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1. Voorwoord  
 
Geachte Algemene Ledenvergadering, 
 
Voor u ligt het Secretarieel Jaarverslag van het VIIIe bestuur der Studievereniging Psychologie in 
Nijmegen. In dit verslag worden alle ontwikkelingen binnen SPiN beschreven in de periode van 1 
oktober 2015 tot en met 26 september 2016. De in het beleid gestelde doelen worden geëvalueerd 
en er wordt een overzicht gegeven van de overige zaken waar het bestuur zich in het afgelopen jaar 
mee bezig heeft gehouden. Inleidend wordt er hier een korte samenvatting gegeven van de 
gebeurtenissen in het afgelopen verenigingsjaar. 
 
Het VIIIe bestuur heeft zich een jaar lang vol overgave ingezet om SPiN te besturen en verder te 
ontwikkelen. Zij heeft hierbij voortgebouwd op het werk dat eerdere besturen hebben verricht en 
heeft daarnaast haar eigen stempel gedrukt op de vereniging. Dit heeft zij gedaan door zich te 
richten op een aantal pijlers, te weten bekendheid, verfrissing van de communicatiemiddelen en 
integratie en internationalisering. 
 
In het kader van bekendheid heeft het VIIIe bestuur diverse veranderingen doorgevoerd. Zo heeft zij 
onder andere een videocamera aangeschaft, een Videocommissie opgericht en ludieke promotie 
extra gestimuleerd door middel van het invoeren van een apart budget per commissie. Om de 
communicatiemiddelen te verfrissen heeft het bestuur toevoegingen gedaan aan de website en zijn 
er, zowel op inhoudelijk gebied als op het gebied van het uiterlijk, verbeteringen doorgevoerd bij het 
verenigingsblad de HersenSPiNsels. Op het gebied van integratie en internationalisering heeft het 
bestuur een excursie naar Duitsland georganiseerd, heeft het buddyproject wederom 
plaatsgevonden en zijn er meerdere activiteiten in het Engels georganiseerd. 
 
Naast het uitvoeren van de aan het begin van het jaar opgestelde doelen, hebben zich gedurende het 
afgelopen jaar verschillende andere zaken voorgedaan die uitleg en evaluatie behoeven. Zo heeft het 
VIIIe bestuur veranderingen gehad in haar interne situatie, is de koepelvereniging der Sociale 
Wetenschappen opgericht en worden de after-tentamenborrels geëvalueerd als ook de 
samenwerking met de webmasters DualBrands. 
 
Met een tevreden gevoel kijkt het VIIIe bestuur terug op een bewogen jaar vol mooie momenten en 
herinneringen. Ze is trots op wat ze heeft bereikt en is SPiN dankbaar voor de vele nieuwe ervaringen 
die zij gedurende dit jaar heeft mogen opdoen. Zij kijkt er dan ook naar uit om haar ervaringen met u 
te mogen delen. 
 

Met vriendelijke groet, 
 

Het VIIIe bestuur der Studievereniging Psychologie in Nijmegen 
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2. Secretariaat 
 

2.1 Ledenbestand 
 

2.1.1 Ledenaantal 

Sinds de oprichting van SPiN in 2008 heeft het ledenaantal een aantal fluctuaties doorgemaakt. Met 
een basis van rond de 1000 leden kwam er na het tweede verenigingsjaar een grote stijging in het 
ledenaantal naar 1500 leden. In het verenigingsjaar 2012-2013 bereikte het ledenaantal zijn top van 
1699 leden. Na dat jaar bleek het ledenbestand op meerdere punten incorrect te zijn en daalde het 
ledenaantal, na een grondige controle, tot iets boven de 1300 leden. Momenteel, in september 2016, 
bevat het ledenbestand 1564 leden.  
 
Hieronder is een grafisch overzicht van het verloop van het ledenaantal door de jaren heen. 
 

 
De contributie-inning heeft dit jaar plaatsgevonden in januari. De leden die, na het innen van de 
contributie, het bedrag tweemaal hebben gestorneerd zijn verwijderd uit het ledenbestand. Ook zijn 
er in die periode leden aan het ledenbestand toegevoegd die boeken hadden besteld via SPiN en aan 
hebben gegeven lid te willen worden van SPiN, maar nog niet in het ledenbestand terug te vinden 
waren. 
Vanaf juli 2016 zijn de leden op de hoogte gebracht van de uitschrijfprocedure en deadline voor het 
opzeggen van het lidmaatschap bij SPiN. Naar aanleiding hiervan heeft een deel van de leden 
aangegeven hun lidmaatschap op te willen zeggen. In augustus 2016 zijn alle 279 uitschrijvingen 
verwerkt. Vanaf het begin van de zomer hebben nieuwe leden zich aangemeld als SPiN-lid. Dit heeft 
uiteindelijk geleid tot een totaal ledenaantal in het ledenbestand van 1564 op 26 september 2016. 
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2.1.2 Ereleden en alumni 

SPiN is een jonge vereniging en heeft tot op heden geen ereleden. In september 2015 telde SPiN 421 
alumni, waarvan 89 actieve en 332 passieve alumni. Dit aantal is in de eerste helft van het 
verenigingsjaar gedaald met één, waardoor SPiN in februari 2016 420 alumni kende. Dit aantal is in 
de tweede helft van het verenigingsjaar gestegen met 23, waardoor SPiN momenteel 443 alumni 
kent (116 actieve en 327 passieve). Voor een verdere bespreking van het alumnibeleid verwijst het 
VIIIe bestuur u door naar paragraaf 3.6.3 ‘Alumni’. 
 

2.1.3 Actieve leden 

Op dit moment heeft SPiN 131 actieve leden, verdeeld over 23 commissies. Een commissie telt 
gemiddeld vijf tot zes leden. Dit komt overeen met het gemiddelde aantal commissieleden van vorig 
jaar. Het VIIIe bestuur is over het algemeen 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 weer enigszins 
vernieuwd, waardoor de nieuwsbrief nog overzichtelijker is geworden. Dankzij de standaard 
template kan er eenvoudig elke maand weer een nieuwsbrief worden verstuurd. Dit is ook elke 
maand gebeurd, behalve in de maanden juli en augustus, omdat er in die maanden geen activiteiten 
plaatsvonden en er geen ander nieuws te vermelden was. In totaal zijn er 10 nieuwsbrieven 
verstuurd. De nieuwsbrieven werden gemiddeld door 35,8% van de leden geopend. Daarnaast zijn er 
twee alumni-nieuwsbrieven verstuurd, de eerste in maart en de tweede in september. Deze 
nieuwsbrieven werden gemiddeld door 45,3% van de alumni geopend. 
 

2.2.2 Kerstgroet 

Ook dit jaar hebben alle leden van SPiN weer een kerstgroet ontvangen van het VIIIe bestuur. Dat is 
dit jaar wederom gebeurd door middel van het versturen van een digitale kerstkaart via Mailchimp. 
 

2.2.3 Verjaardagsmail 

Alle leden ontvangen op hun verjaardag via de SPiN-website een verjaardagskaart in de vorm van een 
e-card. Hier is ook dit jaar een foto aan toegevoegd om de verjaardagsmail persoonlijker te maken. 
De verjaardagsmail belandt nog steeds vaak in de spambox bij leden, maar de alternatieve optie van 
het versturen van de mail via Mailchimp, waarmee de mail minder waarschijnlijk in de spambox 
terecht komt, vond het VIIIe bestuur te prijzig. 
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2.3 Website 
 
Sinds 8 augustus 2013 maakt SPiN gebruik van haar nieuwe website. Sindsdien is hieraan door het VIe 
en het VIIe bestuur een groot aantal aanpassingen gemaakt. Het VIIIe bestuur is tot op heden 
tevreden met het functioneren van de website. Voor een verdere bespreking van de aanpassingen 
die dit verenigingsjaar aan de website zijn gedaan verwijst het bestuur u door naar paragraaf 3.2.1 
‘Website’. Het bestuur is tot op heden matig tevreden over de samenwerking met DualBrands, de 
webmaster. Het bestuur is daarom nagegaan of het verstandig en mogelijk is om een nieuwe partner 
hierin te zoeken. Voor de bespreking hiervan verwijst het bestuur u door naar paragraaf 4.1 ‘Beheer 
website’. 
 
Hieronder wordt een tabel weergegeven met de bezoekersaantallen van de website van het 
afgelopen jaar en de pagina's die het meest bezocht werden (van 1 oktober 2015 tot en met 26 
september 2016): 
 

Bezochte pagina’s Aantal bezoeken Aantal unieke bezoekers 

Totaal aantal website-bezoeken 29.869 bezoeken 18.933 bezoekers 

Totaal aantal bezochte pagina’s 85.960 bezoeken 61.019 bezoekers 

Samenvattingen-wiki 3.544 bezoeken 2.852 bezoekers 

Registratie-pagina 3.029 bezoeken 1.738 bezoekers 

Fotoalbum 1.960 bezoeken 1.175 bezoekers 

Documenten 1.901 bezoeken 1.086 bezoekers 
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3. Naleving beleid 
 

3.1 Bekendheid 
 

3.1.1 Video’s 

Om de bekendheid van SPiN-activiteiten en SPiN als vereniging bij reguliere leden te vergroten zal er 
in het aankomende jaar bij diverse activiteiten gefilmd worden en zullen er promotievideo’s alsmede 
aftermovies van activiteiten worden gemaakt. Met het beeldmateriaal van de activiteiten wordt er 
aan het eind van het jaar een algemene promotievideo van SPiN gemaakt.  
Om bovenstaand doel te realiseren met video’s van hoge kwaliteit, heeft het VIIIe bestuur besloten 
een videocamera aan te schaffen en een Videocommissie op te richten.  
 
In het afgelopen jaar zijn er elf promotievideo’s en twee aftermovies gemaakt. Ook is er gefilmd op 
twee formele activiteiten, tien informele activiteiten, vier reizen en één ALV. Daarmee is er een 
goede basis gelegd van beeldmateriaal die in de komende jaren kan worden uitgebreid zodat er 
kwalitatief betere promotievideo’s gemaakt kunnen worden. Uit de halfjaarlijkse enquête is gebleken 
dat de leden de video’s over het algemeen leuk vinden om te zien en dit komt ook overeen met de 
indruk van het bestuur. Wel kan er in de komende jaren nog gekeken worden naar geschiktere 
mogelijkheden om de reikwijdte van de video’s te verhogen. 
De Videocommissie heeft het afgelopen jaar over het algemeen positief geëvalueerd. 
Aandachtspunten voor de toekomst zijn hier om manieren te vinden waarmee de werkdruk beter in 
balans gehouden kan worden en de communicatie met de andere commissies verbeterd kan worden. 
Dit laatste is deels al gebeurd door het in gebruik nemen van een aangepast aanvraagformulier, maar 
er is zeker nog ruimte voor verbetering. 
Het VIIIe bestuur is tevreden over de inhoud van de video´s. De mate van gebruik van de video´s had 
beter gekund omdat het bestuur de video’s dit jaar vaker had kunnen gebruiken en op andere 
manieren had kunnen plaatsen. In de tweede helft van het verenigingsjaar heeft het bestuur daarom 
de video´s in de Facebookgroep en -pagina geplaatst in plaats van in de Facebookevenementen, 
echter is hier nog steeds ruimte voor verbetering. Daarnaast is het mogelijk voor SPiN om in de 
toekomst nog meer met de camera en video's te doen, een suggestie hiervoor zou bijvoorbeeld zijn 
het plaatsen van korte, informelere filmpjes. 
 

