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2 VOORWOORD 
 

Na een jaar lang de Studievereniging Psychologie in Nijmegen te hebben bestuurd naar ons beste 

kunnen, is het nu tijd om de balans op te maken. In dit secretarieel jaarverslag zal de gang van zaken 

binnen het bestuursjaar 2010-2011 besproken worden. Hierbij is het beleid als leidraad 

aangehouden, zodat de lezer een duidelijk oordeel kan vellen over de mate waarin het IIIe  Bestuur 

der SPiN erin geslaagd is de doelen uit het beleid te bereiken. Daarbij wordt eerst het hoofddoel, 

daarna de speerpunten, vervolgens middelen en promotie besproken worden. Er wordt besloten met 

een activiteitenoverzicht van alle activiteiten van SPiN afgelopen jaar. Waar nodig zullen wij in de 

Algemene Ledenvergadering een toelichting geven op gestelde vragen. Wij wensen de lezer veel 

leesplezier.  
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3 NALEVING BELEID 
 

3.1  HOOFDDOEL: PROFESSIONALISERING 

Het hoofddoel van het derde bestuur van SPiN is professionalisering. Met dit jaarverslag wordt een 

blik op het afgelopen jaar geworpen en wordt er gekeken in hoeverre aan dit hoofddoel voldaan is.  

 

Gestelde doelen: In het kader van de professionalisering wil SPiN naar haar leden toe een 

betrouwbare uitstraling hebben. Wat wordt bedoeld met een betrouwbare uitstraling? Hiermee 

wordt gepoogd op het doel om een laagdrempelig aanspreekpunt voor alle leden te zijn, zodat leden 

het gevoel hebben dat ze met SPiN-gerelateerde vragen bij het bestuur terecht kunnen.  

Daarnaast is het belangrijk voor het bestuur om SPiN te allen tijde uit te dragen, zowel blijkend uit 

gedragsvormen (representativiteit) als uit fysieke voorkomen (bijvoorbeeld: de bestuurstrui 

veelvuldig dragen). 

 

Realisatie van de doelen: Professionalisering zou terug moeten komen in een betrouwbare uitstraling 

van het bestuur. Op de verenigingskamer is er altijd één persoon van het bestuur met kamerdienst  

geweest, die klaar stond om vragen van leden te beantwoorden. Daarbij bleek het soms wel lastig te 

zijn om het werken achter de computer en het beantwoorden van vragen met elkaar te combineren. 

Wanneer je zit te werken op de kamer op tijden dat er veel (actieve) leden aanwezig zijn, is het lastig 

gebleken om een laagdrempelige uitstraling te creëren.  

De ervaring leert dat er afspraken gemaakt moeten worden over wanneer de kamer als werkkamer 

functioneert, en wanneer de kamer een sociale functie dient. Dit is een feit dat ook door de taskforce 

parttime & efficiënt besturen opgemerkt is. Deze constatering zal daarom meegegeven worden aan 

het kandidaatsbestuur. 

Het bestuur heeft verder geprobeerd zichtbaar en herkenbaar te zijn op activiteiten van SPiN, door 

het dragen van bestuursshirt, trui of pak. 

 

Gestelde doelen: Met name jegens de commissieleden zal het bestuur ook duidelijke verwachtingen 

stellen, om zo de professionaliteit van de commissies te kunnen waarborgen.  

De continuïteit van de geboden kwaliteit van de verdiensten moet worden gewaarborgd. 

 

Realisatie van de doelen: Om dit doel te realiseren is geprobeerd duidelijke verwachtingen te stellen 

jegens commissies. Zo kregen commissies aan het begin van het jaar mee hoeveel activiteiten ze 

moesten organiseren en aan welke eisen deze moesten voldoen. Bij een aantal commissies bleek dat 

de verwachtingen niet helemaal overeen kwamen met die van het bestuur, namelijk de training & 

informatiecommissie, SocialCie en tijdschriftcommissie. De oorzaak hiervan was onduidelijke 

terugkoppeling van verwachtingen door het bestuur aan het begin van het jaar. Dit is opgelost door 

alsnog open te communiceren en daarmee verwachtingen duidelijk te maken. Hieruit blijkt het 

belang van duidelijke en volledige informatieverschaffing aan het begin van het jaar.  

 

Gestelde doelen: De continuïteit van de geboden kwaliteit van de verdiensten moet worden 

gewaarborgd. Een zekere mate van standaardisatie van de werkwijze van commissies is hiertoe 
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onontbeerlijk. Zo wordt er een poging gedaan de commissies diens activiteiten op 

gestandaardiseerde wijze te laten evalueren.  

 

Realisatie van de doelen: Er is een zekere mate van standaardisatie van werkwijzen doorgevoerd: 

commissies evalueren hun activiteiten middels een standaard evaluatielijst en leverden deze 

naderhand in bij het bestuurslid interne betrekkingen. Dit is een positieve ontwikkeling, maar een 

kritische blik door de commissie zou in de toekomst nog meer aangespoord kunnen worden. De 

terugkoppeling van uitkomsten van de evaluaties was om die reden vaak niet van grote toegevoegde 

waarde. 

 

Gestelde doelen: Het is zeer belangrijk voor een studievereniging om de input van leden serieus in 

overweging te nemen. SPiN moet daartoe goed luisteren naar feedback of ideeën van de leden. Zo 

kunnen leden goed ingezet worden voor het evalueren van activiteiten, om uit te zoeken wat er de 

volgende keer wellicht anders aangepakt kan worden. 

 

Realisatie van de doelen: Dit doel is gerealiseerd doordat deelnemers bij het inschrijven de 

mogelijkheid konden aanvinken of zij naderhand een evaluatie wilden invullen. Tot nu toe is van deze 

optie een aantal keer gebruik gemaakt, zoals bij carrière-activiteiten en Experience your Future. De 

uitkomsten van deze evaluaties worden meegenomen in de draaiboeken van de commissies. 

Het was soms onduidelijk wie verantwoordelijk was voor deze evaluatie: het bestuur, de begeleider 

of de commissie zelf. Voor volgend jaar moet hier één heldere verantwoordelijke voor zijn, 

bijvoorbeeld de commissievoorzitter.  

 

Gestelde doelen: Met professionalisering wordt ook bedoeld dat de potentie van de vereniging 

zoveel mogelijk benut moet worden. Een voorbeeld hierbij is het geven van een cursus betreffende 

sponsorwerving aan de carrière & acquisitiecommissie. Door commissieleden trainingen te laten 

doen, weten zij beter wat ze allemaal kunnen bereiken met hun commissie en op welke wijze, zo 

kunnen zij een nog beter resultaat bereiken. 

 

Realisatie van de doelen: Commissies hebben trainingen over ‘activiteiten organiseren’ gevolgd en de 

carrière & acquisitiecommissie heeft een acquisitietraining gekregen. Deze laatste training vond dit 

jaar vrij laat plaats, voor volgend jaar is vrijwel zeker dat deze eerder kan plaatsvinden. Afgelopen 

jaar heeft het bestuur daarnaast veel zaken opgepakt die niet in het beleid stonden, om zo de 

potentie van SPiN optimaal te benutten: hierbij valt te denken aan de studiebegeleiding, 

internationalisering (buddy project), de taskforce efficiënt & parttime besturen en het halfjaarlijkse 

wisselplan. 

