijn. Bij 
belangrijke of grote activiteiten of wanneer de commissie aangeeft hier behoefte aan te hebben, 
zullen er meer bestuursleden aanwezig zijn.  
     

4.2.2 SPiN-vrij     
Het IXe kandidaatsbestuur wil in het komende jaar het SPiN-vrij systeem net zo hanteren als het VIIIe 
bestuur. Echter zullen de tijdstippen worden aangepast door de verandering van de openingstijden 
van de SPiN-kamer. Het eerste dagdeel zal duren tot half vier, het tweede dagdeel zal beginnen om 
half vier. 
 

4.2.3 Overnemen kamerdiensten   
Het IXe kandidaatsbestuur heeft gemerkt dat een aantal oud-bestuursleden geïnteresseerd is in het 
overnemen van kamerdiensten. Om de werkdruk te verlagen zal het kandidaatsbestuur gebruik gaan 
maken van de Facebookgroep met oud-bestuursleden om hen te benaderen voor eventuele 
overname van een kamerdienst in periodes waarin de werkdruk voor het kandidaatsbestuur erg 
hoog ligt. Er zal altijd een huidig bestuurslid aanwezig zijn tijdens de kamerdienst, waardoor er altijd 
iemand aanwezig is die op de hoogte is van lopende zaken.  
 
4.3 Afspraken binnen het bestuur 
 
Net als in de afgelopen jaren zullen logboeken en bestuurlijke updates tweemaandelijks worden 
geschreven en daarnaast worden besproken als agendapunt tijdens de bestuursvergadering. Deze 
logboeken en bestuurlijke updates worden openbaar gemaakt op de website zodat geïnteresseerden 
deze stukken kunnen lezen. Er zal minimaal viermaal per jaar een Persoonlijk Ontwikkelingsplan 
(POP)-gesprek plaatsvinden, aangezien het IXe kandidaatsbestuur er veel waarde aan hecht om in de 
gaten te houden hoe alles met de bestuursleden verloopt. Bovendien zal het gebruik van het 
buddysysteem, de coaching, de feedbackrondes en de bestuursblogs worden voortgezet. Ook zal de 
bestuurlijke vrijstelling, zoals opgericht door het VIIe bestuur en gehanteerd door het VIIIe bestuur, 
worden behouden.  
 
4.4 Waardering actieve leden 
 
Afgelopen jaar hebben de actieve leden een mok gekregen zonder vermelding van het 
verenigingsjaar, zodat ze hier tijdens hun gehele actief lidmaatschap gebruik van kunnen maken. Dit 
wil het IXe kandidaatsbestuur voortzetten. Aangezien er nieuwe actieve leden verwacht worden, 
zullen er mokken bijbesteld worden. Verder kunnen actieve leden een T-shirt aanschaffen. Aan het 
begin van het jaar zullen actieve leden één keer de kans hebben om hun T-shirt kosteloos te laten 
bedrukken met verenigingsjaar, naam en commissie. Dit wil het kandidaatsbestuur graag doen als 
waardering voor haar actieve leden. 
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5. COMMISSIES 
 
5.1 Indeling 
 
Om ervoor te zorgen dat er minstens één Nederlandstalig lid zitting neemt in elke commissie en om 
een duidelijk beeld te vormen over de verdeling van het aantal Engelssprekenden en 
Nederlandssprekenden in de commissies, voegt het IXe kandidaatsbestuur een vraag toe om achter 
de moedertaal en het Nederlands taalniveau van de leden te achterhalen. Wanneer de persoon in 
kwestie aangeeft geen ‘native Dutch-speaker’ te zijn, zal worden gevraagd naar een eventuele 
deelname aan een taalcursus of B1-taalniveau van de Nederlandse taal. 
 
5.2 Wijzigingen 
 
Door het tweetalig worden van de vereniging, heeft het IXe kandidaatsbestuur de namen van alle 
commissies vertaald. Aangezien SPiN een tweetalige vereniging wordt, zullen de commissienamen in 
beide talen worden gebruikt tenzij communicatie in slechts een taal mogelijk is. De vertalingen van 
de commissies zijn te vinden in paragraaf 5.4: ‘Overzicht commissies’. Ook zijn er vijf nieuwe 
commissies opgericht en is er één commissie komen te vervallen. 
 
Het Buddyproject dat de voorgaande jaren door de Internationaliseringscommissie werd 
georganiseerd, is verschoven naar N.K.S.W. Kompanio. Aangezien deze commissie enkel activiteiten 
rondom dit Buddyproject organiseerde, zal deze commissie komen te vervallen.  
 