3.1.2 Ludieke promotie 

Om extra bekendheid van activiteiten te bereiken heeft het VIIIe bestuur besloten om aan commissies 
een apart budget voor het uitvoeren van ludieke promotie te geven om dit meer te stimuleren. Dit 
budget bedraagt voor de Festiviteitencommissie €60 en voor de Training- en Congrescommissie €30 
omdat deze commissies nieuwe, grote activiteiten organiseren waar een groot succes voor de 
vereniging wenselijk is. De volgende commissies krijgen beschikking over een pot voor ludieke 
promotie van €20: Oriëntatiecommissie, Praktijk- en Infocommissie, Internationaliseringscommissie, 
Tijdschriftcommissie, Stedentripcommissie, Uitwisselingscommissie, Feestcommissie, Galacommissie, 
Socioculturele Commissie, Integratiecommissie en Lezingcommissie. Voor de overige acht commissies 
wordt een budget als niet nodig geacht. 
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De volgende commissies hebben één of meerdere keren gebruik gemaakt van hun aparte budget 
voor ludieke promotie: Oriëntatiecommissie, Socioculturele Commissie, Tijdschriftcommissie, 
Actiecommissie, Stedentripcommissie, Skireiscommissie, Feestcommissie, Festiviteitencommissie, 
Integratiecommissie, Sportcommissie, Training- en Congrescommissie. In totaal werd er 18 maal 
ludiek gepromoot. In vergelijking met het vorige verenigingsjaar is dit een stijging van 50%, aangezien 
er in dat jaar 12 maal ludiek werd gepromoot. Het VIIIe bestuur is tevreden over dit aantal als ook de 
inhoud van de ludieke promoties. 
Het blijft ingewikkeld om te achterhalen in hoeverre de gedane ludieke promotie-acties tot meer 
bekendheid van de activiteiten hebben geleid. Echter is elke vorm van ludieke promotie een 
additionele vorm van promotie en het overgrote deel van de activiteiten waarbij ludieke promotie is 
gedaan verliep goed. Het bestuur heeft het idee dat, door het toebedelen van een apart budget voor 
ludieke promotie aan de commissies, de commissies zich bewuster waren van de mogelijkheid om 
ludiek te promoten. Daarnaast heeft het bestuur hen hierin veel aangespoord, waardoor er 
uiteindelijk veelvoudig gebruik gemaakt werd van promotie op een creatieve manier.  
 

3.1.3 Aankomende studenten 

In verband met de betrekking van nieuwe leden vindt het VIIIe bestuur het belangrijk dat aankomende 
studenten al vroeg kennismaken met SPiN. Dit kan door als bestuur aanwezig te zijn op de Open 
Dagen van de universiteit en een rol te spelen bij meeloopdagen en de decentrale selectie. 
 
Op beide Open Dagen, inclusief de ‘Tag der Offenen Tür’, waren er bestuursleden van SPiN aanwezig 
die met potentiële aankomende studenten gesprekken hebben gevoerd en op de tweede Open Dag 
op de infomarkt aanwezig waren. Op de tweede Open Dag was er ook een aantal actieve leden 
aanwezig die aankomende studenten heeft aangesproken en die flyers heeft uitgedeeld. Het VIIIe 
bestuur heeft dit als een prettig concept ervaren en raadt het IXe kandidaatsbestuur aan om hiermee 
door te gaan. De universiteit organiseert tevens ook meeloopdagen voor scholieren, maar het 
bestuur kon hierin geen passende rol vinden. Het bestuur is tevreden over de mate van bekendheid 
van SPiN bij de huidige eerstejaarsstudenten. 
 
Voor het collegejaar 2016-2017 vond er geen selectie meer plaats bij de toelating voor de bachelor 
Psychologie, centraal noch decentraal. SPiN heeft daarom dit jaar een potentieel 
kennismakingsmoment minder gehad met aankomende studenten. Dit heeft het VIIIe bestuur 
geprobeerd te compenseren door een regeling te treffen met het Onderwijsinstituut. Deze regeling 
betreft dat SPiN structureel benoemd wordt in bijvoorbeeld mailverkeer en voorlichtingen met 
aankomende studenten. Met name de boekenverkoop wordt op veel kanalen aan aankomende 
studenten gecommuniceerd. Vanaf het collegejaar 2017-2018 zal er weer een Numerus Fixus van 550 
eerstejaarsstudenten ingevoerd worden voor de gehele opleiding. Als gevolg hiervan komt er een 
nieuwe vorm van decentrale selectie en, afhankelijk van de precieze invulling hiervan, is het niet uit 
te sluiten dat ook daar voor SPiN mogelijkheden geschapen kunnen worden om zich, in welke vorm 
dan ook, aan eerstejaarsstudenten te presenteren. Dit is echter nog zeker geen vanzelfsprekendheid.  
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3.2 Verfrissing van de communicatiemiddelen 
 

3.2.1 Website 

 

1. Gebruiksvriendelijkheid 

 
Om de gebruiksvriendelijkheid van de website te verhogen zal het VIIIe bestuur een zoekfunctie en 
FAQ (Frequently Asked Questions) aan de website toevoegen. 
 
Het VIIIe bestuur heeft deze zoekfunctie en FAQ aan de website toegevoegd. De zoekfunctie is tot nu 
toe 119 keer gebruikt, waarvan 109 unieke bezoekers en de FAQ-pagina is tot nu toe 183 keer 
bezocht, waarvan 155 unieke bezoekers. Het bestuur is tevreden met de mate van gebruik van de 
nieuwe functies. 
 

2. Informatieverstrekking 

 
Het VIIIe bestuur stelt zich ten doel om belangrijke onderwijsveranderingen, met links van de nieuws- 
en overheidspagina’s, op de nieuwspagina van de SPiN-website te plaatsen. Daarnaast zal ze een 
pagina aan de website toevoegen waarop berichten van alumni geplaatst kunnen worden over 
meeloopdagen die zij aanbieden. 
 
Het VIIIe bestuur heeft, gedurende het jaar, drie onderwijsveranderingen op de website geplaatst. 
Deze berichten betroffen de nieuwe selectieprocedure van de masteropleiding 
Gezondheidszorgpsychologie (51 bezoeken), de afschrijving van het collegegeld in tien termijnen in 
plaats van twaalf (16 bezoeken) en de invoering van de Engelstalige bachelortrack (28 bezoeken). Bij 
alle berichten is een korte disclaimer geplaatst en is er een link toegevoegd naar de 
informatiepagina’s van de universiteit. Het bestuur vindt het aantal paginaweergaven niet bijzonder 
hoog maar heeft het door het jaar heen als weinig moeite ervaren om deze veranderingen in de 
gaten te houden en hoopt dat zij de studenten heeft kunnen informeren die daar interesse in 
hadden. 
De alumni-pagina staat online en momenteel staan er vier alumni op met een zelf geschreven 
voorstelstuk. Er is tot op heden geen gebruik gemaakt van de mogelijkheid om een dag mee te lopen 
met een alumnus. Het VIIIe bestuur vindt dit jammer maar kan het verklaren door het feit dat deze 
pagina redelijk laat in het jaar online is gekomen en dat er nog niet is gepromoot voor de pagina. Zij 
adviseert daarom het IXe kandidaatsbestuur om dit in hun jaar wel te doen. 
 

3. Merchandise 

 
Het VIIIe bestuur zal een aparte merchandise-pagina aanmaken waarop foto’s geplaatst worden van 
de merchandise-producten met een korte productomschrijving eronder. Op deze manier hoopt het 
bestuur het merchandise-aanbod bekender te maken onder haar leden. 
 
In oktober is de merchandise-pagina aangemaakt. Het VIIIe bestuur was niet tevreden over het 
uiterlijk van deze pagina en is nagegaan of dit nog aangepast kon worden. Dit bleek echter niet 
mogelijk zonder dat er extra kosten aan zouden worden verbonden. Het bestuur heeft daarom waar 
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mogelijk zelf wat aanpassingen doorgevoerd. Ze is nog niet helemaal tevreden maar vindt dat de 
pagina wel een verbetering heeft doorgemaakt ten opzichte van hoe het er in eerste instantie uit zag. 
De pagina is 313 keer bekeken door 221 unieke bezoekers. Het bestuur is zeer tevreden over dit 
aantal, maar vindt het alsnog lastig in te schatten of dit heeft geleid tot een verhoogde verkoop van 
de producten. 
 

3.2.2 Facebook 

Het VIIIe bestuur zal in het komende jaar op zoek gaan naar een geschiktere mogelijkheid om haar 
leden uit te nodigen voor Facebook-evenementen, omdat de optie tot het uitnodigen van een grote 
Facebookgroep onbruikbaar is geworden. Om nog wel gebruik te maken van de Facebookgroep zal zij 
deze groep gebruiken als intern platform. Het verschil tussen de groep en de pagina is dat er op de 
pagina voornamelijk praktische informatie en promotieberichten worden geplaatst en in de groep 
voornamelijk aanvullende informatie zal worden geplaatst. 
 
Er is nog geen passende oplossing gevonden voor het feit dat niet alle leden bereikt worden bij de 
Facebookevenementen. De optie die daar echter het meeste op inspeelt, dat leden zich kunnen 
abonneren op de SPiN-Facebookpagina, is meerdere malen gepromoot. Het bestuur denkt echter dat 
veel leden nog steeds niet bereikt worden, omdat er op dit moment 117 personen geabonneerd zijn 
op de pagina. 
Het onderscheid tussen de Facebookpagina en de Facebookgroep, zoals beschreven in het beleid, is 
doorgevoerd en gepromoot naar de leden toe. Zowel de leden als het VIIIe bestuur hebben meerdere 
malen gebruik gemaakt van het intern platform. Op 26 september zijn er 1.836 personen die de 
pagina hebben geliked en zijn er 1.179 personen lid van de Facebookgroep. 
Het bestuur is tevreden over het gebruik van het intern platform. Mogelijk kan de bekendheid nog 
wat groeien maar het bestuur is van mening dat deze wel hoger is dan aan het begin van het jaar. 
 

3.2.3 HersenSPiNsels 

Het VIIIe bestuur zal in het komende jaar een aantal gesprekken houden met de studieverenigingen 
Postelein en CognAC om eventueel een gezamenlijk tijdschrift voor volgend jaar op te zetten. 
Daarnaast wil zij de lay-out van het huidige SPiN-tijdschrift HersenSPiNsels aan gaan passen om de 
aantrekkelijkheid te vergroten. Op het gebied van inhoud wil zij een nieuw systeem invoeren van 
freelance auteurs. 
 
Gedurende het jaar heeft het VIIIe bestuur een nieuw, groter formaat gehanteerd bij de 
HersenSPiNsels, alsmede een vernieuwde lay-out en inhoud. Zij is hier tevreden over en de 
Tijdschriftcommissie heeft dit ook als prettig ervaren. In de eerste drie edities zijn er artikelen 
geplaatst van externe, freelance auteurs, wat onder andere heeft gezorgd voor meer afwisseling in 
de inhoud van de artikelen. Het concept van freelance auteurs was echter niet altijd gemakkelijk om 
uit te voeren. Zo kwam er uit de evaluatie met de Tijdschriftcommissie naar voren dat er ruim op tijd 
gezocht moet worden naar een freelance auteur en dat het lastig is wat er gedaan moet worden als 
een artikel als niet goed genoeg beoordeeld wordt, als het niet bij het thema van die editie van de 
HersenSPiNsels past, of als het niet op tijd aangeleverd wordt. Desondanks denken de 
Tijdschriftcommissie en het bestuur dat het concept mogelijkheden biedt als er goed op deze zaken 
gelet wordt en de freelance auteurs op de hoogte worden gebracht dat hun artikel mogelijk niet 
geplaatst wordt. 
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Door het contract met de nieuwe drukker ontvangt het VIIIe bestuur bij elke editie een online 
inkijkversie. Dit houdt in dat er online door het tijdschrift heen kan worden gebladerd in de vorm van 
een echt tijdschrift. Het bestuur wilde in eerste instantie aan de webmasters DualBrands vragen de 
benodigde plug-in voor deze inkijkversie te plaatsen op de website, maar dit bracht hoge kosten met 
zich mee. Om deze reden is het bestuur zelf gaan sleutelen aan de website en heeft de plug-in 
kunnen plaatsen. De online inkijkversie is via Facebook gepromoot. 
 
