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1. VOORWOORD  
  
Geachte Algemene Ledenvergadering,  
  
Voor u ligt het beleidsplan van het VIIIe bestuur der Studievereniging Psychologie in Nijmegen (SPiN). 
De afgelopen weken is er vol enthousiasme aan dit beleidsplan gewerkt om u een overzicht te geven 
van de plannen die het bestuur dit jaar wil gaan verwezenlijken.    
  
In de afgelopen zeven jaar is er veel gedaan om SPiN te laten groeien tot de vereniging die zij 
vandaag de dag is. Het VIIIe bestuur heeft daarom de tijd genomen om terug te kijken op alles wat 
reeds bereikt is en wat er nog te bereiken valt. Hieruit zijn een aantal speerpunten naar voren 
gekomen, te weten bekendheid, verfrissing van de communicatiemiddelen en integratie en 
internationalisering. Door het realiseren van deze standpunten hoopt zij haar steentje bij te kunnen 
dragen aan de ontwikkeling van de vereniging.  
 
Na een paar jaar van stabilisering staat SPiN op dit moment weer voor een aantal uitdagende 
veranderingen. Deze veranderingen komen van buitenaf maar hebben wel degelijk invloed op SPiN. 
Zo zullen de eerstejaarsstudenten in het aankomende jaar geen studiefinanciering meer ontvangen 
en is de opleiding Psychologie, in het kader van internationalisering, bezig met het opbouwen van 
een Engelse leerlijn naast de al bestaande Nederlandstalige leerlijn. Het is nog onbekend wat de 
invloed van deze veranderingen zal zijn, maar dit wordt in het aankomende jaar in de gaten 
gehouden zodat het volgende bestuur daarop in kan spelen.   
  
Het VIIIe bestuur zal zich komend jaar richten op het bekender maken van diverse activiteiten en 
diensten die SPiN aanbiedt zodat SPiN-leden het maximale uit hun lidmaatschap kunnen halen. Het 
bestuur wil haar leden laten zien dat SPiN meer te bieden heeft dan korting op de boeken en 
de SPiN-feesten. Ook zullen de communicatiemiddelen van SPiN een verfrissing ervaren, zodat de 
communicatie met de leden verbeterd en gestimuleerd zal worden. 
 
Zoals eerder genoemd wordt de Engelse leerlijn volgend jaar ingevoerd. Als gevolg hiervan wordt 
integratie en internationalisering steeds belangrijker. Het VIIe bestuur is reeds gestart met 
Engelstalige promotie, een Engelstalige website en een uitgebreide integratie van Duitse leden. 
Het VIIIe bestuur zal dit in het aankomende jaar voortzetten en uitbreiden.  
  
Sinds het vierde verenigingsjaar heeft SPiN een parttime bestuur. Echter bleek het in de afgelopen 
jaren toch moeilijk om ook daadwerkelijk als parttime bestuur te functioneren. Door de invoering van 
het leenstelsel is de mogelijkheid om te studeren tijdens een bestuursjaar extra van belang. Een 
realisatie van parttime besturen is nodig. Het VIIIe bestuur ziet het als haar taak om dit aan te pakken 
en een goede basis te leggen voor volgende jaren. Zo voert het bestuur onder andere veranderingen 
in het activiteitenaanbod door. Als gevolg hiervan zal de commissiestructuur worden aangepast. 
  
Ten slotte vinden er een aantal veranderingen plaats in de externe situatie van SPiN. In het 
aankomende jaar zal het nieuwe hoofdsponsorcontract met de Waagh, Café de Fuik en het Bascafé 
ingaan. Het VIIIe bestuur speelt in op de veranderingen die dit met zich meebrengt. Daarnaast zal er 
een nieuw boekencontract worden afgesloten en worden er een aantal nieuwe projecten opgestart, 
waaronder labdagen en de goede doelenweek. 
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Het VIIIe bestuur gaat een uitdagend jaar tegemoet, waarin veel veranderingen plaatsvinden. 
Het bestuur heeft er ontzettend veel zin in om zich als team in te zetten voor SPiN en er een 
schitterend jaar van te maken!   
  