Ook is uit de afgelopen jaren gebleken dat het moeilijk is om binnen één jaar een uitwisseling te 
organiseren. Om deze reden zal de Uitwisselingscommissie halverwege het jaar worden opgestart en 
zal zij beginnen met het contact leggen met een buitenlandse universiteit. Deze uitwisseling zal in het 
verenigingsjaar 2017-2018 plaatsvinden. Verder zal het IXe kandidaatsbestuur kijken naar de 
mogelijkheid om contact te leggen met minstens twee vaste universiteiten waarmee in de komende 
jaren uitwisselingen kunnen worden georganiseerd.   
 
5.3 Nieuwe commissies 
 
Het IXe kandidaatsbestuur zal vijf nieuwe commissies oprichten. De eerste nieuwe commissie is de 
Settelcommissie / Settling committee. Deze commissie is gericht op de integratie van de 
internationale studenten in Nederland en zal hiervoor drie activiteiten organiseren die als hoofddoel 
hebben om de internationale studenten kennis te laten maken met aspecten van de Nederlandse 
cultuur. De exacte invulling van de activiteiten zal bij de commissie liggen. 
 
De tweede nieuwe commissie is de Eerstejaars Informatiecommissie / Freshmen Information 
committee. Deze commissie zal het komende jaar verantwoordelijk zijn voor het maken van het 
handboek voor eerstejaars studenten. Ook zal de commissie aanwezig zijn bij de open dagen van de 
Radboud Universiteit. Op deze dagen zal de commissie samen met het IXe kandidaatsbestuur 
aanwezig zijn bij de infomarkt om informatie te geven over SPiN. 
 
Aangezien het jaar 2017-2018 het tweede lustrumjaar zal zijn van SPiN, gaat het IXe 
kandidaatsbestuur twee nieuwe commissies oprichten die aan het lustrumjaar zijn gekoppeld. 
De eerste commissie is de Lustrumcommissie / Lustrum committee. Na afloop van het eerste lustrum 
was het Ve bestuur van mening dat het beter is om de lustrumcommissie eerder op te starten en 
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twee bestuursleden als leden te laten plaatsnemen. Op basis van dit advies zal deze commissie begin 
oktober 2016 opgestart worden. Minstens een van de twee bestuursleden die plaatsnemen in de 
commissie zal in het lustrumjaar eveneens lid blijven van de commissie, de overige commissieleden 
krijgen ook de mogelijkheid om in de commissie te blijven. Indien ze dit niet willen, zullen deze 
plaatsen in de commissie op gebruikelijke wijze worden aangevuld.  
 
De tweede commissie is de Almanakcommissie / Almanac committee. Deze commissie zal 
verantwoordelijk zijn voor het maken van de almanak die halverwege het jaar 2017-2018 klaar zijn. 
Vanwege deze deadline zal de Almanakcommissie van oktober 2016 tot halverwege het 
verenigingsjaar 2017-2018 lopen. 
 
De laatste nieuwe commissie die zal worden opgericht is de Goede Doelencommissie / Charity 
committee. Deze zal de Goede Doelenwerkgroep van het afgelopen jaar vervangen. Uit feedback die 
is ontvangen van leden die plaatsnamen in deze werkgroep is gebleken dat de werkdruk erg hoog lag. 
Om deze reden heeft het IXe kandidaatsbestuur besloten om dit te veranderen in een commissie. In 
deze week zullen drie vaststaande activiteiten plaatsvinden waaronder één themadag, één lezing en 
één SPiN-feest. Deze zullen door de desbetreffende commissies worden georganiseerd waarbij de 
Goede Doelencommissie verantwoordelijk is voor het verzorgen van extra acties in het kader van het 
goede doel. De overige activiteiten en acties die in de Goede Doelenweek zullen plaatsvinden 
worden ook door de Goede Doelencommissie georganiseerd. Om de communicatie tussen alle 
commissies te bevorderen zullen er drie contactpersonen binnen de Goede Doelencommissie 
worden gekozen die ieder het contact met één van de andere commissies zal verzorgen. Tenslotte zal 
de commissie verantwoordelijk zijn voor een actie tijdens de RAGweek. 
 