Het VIIIe bestuur is samen met het IXe kandidaatsbestuur opnieuw in gesprek gegaan met de 
studievereniging Postelein om het idee van een gezamenlijk tijdschrift te herevalueren. Hierbij 
hebben de besturen van SPiN aangedragen dat (een deel van) het tijdschrift in het Engels zou 
moeten worden geschreven naar aanleiding van de internationale studenten die de Engelstalige 
bachelortrack volgen. Mede door deze voorwaarde heeft Postelein aangegeven dat het opzetten van 
een gezamenlijk tijdschrift lastig zou worden. Onder andere naar aanleiding van dit gesprek heeft het 
IXe kandidaatsbestuur besloten om dit idee niet door te zetten. 
 

3.2.4 Carptura 

Een communicatiemiddel dat SPiN aan haar aanbod toevoegt is de applicatie Carptura. Deze app, 
beschikbaar op Android toestellen, is een centrale plek voor alle grote evenementen in Nijmegen. 
 
Na een succesvol begin van de pilot-versie van Carptura heeft het team besloten om niet met 
Carptura door te gaan. Een aantal van de ontwikkelaars is doorgegaan met het ontwikkelen van een 
nieuwe applicatie, genaamd Stim. Het in gebruik nemen van deze applicatie zou €20 hebben gekost 
voor het resterende halve jaar en voegde daarnaast niet veel meer opties toe dan de gratis applicatie 
SAN (beheerd door het SNUF). Het VIIIe bestuur heeft naar aanleiding hiervan, en omdat ze meerdere 
andere aanbiedingen heeft gekregen, besloten om in dit verenigingsjaar geen applicatie toe te 
voegen. In plaats daarvan heeft ze een overzicht gemaakt van de opties voor een applicatie en deze 
overgedragen aan het IXe kandidaatsbestuur. 
  

mailto:info@spin-nijmegen.com
http://www.spin-nijmegen.com/


   Secretarieel jaarverslag 2015-2016 

Studievereniging Psychologie in Nijmegen 
Kamer  A.00.05c     Montessorilaan 3 
Ma t/m do 10.00 -15.00u    6525 HR Nijmegen  
Vr 10.00 – 13.30u     024-361 25 88 

info@spin-nijmegen.com     www.spin-nijmegen.com   13 

3.3 Integratie en internationalisering 
 

3.3.1 Integratie 

Het VIIIe bestuur vindt dat er nog potentie ligt om de betrokkenheid te verhogen van een groter 
aantal Duitse leden bij SPiN. Het bestuur wil dit bereiken door haar activiteitenaanbod aantrekkelijker 
op te zetten voor Duitse studenten. 
 
Er waren twee activiteiten waar Duits-Nederlandse koppels korting konden krijgen. De soort van 
activiteit, prijs en grootte verschilden hierbij, net als de hoeveelheid studenten die gebruik van de 
koppelkorting gemaakt heeft: 
 

Activiteit Aantal 
deelnemers 

Aantal DE-
NL koppels 

Korting Prijs 
leden 

Prijs niet-
leden 

Cocktailworkshop 32 1 €1 €10 €11 

Congres Manipulatie 70 9 €1 €3 €4 

 
Oorspronkelijk was het idee om deze actie ook nog bij een sportactiviteit aan te bieden, dit is het VIIIe 
bestuur helaas simpelweg vergeten. Het bestuur heeft gemengde gevoelens wat betreft de 
hoeveelheid leden die gebruik gemaakt heeft van de koppelkorting, aangezien deze niet helemaal 
aan de verwachtingen voldaan heeft en bij de eerste activiteit erg laag was. Dit kan liggen aan een 
ontoereikende bekendheid van deze regeling onder de leden of aan het feit dat leden €1 korting 
mogelijk niet de moeite waard vonden. Het valt het bestuur echter op dat het kortingsconcept bij het 
congres duidelijk succesvoller was, waar de korting een hoger percentage van de prijs dekte: ruim 
een kwart van de deelnemers had hier gebruik gemaakt van de actie.  
Met een sterk veranderde demografie onder de SPiN-leden vanaf het huidige academische jaar 2016-
2017 lijkt dit concept in eerste instantie misschien aantrekkelijk om door te zetten. Het VIIIe bestuur 
heeft echter niet meer veel vertrouwen in de werkzaamheid van de koppel-korting, omdat zij, 
achteraf gezien, toch de indruk heeft dat het relatief veel moeite kost tegenover een laag resultaat 
op het gebied van het behalen van het doel, de integratie van leden met Duitstalige afkomst. Als bij 
opvolgende besturen de wens bestaat om verder iets met dit idee te doen, raadt het bestuur aan om 
het concept in de huidige vorm in ieder geval te herzien. 
 
Om, onder andere, het activiteitenaanbod aantrekkelijker op te zetten voor Duitse studenten heeft 
het VIIIe bestuur een excursie opgezet naar een psychiatrische inrichting in Bedburg-Hau (Kreis Kleef, 
Noordrijn-Westfalen). Deze vindt plaats op 29 september 2016 en is op voorhand in ieder geval erg 
populair: de inschrijvingen hiervoor waren op de eerste dag al binnen een korte tijd vol. Doordat de 
activiteit in het nieuwe academische jaar plaatsvindt, is ze ook geschikt voor de studenten van de 
nieuwe Engelstalige leerlijn. 
In juli 2016 werd door SPiN voor het derde jaar op rij een welkomstactiviteit georganiseerd voor 
aankomende Duitstalige studenten die de, aan het NT-2-examen gekoppelde, taalcursus volgen. Dit 
examen is vereiste voor Niet-Nederlanders die de tweetalige leerlijn van de bacheloropleiding 
Psychologie (dus de leerlijn met een groot gedeelte van de les in het Nederlands) willen gaan volgen. 
Deze taalcursusactiviteit bestaat uit een voorlichting over de opleiding Psychologie en SPiN in 
samenwerking met de Dienst Marketing & Communicatie van de RU, een diner (tot nu toe altijd in de 
Waagh) en een kroegentocht door de Nijmeegse binnenstad. Elk jaar opnieuw is dit een groot succes, 
met tussen de 70 en 100 deelnemers, waaronder echter altijd ook een flink percentage niet-
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psychologiestudenten. Het VIIIe bestuur is van mening dat de taalcursusactiviteit een onmisbare, 
waardevolle manier is om deze belangrijke groep studenten vroeg bij SPiN te betrekken die bijzonder 
geschikt is om bruggen te bouwen tussen verschillende groepen binnen de vereniging. 
Het percentage van Duitse actieve leden ligt, net zoals vorig jaar, rond de 10%. Dit is enigszins hoger 
dan in de jaren dat er geen taalcursusactiviteit werd georganiseerd, maar staat echter nog niet in 
verhouding met het aantal Duitse psychologiestudenten in Nijmegen. In de bacheloropleiding 
Psychologie lag dit percentage namelijk, naar schatting, tot nu toe altijd rond de 30%. Het blijft 
onzeker of SPiN deze verhouding ooit zo moet en kan behalen, maar zeker gezien de nieuwe 
omstandigheden moet er toekomstig in ieder geval nog meer moeite gestoken worden in het werven 
van niet-Nederlandse actieve leden. 
 

3.3.2 Internationalisering 

Het VIIIe bestuur hecht, naast integratie, ook veel waarde aan het internationaliseren van de 
vereniging. Dit houdt in dat ze de vereniging ook toegankelijk wil maken voor internationale 
psychologiestudenten.  
 

1. Buddyproject 

 
Op advies van het VIIe bestuur heeft het VIIIe bestuur ervoor gekozen om het buddyproject zo vroeg 
mogelijk op te starten. Dit is in september 2015 door middel van een informatie- en 
kennismakingsborrel gebeurd. Naast de borrel, die dit jaar eenmalig door het bestuur werd 
georganiseerd, gaat de Internationaliseringscommissie per semester een grote activiteit organiseren. 
 
Gedurende het afgelopen verenigingsjaar hebben er vier van de geplande vijf activiteiten voor het 
buddy-project plaatsgevonden: één kennismakingsborrel per semester, een Sinterklaasavond in het 
eerste semester en een dagtripje naar Den Haag in het tweede semester. Daarbij werden de 
kennismakingsborrels redelijk goed bezocht, terwijl bij de Sinterklaasactiviteit vooral de Nederlandse 
personen van de koppels op kwamen dagen en bij het dagtripje vooral de buitenlandse personen. 
Over het algemeen bleek het contact houden met alle partijen het grootste probleem te zijn voor 
een soepel verloop, vooral omdat de samenwerking met het International Office (IO, het orgaan dat 
de schakel tussen ons en de inkomende buitenlandse studenten vormt) vaak bureaucratisch en 
ingewikkeld verliep. Halverwege het jaar is SPiN begonnen te werken met online inschrijvingen voor 
het buddyproject, wat het coördineren van het project vergemakkelijkte maar het wel gevoelig 
maakte voor technische en communicatieve chaos. Als dieptepunt van deze chaotische 
communicatie met en binnen het International Office kon de geplande kennismakingsborrel in 
september 2016 niet doorgaan, omdat de Erasmusstudenten niet meer op tijd bereikt konden 
worden. Als reactie hierop is het bestuur in gesprek gegaan met het IO en heeft zij nieuwe 
communicatiewegen opgesteld waardoor dit soort problemen toekomstig voorkomen kunnen 
worden. 
 
Met de invoering van de nieuwe leerlijn verandert er veel wat betreft het buddy-project. Het buddy-
project in de huidige vorm koppelt SPiN-leden aan inkomende uitwisselingsstudenten van andere 
universiteiten (zoals Erasmusstudenten), zodat de SPiN-leden hun internationale vaardigheden 
kunnen trainen en de buitenlandse studenten een contactpersoon hebben die Nijmegen goed kent. 
Dit wordt vanaf het verenigingsjaar 2016-2017 overgenomen door de Nijmeegse Koepelvereniging 
der Sociale Wetenschappen Kompanio en wordt dan faculteitsbreed georganiseerd onder de naam 
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Erasmusproject. Er is een aantal redenen waarom hiervoor is gekozen. Ten eerste omdat SPiN zich 
dan beter kan concentreren op het grote aantal inkomende internationale lange-termijnstudenten, 
maar ook vanwege de bredere dekking van de koepelvereniging. N.K.S.W. Kompanio houdt zich in 
principe bezig met alle opleidingen binnen de faculteiten kan daarom een geschikter aanspreekpunt 
zijn wanneer een student vakken bij meerdere opleidingen volgt. 
 
Binnen de opleiding Psychologie heeft het Onderwijsinstituut voor Psychologie en Kunstmatige 
Intelligentie (OWI) daarnaast een eigen welkomstproject voor de nieuwe internationale lange-
termijnstudenten opgezet, het zogeheten Get2Gather, gecoördineerd door de B1 Officer. Het VIIIe 
bestuur heeft aangegeven dat SPiN bereid is om hierbij een ondersteunende rol te spelen in zaken 
zoals promotie en het beschikbaar stellen oftewel het organiseren en aanbevelen van activiteiten die 
bijzonder geschikt zijn voor de internationale studenten om te integreren, zodat Get2Gather hen 
hiernaar kan verwijzen. Het is echter nog onduidelijk welke rol de niet-internationale leden van SPiN 
hierin kunnen spelen, aangezien ervoor gekozen is om Get2Gather als een project zonder individuele 
buddy-koppels op te zetten.  
Op de website van SPiN is het kopje van het buddy-project herbenoemd naar ‘Internationalisering’ 
op de Nederlandstalige versie van de website, en in ‘Arriving in Nijmegen’ op de Engelstalige versie. 
In allebei de versies wordt er verwezen naar het Erasmusproject, Get2Gather en het International 
Office. Op deze manier wordt het voor SPiN-leden makkelijker om uit te vinden waar ze waarvoor 
terecht kunnen.  
 