Met vriendelijke groet, 
 

Het VIIIe bestuur der Studievereniging Psychologie in Nijmegen  
  



    
 
   Beleidsplan SPiN 2015-2016 

5 
 

 
2. BEKENDHEID 
 
Het VIIIe bestuur der SPiN zal zich in het komende jaar inzetten om een breder beeld van SPiN te 
creëren. Hierbij richt het bestuur zich op het bekender maken van de diverse activiteiten en diensten 
die SPiN aanbiedt. Het doel is om dit aanbod bekender te maken onder de leden, met name de leden 
die minder bekend zijn met SPiN. Daarnaast wil het bestuur ook aankomende studenten tonen wat 
de vereniging te bieden heeft. Hoe het bestuur dit doel wil bereiken staat verwoord in de volgende 
punten.  
 

2.1 Video’s  
Voorgaande besturen hebben zich in de afgelopen jaren bezig gehouden met het maken van 
promotievideo’s voor enkele activiteiten. Het bestuur wil dit gaan voortzetten en uitbreiden, zodat 
de bekendheid van SPiN-activiteiten en SPiN als vereniging bij reguliere leden vergroot zal worden.  
 
Er worden, net als in de afgelopen jaren, promotievideo’s voor activiteiten gemaakt. Daarnaast 
worden er aftermovies gemaakt van de grote activiteiten, zoals de reizen. Ook zal er in het 
aankomende jaar bij diverse activiteiten gefilmd worden. Zo kan er aan het eind van het jaar een 
algemene promotievideo van SPiN gemaakt worden met deze beelden. Deze kan onder andere 
worden afgespeeld tijdens de introductie om de nieuwe eerstejaarsstudenten kennis te laten maken 
met SPiN.  
Het bestuur zal bepalen bij welke activiteiten er video’s worden gemaakt. De beelden van dit jaar 
kunnen volgend jaar weer gebruikt worden voor het maken van nieuwe promotievideo’s. Het 
bestuur zal voor de bestuurswerving van dit jaar en de actieve ledenwerving van het jaar 2016-2017 
ook promotievideo’s laten maken.  
 
Om bovenstaand doel te realiseren met video’s van hoge kwaliteit, heeft het VIIIe bestuur besloten 
een videocamera aan te schaffen. Om te waarborgen dat het maken van de video’s goed wordt 
uitgevoerd, is dit jaar de videocommissie opgericht. Deze commissie zal onder andere gaan filmen op 
grote activiteiten. Voorbeelden van deze activiteiten zijn SPiN-feesten, reizen, het gala, het congres 
en Experience Your Future. Het bestuur zal samen met de commissie bepalen op welke activiteiten er 
precies gefilmd gaat worden en wat de inhoud van die films zal zijn. De commissie zal na het filmen 
de video’s ook gaan monteren.  
Naast de vooraf gekozen activiteiten kan er ook op andere activiteiten worden gefilmd op aanvraag 
van de betreffende commissie. Deze aanvraag zal, net als bij ludieke promotie, eerst ter goedkeuring 
langs het bestuur zal gaan. Na instemming van het bestuur wordt de aanvraag doorgestuurd naar de 
videocommissie.  
 