Wat betreft het activiteitenaanbod is er een zekere mate van professionalisering doorgevoerd, 

waarbij de focus is komen te liggen op meer werkveldgerelateerde activiteiten. De carrière & 

acquisitiecommissie organiseert carrièregerelateerde activiteiten en de sollicitatiedag van de training 

& informatiecommissie was een groot succes.  
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Algemeen 

Als kanttekening bij het hoofddoel professionalisering hebben wij de potentie van de vereniging goed 

benut door veel zaken naast de beleidszaken op te pakken zoals hierboven besproken.  Dit 

resulteerde er echter in dat de focus op betrokkenheid soms zwakker werd. Daarom zouden wij aan 

het volgende bestuur mee willen geven dat zij goed moeten letten op de balans tussen 

professionaliteit en betrokkenheid. 

Het hoofddoel professionalisering vloeit ook voort in de speerpunten, welke in het hierop volgende 

besproken zullen worden. 

 

3.2  SPEERPUNT 1: STRUCTUUR COMMISSIES 

 

Commissies en functies 

Gestelde doelen: Er heeft een reorganisatie plaats gevonden wat betreft de commissies: zo zijn er 

commissies samengevoegd en opgeheven. Er zullen minder commissies zijn en de commissies 

kennen nu naast een voorzitter en een penningmeester, ook een secretaris (in plaats van een 

notulist): deze heeft de taak van notuleren bij vergaderingen, het bijhouden van de post/mail en de 

inventarisatie van de opkomst bij activiteiten. 

 

Realisatie van de doelen: Ten opzichte van vorig jaar zijn er verschillende veranderingen doorgevoerd 

wat betreft de commissies. Een aantal commissies is opgeheven, andere commissies zijn toegevoegd 

en weer andere zijn samengevoegd. Zo is er nu de oriëntatiecommissie, welke zowel Experience your 

Future als Therapieëndag organiseert. Het samenvoegen heeft bij deze commissie goed uitgepakt. 

Ook zijn de feestcommissie en de galacommissie samengevoegd, waardoor de feestcommissie dit 

jaar ook een gala heeft georganiseerd. Dit laatste is niet als erg wenselijk ervaren, omdat het 

organiseren van het gala meer tijd kost dan verwacht, zeker wanneer dit met een andere 

studievereniging samen georganiseerd wordt, in ons geval Mycelium.  

 

Over het geheel genomen zijn we erg tevreden over de huidige structuur van de commissies. Er 

wordt daarom aangeraden om, buiten het opsplitsen van de feestcommissie en de galacommissie, de 

huidige structuur van de commissies te behouden. Dit zorgt voor een zekere continuïteit. 

Het kan erg verwarrend werken wanneer ieder jaar de commissiestructuur aangepast wordt en 

daarom is het wederom omgooien van de commissiestructuur niet wenselijk. 

Daarnaast is dit jaar de functie secretaris binnen de commissies in het leven geroepen. De secretaris 

had de taak om te notuleren, de post bij te houden en de opkomst op activiteiten te noteren. Het 

notuleren en het bijhouden van de post worden ervaren als nuttige taken.  

Het bijhouden van de opkomst kan de commissiepenningmeester beter op zich nemen, omdat deze 

de wisselkas bijhoudt.  

 

Toewijzing van commissies 

Gestelde doelen: In het beleid staat beschreven dat er wordt gestreefd naar een evenredige 

verdeling tussen eerste- en ouderejaars actieve leden in commissies, waarbij voor een aantal 

commissies het belang van ervaren commissieleden groter is. Dit geldt bijvoorbeeld voor de carrière 

en acquisitiecommissie, oriëntatiecommissie, training en informatiecommissie en de 
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promotiecommissie. 

Als het optimale actieve leden aantal is bereikt, zal het bestuur actief blijven peilen of er animo is en 

zullen er indien noodzakelijk, nieuwe commissies worden opgericht. 

 

Realisatie van de doelen: De evenredige verdeling tussen eerste- en ouderejaars actieve leden in 

commissies is gerealiseerd. Bij het halfjaarverslag is een bijlage toegevoegd waarbij een overzicht 

wordt gegeven van de verdeling van jaarlagen over de commissies. In twaalf van de zestien 

commissies worden drie of meer jaarlagen vertegenwoordigd. Over deze verdeling is het bestuur erg 

tevreden, omdat gebleken is dat ervaren actieve leden binnen SPiN ervoor zorgen dat een commissie 

eerder opstart. Daarnaast zijn we erg blij met de eerstejaars commissieleden, omdat deze ervoor 

zorgen dat SPiN blijft groeien. 

In de carrière en acquisitiecommissie, oriëntatiecommissie, training & informatiecommissie en de 

promotiecommissie is met extra zorg gelet op de ervaring van commissieleden. In deze commissies 

zaten dan ook voornamelijk leden met ervaring binnen SPiN. Dit heeft goed uitgepakt, omdat de 

kwaliteit van de geleverde diensten/producten van deze commissies hoog was.  

 

In de loop van het jaar waren er nog een aantal plaatsen open binnen commissies. Ter promotie van 

actief lidmaatschap heeft het bestuur berichten geplaatst op blackboard, de website en heeft het 

mensen aangesproken. Halverwege het jaar is op deze manier de skireiscommissie gevuld, zodat 

deze commissie nu al kan starten en volgend jaar tijdig een goed georganiseerde skireis kan 

neerzetten. Ook is er zo een extra lid gevonden voor de lezing- en excursiecommissie, welke het hele 

jaar door versterking kon gebruiken. 

 

Toewijzing van functies  

Gestelde doelen: Er zal op voorhand een duidelijkere taakomschrijving van de functies binnen de 

commissies komen. Dit zal geschieden door een informatiebijeenkomst over het commissieschap en 

de drie functies te geven, nog voordat de commissies samengesteld zijn. Dit stelt mensen in staat al 

eerder over de functies na te denken. Met name de voorzitters zullen selectiever aangesteld worden, 

waarbij de voorkeur wordt gegeven aan leden die reeds een jaar in een commissie gefunctioneerd 

hebben. 

 

Realisatie van de doelen:  

De bovengenoemde informatiebijeenkomsten zijn gerealiseerd. Door de voorlichting heeft ieder 

actief lid de kans gehad om na te denken over een functie binnen een commissie.  

Wanneer actieve leden de voorzittersfunctie wilden bekleden werd hen gevraagd om hiervoor een 

motivatie te gevenschrijven, ook wanneer er geen andere kandidaten waren.  

Wanneer er meerdere kandidaten naar voren kwamen is op basis van korte gesprekjes met Interne 

Betrekkingen de voorzitter geselecteerd. Verder is aan het kandidaatsbestuur meegegeven welke 

actieve leden van afgelopen jaar mogelijk geschikt zouden zijn als commissievoorzitter aankomend 

jaar, zodat de commissievoorzitters aankomend jaar al eerder aangesteld hebben kunnen worden. 
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Intensievere inwerkperiode 

Gestelde doelen: Er zal al eerder begonnen worden met het informeren over de functies, zodat 

mensen bij aanvang van de inwerkperiode niet blanco zijn wat betreft hun functiekennis. Naast 

inwerkbijeenkomsten voor de functies zal er getracht worden trainingen voor commissies aan te 

bieden, bijvoorbeeld een training over nuttig vergaderen. 

Iedere commissie wordt een draaiboek en ingekorte Actieve Ledenhandleiding verschaft, waarbij het 

belang van het lezen van deze documenten benadrukt wordt. 

Er worden bepaalde vereisten gesteld vanuit het bestuur en deze zullen tijdens de inwerkperiode aan 

de voorzitters worden gecommuniceerd. Wat betreft de invulling van de commissies wordt er een 

breed kader gesteld waar commissies hun eigen invulling aan kunnen geven. 