2. Engelstalig aanbod 

 
Om SPiN toegankelijker te maken voor internationale studenten wil het VIIIe bestuur ten minste drie 
Engelstalige activiteiten organiseren. Daarnaast is het doel om in elke editie van de HersenSPiNsels 
tenminste één Engelstalig artikel te publiceren. Er zal ook ten minste één keer per semester een 
aparte nieuwsbrief gemaakt worden voor de internationale studenten met daarin de Engelstalige 
activiteiten van SPiN en andere activiteiten die toegankelijk zijn voor internationale studenten. 
 
In het afgelopen jaar hebben er twee Engelstalige activiteiten al plaatsgevonden, namelijk de lezing 
‘A refugee’s journey’ door een Syrische psycholoog en de training ‘MS-experience’. Één Engelstalige 
activiteit moet nog plaatsvinden, namelijk de excursie naar een psychiatrische inrichting in Bedburg-
Hau. De training  ‘Time Management’ die in het Engels zou plaatsvinden, is, op verzoek van de 
deelnemers in het Nederlands gegeven. In september 2016 is er daarom opnieuw een Engelstalige 
training georganiseerd (‘MS experience’) en deze is ook daadwerkelijk in het Engels gegeven. Verder 
is er in september 2016 nog een aantal activiteiten in het Engels georganiseerd om in te spelen op de 
nieuwe Engelstalige bachelortrack. Dit waren het Eerstejaarsweekend, Psypop en het SPiN-feest 
‘Glow at the start’. 
De eerste drie edities van de HersenSPiNsels bevatten minstens één Engelstalig artikel. De 
introductie-editie is helemaal in het Engels geschreven, zodat ook de nieuwe internationale 
studenten de HersenSPiNsels volledig konden lezen. 
 
De nieuwsbrieven voor de uitwisselingsstudenten zijn in beide semesters gemaakt en verstuurd. Een 
deel van de activiteiten die interessant waren voor uitwisselingsstudenten is in de Facebook-groep 
voor Erasmusstudenten van Psychologie geplaatst, met een Engels promotiestukje erbij. 
Het VIIIe bestuur is tevreden over de mate van Engelstaligheid in het afgelopen verenigingsjaar. De 
Engelstalige activiteiten verliepen goed, het lijkt erop dat er niet veel mensen afgeschrikt worden 
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doordat een activiteit in het Engels gehouden wordt. Engelstalige activiteiten zorgen zowel voor een 
meer divers aanbod, bijvoorbeeld door de komst van een Syrische psycholoog, als voor een meer 
diverse groep aanwezigen. Het bestuur denkt dat dit jaar een goede stap is geweest in de richting 
van het tweetalig worden van de vereniging. 
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3.4 Intern beleid 
 

3.4.3 SPiN-kamer 

 

1. Openingstijden 

 
Van maandag tot en met donderdag is de kamer officieel geopend van 10.00 uur tot 15.00 uur, op 
vrijdag zal de kamer van 10.00 uur tot 13.30 uur open zijn. Dit zal een bijdrage leveren aan de 
tendens richting de realisatie van parttime besturen. 
 
Het eerder dichtgaan van de kamer op vrijdag werd door het VIIIe bestuur als prettig ervaren. Een 
aantal keer is de kamer langer open geweest, maar dit was dan de keuze van de bestuursleden die op 
dat moment kamerdienst draaiden. Deze tijd werd besteed aan zowel formeel bestuurswerk als ook 
aan een informeel samenzijn met de vaak al aanwezige leden. Het eerder sluiten van de kamer op 
vrijdag heeft een positief effect gehad op de uren die aan andere zaken dan bestuurswerk konden 
worden besteed. Het VIIIe bestuur raadt het IXe kandidaatsbestuur daarom aan om deze aangepaste 
openingstijden op vrijdag aan te houden.  
 

2. Leenservice 

 
De leenservice bestond in het afgelopen jaar uit woordenboeken en rekenmachines. Dit jaar zijn er 
extra rekenmachines en woordenboeken aangeschaft en is het aanbod uitgebreid met USB-sticks en 
mobiele opladers. 
 
De leenservice is dit jaar uitgebreid door een Engels-Nederlands woordenboek, een Duits-Nederlands 
woordenboek en twee rekenmachines aan te schaffen. Daarnaast zijn er vier USB-sticks van 
verschillende opslagcapaciteit, drie universele opladers, één iPhone 4-oplader en één iPhone 5-
oplader gedoneerd en/of aangeschaft. Deze service heeft het VIIIe bestuur gepromoot in 
collegepraatjes, op de website en op Facebook.  
In het afgelopen jaar is er regelmatig gebruik gemaakt van de leenservice. Vanaf 1 oktober 2015 tot 
en met 26 september 2016 is er, evenredig verdeeld over het jaar, in totaal 78 keer gebruik gemaakt 
van de leenservice. Er is 26 maal een woordenboek, 16 maal een rekenmachine, 29 maal een mobiele 
oplader en 7 maal een USB-stick uitgeleend. Het VIIIe bestuur is erg tevreden over het gebruik van de 
leenservice. Uit de halfjaarlijkse enquête blijkt dat ook bijna alle leden tevreden zijn met het huidige 
aanbod. Tevens gaven enkele leden in deze enquête wat suggesties aan voor toevoegingen aan de 
leenservice, waarbij laptop opladers meerdere keren genoemd werd.  Aangezien de leenservice 
frequent gebruikt wordt en het gehele aanbod benut wordt, adviseert het VIIIe bestuur aan het IXe 
kandidaatsbestuur om de leenservice door te zetten en eventueel uit te breiden met een laptop 
oplader. 
 
Naast het uitbreiden van het aanbod van de leenservice is ook het leenservice-formulier uitgebreid. 
Er werd dit jaar naast naam, lidmaatschap bij SPiN en handtekening, ook gevraagd naar 
telefoonnummer, het soort artikel dat uitgeleend is, de datum van uitlening en het soort borg. 
Daarnaast werd er aangevinkt wanneer het uitgeleende artikel werd teruggebracht. Op deze manier 
had het VIIIe bestuur een beter overzicht van wat er op welk moment werd uitgeleend en aan wie. 
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Wel moet hierbij worden opgemerkt dat mobiele opladers die werden uitgeleend niet altijd 
genoteerd zijn op het leenservice-formulier, mede doordat ze (alleen) op de SPiN-kamer konden 
worden gebruikt. Het VIIIe bestuur adviseert het IXe kandidaatsbestuur om beter toezicht te houden 
op uitgeleende opladers, aangezien opladers na gebruik vaak in het stopcontact blijven zitten en snel 
kwijt kunnen raken. Dit kan bijvoorbeeld door helder uit te leggen dat opladers na gebruik 
teruggegeven moeten worden aan een bestuurslid en door intekenen op het leenservice-formulier 
verplicht te stellen.  
 

3.4.2 Parttime besturen 

Sinds het vierde verenigingsjaar (2011-2012) is het SPiN-bestuur op parttimebasis gaan besturen. 
Gedurende de laatste jaren is echter gebleken dat dit in de praktijk lastig te realiseren is. Het VIIIe 

bestuur neemt maatregelen om dit te vergemakkelijken. 
 
De, in de onderstaande subkopjes genoemde, maatregelen zijn uitgevoerd, maar hebben door het 
wegvallen van de voormalige Voorzitter slechts een beperkt verlichtend effect op de werkdruk van 
de bestuursleden gehad. Het VIIIe bestuur heeft daarnaast gezocht naar aanvullende manieren om 
parttime besturen te vergemakkelijken. Zo is er geëxperimenteerd met het opsplitsen van 
kamerdiensten in een ochtend- en middagdeel, waarbij er één bestuurslid aanwezig was en beide 
bestuursleden aanwezig waren in de pauze. Het bestuur heeft dit echter niet doorgezet gezien de 
praktische beperkingen.  
De realisatie van een parttime bestuur bij SPiN ligt nog ver, maar het VIIIe bestuur acht iedere 
maatregel als waardevol die ervoor zorgt dat de bestuursleden minder stress en een minder hoge 
werkdruk ervaren. Ook vindt het bestuur het waardevol dat bestuursleden meer tijd kunnen 
besteden aan hun persoonlijke leven zonder dat de vereniging daar nadelen van ondervindt. In dit 
licht worden de volgende subkopjes geëvalueerd. 
 

1. Aantal activiteiten 

 
In het kader van parttime besturen is besloten om het debat, twee lezingen, twee trainingen, de 
Therapieëndag, een themadag, een integratie-activiteit, twee socioculturele activiteiten en een 
SocialCie-activiteit te schrappen.  
 
Het VIIIe bestuur is van mening dat het schrappen van activiteiten een verlichtend effect heeft gehad 
op de werkdruk van bestuursleden. Doordat er minder activiteiten georganiseerd werden was er 
meer ruimte voor het inplannen van alle activiteiten. Daarnaast heeft het ervoor gezorgd dat de 
bestuursleden in totaal naar minder activiteiten hoefden te gaan en er ook minder hoefden te 
coördineren. Dit werkte verlichtend voor de werkdruk omdat de bestuursleden hierdoor meer tijd 
hadden voor andere zaken en minder stress ervoeren. Daarnaast heeft het overgrote deel van de 
leden in de halfjaarlijkse enquête aangegeven dat het activiteitenaanbod groot genoeg is en het 
aansluit bij hun interesses, wat suggereert dat het activiteitenaanbod nog breed en veelzijdig genoeg 
is.  
Wel heeft het VIIIe bestuur gemerkt dat er, gedurende het jaar, activiteiten werden toegevoegd die 
niet van tevoren waren vastgesteld, zoals borrels rondom reizen, een borrel om de commissiebattle 
uitslag bekend te maken en activiteiten in samenwerking met andere verenigingen. Over het wel of 
niet organiseren van deze aanvullende activiteiten kan aan het begin van het jaar worden nagedacht. 
Het VIIIe bestuur raadt het IXe kandidaatsbestuur daarom aan deze activiteiten zoveel mogelijk aan 
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het begin van het jaar in te plannen. Zo kan worden bepaald waar de grenzen liggen voor het 
organiseren van aanvullende activiteiten, zoals after-borrels na reizen, waardoor het aantal 
activiteiten gedurende het jaar blijft ingeperkt. 
 

2. Aanwezigheid op activiteiten 

 
Het VIIIe bestuur zal, zoals beschreven in het Huishoudelijk Reglement, met minimaal twee 
bestuursleden aanwezig zijn op activiteiten. De bestuursleden verwachten niet van elkaar dat ieder bij 
elke activiteit aanwezig is. Als commissies aangeven behoefte te hebben aan ondersteuning van meer 
bestuursleden zal het bestuur hier rekening mee houden. 
 
Tijdens de meeste activiteiten in het afgelopen jaar was het VIIIe bestuur met twee personen 
aanwezig. Een aantal activiteiten is hier een uitzondering op, zoals de feesten, themadagen en 
SocialCie-activiteiten. Bij deze activiteiten waren alle beschikbare bestuursleden aanwezig omdat hun 
ondersteuning gewenst was of om als bestuur betrokkenheid te tonen.  
Het aantal aanwezige bestuursleden op activiteiten bevalt het VIIIe bestuur goed. Het bestuur merkt 
dat, daar waar aangegeven wordt dat er twee bestuursleden nodig zijn, dit ook daadwerkelijk 
voldoende is. Het parttime besturen wordt hiermee ondersteund, aangezien er vanuit dit 
uitgangspunt voor de bestuursleden meer tijd over blijft voor andere zaken.  
 

3. SPiN-vrij 

 
Het VIIIe bestuur wil in het komende jaar voor elk bestuurslid ten minste één SPiN-vrij dagdeel per 
week inplannen. Er wordt gestreefd naar een tweede dagdeel waarop bestuursleden SPiN-vrij zijn. 
Met SPiN-vrij wordt bedoeld dat bestuursleden geen werkzaamheden horen te verrichten voor SPiN. 
 