5.4 Overzicht 
 
In totaal worden er dit jaar 56 activiteiten georganiseerd. Hiervan zijn 18 activiteiten studie- en 
werkveldgerelateerd, 23 niet-studiegerelateerde activiteiten, zeven themadagen, drie 
settelactiviteiten, vier reizen, één alumni-activiteit. 
 

5.4.1 Studie- en werkveldgerelateerde commissies 
Lezingcommissie / Lecture committee 
Deze commissie organiseert zes lezingen waarvan vier Engelstalig en twee Nederlandstalig. 
 
Oriëntatiecommissie / Orientation committee 
Deze commissie organiseert in samenwerking met het SPS-NIP Experience Your Future en het Career 
Event. Op deze evenementen zal in iedere ronde één Nederlandstalige lezing zijn, de rest zal 
Engelstalig zijn. 
 
Praktijk-& infocommissie / Workfield & Future committee 
Deze commissie organiseert vier excursies waarvan één Nederlandstalige excursie en een 
mastervoorlichting met zowel Nederlandstalige als Engelstalige voorlichtingen. 
 
Tijdschriftcommissie / Magazine committee 
Deze commissie publiceert vier edities van het tijdschrift de HersenSPiNsels die tweetalig zullen 
worden uitgegeven. 
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Training- & congrescommissie / Workshop- & Conference committee 
Deze commissie organiseert vier trainingen en één congres waarvan één van de trainingen 
Nederlandstalig zal zijn en in het congres zowel Engelstalige lezingen als Nederlandstalige lezingen 
zullen worden gegeven. 
 

5.4.2 Niet-studiegerelateerde commissies 
Actiecommissie / Initiative committee 
Deze commissie organiseert zeven themadagen die allemaal Engelstalig zullen zijn en ondersteunt 
het bestuur bij de tentamenacties. 
 
Almanakcommissie / Almanac committee 
Deze commissie zal verantwoordelijk zijn voor het maken van de Engelstalige almanak over de 
afgelopen vijf jaar. 
 
Eerstejaars informatiecommissie / Freshmen Information committee 
Deze commissie is verantwoordelijk voor het maken van het handboek voor eerstejaarsstudenten en 
zal samen met een deel van het bestuur aanwezig zijn bij de open dagen van de Radboud 
Universiteit. 
 
Feestcommissie / Party committee 
Deze commissie organiseert zes themafeesten die allemaal Engelstalig zullen zijn. 
 
Festiviteitencommissie / Festivities committee 
Deze commissie organiseert twee feesten in de Waagh en organiseert de diesviering die weer in de 
vorm van een dagvullend programma zal zijn. Alle evenementen zullen Engelstalig zijn. 
 
Galacommissie / Gala committee 
Deze commissie organiseert het gala, dat Engelstalig zal zijn. 
 
Goede Doelen commissie / Charity committee 
Deze commissie organiseert de Goede Doelenweek waarvan alle activiteiten in het Engels zullen zijn. 
 
Integratiecommissie / Integration committee 
Deze commissie organiseert vier activiteiten om studenten met verschillende groepen te integreren. 
Hieronder vallen het Eerstejaarsweekend, de Taalcursusactiviteit, één activiteit gericht op integratie 
met docenten en één activiteit gericht op het betrekken van ouders bij de studie. Alle evenementen 
zullen Engelstalig zijn. 
 
Lustrumcommissie / Lustrum committee 
Deze commissie is verantwoordelijk voor de organisatie van de Lustrumviering tijdens verenigingsjaar 
2017-2018. Hiervoor zal het gala en één lezing in dat jaar groter worden opgezet en zal er een extra 
lustrumfeest worden georganiseerd. Verder wordt er nog één formele, één informele en een 
tweedaagse diesviering georganiseerd waarvan de invulling geheel door de commissie mag worden 
bedacht.  
 
Settelcommissie / Settling committee 
Deze commissie organiseert drie activiteiten gericht op de integratie van internationale studenten in 
Nederland. Alle activiteiten zullen Engelstalig zijn. 
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SocialCie / SocialCie 
Deze commissie organiseert vier activiteiten voor actieve leden waaronder het Actieve 
Ledenweekend. Alle activiteiten zullen Engelstalig zijn. 
 
Socioculturele commissie / Sociocultural committee 
Deze commissie organiseert Psypop, één culturele activiteit en één sociale activiteit die allemaal 
Engelstalig zullen zijn. 
 
Sportcommissie / Sports committee 
Deze commissie organiseert drie sportactiviteiten, waaronder de Batavierenrace, die allemaal 
Engelstalig zullen zijn. 
 