Realisatie van de doelen: Tijdens de informatiebijeenkomst over actief lidmaatschap in september 

zijn de functies die men binnen een commissie kan bekleden en het bijbehorende takenpakket 

genoemd. Kort nadat de commissievoorzitters, -secretarissen en -penningmeesters aangesteld 

waren, heeft het bestuur inwerkbijeenkomsten georganiseerd.  

Alle commissieleden werd de mogelijkheid geboden om de training “effectief activiteiten 

organiseren” te volgen. Deze training werd enthousiast ontvangen en veel commissies hebben de 

geleerde brainstormmethoden gebruikt in hun vergaderingen. 

Aan het begin van het jaar is met alle commissies de actieve ledenhandleiding zorgvuldig 

doorgelopen. Ervaring laat zien dat dit document, ondanks dat deze is ingekort, niet vaak meer wordt 

doorgenomen wanneer een commissie later in het jaar op vragen stuit. Dit zou opgevangen kunnen 

worden door bijvoorbeeld een opfriscursus halverwege het jaar of de aanwezigheid van een 

papieren versie op de SPiNkamer.  

Aan het begin van het jaar zijn verschillende eisen van het bestuur teruggekoppeld naar de 

commissies. Vaak is dit goed gegaan, echter een aantal malen is de communicatie niet helder genoeg 

geweest. Dit is eerder al genoemd in het hoofdstuk professionalisering.  

Aan het brede kader waar de commissies zelf invulling aan konden geven is voldaan. Commissies 

hebben de vrijheid gehad om zelf met verschillende ideeën voor activiteiten te komen. Het bestuur 

heeft alle activiteiten serieus bekeken en het merendeel van de ideeën is ook gerealiseerd in de vorm 

van activiteiten.  

Begeleiding 

Gestelde doelen: Aan het begin van het jaar zal het bestuurslid Interne Betrekkingen bij iedere eerste 

vergadering van elke commissie aanwezig zijn. Op de eerste notulen zal feedback gegeven worden 

door het bestuur. Daarna zal de commissiebegeleider (een vooraf bepaald bestuurslid) de notulen 

bijhouden en trachten minimaal om de twee maanden aanwezig te zijn bij vergaderingen. De 

commissies zullen zoveel als nodig is, begeleid worden door de commissiebegeleider. 

Er zullen dit jaar ook weer vijf horizontale overleggen van de commissievoorzitters plaatsvinden, die 

verplicht worden gesteld. 
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Realisatie van de doelen: Alle commissiebegeleiders zijn bij de eerste vergadering van hun commissie 

aanwezig geweest. Interne Betrekkingen is bij alle eerste commissievergaderingen aanwezig geweest 

om samen met de commissie de actieve ledenhandleiding door te lopen. 

Op de eerste notulen is feedback gegeven door de begeleider van de commissie. De notulen werden 

steeds door de commissiebegeleider gelezen. Wanneer iets aan de hand van de notulen niet duidelijk 

was, werd er door de begeleider om verduidelijking gevraagd. 

De commissiebegeleiders zijn minimaal om de twee maanden aanwezig geweest bij vergaderingen. 

Vooral in het begin van het jaar hadden de begeleiders en de commissies intensiever contact. 

Afhankelijk van de commissie is het contact intensief gehouden of is de commissie zelfstandiger te 

werk gegaan. Halverwege het jaar is de begeleiding geëvalueerd in de actieve leden enquête. Over 

het algemeen waren de commissies tevreden met de begeleiding. 

Er zijn dit jaar vijf horizontale overleggen georganiseerd. Aan het begin van het jaar werden deze 

druk bezocht. Later in het jaar kwamen steeds minder voorzitters naar het horizontaal overleg. Met 

afwezige commissievoorzitters is zo veel mogelijk geprobeerd alsnog contact te zoeken.  

Evaluaties 

Gestelde doelen: Het bestuur verschaft iedere commissie een standaard evaluatielijst, een soort 

checklist waarmee commissies hun activiteiten op gestandaardiseerde wijze kunnen evalueren. 

Behalve de zeer belangrijke kwalitatieve informatie zal er ook kwantitatieve informatie vergaard 

worden middels het bijhouden van de opkomst. 

Commissies verrichten evaluaties van hun activiteiten en van hun eigen functioneren. Hiertoe wordt 

ook een standaardevaluatie voor de leden van SPiN ontworpen. 

Met name de gestandaardiseerde evaluaties worden kritisch bekeken door de commissiebegeleider. 

 

Realisatie van de doelen: Het bestuurslid Interne Betrekkingen heeft een standaard 

evaluatieformulier voor activiteiten opgesteld. Het bestuur en de commissies gebruikten deze voor 

evaluaties, zodat deze evaluaties met elkaar vergeleken kunnen worden.  

 

Deelnemers van activiteiten konden aangeven of zij een digitale evaluatie wilden ontvangen. Voor 

het opstellen van deze digitale evaluaties is tevens gebruik gemaakt van een standaard format zodat 

bepaalde aspecten niet over het hoofd gezien werden tijdens het evalueren.  

 

Het bestuur en de commissies hebben alle activiteiten geëvalueerd, maar alleen grote activiteiten 

(zoals de reizen en Experience your Future) en nieuwe activiteiten (zoals lunchlezingen en trainingen) 

werden geëvalueerd door de deelnemers.  

 

Communicatie 

Gestelde doelen: De communicatie tussen de commissies wordt verbeterd door bijvoorbeeld de 

voorzitters van bepaalde commissies die veel met elkaar van doen hebben, samen te laten 

vergaderen of elkaar te ontmoeten op een horizontaal overleg of informele activiteit. Ook is het van 

het grootste belang dat de voorzitters elkaar kennen en dat er een sfeer ontstaat waarin men elkaar 

gemakkelijk kan bellen of mailen. De commissiebegeleider kan er zorg voor dragen dat er een aantal 
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vergaderingen worden gepland waarbij de voorzitter van een gerelateerde commissie (bijv. 

studiereis) met een andere commissie (bijv. acquisitie) mee vergadert. 

 

Realisatie van de doelen: In de koerswijzigingen van het halfjaarverslag werd genoemd dat de 

communicatie tussen de carrière & acquisitiecommissie en de promotiecommissie met de andere 

commissies een punt was dat tijdens de rest van het jaar nog meer aandacht verdient. 

Wat betreft de carrière & acquisitiecommissie is er meestal tijdig contact opgenomen door de 

andere commissies wanneer sponsoring voor een activiteit nodig was. Ondanks de vele inspanningen 

van de carrière & acquisitiecommissie bleek het zeer lastig om laat in het verenigingsjaar nog 

bedrijven te vinden die geïnteresseerd zijn om activiteiten te sponsoren.  

Het is daarom belangrijk om volgend jaar aan het begin van het jaar al te kijken naar de algemene 

jaarplanning voor welke activiteiten sponsoring gewenst is. De carrière & acquisitiecommissie kan 

dan direct starten met acquisitiewerving voor de rest van het jaar, zodat dit hopelijk makkelijker zal 

gaan dan het afgelopen jaar het geval was. Hierin ligt ook een belangrijke rol voor het nieuwe 

bestuurslid externe betrekkingen.  

 

De promotiecommissie heeft het afgelopen jaar erg mooi promotiemateriaal geleverd. Dankzij het 

snelle werk van deze commissie zijn onder andere posters voor alle grote activiteiten en de feesten 

gemaakt. 

Een punt waar volgend jaar meer op gelet moet worden is dat de promotie tijdig gestart wordt. Hier 

kan bijvoorbeeld op gelet worden door het promotieplan duidelijk op te nemen in de specifieke 

jaarplanning van de commissies. 

Nu gebeurde het meerdere malen dat gegevens pas laat bekend waren, waardoor de 

promotiecommissie pas laat kon starten met het ontwerpen van posters.  