Tijdens elke bestuursvergadering in het afgelopen jaar zijn per persoon twee SPiN-vrije dagdelen 
ingepland. Enkele keren was het niet mogelijk om een tweede dagdeel in te plannen en soms is het 
voorgekomen dat door incidentele gebeurtenissen een geheel SPiN-vrij moment niet mogelijk was. 
Echter waren dat uitzonderingen op de regel en was het, in het merendeel van de weken, goed 
mogelijk om voor ieder bestuurslid twee SPiN-vrije dagdelen in te plannen. Onderling werd er goed 
rekening mee gehouden als een medebestuurslid SPiN-vrij was. In de SPiN-vrije dagdelen werden dan 
bijvoorbeeld in principe geen afspraken gepland.  
Over het algemeen ervoer het VIIIe bestuur een moment om ‘verplicht’ rust te moeten houden of tijd 
te hebben voor andere zaken als zeer positief en hield het bestuur zich er goed aan. Het bestuur 
merkte dat het van tevoren inplannen van SPiN-vrije dagdelen hielp om het nemen van rust 
daadwerkelijk tot uitvoering te brengen. Het bestuur raadt het IXe kandidaatsbestuur aan om door te 
gaan met SPiN-vrije dagdelen inplannen en de uitvoering ervan scherp in de gaten te houden. 
 

3.4.3 Evaluaties en afspraken binnen het bestuur 

Binnen het bestuur is er afgesproken om tweemaandelijks logboeken bij te houden en bestuurlijke 
updates te maken, en om minimaal drie Persoonlijk Ontwikkelingsplan (POP)-gesprekken per jaar per 
bestuurslid te voeren. Bovendien zullen het buddysysteem, de coaching, de feedbackrondes en de 
bestuursblogs in de huidige vorm worden voortgezet. 
 

mailto:info@spin-nijmegen.com
http://www.spin-nijmegen.com/


   Secretarieel jaarverslag 2015-2016 

Studievereniging Psychologie in Nijmegen 
Kamer  A.00.05c     Montessorilaan 3 
Ma t/m do 10.00 -15.00u    6525 HR Nijmegen  
Vr 10.00 – 13.30u     024-361 25 88 

info@spin-nijmegen.com     www.spin-nijmegen.com   20 

In december, januari, maart, mei en september is er elke keer een week lang door alle bestuurders 
van SPiN een logboek bijgehouden. Deze zijn, samen met de tweemaandelijkse bestuurlijke updates, 
openbaar gemaakt en te vinden op de website. Ook zijn er persoonlijke bestuursblogs op de website 
geplaatst, waar elk bestuurslid op een informele manier over zijn ervaringen als bestuurder kon 
vertellen. Het bestuur heeft de indruk dat deze kleine kijkjes in het alledaagse leven van het bestuur 
door de leden over het algemeen gewaardeerd werden. 
 
Door het verenigingsjaar heen heeft er één ronde POP-gesprekken plaatsgevonden. Deze ronde 
heeft relatief laat in het jaar plaatsgevonden, te weten in februari, door de veranderingen in de 
interne situatie. Doordat het VIIIe bestuur daarnaast prioriteiten heeft moeten stellen, hebben er niet 
meer van deze gesprekken plaatsgevonden. Ieder bestuurslid had een buddy binnen het bestuur en 
een coach daarbuiten met wie de bestuursleden op verschillende manieren en in verschillende 
frequenties contact hadden. Daarnaast heeft er halverwege het jaar ook een feedbackronde 
plaatsgevonden en heeft het bestuur af en toe gebruik gemaakt van de zogenaamde rondjes eerlijk in 
de bestuursvergaderingen. Met al deze maatregelen is het bestuur van mening dat er genoeg 
feedbackmogelijkheden geïntegreerd zijn. 
 

3.4.4 Bestuurlijke vrijstelling 

Het VIIIe bestuur zal het concept dat in het afgelopen jaar is geïntroduceerd van het bestuurlijk 
vrijstellen van toegangskosten voor activiteiten voortzetten. 
 
Er is tot op heden 77 keer op 20 activiteiten gebruik gemaakt van de bestuurlijke vrijstelling. 
Hieronder staat een schematisch overzicht van de betreffende activiteiten en de bijbehorende 
gegevens. 
 
Activiteitenoverzicht: 
 

 Activiteit Aantal aanwezige 
bestuursleden 

Toegangsprijs Bijzonderheden 

1. Sportactiviteit: Apenkooien 6 €3  

2. Internationaliseringsactiviteit 2 €5  

3. Waaghfeest Insomnia Vol. 1 4 €2,50  

4. Docent-student activiteit 2 €2  

5. Cocktailworkshop 3 (4) €10 Het vierde 
bestuurslid heeft zelf 
betaald 

6. S-feest 6 €4  

7. Experience  
Your Future 

1 op allebei de dagen, 
2 op één dag 

1 dag: €3 
2 dagen: €5 

 

8.  Cantus met Loefbijter 4 €7,50  

9. Dropping 3 €2,50  

10. Strandtoernooi 4 €2  

11. Dies 4 €6  

12. Netwerk speeddate alumni 2 €8,54  

13. Waaghfeest Insomnia Vol. 2 6 €2,50  

14. Congres 4 €3  
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15. Actieve Ledenweekend 6 €15  

16. Internationaliseringsactiviteit 2 €12,50  

17. Lezing 2 €1 Lezing kostte geld 
i.v.m. de Goede 
Doelenweek 

18. Psypop 6 €4  

19. Integratieactiviteit: The Quest 6 €1  

20. Excursie naar Bedburg-Hau 2 €3 Heeft nog niet 
plaatsgevonden 

 Totaal bedrag  €373,58  

 Begroot  €365  

 

3.4.5 Online inschrijvingen 

Het VIIIe bestuur is van mening dat leden zich online moeten kunnen inschrijven voor activiteiten, 
omdat veel communicatie tegenwoordig digitaal is. Voor niet-betaalde activiteiten zal gebruik 
worden gemaakt van ‘Google Formulieren’ en voor betaalde activiteiten van een online-
ticketsysteem. 
 
Er werd tot nu toe elf keer gebruik gemaakt van Google Formulieren voor niet-betaalde activiteiten, 
zoals lezingen, trainingen en SocialCie-activiteiten. 
Bij sommige activiteiten was er tussentijds sprake van grote verschillen tussen het aantal 
inschrijvingen en de daadwerkelijke opkomst. Dit is een nadeel van online inschrijvingen maar bij de 
meeste activiteiten was dit echter geen groot probleem en zijn er herinneringsmails gestuurd om de 
opkomst nog wat te verhogen. Het VIIIe bestuur heeft, net zoals de commissies, deze vorm van 
inschrijven als een prettige verandering ervaren, omdat het een efficiëntere en gemakkelijkere 
manier van inschrijven is. Vanuit de leden zijn tot nu toe ook vooral positieve reacties gehoord. Uit 
de halfjaarlijkse enquête kwam ook duidelijk naar voren dat leden graag de keuze hebben tussen 
online- en offline-systemen van inschrijving.  
 
Het gala en de twee edities van het Waaghfeest Insomnia waren de twee betaalde activiteiten 
waarvoor in het afgelopen jaar online-ticketsystemen werden gebruikt. Het VIIIe bestuur wilde dit op 
voorhand alleen bij het gala toepassen maar heeft dit uiteindelijk ook bij Insomnia gebruikt, op sterk 
aanraden van de dj’s die op het betreffende feest draaiden. Zij raadden het aan omdat uit ervaring 
blijkt dat dit bevorderlijk is voor de kaartverkoop, met name de verkoop bij niet-leden. Dit bleek in de 
praktijk te kloppen: de activiteiten liepen goed en met name externen maakten veel gebruik van het 
online-ticketsysteem. Tevens had de online kaartverkoop voor het gala de handige bijkomstigheid 
dat mensen ook nog in de kerstvakantie kaarten konden aanschaffen. Om deze reden evalueert het 
bestuur het gebruiken van online inschrijvingen voor betaalde en niet-betaalde activiteiten zeer 
positief. 
 

3.4.6 Actieve ledenshirts en mokken 

Anders dan in voorgaande jaren zullen actieve leden dit jaar een mok zonder vermelding van het 
verenigingsjaar ontvangen. De actieve ledenshirts zijn afgeschaft en vervangen door algemene T-
shirts die als merchandise aangeboden worden.  
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Aan het begin van het verenigingsjaar zijn de mokken voor de actieve leden besteld en in gebruik 
genomen. Daarnaast zijn ook de nieuwe T-shirts verkocht tegen een prijs van €2,50 voor actieve 
leden en €4 voor niet-actieve leden. Op de voorkant van het T-shirt is het SPiN-logo gedrukt en op de 
achterkant is ook het SPiN-logo gedrukt, alsmede de logo’s van de hoofdsponsoren. Er zijn 54 T-shirts 
verkocht dit jaar. Commissies hebben de T-shirts regelmatig aan op hun eigen activiteiten waardoor 
ze goed herkenbaar zijn voor deelnemers en externe partijen. Sommige commissies hebben 
daarnaast besloten om op eigen kosten hun eigen naam erbij te laten bedrukken.  
Het VIIIe bestuur heeft de T-shirts gepromoot in de actieve leden-Facebookgroep en de algemene 
Facebookgroep van SPiN en op de website geplaatst op de pagina ‘Merchandise’. Voor verdere 
informatie over de merchandise-pagina verwijst het bestuur u terug naar paragraaf 3.2.1, 
subparagraaf 3 ‘Merchandise’. Het bestuur is tevreden met de verkoop en het gebruik van de T-shirts 
op activiteiten door actieve leden. 
 

3.4.7 Effecten leenstelsel 

Het VIIIe bestuur probeert de mogelijke gevolgen van het nieuw ingevoerde leenstelsel voor SPiN zo 
goed mogelijk in de gaten te houden.  
 
Het VIIIe bestuur heeft vragen over dit onderwerp in de halfjaarlijkse enquête opgenomen om de 
betreffende gevolgen te proberen te achterhalen. Zelf merkt het bestuur dat het aantal actieve leden 
nauwelijks verschilt met het aantal van voorgaande jaren. Dit betreft ook het aantal 
eerstejaarsstudenten dat actief lid is geworden. Op basis van haar eigen waarnemingen denkt het 
bestuur te zien dat de opkomst bij activiteiten over het algemeen ook niet lager is. Het enige wat het 
bestuur opviel was dat leden voorzichtiger met hun geld om lijken te gaan en minder bereid lijken te 
zijn om veel geld voor grotere activiteiten uit te geven, zoals reizen. De resultaten van de 
halfjaarlijkse enquête bevestigden deze ideeën. 
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3.5 Commissies 
 

3.5.1 Functieverdeling 

Om een betere inschatting te kunnen maken van de wensen van de geïnteresseerden in actief 
lidmaatschap heeft het VIIIe bestuur het inschrijfformulier aangepast. Er is in het formulier meer 
ruimte gemaakt voor motivatie en er zijn omschrijvingen van de mogelijke commissiefuncties 
toegevoegd. 
 
Het VIIIe bestuur heeft gemerkt dat het aangepaste inschrijfformulier een goede manier is om, 
alvorens de commissie-indeling te maken, een beter beeld te krijgen van welke voorkeuren leden 
hebben. Het overgrote deel van de leden dat een inschrijfformulier heeft ingevuld, heeft een 
voorkeur voor functie opgegeven en tevens een bijbehorende motivatie. Het verdelen van de 
functies tijdens de eerste vergadering verliep over het algemeen vlot. Het aangepaste formulier is 
het bestuur goed bevallen en ze raadt het IXe kandidaatsbestuur aan de aanpassingen te behouden. 
 