5.4.3 Reiscommissies 
Skireiscommissie / Winter sport committee 
Deze commissie organiseert een skireis die Engelstalig zal zijn. 
 
Stedentripcommissie / City trip committee 
Deze commissie organiseert een buitenlandse stedentrip en een ludieke reis die beide Engelstalig 
zullen zijn. 
 
Studiereiscommissie / Study trip committee 
Deze commissie organiseert een studiereis. Onderdeel van deze reis zijn studiegerelateerde, 
culturele en sociale activiteiten die allemaal Engelstalig zullen zijn. 
 
Uitwisselingscommissie / Exchange committee 
Deze commissie zoekt naar een universiteit waarmee de uitwisseling kan plaatsvinden en zal contact 
leggen met deze universiteit en het contact onderhouden. 

 
5.4.4 Ondersteunende commissies 

Acquisitiecommissie / Acquisition committee 
Deze commissie is verantwoordelijk voor de acquisitie van de vereniging. De commissie richt zich 
hoofdzakelijk op sponsoring en sponsoraanvragen van commissies. Daarnaast zal de commissie, in 
samenwerking met de Commissaris Externe Betrekkingen, partners benaderen en de database met 
externe contacten bijhouden en uitbreiden. 
 
ALV-commissie / GMA committee (General Members’ Assembly) 
Deze commissie is verantwoordelijk voor het organiseren van de Algemene Ledenvergaderingen in 
samenwerking met het bestuur. Zij bestaat uit een technisch voorzitter en een technisch notulist. 
 
Illustratiecommissie / Illustration committee 
Deze commissie is verantwoordelijk voor het maken van de covers van de HersenSPiNsels, posters, 
flyers en banners. 
 
Videocommissie / Video committee 
Deze commissie is verantwoordelijk voor het monteren en maken van video’s. Voorbeelden hiervan 
zijn een algemene promotievideo over SPiN, promotievideo’s voor activiteiten en aftermovies van 
activiteiten. 
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5.4.5 Verenigingsorganen 
Kascontrolecommissie / COCc (Cash Office Control Committee) 
De Kascontrolecommissie is het orgaan dat de boekhouding van de vereniging controleert. 
 
Raad van Advies / Advisory Council 
De Raad van Advies is een ondersteunend aanspreekpunt voor het bestuur bij vragen of problemen. 
Zij vergadert op regelmatige basis en wanneer het bestuur haar om advies vraagt. Daarnaast mag zij 
vrijblijvend advies geven aan het bestuur. 
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6. EXTERN BELEID 
 
Op het gebied van sponsoring zullen er in het aankomende jaar een aantal veranderingen 
plaatsvinden. Zo zal er een nieuw contract met de Drie Gezusters komen. Er wordt gekeken naar een 
nieuwe partner die tentamentrainingen verzorgt. Daarnaast is er gekeken naar de mogelijkheid om 
professionele samenvattingen te gaan verkopen. Ook zal het hoofdsponsorcontract nog steeds van 
kracht blijven. Het VIIIe bestuur heeft een opzet gemaakt betreffende de alumni activiteiten, hier zal 
het IXe kandidaatsbestuur mee door gaan.  
 
6.1 Sponsoring 
 
In het aankomende jaar zal het IXe kandidaatsbestuur zich inzetten om €3950 sponsorgeld te 
verkrijgen. Een deel hiervan wordt verkregen via de vaste contracten die SPiN heeft en de rest zal als 
algemeen sponsorgeld verkregen worden. 
 

6.1.1 Vaste contracten 
In het hoofdsponsorcontract met de Waagh, Café de Fuik en het Bascafé is afgesproken dat SPiN 
€1500 aan sponsorgeld ontvangt. Daarnaast is in het samenwerkingscontract met de Drie Gezusters 
afgesproken dat SPiN €600 ontvangt indien er door SPiN zes feesten worden georganiseerd op deze 
locatie.  
 
Dit betekent dat er €2100 verkregen wordt via deze vaste contracten, wat €750 minder is dan in het 
voorgaande jaar. Echter zijn er dit jaar twee bonusregelingen van kracht. Het IXe kandidaatsbestuur 
verwacht dat de eerste stap van de bonusregeling bij de Waagh behaald wordt. Dit houdt in dat er 
over beide feesten genomen tussen de 2000 en 4000 munten verkocht worden, waarvoor een bonus 
van €300 zal worden toegekend aan SPiN. Bij de Drie Gezusters geldt een bonusregeling voor de 
drank- en garderobe omzet. Wanneer de drank- en garderobe omzet per feest €3000 bedraagt zal er 
per feest €150 worden uitgekeerd. Het IXe kandidaatsbestuur verwacht bij minimaal drie feesten de 
bonusregeling van de Drie Gezusters te halen waardoor het totale verwachte bonusbedrag €750 
bedraagt. Verwacht wordt dus dat er een totaalbedrag van €2850 wordt behaald. 
 