2.2 Ludieke promotie  
In de afgelopen jaren is er gestreefd naar meer gebruik van ludieke promotie door commissies. Het 
VIIIe bestuur ziet ludieke promotie als een belangrijke manier om extra bekendheid van de 
activiteiten te creëren. Echter is gebleken dat commissies hier nog steeds niet veel gebruik van 
maken. Het bestuur wil dit op een nieuwe manier gaan stimuleren door elke commissie, naast de 
gebruikelijke subsidie, ook een apart budget te geven dat gebruikt kan worden voor ludieke 
promotie. Commissies zullen nog wel een aanvraag moeten doen die ter goedkeuring langs het 
bestuur zal gaan. Echter hoopt het bestuur dat door de tastbaarheid van dit budget de drempel voor 
commissies verlaagd wordt en dat ze vaker stilstaan bij de mogelijkheid om gebruik te maken van 
ludieke promotie.  
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Het bestuur heeft per commissie bepaald hoe groot dit bedrag zal zijn. Bij het bepalen van het 
bedrag is gelet op de hoeveelheid extra promotie die de activiteiten behoeven. Dit houdt in dat er 
gekeken is naar de populariteit in de voorgaande jaren en de bekendheid van de activiteiten. 
Daarnaast wordt er rekening gehouden met nieuwe activiteiten.  
Naast het budget dat gereserveerd wordt voor de commissies, reserveert het bestuur een deel van 
het budget voor activiteiten die niet aan een commissie zijn toebedeeld en voor onvoorziene 
activiteiten. Bovendien kan dit bedrag ingezet worden als reserve. Mocht, in een uitzonderlijk geval, 
een commissie toch meer geld nodig hebben dan het toebedeelde budget, dan kan de reserve 
worden ingezet.  
 
Commissiebegeleiders zullen, net als in de voorgaande jaren, de commissies tijdig informeren over 
de mogelijkheid tot het aanvragen van ludieke promotie. Hierbij zal het bestuur bij de meeste 
commissies stimuleren om op zijn minst één ludieke promotie in het verenigingsjaar uit te voeren. 
Daarnaast zal het bestuur in de actieve ledenhandleiding en het ‘Tips en tricks’ document enkele 
voorbeelden toevoegen van ludieke promotie. Zo krijgen de commissies een beter idee van wat ze 
allemaal kunnen doen zonder dat het veel geld kost. Het bestuur hoopt dat de commissies hierdoor 
gestimuleerd worden om hun creativiteit te gebruiken voor originele promotieacties.  
 

2.3 Aankomende studenten  
Het VIIIe bestuur vindt het belangrijk dat aankomende studenten al vroeg kennis maken met SPiN. Ze 
zijn zo in een vroeg stadium al op de hoogte van de diverse activiteiten en diensten van SPiN, wat de 
bekendheid vergroot. Het bestuur wil daarom dat SPiN een rol gaat spelen bij open dagen, 
meeloopdagen en de decentrale selectie. Op deze manier wil het bestuur bereiken dat scholieren 
naast informatie over de studie ook informatie krijgen over studieverenigingen en wat deze te 
bieden hebben. Het bestuur verwacht dat de toekomstige eerstejaarsstudenten hierdoor meer 
betrokken raken bij SPiN. 
Het VIIIe bestuur is in overleg met het OWI over de mogelijkheden om SPiN een rol te laten spelen bij 
deze dagen. Tot nu toe staat ze hier positief tegenover en is het zeker dat SPiN een rol gaat vervullen. 
Over de invulling van deze rol wordt nog overlegd. 
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3. VERFRISSING VAN DE COMMUNICATIEMIDDELEN 
 
SPiN communiceert via verschillende kanalen met haar leden. Het is dan ook belangrijk dat deze up-
to-date blijven en dat ze niet te veel overlappen. Daarom heeft het VIIIe bestuur kritisch naar de 
verschillende beschikbare media gekeken en zal waar nodig een nieuwe invulling geven. Op deze 
manier hoopt zij de communicatie met haar leden te verbeteren en te stimuleren.  
 
3.1 Website 

3.1.1 Gebruiksvriendelijkheid 
De website van SPiN is in de afgelopen jaren steeds verder uitgebreid. Hij bevat veel informatie, 
verdeeld over verscheidene kopjes. Om deze reden voegt het VIIIe bestuur een zoekfunctie en FAQ 
(Frequently Asked Questions) toe aan de website. Leden kunnen gebruik maken van deze functies bij 
onduidelijkheden en zoekproblemen.  
 