Ook zou binnen de promotiecommissie en de carrière & acquisitiecommissie er voor iedere 

commissie een contactpersoon aangesteld kunnen worden, om zo de communicatie te verbeteren. 

 

3.3 SPEERPUNT  2: WERKVELD 

Carrière & acquisitiecommissie 

Gestelde doelen: Afgelopen jaar was de voornaamste taak van de acquisitiestructuur de 

acquisitievoering. Voor aankomend jaar worden de verantwoordelijkheden van de carrière & 

acquisitiecommissie uitgebreid met het organiseren van activiteiten.  

 

Realisatie van de doelen: Om studenten psychologie kennis te laten maken met het werkveld, 

hebben wij ons als doel gesteld om een breed kader aan werkveldgerelateerde activiteiten aan te 

bieden aan onze leden. Hiertoe is het takenpakket van de carrière & acquisitiecommissie uitgebreid 

met het organiseren van activiteiten. De initiatiefrijke commissie heeft vijf succesvolle carrière 

activiteiten neergezet. Alhoewel deze activiteiten succesvol waren, moet er kritisch gekeken worden 

waar de prioriteit ligt voor deze commissie: bij het organiseren van activiteiten of de 

acquisitievoering. Acquisitie voeren is een lastige en uitdagende taak; daarom is het bemoedigend 

voor de commissie om ook activiteiten te mogen organiseren. Het is echter niet de bedoeling dat de 

acquisitie hier onder gaat lijden. 
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Training & informatiecommissie 

Gestelde doelen: Deze commissie heeft een informatieverschaffende functie en zal zich bezig houden 

met het aanbieden van trainingen, welke aansluiten op de praktijk. Daarnaast zal de commissie de 

reeds bestaande masterfolder up to date houden en promoten. Verder kan deze commissie via 

contacten met de masterverenigingen in Nijmegen bachelorstudenten in contact brengen met 

masterstudenten, zodat zij een kijkje kunnen nemen bij de masters van psychologie: bijvoorbeeld via 

een meeloopdag. 

 

Realisatie van de doelen: De nieuwe training & informatiecommissie is een aanwinst voor SPiN. De 

commissie heeft erg originele ideeën en het takenpakket van de commissie wordt breder getrokken 

dan alleen het organiseren van trainingen. Zo heeft deze commissie de succesvolle sollicitatiedag 

georganiseerd, waarbij nuttige lezingen en workshops werden gegeven. Volgend jaar zou deze 

activiteit zeker weer, en wellicht grootser, georganiseerd kunnen worden.  

Eerder behoorde het up to date houden van de masterfolder tot het takenpakket van de training & 

informatiecommissie. Echter hebben andere psychologieverenigingen in Nederland interesse 

getoond in de vorig jaar gemaakte masterfolder, waardoor nu het idee aangedragen is dat elke stad 

in Nederland zijn eigen masters in de folder up to date zal houden. Al met al is de 

informatieverschaffende functie te weinig opgepakt door de commissie, hier zou meer uitgehaald 

kunnen worden: bijvoorbeeld in het kader van de mastervoorlichting in samenwerking met de 

studieadviseur en masterverenigingen. 

 

Praktijkgerelateerde lezingen en interdisciplinaire verbreding 

Gestelde doelen: Er zullen minstens drie lezingen georganiseerd worden door de lezing & excursie 

commissie die toegespitst zijn op hoe het er in de praktijk aan toegaat. Deze lezingen zullen de 

invulling van verschillende toepassingen van de psychologie belichten. 

Daarnaast worden interdisciplinaire lezingen aangeboden. Hiertoe kan contact worden gezocht met 

andere verenigingen. Zo zal er een lezingmiddag worden georganiseerd in samenwerking met 

Synergy (Studievereniging Bedrijfskunde). 

 
Realisatie van de doelen: De lezing & excursiecommissie heeft moeite gehad met opstarten, maar is 

er uiteindelijk wel in geslaagd om de drie vereiste lezingen te organiseren.  

Er is ook een lezingenmiddag in samenwerking met Synergy (bedrijfskunde) georganiseerd. Deze 

activiteit had een zeer interdisciplinair karakter. Het thema van deze lezing was: Human Resource 

Management: Diversiteit op de werkvloer. Het wederom vormgeven van een samenwerking met 

Synergy zouden wij zeker aanraden. Naast deze samenwerking is er ook een masterclass speechen 

georganiseerd met BOW (bestuurskunde) en een lezing met BeeVee (biologie).  

 

De werkveldgerelateerde en interdisciplinaire activiteiten zijn zeer goed ontvangen door de leden. Ze 

waren erg vernieuwend en professioneel van karakter. Hiermee hebben deze activiteiten iets 

wezenlijks toegevoegd aan het aanbod van SPiN. 
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3.4           SPEERPUNT 3: ONDERWIJS EN STUDIE 

 

Doorgeefluik op het gebied van onderwijs 

Opgestelde doelen: Wat betreft onderwijs kan SPiN als belangrijk doorgeefluik van informatie of 

vragen fungeren. Informatie van onderwijsgerelateerde organen zoals de FSR en USR worden 

doorgespeeld naar de leden van SPiN, bijvoorbeeld door informatievoorziening via de website, de 

nieuwsbrief, de HersenSPiNsels en folders op de SPiNkamer. 

Er wordt getracht een bestuurslid van SPiN deel te laten nemen aan de 

Internationaliseringscommissie, om zo op de hoogte te blijven van de ontwikkelingen op het gebied 

van internationalisering.  

 

Realisatie van de doelen:  De penningmeester is afgelopen jaar aanwezig geweest bij de 

vergaderingen van de Opleidingscommissie Psychologie (OLC). Belangrijk nieuws dat tijdens deze 

vergaderingen naar voren kwam werd op de website geplaatst. Ook werd nieuws vanuit de FSR en 

USR op de website geplaatst onder het kopje onderwijsnieuws. Daarbij is altijd de link naar de site 

van de FSR en USR vermeld. Ook was een folder van de FSR op de SPiN-kamer aanwezig.  

 

We hebben daarnaast gekeken naar wat SPiN verder nog kan toevoegen op het gebied van onderwijs 

en studie. Zo zijn we bezig gegaan met het opzetten en uitwerken van een plan voor 

studiebegeleiding en hebben we sprongen gemaakt wat betreft internationalisering.   

Er is geen bestuurslid van SPiN lid geselecteerd voor in de internationaliseringscommissie, maar SPiN 

wordt wel nauw betrokken bij het opzetten van het  buddy systeem.  SPiN is bij dit project 

verantwoordelijk voor het werven van buddy’s en voor de koppeling van de buddy’s met 

internationale studenten.  

 

Faciliteren van studiegerelateerde activiteiten 

Gestelde doelen: Door andere partijen worden veel studiegerelateerde activiteiten aangeboden. Zo 

worden er door de universiteit diverse cursussen aangeboden, bijvoorbeeld over hoe een goed essay 

te schrijven. Ook vinden er in heel Nederland veel psychologiegerelateerde activiteiten plaats, zoals 

symposia. Deze activiteiten kunnen onder de aandacht van onze leden gebracht worden middels een 

aparte externe agenda op de website en een vast item in de maandelijkse nieuwsbrief. 

 

Realisatie van de doelen: Er zijn verschillende activiteiten van bijvoorbeeld andere 

studieverenigingen op de externe agenda geplaatst. Wel blijkt uit de statistieken van de website dat 

de externe agenda minder goed bezocht wordt dan andere pagina’s. De drie best bezochte pagina’s 

op de website zijn namelijk de agenda, nieuwsoverzicht en het fotoboek. 