6.1.2 Algemene sponsoring 
De overige €1100 zal worden verkregen door algemene sponsoring. Er zal €600 worden verkregen 
door een partner die zich inzet voor tentamentrainingen en die professionele samenvattingen 
aanbied. De resterende €500 zal worden verkregen door advertenties, vacatures en 
samenwerkingsverbanden. 
 
6.2 Samenvattingen 
 
Het IXe kandidaatsbestuur is op zoek gegaan naar professionelere samenvattingen tegen een 
gemoedelijke prijs. Het huidige aanbod op de website voldoet niet aan de huidige standaard, 
allereerst zijn de samenvattingen niet gericht op de Engelstalige student en ten tweede zijn de 
samenvattingen gedateerd. De aangeboden samenvattingen sluiten dikwijls niet aan op de lesstof of 
zijn van ontbonden vakken. Het IXe kandidaatsbestuur is van mening dat dit aanbod niet in haar visie 
van professionaliteit past. Door de circulerende samenvattingen op Facebook blijkt dat de student 
wel behoefte heeft aan samenvattingen, echter fluctueert de kwaliteit van die samenvattingen sterk. 
De samenvattingen die SPiN zal gaan aanbieden zijn van een externe partner, waardoor ze 
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gecontroleerd zijn op taal en inhoud en hierdoor wordt de kwaliteit gewaarborgd. Voor welke vakken 
samenvattingen aangeboden worden, wordt in overleg met de externe partner bepaald. 
 
6.3 Alumni 
 
Het VIIIe bestuur heeft een opzet gemaakt voor de alumni waar het IXe kandidaatsbestuur graag mee 
verder gaat. Dit houdt in dat communicatie met alumni voornamelijk via de alumni-nieuwsbrief en 
via LinkedIn verloopt. De alumni nieuwsbrief wordt twee keer per jaar verstuurd en op LinkedIn 
wordt maandelijks een bericht geplaatst. Ook zal er een alumni werkgroep worden opgestart waarbij 
één activiteit voor de alumni wordt georganiseerd, dit wordt een combinatie van een informele en 
een formele activiteit. Op aanraden van het VIIIe bestuur is er gekozen voor één alumni activiteit.  
 
Verder wil het IXe kandidaatsbestuur het huidige uitschrijfformulier aanpassen waarbij het alumni 
formulier direct wordt meegestuurd, mocht men hier dan interesse in hebben dan kan het gelijk 
worden ingevuld. Dit is duidelijker voor de leden die zich uitschrijven, tevens zal dit de werkdruk van 
de secretaris verlagen.  
 
6.4 Meeloopdagen 
 
Door het VIIIe bestuur zijn de meeloopdagen en de labdagen georganiseerd. Hierbij kunnen 
studenten een dag meelopen met een alumnus of bij het Donders Instituut dan wel het Behavioural 
Science Institute. Echter was er veel onduidelijkheid over de terminologie. Het IXe kandidaatsbestuur 
heeft hierom besloten om labdagen ook meeloopdagen te gaan noemen. Hierdoor is er één term 
voor het meelopen met mensen in het werkveld en ontstaat er geen onduidelijkheid over de inhoud 
van de activiteit. Het kandidaatsbestuur vindt het belangrijk dat studenten zich goed kunnen 
oriënteren en te kunnen ontdekken waar hun interesses liggen, waarom zal zij de meeloopdagen 
gaan promoten in collegepraatjes en door te flyeren bij werkveldoriëntatie activiteiten. 
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7. NAWOORD 
 
In de voorgaande pagina’s heeft u het beleidsplan van het IXe kandidaatsbestuur der 
Studievereniging Psychologie in Nijmegen kunnen lezen, waarin u de volgende speerpunten in 
beschouwing heeft kunnen nemen. Ten eerste het speerpunt internationalisering en integratie, die 
gepaard gaan met de komst van de Engelstalige bachelortrack en bedoelt is om ieder lid te 
ondersteunen in studie en studentenleven. Ten tweede het speerpunt professionalisering en 
modernisering, waarbij de vereniging met haar tijd mee gaat om diensten nog professioneler neer te 
kunnen zetten. 
 