3.1.2 Informatieverstrekking 
SPiN kan veel studenten bereiken via haar website. Deze kan dan ook gebruikt worden om studenten 
te informeren over veranderingen in het onderwijs. Een voorbeeld hiervan is de invoering van het 
leenstelsel. 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. Bij het bericht 
zal een korte disclaimer geplaatst worden, zodat SPiN niet aansprakelijk zal zijn bij eventuele foutieve 
of veranderlijke informatie. 
 
In de loop van het zevende bestuursjaar is het idee ontstaan om de alumni een plekje te geven op de 
website. Het VIIIe bestuur heeft dit idee overgenomen. Ze zal een pagina aan de website toevoegen 
waarop een bericht van alumni geplaatst kan worden over meeloopdagen die zij aanbieden. Leden 
kunnen deze pagina bekijken en op het bericht reageren als ze interesse hebben. SPiN zal leden en 
alumni dus in contact brengen met elkaar, waardoor leden zich kunnen oriënteren op het werkveld. 
 

3.1.3 Merchandise 
Het VIIIe bestuur heeft het idee dat slechts een deel van de leden afweet van het bestaan van de 
merchandise-artikelen. Ze is daarom van plan het aanbod van de merchandise op de website te 
plaatsen. Er zal een aparte pagina komen waarop foto’s geplaatst worden van de producten met een 
korte productomschrijving eronder. Op deze manier hoopt het bestuur het merchandise aanbod 
bekender te maken onder de leden. Het aanbod zal slechts te bekijken zijn, de verkoop zal blijven 
plaatsvinden op de SPiN-kamer.  
 
3.2 Facebook 
Het VIIe bestuur heeft in het afgelopen jaar een SPiN Facebook-groep aangemaakt om SPiN-leden uit 
te kunnen nodigen voor evenementen. Echter is de optie tot uitnodigen in de loop van het jaar voor 
het bestuur onbruikbaar geworden. Het originele doel van de Facebook-groep is niet meer van 
toepassing, dus heeft het VIIIe bestuur besloten om een nieuwe invulling te geven aan de groep. Zij 
zal deze groep komend jaar gebruiken als intern platform. Dit houdt in dat er bijvoorbeeld 
aftermovies, bestuursblogs en video’s voor bestuurs- en actieve ledenwerving op geplaatst gaan 
worden. Ook kunnen leden zelf berichten plaatsen in deze groep. 
 
De Facebook-pagina zal net als in de voorgaande jaren gebruikt worden als hoofdcommunicatie- en 
promotiemiddel voor diensten en activiteiten. Het verschil met de groep is dat er op de pagina 
voornamelijk praktische informatie en promotieberichten worden geplaatst. In de groep zal  
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voornamelijk aanvullende informatie worden geplaatst. Door dit onderscheid kunnen leden zelf 
beslissen in welke mate ze op de hoogte gehouden willen worden van SPiN.  
 
3.3 Nieuwsbrief 
Het VIIIe bestuur is van mening dat de nieuwsbrief in de huidige vorm vrij lang is. Zij is daarom van 
plan aanpassingen door te voeren in de lengte. Daarnaast zal de lay-out aangepast worden. Ze hoopt 
hiermee de toegankelijkheid van de nieuwsbrief te vergroten. Het bestuur zal van de nieuwsbrief een 
soort digitale flyer gaan maken. Hierin zal beknopt een activiteitenoverzicht, de sponsorlogo’s en 
eventuele overige mededelingen geplaatst worden. Ook zal de nieuwe nieuwsbrief een speelser 
uiterlijk krijgen. De nieuwsbrief zal aankomend jaar, naast de maandelijkse mail, op Facebook 
worden geplaatst omdat dit een platform is waarmee SPiN andere mensen kan bereiken. Het bestuur 
verwacht dat de nieuwsbrief op deze manier meer aandacht zal trekken en vaker gelezen zal worden.  
 