Het maandelijkse item in de nieuwsbrief is er helaas niet gekomen. Dit kwam voornamelijk omdat de 

promotie van eigenactiviteiten een hogere prioriteit had. 

 

Studiegerelateerde activiteiten meer promoten 

Gestelde doelen: Studenten zullen meer gewezen worden op activiteiten van studiegerelateerde 

commissies. Dit kan via allerhande promotiemiddelen, zoals in het maandelijkse collegepraatje van 

de voorzitter. In dit collegepraatje komt een duidelijkere opdeling in de studie- en 



    Secretarieel Jaarverslag der SPiN 2010-2011 

13 

 

sociaalgerelateerde activiteiten van SPiN. Daarnaast wordt er dit jaar speciaal voor de activiteiten 

van de lezing & excursiecommissie een agendaposter gedrukt. 

 

Realisatie van de doelen: In het maandelijkse collegepraatje van de voorzitter is er een onderscheid 

gemaakt tussen studiegerelateerde en sociaalgerelateerde activiteiten. Daarnaast is de sms-dienst 

hoofdzakelijk gebruikt om studiegerelateerde activiteiten te promoten. 

De agendaposter voor de activiteiten van de lezing & excursiecommissie is er niet gekomen. 

Zoals al eerder genoemd was informatie over de activiteiten vaak laat bekend waardoor er niet op 

met de promotie gestart kon worden.  

 

Lezingen over de domeinen 

Gestelde doelen: Er zullen minimaal drie verdiepende lezingen worden georganiseerd die een 

populair onderwerp van ieder domein van psychologie uitdiepen. Deze lezingen dienen als 

verdieping op de lesstof. 

 

Realisatie van de doelen: Aan dit doel is voldaan. Onder het domein brein viel de lezing drugs en het 

brein, onder het domein persoon viel de lezing over eetstoornissen en onder het domein gedrag viel 

de lezing over BDSM. Voor volgende jaren willen we meegeven om de lezing & excursiecommissie 

meer contact op te laten nemen met docenten, zodat zij tips kunnen geven over onderwerpen 

waarvan zij denken dat ze interessant zijn om verder uit te lichten. Ook sluiten de lezingen dan 

steeds goed aan op de lesstof, wat dit jaar erg positief is gebleken bij bijvoorbeeld de lezing over 

drugs. 

 

HersenSPiNsels meer inhoudelijk georiënteerd 

Gestelde doelen: De tijdschriftcommissie wordt de mogelijkheid verschaft input te geven wat betreft 

de rubrieken, wel zijn er een aantal onderdelen vastgesteld om zo het doel van meer diverse 

inhoudelijke artikelen te kunnen waarborgen, te weten: 

Nieuwe inzichten in de psychologie 

Een gedeelte over de psycholoog in de praktijk 

Studienieuws (van de FSR bijvoorbeeld) 

Interview met een docent 

Boekbespreking 

Een artikel met betrekking op alumni 

Om er zorg voor te dragen dat hetgeen in de HersenSPiNsels wordt gepubliceerd, overeenstemt met 

de doelen van het bestuur, zal de commissiebegeleider van de tijdschriftcommissie als eindredactie 

gaan fungeren. 

 

Realisatie van de doelen:  In de koerswijzigingen werd beschreven dat het bestuur feedback zou 

geven op de artikelen van de tijdschriftcommissie, zodat de ideeën van de commissie en het bestuur 

meer overeen zouden komen. In de tweede helft van het jaar is er dan ook door het bestuur 

feedback gegeven op de artikelen en heeft zij deze feedback mondeling teruggekoppeld naar de 

commissie. 
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Algemeen 

Het afgelopen jaar heeft SPiN veel onderwijsgerelateerde zaken opgepakt. Er zijn meerdere plannen 

geschreven voor het verkopen en controleren van samenvattingen, waardoor er volgend jaar op een 

professionele wijze begonnen kan worden met het verstrekken van de samenvattingen. Daarnaast is 

er een plan opgesteld voor het organiseren van studiegroepen en het bewerkstelligen van 

bijlesgroepen. Ook is SPiN nauw betrokken bij het opzetten van het buddy project door de 

internationaliseringscommissie. Wat betreft deze laatste zaken denken we dat we SPiN dit jaar op 

het gebied van studie en onderwijs een stap vooruit hebben gebracht. Dit zijn wel zaken die tijdens 

het schrijven van het beleid nog niet aan de orde waren.  

Niet alle studie- en onderwijsgerelateerde aspecten die in het beleid beschreven staan zijn 

gerealiseerd, bijvoorbeeld de maandelijkse onderwijsnieuwsitem in de nieuwsbrief, de maandposter 

voor de activiteiten van de lezing & excursiecommissie en een aantal rubrieken in de HersenSPiNsels. 

Naar ons inziens zijn dit kleine aspecten wat betreft onderwijs en studie. Deze zaken zijn er veelal bij 

ingeschoten omdat de prioriteit lag bij grotere onderwijs- en studiegerelateerde taken zoals 

hierboven beschreven. 

 

3.5  SPEERPUNT 4: BETROKKENHEID 

 

Promotieactiviteiten 

Gestelde doelen: Om leden aan te spreken, is het allereerst zeer belangrijk om leden bekend te 

maken met wat SPiN is en doet. Leden moeten daarnaast opgezocht worden, bijvoorbeeld via 

promotie na colleges of tentamens.  

Daarnaast zullen de ALV’s meer gepromoot worden, zodat er wellicht meer (actieve) leden naartoe 

komen. Er wordt van iedere commissie verwacht dat er minstens één lid aanwezig zal 

zijn op iedere ALV. Ook tijdens de introductie wil SPiN zichzelf profileren middels een speciale  

SPiN-dag, het contact met de Introductiecommissie wordt hiertoe al vanaf het begin van het jaar 

geïntensiveerd. 

 

Realisatie van de doelen: Er zijn vier promotieactiviteiten gerealiseerd, te weten de 

Sinterklaaspromotieactiviteit, een tostimiddag, en promotieactiviteiten om actieve leden en 

bestuursleden voor 2011-2012 te werven. De drie eerstgenoemde activiteiten zijn succesvol 

gebleken. Promotie in de vorm van een standje met informatie heeft geen grote bijdrage geleverd 

voor de werving van nieuwe bestuursleden. Wel is op deze manier SPiN weer even onder de 

aandacht geweest van de studenten. 

 

ALV’s zijn dit jaar meer gepromoot door deze via alle bekende promotiewegen te melden, iedere 

commissie persoonlijk uit te nodigen en door een persoonlijke uitnodiging te sturen naar speciaal 

geïnteresseerden in SPiN, zoals bijvoorbeeld oud-bestuursleden. Deze promotie van de ALV heeft tot 

gevolg gehad dat de ALV’s halverwege het jaar drukker bezocht werden dan aan het begin van het 

jaar, omdat deze promotiemiddelen pas na een tijdje intensief ingezet werden Tijdens de meeste 

ALV’s zijn er van vrijwel iedere commissie een lid aanwezig geweest. Het bestuur is hier erg positief 

over.  
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Een hoge opkomst staat helaas niet altijd gelijk aan een hoge input. Voor volgend jaar kan daarom 

gekeken worden naar manieren om de input in de ALV te vergroten.   

 

Aan het begin van het jaar is er al contact opgenomen met de introductiecommissie (IC) over de rol 

van SPiN tijdens de introductie. Dit is uitgemond in het oprichten van een SPiNdagcommissie, welke 

zich het afgelopen jaar heeft gebogen over de organisatie van de eerste SPiNdag tijdens de 

introductie. Tijdens deze dag staat SPiN centraal en komen de eerstejaarsstudenten voor het eerst in 

contact met SPiN, door bijvoorbeeld een quiz en het SPiNfeest.  