Dit beleidsplan had niet kunnen bestaan zonder het werk van voorgaande besturen. Het IXe 
kandidaatsbestuur wil al haar voorgangers bedanken voor hun werk en inzet voor de vereniging. In 
het bijzonder wil het kandidaatsbestuur het VIIIe bestuur bedanken voor hun steun, raad en 
begeleiding bij alle stappen die tot dit beleidsplan hebben geleid. 
 
SPiN gaat in haar negende jaar als vereniging een enerverend jaar tegemoet. Het IXe 
kandidaatsbestuur vind het een eer om hier deel van te mogen zijn. Zij hopen met al hun 
enthousiasme een prachtig jaar neer te zetten voor zowel zichzelf als voor al haar leden. 
 

Met vriendelijke groet, 
 

Het IXe kandidaatsbestuur der Studievereniging Psychologie in Nijmegen 
 

Els van Loo 
Nina Pijpers 

Jelle Gerritsma 
Giulio Severijnen 

Eefje Jongstra 
Muriël Neeleman 
Michelle Geurts 
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Bijlage I Jaarplanning 
 
Datum Activiteit Nummer activiteit 
 
Oktober 

  

12-10-2016 Feest 1 
 
November 

  

15-11-2016 Themadag 1 
15-11-2016 Lezing 1 
16-11-2016 Feest 2 
22-11-2016 SocialCie activiteit 1 
24-11-2016 
25-11-2016 

Excursie 
Setteling activiteit 

1 
1 

29-11-2016 Training (Nederlandstalig) 1 
 
December 

  

01-12-2016 Insomnia 1 
06-12-2016 Sportactiviteit 1 
07-12-2016 Mastervoorlichting - 
09 t/m 11-12-2016 Ludieke reis - 
13-12-2016 Themadag 2 
13-12-2016 Lezing 2 
14-12-2016 Socioculturele activiteit 1 
 
Januari 

  

10-01-2017 Themadag  3 
10-01-2017 SocialCie activiteit 2 
12-01-2017 Integratieactiviteit  1 
31-01-2017 Gala - 
 
Februari 

  

01-02-2017 Experience Your Future - 
02-02-2017 Experience Your Future - 
07-02-2017 Training 2 
09-02-2017 Excursie (Nederlandstalig) 2 
16 t/m 19-02-2017 Buitenlandse stedentrip - 
20 t/m 25-02-2017 Goede Doelen Week - 
21-02-2017 Themadag (Goede Doelen Week) 4 
22-02-2017 Feest (Goede Doelen Week) 3 
23-02-2017 Lezing (Goede Doelen Week) 3 
 
Maart 

  

08-03-2017 Congres - 
09-03-2017 Socioculturele activiteit 2 
10 t/m 20-03-2017 Skireis - 
15-03-2017 Feest 4 
21-03-2017 Themadag 5 



                  Beleidsplan SPiN 2016-2017  

 

24 
 

23-03-2017 Excursie 3 
 
April 

  

12-04-2017 
13-04-2017 

S-feest 
SocialCie activiteit 

- 
3 

19-04-2017 Lezing 4 
20 t/m 28-04-2017 Studiereis - 
28 t/m 30-04-2017 Batavierenrace - 
 
Mei 

  

03-05-2017 Setteling activiteit 2 
04-05-2017 Excursie 4 
09-05-2017 Themadag  6 
09-05-2017 Lezing(Nederlandstalig) 5 
10-05-2017 Feest 5 
16-05-2017 Sportactiviteit 2 
17-05-2017 Bedrijvenavond - 
19-05-2017 Integratie activiteit 2 
23-05-2017 Training 3 
24-05-2017 Insomnia 2 
26 t/m 28-05-2017 Actieve Leden Weekend - 
 
Juni 

  

10-06-2017 Alumni activiteit - 
14-06-2017 Diësviering - 
 
Juli 

  

13-07-2017 Taalcursusactiviteit - 
 
September 

  

07-09-2017 Setteling activiteit 3 
12-09-2017 Themadag 7 
13-09-2017 Feest 6 
14-09-2017 Training 4 
19-09-2017 Lezing (Nederlandstalig) 6 
21-09-2017 Psypop - 
29-09 t/m 01-10-2017 Eerstejaarsweekend - 
 