3.5.2 Commissiestructuur 

In totaal worden er dit jaar 62 activiteiten georganiseerd. Van deze activiteiten zullen er 19 studie- en 
werkveldgerelateerd en 24 niet-studiegerelateerd zijn. Daarnaast zullen er zes reizen, zeven 
themadagen, vier internationaliseringsactiviteiten en twee alumni-activiteiten plaatsvinden.  
 
Vanaf 1 oktober 2015 tot 26 september 2016 hebben er 49 activiteiten plaatsgevonden. Daarnaast 
zijn er zes reizen, acht themadagen, vier internationaliseringsactiviteiten, vier after-tentamenborrels 
en twee alumni-activiteiten geweest. Verder zal er nog één activiteit, namelijk de excursie naar 
Duitsland, plaatsvinden. 
 

1. Wijzigingen in commissies 

 
Naar aanleiding van het parttime besturen heeft het VIIIe bestuur besloten om een aantal activiteiten 
te schrappen, wat heeft geleid tot het herstructureren van commissies. Daarnaast zijn er twee nieuwe 
commissies opgericht, betreffende de Festiviteitencommissie en Videocommissie. Ook binnen de 
Stedentripcommissie heeft een verandering plaatsgevonden, zij organiseert namelijk een 
binnenlandse stedentrip met een bezoek aan een zustervereniging.  
 
De nieuwe en op inhoud veranderde commissies zullen hieronder kort besproken worden. Daarnaast 
zullen er enkele activiteiten geëvalueerd worden. 
 
Training- en Congrescommissie 
De Training- en Congrescommissie heeft drie trainingen en een succesvol congres georganiseerd. Uit 
evaluatie met de commissie bleek dat de werkdruk ten opzichte van sommige andere commissies 
iets hoger lag, maar dat het alsnog als goed uitvoerbaar werd beschouwd.  
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Oriëntatiecommissie 
De Oriëntatiecommissie heeft Experience Your Future en Bedrijvendag georganiseerd. Aangezien 
Therapieëndag is komen te vervallen, waren er bij Experience Your Future drie lezingen gericht op 
therapieën. De combinatie van Experience Your Future en Bedrijvendag in één commissie is zowel de 
commissie als het VIIIe bestuur goed bevallen. 
Tijdens de organisatie van Experience Your Future liepen de commissie en het bestuur tegen een 
aantal problemen aan. Het deelnemersaantal viel, net als in het vorige verenigingsjaar, tegen en het 
reserveren van lokalen was problematisch. Het VIIIe bestuur heeft het vermoeden dat beide 
problemen tot stand kwamen doordat er steeds meer verplichte werkgroepen plaatsvinden. Het VIIIe 
bestuur raadt het IXe kandidaatsbestuur daarom aan om Experience Your Future aan het einde van 
de middag en in de avond te laten plaatsvinden, zodat Experience Your Future minder samenvalt met 
verplichte onderwijsuren. Op deze manier hoopt het bestuur dat de organisatie soepeler verloopt en 
dat leden meer de kans krijgen om deel te nemen aan de activiteit.  
 
Praktijk- en Infocommissie 
De Praktijk- en Infocommissie heeft twee excursies en de mastervoorlichting georganiseerd. 
Daarnaast moet er nog één excursie plaatsvinden. Zowel het VIIIe bestuur als de commissie vindt dat 
deze activiteiten goed samengaan in één commissie. Uit evaluatie met de commissie kwam naar 
voren dat de commissie de werkdruk goed hanteerbaar vond.  
 
Festiviteitencommissie 
De Festiviteitencommissie heeft twee succesvolle edities van Insomnia georganiseerd. Daarnaast 
heeft de commissie ook de diesviering georganiseerd. Deze diesviering had met vier activiteiten een 
dagvullend programma. De commissieleden hebben de Festiviteitencommissie als een drukke 
commissie ervaren, maar doordat de activiteiten goed verspreid over het jaar waren, werd de 
werkdruk niet als te hoog ervaren. Het lid zijn van deze commissie kostte hen over het algemeen dan 
ook niet meer tijd dan verwacht.  
 
Videocommissie 
De Videocommissie heeft dit jaar op diverse activiteiten gefilmd en er zijn 13 video’s gemaakt door 
de commissie. De werkdruk lag voor de commissieleden hoger dan ze van te voren hadden verwacht. 
Echter was deze hogere werkdruk vooral te wijten aan de hoeveelheid tijd die er in één video 
gestoken moet worden en niet het aantal video’s dat gemaakt werd per lid. Omdat het niet mogelijk 
is om met meerdere mensen aan één video te werken raadt het VIIIe bestuur dan ook niet aan het 
aantal commissieleden van de Videocommissie te verhogen, maar raadt ze aan om de aankomende 
commissieleden goed te informeren over de werkdruk.  
 
Illustratiecommissie 
Deze commissie is ontstaan doordat de Mediacommissie is opgesplitst in de Illustratiecommissie en 
de Videocommissie. Het VIIIe bestuur is van mening dat deze opsplitsing een verstandige keuze is 
geweest. De commissies zijn namelijk beide groot in aantal en voeren erg verschillende taken uit. Het 
maken van video’s en het maken van posters vergen namelijk verschillende technieken en maken 
gebruik van andere programma’s. Door dit onderscheid te maken was, naar de mening van het 
bestuur, het overzicht beter te behouden en dit beviel haar goed. Het bestuur raadt het IXe 

kandidaatsbestuur dan ook aan dit onderscheid te behouden. 
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Stedentripcommissie 
De Stedentripcommissie heeft een binnenlandse stedentrip naar Amsterdam en een buitenlandse 
stedentrip naar Kopenhagen georganiseerd.  
Tijdens de binnenlandse stedentrip hebben de deelnemers deelgenomen aan een borrel die door de 
zustervereniging VSPA werd georganiseerd. Al met al vindt het VIIIe bestuur dat de binnenlandse 
stedentrip een geslaagde activiteit was, maar raadt het bestuur het niet aan elk verenigingsjaar een 
binnenlandse stedentrip te organiseren. Het bestuur verwacht dat er dan minder animo zal zijn, 
omdat er in Nederland waarschijnlijk geen soortgelijke stad te vinden is die genoeg te bieden heeft 
voor een stedentrip. Daarnaast zal, indien weer een bezoek aan een zustervereniging wordt 
gebracht, de keuze in steden worden beperkt. In het afgelopen jaar bleek ook dat het lastig was om 
iets samen met een zustervereniging te organiseren omdat hun agenda’s vaak al vol zaten. 
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3.6 Extern beleid 
 

3.6.1 Sponsoring 

 

1. Vaste contracten 

 
Er wordt €2850 verkregen via het hoofdsponsorcontract met De Waagh, Café De Fuik en het Bascafé 
en het feestcontract met de Drie Gezusters. Het VIIIe bestuur verwacht de eerste stap in de 
bonusregeling met de Waagh te halen, dit zal voor nog €300 aan sponsoring zorgen. 
 
De €1500 die SPiN verkrijgt uit het hoofdsponsorcontract met De Waagh, Café De Fuik en het Bascafé 
is volledig ontvangen. Daarnaast zijn er bij de twee Insomnia-feesten 3930 muntjes verkocht, wat 
betekent dat, zoals verwacht, de eerste stap in de bonusregeling behaald is. Daarom verkrijgt SPiN 
€300 extra uit het hoofdsponsorcontract, dit bedrag is ook al ontvangen. Daarnaast zijn er dit 
verenigingsjaar 13 borrels georganiseerd bij het Bascafé en Café De Fuik. Zes van deze borrels staan 
vastgelegd in het hoofdsponsorcontract en voor de overige zeven borrels ontvangt SPiN €50 per 
borrel. Dit betekent dat SPiN nog eens €350 extra verkrijgt uit het hoofdsponsorcontract. Dit bedrag 
is nog niet ontvangen, maar ook nog niet gefactureerd wegens het feit dat de laatste borrel nog maar 
kort geleden heeft plaatsgevonden. 
Het bedrag dat SPiN via het feestcontract van de Drie Gezusters verkrijgt, te weten €1350, is nog niet 
ontvangen. Hiervan is €675 in februari gefactureerd en de deadline voor het betalen van deze factuur 
is een maand na versturing verstreken. Het geld is echter nog niet ontvangen, ondanks herhaaldelijk 
telefonisch en mailcontact hierover met de financiële afdeling. De overige €675 is onlangs ook 
gefactureerd, de deadline hiervan is nog niet verstreken. 
Het totale verkregen bedrag uit de vaste contracten is €3500, waarvan €1650 nog ontvangen moet 
worden. 
  

2. Algemeen sponsorgeld 

 
Het VIIIe bestuur verwacht €450 te verkrijgen uit een samenwerking met een bedrijf dat 
tentamentrainingen in groepsverband aanbiedt. De resterende €500 van het algemene sponsorgeld 
zal verkregen worden via onder andere vacatures, samenwerkingsverbanden en advertenties. 
 
Uit het contract met een bedrijf dat tentamentrainingen in groepsverband aanbiedt, DominusCursus, 
verkrijgt SPiN €500. Dit bedrag moet nog ontvangen worden, maar de deadline van de factuur is nog 
niet verstreken. Daarnaast is er in totaal €396,01 euro aan algemeen sponsorgeld verkregen uit 
samenwerkingen met verschillende bedrijven, zoals drukbedrijven en niet-studiegerelateerde 
vacatures. Het doel, zoals gesteld in het beleid, is niet gehaald, mede door de veranderde interne 
situatie die in het afgelopen verenigingsjaar gespeeld heeft. Het totale sponsorbedrag (dus zowel het 
bedrag uit de vaste contracten als het algemeen sponsorgeld) is alsnog hoger dan het doel dat in het 
beleid gesteld is, dit komt doordat het bedrag dat SPiN uit het hoofdsponsorcontract verkrijgt hoger 
is dan verwacht. 
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3. SPiN-korting 

 
Het VIIIe bestuur gaat de reeds bestaande SPiN-kortingen voortzetten en gaat daarnaast zelf nog op 
zoek naar nieuwe kortingsacties. Ze zal het concept van de SPiN-korting gaan promoten onder haar 
leden. 
 
Er zijn dit jaar twee nieuwe bedrijven toegevoegd aan het aanbod van SPiN-korting, te weten 
Pannenkoekenrestaurant ’t Hoogstraatje en Cursuscentrum De Opstap. De SPiN-korting is ook in het 
afgelopen verenigingsjaar weer gepromoot onder de leden, onder andere tijdens collegepraatjes en 
door een kortingsflyer die tegelijk met de HersenSPiNsels werd uitgedeeld. Desondanks blijkt, na 
gesprekken met de meeste partners die SPiN-korting aanbieden, dat er niet veel gebruik wordt 
gemaakt van de korting. Daarnaast blijkt dat het personeel van deelnemende bedrijven niet altijd op 
de hoogte is van de SPiN-korting, waardoor deze moeilijk of soms onmogelijk te verkrijgen is. In de 
afgelopen jaren heeft het veel tijd gekost om dit in de gaten te houden en om nieuwe bedrijven te 
vinden die mee willen werken aan de SPiN-korting. Aangezien het dus veel tijd kost en er relatief 
weinig gebruik van wordt gemaakt, adviseert het VIIIe bestuur het IXe kandidaatsbestuur dan ook om 
kritisch te bekijken of zij door wil gaan met het concept van de SPiN-korting. 
 

3.6.2 Taskforce Boekencontract 

Om een zo goed mogelijk nieuw boekencontract af te sluiten start het VIIIe bestuur in november een 
Taskforce op. Deze Taskforce zal een contractvoorstel opstellen, welke in april 2016 wordt 
gepresenteerd aan de ALV. 
 