De SPiNdag is enthousiast ontvangen en zal waarschijnlijk volgend jaar weer opgenomen worden in 

het programma van de introductie. 

Er is inmiddels een taskforce opgericht om te onderzoeken of een nog intensievere samenwerking 

tussen het IC en SPiN verwezenlijkt zou kunnen worden. 

 

Waardering  

Gestelde doelen: Om waardering te tonen aan de leden zal tijdens de propedeuseuitreiking aan 

iedere psychologiestudent een presentje gegeven worden namens SPiN.  

Aan actieve leden wordt waardering getoond via een SPiN-mok, een verjaardags- en kerstkaart en 

het Actieve Ledenweekend. 

De SocialCie zal al vroeg in het jaar starten met het organiseren van gratis activiteiten voor actieve 

leden. Aan de actieve leden worden gratis actieve ledenshirts verschaft, waarbij de kosten getracht 

worden op te vangen middels sponsoring. Merchandise van de vereniging wordt aan actieve leden 

met korting verkocht. 

 

Realisatie van de doelen: Tijdens de propedeuse-uitreiking heeft SPiN bonbons uitgedeeld. Dit 

initiatief werd door zowel de studenten als door het onderwijsinstituut positief ontvangen. 

Daarnaast zijn alle doelen die gesteld zijn wat betreft de waardering naar actieve leden toe 

gerealiseerd. Hierbij kan wel genoemd worden dat waardering niet alleen blijkt uit materiële zaken 

zoals een SPiNmok, wat ook besproken is in de ALV. Begeleiders van de commissies hebben bewust 

geprobeerd om waardering aan de commissies te tonen door deze uit te spreken en ze te 

complimenteren over het goede werk dat zij het afgelopen jaar hebben geleverd.  

Er zou nog meer aandacht besteed kunnen worden aan niet materiële waardering naar actieve leden 

toe door bijvoorbeeld een uitje met de commissies te plannen, welke betrekking heeft op de aard 

van de commissie. Dit heeft dit jaar slechts bij enkele commissies plaatsgevonden. 

 

Input vergaren van leden 

Gestelde doelen: De halfjaarlijkse- en actieve leden enquête zullen behouden worden, daarnaast 

wordt er per activiteit een gestructureerde evaluatie gehouden door de commissie. 

Ook via korte gesprekjes met bezoekers bij activiteiten tracht het bestuur een betere impressie te 

krijgen van hun meningen. 
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Realisatie van de doelen: De halfjaarlijkse- en actieve leden enquête zijn behouden. De resultaten 

hiervan zijn tijdens eerdere ALV’s al gepresenteerd. Ook is er aan het einde van het jaar een jaarlijkse 

enquête gehouden. Belangrijke uitkomsten zijn: 

-studenten kopen het liefst hun boeken tussen 12:00u en 15:00u. 

-studenten willen in de HersenSPiNsels graag artikelen lezen over een nieuw psychologisch 

onderwerp, gevolgd door interviews met psychologen uit het werkveld. 

-55% van de studenten vindt sms een prettige manier om op de hoogte te worden gehouden van 

SPiNnieuws. Het liefst willen mensen smsjes ontvangen voor informatie over de boekverkoop. 

Daarna zijn lezingen, excursies en feestjes het vaakst genoemd. 

 

Op activiteiten zijn bezoekers aangesproken om te vragen wat zij van deze activiteit vonden. Op deze 

manier kom je op een meer persoonlijke manier in contact met SPiNleden. Dit is goed gegaan het 

afgelopen jaar, maar dit mag natuurlijk altijd meer. 

De evaluatie door commissies is eerder in dit jaarverslag al besproken. 

 

Open staan voor eigen initiatieven 

Gestelde doelen: Actieve en reguliere leden worden in de gelegenheid gesteld om hun creatieve 

ideeën wellicht uit te voeren.  

 

Realisatie van de doelen: Het bestuur heeft het hele jaar door opengestaan voor initiatieven van haar 

leden. Het oprichten van de skireiscommissie en de almanakcommissie zijn hier goede voorbeelden 

van.  

 

Informatiefolder voor Duitse studenten 

Gestelde doelen: Om Duitse studenten vanaf het begin af aan al meer te betrekken bij SPiN, wordt 

een speciale, Duitstalige informatiefolder gemaakt voor Duitse eerstejaars studenten. Hierin wordt 

een duidelijke beschrijving van SPiN gegeven en zal de gang van zaken wat betreft studeren in 

Nijmegen kort toegelicht worden. 

SPiN zal deze folder tijdens de introductie in augustus aan alle Duitse studenten aanbieden. 

 

Realisatie van de doelen: Tijdens de boekverkoop in de introductie is de Duitstalige informatiefolder 

uitgedeeld aan Duitse studenten. In deze informatiefolder staat onder andere uitgelegd wat het 

verschil is tussen een studievereniging en studentenvereniging en wat het precies inhoudt om 

(actief) lid te zijn bij SPiN.  

 

Alumni 

Gestelde doelen: De SocialCie zal dit jaar één alumniactiviteit met een informele inslag 

organiseren. Het doel van deze activiteit is de binding tussen SPiN en oud-leden te behouden. 

Tevens zullen alumni die al werkzaam zijn in een bepaalde sector, of deelnemen aan een bepaalde 

master, benaderd worden om een stukje te schrijven voor op de website of in de HersenSPiNsels. Om 

met SPiN in contact te blijven, zullen alumni de HersenSPiNsels digitaal opgestuurd krijgen. 
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Realisatie van de doelen: Wegens een miscommunicatie heeft het bestuur het organiseren van de 

alumniactiviteit op zich genomen. De alumniactiviteit heeft in september plaatsgevonden (te weten 

de Crooked Beauty Tour), maar is helaas niet goed bezocht.  

 

SPiN heeft meegeholpen op de alumnidag van psychologie, welke door het onderwijsinstituut 

georganiseerd is. Tijdens deze dag hebben een aantal alumni aangegeven ook in contact te willen 

blijven met SPiN. Dit heeft bijvoorbeeld geleid tot een interview met een van deze alumni, welke 

geplaatst is in de HersenSPiNsels.  

 

Geprobeerd is om iedere HersenSPiNsels op te sturen naar de alumni. Dit is helaas niet altijd gelukt 

wegens technische problemen. Er valt op dit vlak nog veel te verbeteren. 

 

Algemeen  

Betrokkenheid is een lastig punt gebleken in combinatie met professionalisering. Het bestuur heeft 

veel kansen aangegrepen om SPiN uit te breiden en te professionaliseren. Hierdoor is er soms minder 

aandacht geschonken aan het speerpunt betrokkenheid. Het is bijvoorbeeld lastig gebleken om de 

SPiNkamer te gebruiken als werkkamer en tevens de sociale functie te benutten.  

Het merendeel van de gestelde doelen in ons beleid is gerealiseerd. Toch is betrokkenheid een punt 

waar het afgelopen jaar minder aandacht aan is besteed dan origineel het plan was. 

 

3.6  MIDDELEN 

Boekverkoop 

Gestelde doelen: Van maandag tot en met donderdag verkoopt de boekencommissie boeken met 

korting aan bachelorstudenten van psychologie. Hierbij worden ook samenvattingen verkocht, 

waarbij een maximum aan het aantal uitbetaalde pagina’s vastgesteld is op 60. Afgelopen 

verenigingsjaar is gebleken dat auteurs erg veel geld konden verdienen aan de samenvattingen, om 

deze reden is besloten het vaste bedrag per pagina te verlagen van 3,5 naar 3 cent. Er zal gekeken 

worden naar mogelijkheden om de kwaliteit van samenvattingen te kunnen verbeteren. 