3.4 HersenSPiNsels 
Het VIIIe bestuur denkt dat er meer uit het tijdschrift gehaald kan worden dan er op dit moment 
gebeurt. Zij wil de HersenSPiNsels graag nieuw leven inblazen. Aanvankelijk is zij in gesprek gegaan 
met de studieverenigingen Postelein (Pedagogische Wetenschappen en Onderwijskunde) en CognAC 
(Kunstmatige Intelligentie) om te spreken over een gezamenlijk tijdschrift. Dit zou betekenen dat er 
met drie studieverenigingen een nieuw tijdschrift wordt gemaakt waarvoor alledrie de verenigingen 
stukken schrijven. Ook zou er een gecombineerde commissie opgezet worden met leden uit iedere 
vereniging.  
Echter gaven Postelein en CognAC beide aan binnen dit tijdsbestek geen interesse hierin te hebben, 
maar dat het een idee is voor volgend jaar. Het VIIIe bestuur zal komend jaar een aantal gesprekken 
houden met deze verenigingen om eventueel een gezamenlijk tijdschrift voor volgend jaar op te 
zetten. 
 
Tot die tijd blijft de HersenSPiNsels binnen SPiN bestaan. Daarom wil het VIIIe bestuur graag 
verbeteringen doorvoeren in de HersenSPiNsels. Zo wil zij de lay-out aan gaan passen om de 
aantrekkelijkheid te vergroten. Hiervoor is zij in gesprek met ANS en Mycelium om advies te vragen. 
Zij hebben ervaring met het maken van een professionele lay-out bij hun eigen tijdschrift.  
Naast de lay-out ziet het bestuur ook mogelijkheden op het gebied van de inhoud. Daarvoor wil het 
VIIIe bestuur een nieuw systeem invoeren van freelance auteurs. Dit houdt in dat mensen zonder 
verplichtingen een artikel kunnen schrijven voor het tijdschrift. Dit kunnen SPiN-leden, medewerkers 
van het onderwijsinstituut of andere externen zijn. Postelein en CognAC hebben bijvoorbeeld al 
aangegeven dat ze freelance auteurs willen aanleveren, voor zover hier interesse in is binnen hun 
vereniging.  
Daarnaast heeft het bestuur ervoor gekozen om één editie van de HersenSPiNsels minder uit te 
geven. Door deze verandering en door de invoering van het freelance auteurssysteem zal de 
werkdruk voor commissieleden omlaag gaan. De diversiteit van de artikelen zal verhoogd worden 
doordat er mensen vanuit verschillende psychologische gebieden zullen schrijven. De combinatie van 
het bovenstaande kan er voor zorgen dat de kwaliteit van de artikelen wordt verhoogd. 
 
3.5 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. 
Carptura bestaat nog relatief kort, maar heeft plannen om uit te breiden naar een landelijk niveau. 
Het VIIIe bestuur is van plan om de SPiN-feesten en de festiviteiten in deze app te plaatsen. Zo 
worden SPiN-leden en externen op een nieuwe, gemakkelijke manier op de hoogte gehouden van 
deze evenementen. 



    
 
   Beleidsplan SPiN 2015-2016 

9 
 

 

4. INTEGRATIE EN INTERNATIONALISERING 
 
Het VIIIe bestuur hecht veel waarde aan de integratie tussen Duitse en Nederlandse studenten. Net 
als in de voorgaande jaren is een groot deel van de leden van SPiN van Duitse afkomst. Ondanks het 
succes bij de taalcursusactiviteit is er nog potentie voor meer betrokkenheid van een groter aantal 
Duitse leden bij SPiN. Het bestuur wil dit bereiken door haar activiteitenaanbod aantrekkelijker op te 
zetten voor Duitse studenten.  
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. Daarnaast wil ze haar eigen leden meer kansen bieden om op internationaal 
niveau te netwerken en daarbij verschillende talen en culturen te leren kennen. Hiermee wil het 
bestuur bereiken dat SPiN aan kan blijven sluiten bij de internationalisering die tegenwoordig 
plaatsvindt, onder andere door de universiteit. 
 
4.1 Integratie 
Het VIIe bestuur heeft dit jaar samen met de Integratiecommissie een promotieactiviteit 
georganiseerd tijdens de taalcursus voor toekomstige Duitse studenten aan de Radboud Universiteit. 
Deze was met 92 deelnemers een succes en het VIIIe bestuur wil dit dan ook doorzetten. Zo komen 
Duitse studenten al vroeg in aanraking met SPiN, wat bevorderlijk is voor de integratie en 
bekendheid. 
 