De Taskforce heeft met vier mogelijke boekenpartners gesprekken gehad en presenteerde het 
resultaat van deze gesprekken aan de ALV, evenals de conceptcontracten. Deze stukken kunt u 
vinden op de website bij ‘Documenten’ onder de namen ‘Stuk bij ALV 29-02-2016 Onderzoeksverslag 
Taskforce Boekencontract’ en ‘Stuk bij ALV 29-02-2016 Conceptcontracten Boekenleveranciers’. 
Zoals tijdens de ALV besloten is, is er een samenwerking met Studystore voor één jaar voortgezet 
met verbeterde condities voor SPiN, met name door de verhoging van de provisie, die ontvangen 
wordt over elk niet-Nederlands studieboek, naar 6% en door de verkorting van de levertijd naar 2 tot 
3 werkdagen. 
 

3.6.3 Alumni 

Het VIIIe bestuur wil het alumni-systeem, zoals ingevoerd door het VIIe bestuur, graag voortzetten en 
zal bijbehorend het formulier ter onderscheid van actief of passief alumni-lidmaatschap dit jaar 
nogmaals versturen naar de alumni. Ook zullen de actieve alumni een plek krijgen op de website. 
Naast dit systeem is er weer een alumni-werkgroep opgezet waarin alumni plaatsnemen die de 
alumni-activiteiten organiseren. 
 
Het formulier ter onderscheid van actieve en passieve alumni is dit verenigingsjaar wederom naar 
alle alumni gestuurd. Daarnaast is de pagina voor meeloopdagen met alumni aangemaakt en online 
gezet. Voor verdere informatie over de pagina voor meeloopdagen verwijst het VIIIe bestuur u terug 
naar paragraaf 3.2.1, subparagraaf 2 ‘Informatieverstrekking’.  
Verder hebben beide alumni-activiteiten plaatsgevonden, georganiseerd door de alumni-werkgroep. 
De eerste betrof een netwerk-speeddate avond met verschillende senior psychologen, waarbij twaalf 
aanwezigen waren. De tweede activiteit was een borrel met elf aanwezigen. Het bestuur vindt dat dit 
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aantal laag ligt en is niet tevreden met deze opkomst. In verband met deze lage opkomst en naar 
aanleiding van een brainstormsessie met alumni adviseert het VIIIe bestuur om in de aankomende 
jaren maar één alumni-activiteit per jaar te organiseren. Ook is er een adviesstuk over de rest van het 
alumni-beleid geschreven aan de hand van deze brainstormsessie en deze is aan het IXe 
kandidaatsbestuur doorgegeven. 
 

3.6.4 Labdagen 

Naar de mening van het VIIIe bestuur is het belangrijk om studenten de mogelijkheden te bieden om 
ervaring op te doen in verschillende werkvelden van de Psychologie, en dat er nog niet genoeg 
aanbod is op het gebied van onderzoek. Daarom heeft het bestuur het doel gesteld om 
meeloopdagen te organiseren in samenwerking met onderzoekers van het Donders Institute en het 
Behavioural Science Institute (BSI). Deze dagen gaan labdagen heten en zullen aangeboden worden 
op de webpagina. 
 
Het concept van de labdagen werd door de onderzoeksinstituten enthousiast ontvangen en 
geïntegreerd. Bij het systeem zoals die nu is opgezet loopt het contact met het DCC en BSI via de 
coördinatoren van de Research Masters. Dit systeem is ondertussen ook geïntegreerd in de website 
van SPiN. Het duurde echter wat langer dan verwacht om dit de goede vorm te geven, waardoor 
maar weinig promotie hiervoor gedaan kon worden en pas aan het einde van het jaar, met het 
gevolg dat dit concept nog niet erg bekend is onder de leden. Bij promotie onder de leden moet in 
het bijzonder het verschil met de andere meeloopdagen uitgelicht worden, aangezien de labdagen 
specifiek gericht zijn op het doen van onderzoek in het BSI en DCC via de Research Masters en 
minder op de praktijk buiten de universiteit.  
 

3.6.5 Goede Doelen Week 

Het VIIIe bestuur hecht veel waarde aan maatschappelijke betrokkenheid en vindt het belangrijk om 
een goed doel met psychologische achtergrond te steunen. Het bestuur wil daarom vanuit SPiN een 
eigen Goede Doelen Week organiseren. Er wordt een werkgroep opgezet om de overkoepeling van 
deze week te bewerkstelligen. In de betreffende week staan een lezing, een themadag en een excursie 
gepland. De werkgroep zal bestaan uit een lid uit de Lezingcommissie, de Actiecommissie en de 
Praktijk & infocommissie met daarnaast nog twee vrijwilligers.  
 
De Goede Doelen Week heeft plaatsgevonden van 11 tot en met 15 april en stond in het teken van 
het goede doel Stichting Het Vergeten Kind. Met een opgehaald bedrag van €706,40 beschouwt het 
VIIIe bestuur dit initiatief als een succes. Er zijn in deze week een lezing, een themadag, een excursie, 
een veiling en een pannenkoeken-eetwedstrijd georganiseerd. Hiervan is de excursie helaas niet 
doorgegaan wegens te weinig aanmeldingen. Naast het feit dat een deel van de opbrengst van deze 
activiteiten naar het goede doel ging konden mensen de hele week op de SPiN-kamer doneren of 
geld overmaken naar de bankrekening van SPiN. Ook kon er in het Bascafé een speciaal shotje, te 
weten Het Vergeten Shotje, gehaald worden waarvan ook een deel van de opbrengst naar het goede 
doel ging.  
Van de werkgroep die de week organiseerde gaf het merendeel aan dat de werkdruk hoger was dan 
verwacht. Daarnaast neemt het VIIIe bestuur uit de evaluatie mee dat er toekomstig nog eerder en 
meer aandacht aan de promotie gegeven zou kunnen worden en dat men, in plaats van de Praktijk- 
en Infocommissie voor een excursie, beter bijvoorbeeld de Feestcommissie had kunnen betrekken, 
waarvan de activiteiten geschikter zijn om winst te maken. Ten slotte is het belangrijk om naar de 
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relatie met de RAG-week te kijken, de andere Goede Doelen Week die SPiN ondersteunt. De 
organisatie van de RAG-week is veel groter en het organiserende stichtingsbestuur heeft meer 
ervaring in het kritisch kiezen en samenwerken met goede doelenorganisaties en kan hier dus 
mogelijk een leerzame hulpbron voor SPiN zijn. Tegelijkertijd is het belangrijk om te bekijken hoe het 
het best voorkomen kan worden dat de twee goede doelenweken met elkaar gaan concurreren en in 
plaats daarvan elkaar aan kunnen vullen.  
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4. Overige lopende zaken 
 

4.1 Interne situatie 
 
Nadat gebleken is dat Jelle van Hattem zijn taken als Voorzitter niet meer kon voortzetten in verband 
met zijn gezondheid, heeft hij per 1 februari zijn ontslag ingediend. Zijn taken werden verdeeld zoals 
besproken tijdens de ALV van 11 januari. Dit betekent dat Pam Huisintveld ingeschreven werd bij de 
Kamer van Koophandel als Voorzitter en de rol ging vervullen van een Extern Voorzitter. Judith Pauw 
heeft zich, naast haar functie als Penningmeester, vooral gericht op de interne voorzitterstaken.  
Judith en Pam hebben elkaar ingewerkt in hun oorspronkelijke functies om te voorkomen dat de 
werkdruk voor hen beiden niet te hoog zou worden. Als extra maatregel werden de algemene 
bestuurstaken vooral over de rest van de bestuursleden verdeeld. Deze manier van werken werd, 
zoals besproken op de halfjaarlijkse ALV, intern geëvalueerd. Het VIIIe bestuur heeft, na invoering van 
deze maatregelen een, zo vindt ze, succesvol verenigingsjaar af kunnen ronden.  
 

4.2 Koepelvereniging Sociale Wetenschappen 
 
De Faculteit der Sociale Wetenschappen aan de Radboud Universiteit heeft meer dan 4.000 
studenten in 6 bacheloropleidingen en 21 masterspecialisaties. Hierdoor biedt zij een aantal 
studieverenigingen een thuis, waaronder SPiN. Sinds een aantal jaren bestond al het idee om een 
gemeenschappelijke koepelvereniging voor al deze studieverenigingen op te richten. Dit is 
ondertussen gebeurd, de Nijmeegse Koepelvereniging der Sociale Wetenschappen Kompanio zal op 
dinsdag 18 oktober 2016 haar eerste Algemene Ledenvergadering houden, waar onder andere het 2e 
bestuur ingestemd zal worden. Dat bestuur zal, net zoals in het afgelopen verenigingsjaar, weer 
bestaan uit vertegenwoordigers van de besturen van de studieverenigingen Postelein, CognAC, 
Mycelium, den GWS, Umoja en SPiN. N.K.S.W. Kompanio gaat in het aankomende jaar in ieder geval 
het S-feest en het vernieuwde buddy-project organiseren, het laatste nu onder de naam 
Erasmusproject. De lidmaatschapsbijdrage werd voor het verenigingsjaar 2016-2017 op €50 per 
lidvereniging vastgelegd. Daarnaast zal SPiN het geld voorschieten dat nodig is om het S-feest te 
organiseren en zal zij de winsten hiervan aan Kompanio uitbetalen. 
 

4.3 Evaluatie after-tentamenborrels 
 
Het VIIIe bestuur heeft elke periode minstens één tentamenborrel georganiseerd, nadat bleek dat 
hier een bepaalde interesse voor was onder haar leden. Voor deze borrels heeft zij gepromoot, maar 
helaas waren deze borrels geen groot succes qua aantal aanwezigen, dat zich tussen de twee en 
twintig bewoog. Het is mogelijk dat de lage opkomt deels te verklaren is door de planning van de 
borrels, maar gezien de onregelmatige en niet-synchrone tentamenroosters is het bijna onmogelijk 
om een goed moment voor iedereen te vinden om deze borrels te organiseren. Het bestuur heeft 
daarom het IXe kandidaatsbestuur aangeraden om deze tentamenborrels niet door te zetten. 
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4.4 Beheer website 
 
In het secretarieel halfjaarverslag heeft het VIIIe bestuur aangestipt dat de huidige webmasters van 
DualBrands minder bereikbaar zijn geworden en dat zij hun uurtarieven hebben verhoogd, wat de 
samenwerking niet ten goede kwam. Het bestuur zag dit als een goede aanleiding om nogmaals 
kritisch te kijken naar de huidige samenwerking met hen en is daarnaast op zoek gegaan naar 
eventuele andere mogelijkheden. 
Bij dit kritisch bekijken kwamen meerdere minpunten naar voren van de huidige situatie. Ten eerste 
is de website opgebouwd via het systeem Drupal. Dit is geen gebruiksvriendelijk systeem voor 
personen met een gemiddelde ICT-kennis. Het gevolg hiervan is dat er, bij aanpassingen aan de 
website, vaak de hulp ingeschakeld moet worden van DualBrands. Aangezien zij hoge uurtarieven 
hanteren geeft SPiN hier jaarlijks veel geld aan uit. Daarnaast heeft DualBrands ook hoge vaste 
kosten waardoor de jaarlijkse uitgaven nog verder stijgen. 
Verder hebben de webmasters van DualBrands het bestuur meegedeeld dat de huidige versie van 
Drupal over ‘enige tijd’ afloopt (een tijdsindicatie hiervoor is niet bekend). Dit heeft tot gevolg dat er 
een nieuwere versie van Drupal komt waar of de website op overgezet moet worden of dat er een 
geheel nieuwe website moet worden opgebouwd. Beide opties brengen vanzelfsprekend hoge 
kosten met zich mee. 
 