 

Realisatie van de doelen: Het gehele jaar door is er van maandag tot donderdag boekverkoop 

geweest. Er is geen uitzondering gemaakt voor studenten die op vrijdag boeken wilden kopen.  

 

Het afgelopen jaar is er gekeken naar verschillende mogelijkheden voor het aanbieden van 

samenvattingen aan leden. Er is gekeken naar opties om samenvattingen op te kopen en om 

samenvattingen via internet aan te bieden. Verschillende opties omtrent de samenvattingenverkoop 

zijn gepresenteerd aan de ALV. Deze heeft besloten om de samenvattingenverkoop te laten zoals het 

was en daarmee werd de optie om samenvattingen via internet aan te bieden verworpen. De 

voornaamste reden hiervoor was dat door samenvattingen te verkopen via internet het contact met 

de leden verloren gaat. Om dit contact met de leden te houden en daarnaast de samenvattingen te 

laten controleren is de beste optie om samenvattingen op te kopen. Het is aan het bestuur 2011-

2012 heeft ervoor gekozen deze opkoopregeling overgenomen.  

Het afgelopen jaar zijn twee samenvattingen gecontroleerd door studenten die op dat moment het 

desbetreffende vak volgden. Dit jaar is de kwaliteit van de samenvattingen dus in een lichte mate 
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verbeterd. Wel is er een plan geschreven voor het verbeteren van de kwaliteit van samenvattingen 

voor volgend jaar. 

 

Contributiegeld 

Gestelde doelen: Psychologiestudenten kunnen zich vanaf dit jaar inschrijven via de website, waarbij 

jaarlijks middels een automatische incasso €10 van de bankrekening zal worden afgeschreven. 

 

Realisatie van de doelen: Voor Nederlandse studenten is aan het bovengenoemde doel voldaan. Dit 

Automatische incasso werkt niet bij Duitse rekeningnummers, waardoor Duitse studenten zich via 

een formulier moeten inschrijven en contant €20 moeten betalen. Omdat veel Duitse studenten 

psychologie studeren is dit qua administratie niet erg handig. Er zou daarom gekeken kunnen worden 

naar een systeem waarbij studenten eenmalig €30 betalen. Dit zou een efficiëntieverhogende 

maatregel kunnen zijn. 

 

Sponsoren 

Gestelde doelen: Aankomend jaar wordt de functie externe betrekkingen verdeeld over twee 

bestuursleden. Deze bestuursleden zullen elkaar een wekelijkse update geven over de externe zaken. 

Het zoeken naar een hoofdsponsor voor de vereniging wordt de verantwoordelijkheid van externe 

betrekkingen.  

Er wordt daarnaast gestreefd naar de verwerving van een sponsorbedrag van minimaal 

€3000, waarbij een zo breed mogelijke groep van potentiële sponsoren zal worden benaderd. 

Er wordt getracht samenwerkingsverbanden tussen SPiN en bedrijven/instellingen aan te gaan. 

Hierbij kan gedacht worden aan een samenwerkingsovereenkomst met Business Courses, welke 

trainingen zal aanbieden aan actieve leden van SPiN. 

 

Realisatie van de doelen: Het opdelen van de functie Externe Betrekkingen over twee personen is als 

onwenselijk ervaren. Doordat de voorzitter en secretaris veel eigen functiespecifieke zaken te doen 

hadden, was het lastig om de prioriteit ook genoeg bij Externe Betrekkingen te leggen. De tweede 

helft van het jaar hebben de voorzitter en secretaris elke donderdag gewerkt aan de taken van 

Externe Betrekkingen. Nadat aan het begin van het jaar de contracten met alle lopende contacten 

zijn verlengt en de merchandise geregeld was, is er rond januari begonnen met het zoeken van een 

hoofdsponsor. Dit bleek een lastige opgave. 

Om langdurige contacten aan te gaan met bedrijven is het concept van de bedrijvendag ontstaan. Op 

deze dag zullen verschillende bedrijven op een interactieve manier met studenten in contact komen. 

De bedrijvendag zal in oktober 2011 plaatsvinden. 

Qua losse sponsoring is er een bedrag opgehaald van €1950,00. De in het beleid genoemde €3000 is 

dit jaar wat betreft losse sponsoring niet haalbaar gebleken, voornamelijk omdat acquisitiewerving 

veel tijd kost. Het was lastig om prioriteit gelijkmatig over  de taken van twee functies te verdelen. 

Wanneer er daarnaast ook gekeken wordt naar opgehaalde sponsoring voor merchandise, 

activiteiten en de HersenSPiNsels, dan is het bedrag van €3000 overschreden.  

Afgelopen jaar heeft SPiN samenwerkingsovereenkomsten gehad met onder andere  de bedrijven 

Vidacto en Business Courses.  
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De samenwerking met Vidacto is helaas tot een einde gekomen, wegens verhuizing van het bedrijf. 

De samenwerking met Business Courses is daarentegen erg positief uitgevallen en het contact zal 

volgend jaar geïntensiveerd worden. 

 

Activiteiteninkomsten 

Gestelde doelen: Om laagdrempeligheid te garanderen, worden de toegangsprijzen voor de 

activiteiten laag gehouden of gratis aangeboden. 

Hierbij wordt de regel gehanteerd dat commissieleden enkel moeten betalen voor een activiteit, 

wanneer zij hier ook daadwerkelijk aan deelnemen. Dezelfde regel gaat op voor de bestuursleden.  

 

Realisatie van de doelen: Aan het bovenstaande doel is voldaan. 

 

3.7  PROMOTIE 

 

Sms-dienst proef 

Gestelde doelen: Dit jaar wordt getracht om op grote schaal de sms-dienst uit te voeren. Wel moet 

er toestemming worden gevraagd aan de leden voor het gebruik van hun gegevens voor deze 

doeleinden. Er zullen contacten gelegd worden met verenigingen die reeds gebruik maken van deze 

dienst en met bedrijven die deze dienst aanbieden. 

 

Realisatie van de doelen: Dit jaar is begonnen met de sms-dienst. We hebben navraag gedaan bij VIP 

(studievereniging psychologie Groningen) welke al jaren gebruik maakt van deze dienst. Toen gestart 

werd met de sms-dienst heeft ieder lid een mail ontvangen waarin aangegeven werd dat ze zich af 

konden melden voor deze dienst.  

Voor aankomend jaar zouden wij het voortzetten van de sms-dienst niet aanraden. Het is een dure 

vorm van promotie en het nut ervan heeft zich afgelopen jaar niet direct gemanifesteerd. Ook de 

leden zijn slechts matig enthousiast over de sms-dienst. 

 

Huisstijl 

Gestelde doelen: Qua promotie wil SPiN een huisstijl gaan hanteren, waarbij herkenbaarheid het 

hoofddoel is. Dit kan toegepast worden middels een vaste prominente plaats van het SPiN-logo op 

het promotiemateriaal en de poststukken. Op deze wijze worden activiteiten op consistente en 

eenduidige wijze aan de leden en externen gecommuniceerd. 