Het VIIIe bestuur is om deze redenen op zoek gegaan naar andere mogelijkheden wat betreft het 
beheren van de website. Hierbij heeft zij advies gevraagd aan een deskundige op het gebied van 
webbeheer. Als eerste werd aangeraden om een freelancer in te schakelen in plaats van een bedrijf 
omdat deze minder vaste kosten in rekening brengen. Ook is er geadviseerd om een 
gebruiksvriendelijker systeem te gebruiken, bijvoorbeeld WordPress. Met dit systeem kan men 
zelfstandiger aan de website werken, wat als gevolg heeft dat er minder uitgaven aan hoge 
uurtarieven gedaan hoeven worden. 
Het mailsysteem Roundcube wordt momenteel ook beheerd door DualBrands. Het bestuur heeft 
gekeken of dit problemen oplevert als DualBrands niet meer onze webmaster is. Dit is waarschijnlijk 
niet het geval en de mailadressen kunnen, tegelijk met de website, overgezet worden naar het 
beheer van de nieuwe website. 
Aangezien de afschrijvingen van de huidige website lopen tot en met het verenigingsjaar 2016-2017 
adviseert het VIIIe bestuur om de overstap te maken in het verenigingsjaar 2017-2018. Concluderend 
betekent dit dus dat het bestuur aanraadt om een nieuwe website te laten opbouwen in het 
verenigingsjaar 2017-2018. Deze nieuwe website ziet zij dan het liefste met een ander, 
gebruiksvriendelijker, systeem dan Drupal en met de hulp van een freelance webmaster. 
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5.Nawoord 
 
Geachte Algemene Ledenvergadering, 
 
Zojuist heeft u het secretarieel jaarverslag gelezen van het VIIIe bestuur der Studievereniging 
Psychologie in Nijmegen. In dit verslag zijn de aan het begin van het jaar gestelde doelen geëvalueerd 
en is een overzicht gegeven van de werkzaamheden die zijn verricht in het VIIIe verenigingsjaar. 
 
In het afgelopen jaar hebben wij ons met veel plezier en energie ingezet om deze vereniging zo goed 
mogelijk te besturen. Gedurende het jaar hebben we geprobeerd om onze beleidspunten stuk voor 
stuk tot uitvoering te brengen en daarnaast om de goede punten die de vereniging al kent te 
behouden. Natuurlijk willen we alle actieve leden bedanken die dit mede mogelijk gemaakt hebben, 
zonder hun inzet en enthousiasme was dit jaar niet hetzelfde geweest. Ook de ALV heeft ons dit jaar 
erg geholpen met hun adviezen en opbouwende kritiek. 
 
Waar we in het begin met zijn zevenen ons hebben ingezet voor de vereniging, eindigen we hier nu 
met zijn zessen. En hoewel de gebeurtenissen om deze situatie heen niet altijd makkelijk waren zijn 
we daardoor nu wel een hecht team geworden. We willen daarom ook Jelle in het speciaal bedanken 
voor zijn inzet en gezelligheid. We wensen je nog veel sterkte en beterschap toe in de rest van het 
proces. 
Ondanks alles zijn we blij met hoe de rest van het jaar is verlopen met zijn zessen en kijken we zeer 
tevreden terug op het afgelopen verenigingsjaar. Zoals elk jaar wordt herhaald, maar wat elk jaar 
toch ook weer de waarheid blijkt te zijn, hebben we in dit bestuursjaar veel geleerd en veel 
vaardigheden (verder) ontwikkeld.  
 
Hoewel voor ons helaas het einde van dit bestuursjaar in zicht is, staat het IXe kandidaatsbestuur juist 
nog een bijzonder jaar te wachten. Wij dragen met veel vertrouwen het stokje over aan dit nieuwe 
zevenkoppige bestuur en wensen hen alle succes en plezier in dit ongetwijfeld bewogen en 
onvergetelijk jaar.  
 
 

Met vriendelijke groet, 
 

Het VIIIe bestuur der Studievereniging Psychologie in Nijmegen 
 

Pam Huisintveld – Voorzitter 
Floor van Dun – Secretaris 

Judith Pauw – Penningmeester 
Ilse Nijland – Commissaris Formeel 

Jorina Laan – Commissaris Informeel 
Mesian Tilmatine – Commissaris Onderwijs 
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Bijlage 1 Jaarplanning 
 

Datum  
 

Activiteit Aantal aanwezigen 

September 

2 Info- en kennismakingsborrel buddyproject 1 16 leden 
15 niet-leden 

 

Oktober 

6 Beleids-ALV 49 leden 
1 niet-lid 

14 SPiN-feest: Trick or treat 179 leden 
216 niet-leden 

15 Begrotings-ALV 42 leden 
1 niet-lid 

 

November 

5 After-tentamen koffieleuten 6 leden 

10 Themadag: Chocolocodinsdag 205 aanwezigen 

Lezing: Seksverslaving 85 leden 
33 niet-leden 

13 – 15 Eerstejaarsweekend: Heroes vs. Villains 71 leden 

17 Training: Time-management 14 leden 

18 SocialCie-activiteit: Kroegentocht 88 leden 

19 Sportactiviteit: Apenkooien 20 leden 
11 niet-leden 

20 Buddy-activiteit: Sinterklaas 11 leden 
4 niet-leden 

23 – 27 Uitwisseling – Boedapest 22 leden 

26 Meeloopdag Master Gezondheidszorgpsychologie 30 leden 

Waagh-feest: Insomnia vol. 1 252 leden 
353 niet-leden 

 

December 

1 Docent-student activiteit: Chocoladefondue 15 leden 
2 niet-leden 

2 SPiN-feest: Après-ski in de Drie 156 leden 
221 niet-leden 

3 Excursie: Dierenlab 12 leden 
1 niet-lid 

7 Lezing: Positieve psychologie 34 leden 
31 niet-leden 

8 Themadag: Serious Request 168 aanwezigen 

9 Socioculturele activiteit: Cocktailworkshop 30 leden 
1 niet-lid 
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10 – 11 Binnenlandse stedentrip: Amsterdam 32 leden 
1 niet-lid 

15 Training: Suïcidepreventie 18 leden 
1 niet-lid 

16 Mastervoorlichting 77 leden 
4 niet-leden 

 

Januari 

5 Bekendmakingsborrel studiereis Ongeveer 60 leden 

6 SocialCie-activiteit: Nieuwjaarsborrel 69 leden 

11 ALV: Taskforce en updates 44 leden 

12 Themadag: Ein glückliches Neuesjahr 110 aanwezigen 

Gala: SPiN in red 195 leden 
70 niet-leden 

13 Lezing: Forensische Psychologie 38 leden 
30 niet-leden 

 

Februari 

2 S-feest 1150 aanwezigen 

3 – 4 Experience Your Future 50 leden 
1 niet-lid 

10 – 14 Buitenlandse stedentrip: Kopenhagen 38 leden 
3 niet-leden 

16 Info- en kennismakingsborrel buddyproject 2 16 leden 
7 niet-leden 

17 SPiN-feest: Disney wat je denkt 93 leden 
223 niet-leden 

18 SocialCie-activiteit: Wie is de mol 39 leden 

22 – 26 Uitwisseling – Nijmegen 22 leden 

24 Lezing: 'A Refugee's Journey' 40 leden 
25 niet-leden 

25 Excursie: Pompekliniek 25 leden 

29 ALV: Financieel en secretarieel halfjaarverslag 45 leden 

 

Maart 

4 Buddy-activiteit: Dagreis Den Haag 15 aanwezigen 

8 Themadag: Met SPiN de wolken in 102 aanwezigen 

9 SPiN-feest: Disney wat je denkt 93 leden 
161 niet-leden 

11 SSPN Congres: Fetisjen en seks 150 aanwezigen 

11 – 20 Skireis: You only live oneski 26 leden 
3 niet-leden 

 

April 

8 – 10 SocialCie-activiteit: Actieve Ledenweekend 72 leden 

mailto:info@spin-nijmegen.com
http://www.spin-nijmegen.com/


   Secretarieel jaarverslag 2015-2016 

Studievereniging Psychologie in Nijmegen 
Kamer  A.00.05c     Montessorilaan 3 
Ma t/m do 10.00 -15.00u    6525 HR Nijmegen  
Vr 10.00 – 13.30u     024-361 25 88 

info@spin-nijmegen.com     www.spin-nijmegen.com   36 

11 Lezing (Goede Doelen Week): Ontwikkeling kind in 
samenspel met omgeving 

14 leden 
5 niet-leden 

12 Themadag (Goede Doelen Week): Kinderfeestje 65 aanwezigen 

13 ALV: Sollicitatiecommissie 25 leden 
2 niet-leden 

14 Goede Doelen-activiteit: Pannenkoekeneetwedstrijd 27 leden 
6 niet-leden 

Goede Doelen-activiteit: Veiling voor het goede doel Onbekend 

18 Bekendmakingsborrel Goede Doelen Week Onbekend 

20 Congres Manipulatie 58 leden 
12 niet-leden 

21 Waagh-feest: Insomnia vol. 2 193 leden 
275 niet-leden 

22 – 24 Batavierenrace 17 leden 
5 niet-leden 

28 – 10 Studiereis: Hong Kong 44 leden 
1 niet-lid 

 

Mei 

10 Themadag: Anti-kater kliniek 85 aanwezigen 

Lezing i.s.m. Postelein: Genderfluïditeit 19 SPiN-leden 
16 Postelein-leden 
7 niet-leden 

11 Socioculturele activiteit: Dropping 22 leden 
4 niet-leden 

18 Heidag 20 leden 

20 Ouderdag 19 leden 
28 niet-leden 

25 Bedrijvenavond 36 leden 
1 niet-lid 

26 Sport-activiteit: Strandtoernooi 38 leden 
1 niet-lid 

30 Training: Rattenbrein ontleden 16 leden 
2 niet-leden 

31 Cantus i.s.m. De Loefbijter 38 SPiN-leden 
18 Loefbijter-leden 
6 niet-leden 

 

Juni 

1 SPiN-feest i.s.m. BeeVee: EK-party 463 SPiN- en 
BeeVee-leden 
113 niet-leden 

3 Alumni-activiteit: Netwerkspeeddate 12 aanwezigen 

14 Diesviering: 
Lunch 
Film 

 
75 aanwezigen 
7 aanwezigen 
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Bierfiets 
Karaoke 

29 aanwezigen 
Ongeveer 110 
aanwezigen 

15 ALV: Voorstellen IXe kandidaatsbestuur 36 leden 
2 niet-leden 

 

Juli 

14 Taalcursus-activiteit 11 leden 
82 niet-leden 

20 SPiN Hotspot vierdaagsefeesten Ongeveer 50 leden 

 

September 

12 Kroeglezing: ‘Zit gedrag wel tussen de oren?’ 34 leden 
1 niet-lid 

13 Dutch themeday: SPiN calls you welcome 287 aanwezigen 

14 SPiN-party: Glow at the start Ongeveer 300 leden 
277 niet-leden 

16 – 18 Freshmen’s weekend: The show must go on 70 leden 
2 niet-leden 

20 Workshop: MS experience 29 leden 
2 niet-leden 

21 SPiN’s rock band competition: Psypop 103 leden 
52 niet-leden 

23 Alumni-activiteit: Flashback Friday 11 aanwezigen 

27 Beleids-ALV IXe kandidaatsbestuur Heeft nog niet 
plaatsgevonden 

29 Excursion LVR Klinik Heeft nog niet 
plaatsgevonden 

 

Oktober 

11 Begrotings-ALV IXe kandidaatsbestuur Heeft nog niet 
plaatsgevonden 

 
Overzicht geannuleerde activiteiten 
Excursie 
De excursie naar Pluryn is helaas komen te vervallen vanwege een te laag aantal inschrijvingen. 
 
Info- en kennismakingsborrel buddyproject 3 
De derde Info- en kennismakingsborrel van de Internationaliseringscommissie, die in samenwerking 
met N.K.S.W. Kompanio zou worden georganiseerd, is geannuleerd wegens organisatorische 
problemen rondom het bereiken van internationale buddy’s. Wel kunnen buddy’s zich nog 
inschrijven voor het project bij N.K.S.W. Kompanio, die het buddyproject overneemt. 

 

 

mailto:info@spin-nijmegen.com
http://www.spin-nijmegen.com/