 

Realisatie van de doelen: De promotiecommissie heeft dit jaar gewerkt aan een opzet voor de 

huisstijl. Echter is dit lastiger gebleken dan verwacht, onder andere omdat het SPiNlogo lastig is om 

mee te werken. Er is dus helaas nog geen vaste SPiN huisstijl. Wel heeft op al het promotiemateriaal 

het SPiNlogo een vaste prominente plaats gehad. Ook zijn er enveloppen aangeschaft met daarop 

het logo en de adresgegevens van SPiN. Zakelijke post wordt in deze enveloppen opgestuurd voor 

een zakelijke uitstraling. Aan de doelen van het beleid is dus voldaan, afgezien van het feit dat er  

geen daadwerkelijke huisstijl is. 
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Promotiemogelijkheden 

Gestelde doelen: Er zullen flyers gedrukt worden voor activiteiten waarbij meer dan 150 mensen als 

bezoekers worden verwacht én de grotere activiteiten: het betreft hier de stedentrip, de studiereis, 

het congres, Experience Your Future en de feesten. Posters worden gemaakt voor de feesten, 

activiteiten van de activiteitencommissie, lezingen, excursies, studiereis, stedentrip en de 

sportactiviteiten. 

Er is een stoepbord aangeschaft, waarop aan de ene kant een agendaposter komt en aan de andere 

kant een poster van een actuele activiteit. De agendaflyer met daarop alle maandelijkse activiteiten 

zal in bordjes in het DE-Café geplaatst worden en niet meer uitgedeeld worden. 

 

Realisatie van de doelen: Voor alle activiteiten waarbij meer dan 150 bezoekers worden verwacht en 

grotere activiteiten zijn flyers gedrukt. Posters zijn uitsluitend gedrukt voor de feesten en reizen.  

In het stoepbord werden posters van actuele activiteiten en de maandflyer opgehangen.  

Daarnaast is de maandflyer in de bordjes in het DE-café geplaatst. 

De promotiemiddelen van SPiN zijn uitgebreid met een HTML-nieuwsbrief, zodat studenten direct de 

inhoud van de nieuwsbrief zien zodra zij deze openen. 



    Secretarieel Jaarverslag der SPiN 2010-2011 

21 

 

4 ACTIVITEITENOVERZICHT 

Activiteitenoverzicht 
 

6-sep  SPiNborrel 

13-sep Lezing Schizofrenie 

14-sep Bijeenkomst Actief Lidmaatschap 

15-sep SPiNfeest Kick Off Party  

21-sep Voorlichting Bijbaantjes 

21-sep Filmavond 
22-sep 

 
Lezing Amnesty Psychiatrie & Mensen rechten 
 

4-okt Wissel ALV 

13-okt Housewarming 

21-okt Kennismakingsactiviteit Actieve Leden 

21-okt Derde Donderdag Borrel 

26-okt Pubquiz  

27-okt SPiNfeest Sprookjesbos 
29-okt 

 
ALV Begroting 
 

10-nov Zaalvoetbaltoernooi 

15-nov Lezing psychoanalyse 

17-nov Laserquesten 

18-nov Sinterklaas activiteit Actieve Leden 

18-nov Derde Donderdag Borrel 

29-nov Lunchlezing 

30-nov Zwarte Pieten actie 

 
 

2-dec Presentjes Propedeuse uitreiking (ook op 13 en 16 dec) 

3-dec Training voor commissies 

8-dec SPiNfeest 80’s  

13-dec Kliniekdag 

16-dec Speeddaten 
16-dec 

 
Derde Donderdag Borrel 
 

4-jan Infoborrel Skireis 

6-jan Nieuwjaarsbrunch Actieve Leden 

7-jan Skireis 

11-jan Excursie FC Donders 

13-jan Lezing Eetstoornissen 

19-jan Sollicitatie dag 

19-jan Cantus 

20-jan Paaldansen 
20-jan Derde Donderdag Borrel 

26-jan SPiNfeest Ranzen en Sjanzen 
28-jan 

 
NEC wedstrijd 
 

9-feb Lezingmiddag HRM Diversiteit op de werkvloer ism Synergy 

9-feb Gala ism Mycelium  

15-feb Workshop Sociale beïnvloeding  

15-feb Reunieborrel skireis 

 

Legenda 
 
- studiegerelateerd: blauw 
- werkveld: lila 
- sociaalgerelateerd: rood 
- reizen: oranje 
- SPiNgerelateerd: groen 
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16-feb Excursie Gevangenis 

17-feb Derde Donderdag Borrel 

17-feb Uitwisseling Enschede 

21-feb ALV  

23-feb Student docent lunch 

23-feb Play for charity 
24-feb 

 
Lezing Drugs en Brein 
 

1-mrt Masterclass Speechen ism BOW 

2-mrt SPiNfeest Ragweek Beauty & the Nerd  

14-mrt Lezing Universitair docent 

14-mrt Friends avond Actieve Leden 

17-mrt Derde Donderdag Borrel 

22-mrt Psypop 

29-mrt Experience Your Future 

31-mrt Infoborrel Actieve Leden Weekend 
31-mrt 

 
Excursie Leo Kannerhuis 
 

1-apr Ouderdag 

4-apr ALV 

5-apr Landelijk Psychologie Symposium 

8-apr Actieve Leden Weekend 

11-apr Lezing Gezinsdoding 

12-apr Interesse in bestuur-borrel 

12-apr Foto's maken almanak 

13-apr Kroegentocht 

13-apr SPiNfeest Mooi roze is niet lelijk 

18-apr Volleybaltoernooi 

18-apr Naborrel Actieve Ledenweekend 

20-apr Training presenteren 
21-apr Derde Donderdag Borrel 

27-apr Infoborrel Stedentrip  

27-apr Congres Pursuit of Happiness 
29-apr 

 
Workshop Taboe onderwerpen 
 

7-mei Batavierenrace 

9-mei ALV  

10-mei Tosti middag 

10-mei Infoborrel Studiereis  

11-mei Therapieëndag 

13-mei Stedentrip Parijs 

24-mei After dinner picknick 

25-mei Derde Donderdag Borrel verzet naar woensdag 

25-mei SPiNfeest Als je later groot bent 
26-mei Studiereis Istanbul 

30-mei Voorlichting B3 

30-mei Naborrel Batavierenrace 
31-mei 

 
Naborrel Stedentrip 
 

1-jun Bezoek Vincent van Gogh instituut 

1-jun Singer songwriter avond 
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7-jun Promotie Actief Lidmaatschap 

8-jun Training presenteren herhaling 

9-jun Lezing BDSM 

10-jun Windsurfen 

15-jun ALV  

15-jun Afsluitend etentje Studiereis 

16-jun Derde Donderdag borrel 

22-jun Salsa workshop 

22-jun SPiNfeest Carribean Party 

28-jun Bijeenkomst Actief volgend jaar 

28-jun Lezing Agressie ism Beevee 

29-jun Lezing Medische Psychologie 
29-jun 

 
Diës viering 
 

14-aug Introductie promotie acties 
16-aug 

 
SPiNdag introductie 
 

6-sep Bijeenkomst actief lidmaatschap 

13-sep Filmdebat Crooked Beauty 

14-sep SPiNfeest Kick Off Party 

20-sep Lezing Relatietherapie 

22-sep Diner Rouler 
27-sep 

 
Voorlichting Werkervaring 
 

3-okt Wissel ALV 
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5 NAWOORD 
 

Wij hopen dat u het jaarverslag met veel plezier gelezen heeft. We vertrouwen erop dat wat wij in dit 

verslag helder hebben aangegeven wat we wel en niet hebben weten te bereiken afgelopen jaar.   

Dit jaar bij SPiN hebben wij als bestuur als heel erg leerzaam en leuk ervaren. Iedere dag weer 

hebben we ons op fulltime basis ingezet voor SPiN. Wij wensen het kandidaatsbestuur dan ook veel 

succes met het invullen van hun bestuursfunctie op parttime basis. 

We hopen dat de Algemene Ledenvergadering ons, na het goedkeuren van het secretarieel en 

financieel jaarverslag, decharge verleent. 

 