Om het activiteitenaanbod aantrekkelijker op te zetten voor Duitse studenten wil het VIIIe bestuur 
minstens één excursie organiseren naar Duitsland. De excursie naar Duitsland zorgt daarnaast voor 
een ander perspectief op het psychologische werkveld door te kijken hoe Psychologie in het 
buitenland wordt toegepast. De excursie zal Engelstalig zijn waardoor zij ook zeer toegankelijk blijft 
voor Nederlandse studenten. 
 
In het aankomende jaar is er bij minimaal drie activiteiten de mogelijkheid om als Duits-Nederlands 
koppel in te schrijven en korting te krijgen. Dit zullen bestaande activiteiten betreffen die door de 
Sportcommissie, de Socioculturele commissie en de Training- en Congrescommissie georganiseerd 
worden. Het doel is om de onderlinge band tussen Duitse en Nederlandse studenten te versterken en 
daarnaast Duitse studenten meer bekend te maken met het brede aanbod van SPiN. Zo wil het 
bestuur de verhouding tussen Duitse en Nederlandse studenten die te zien is binnen de opleiding 
Psychologie ook meer laten terugkomen bij de activiteiten. 
 
4.2 Internationalisering 

4.2.1 Buddyproject 
Het Buddyproject is al jaren een belangrijk onderdeel van internationalisering bij SPiN. Bij dit project 
krijgen internationale studenten de mogelijkheid om buddy te worden met een Nederlandse student, 
waarbij ze terecht kunnen met vragen. Daarnaast kunnen de buddy’s gemeenschappelijk activiteiten 
ondernemen.  
In het afgelopen jaar is dit project echter pas laat in het tweede semester opgezet en waren er niet 
veel internationale studenten die deelnamen. Daarom heeft het VIIIe bestuur er dit jaar, op advies 
van het VIIe bestuur, voor gekozen om het project eerder op te starten. Op woensdag 2 september 
2015 is er een informatie- en kennismakingsborrel georganiseerd. Op deze avond zijn er koppels 
gevormd. Mensen die niet naar de activiteit konden komen, hadden later nog de mogelijkheid om 
zich online aan te melden en deel te nemen aan dit project.  
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Naast de borrel, die dit jaar eenmalig door het bestuur werd georganiseerd, gaat de 
Internationaliseringscommissie in dit semester een grote activiteit organiseren. In het tweede 
semester zal er wederom een informatie- en kennismakingsborrel en een grote activiteit 
georganiseerd worden. De borrel van september 2016 wordt nog door de commissie verzorgd. De 
focus van het Buddyproject ligt op het nemen van initiatief door de buddy’s. Er is een Facebookgroep 
aangemaakt voor de bestaande buddy’s om onderling contact gemakkelijker te maken.  
 

4.2.2 Engelstalig aanbod 
Om SPiN toegankelijker te maken voor internationale studenten wil het VIIIe bestuur meer 
Engelstalige activiteiten organiseren. Het doel is om ten minste drie activiteiten in het Engels op te 
zetten. Dit gaat de excursie naar Duitsland en een lezing zijn. De derde activiteit wordt gedurende 
het jaar bepaald. Daarnaast is het doel om Engelstalige artikelen in de HersenSPiNsels te publiceren.  

 
Er zal 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. Om deze activiteiten bekend te maken zal er zowel in 
het Nederlands als in het Engels gepromoot worden, bijvoorbeeld door middel van Engelstalige 
posters. Op deze manier kunnen internationale studenten bij meer activiteiten betrokken zijn.  
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5. INTERN BELEID 

 
Het VIIIe bestuur is van mening dat er op intern gebied verandering nodig is. Een grote verandering 
zijn de stappen richting het parttime besturen. Naast deze verandering wil het bestuur voortbouwen 
op een aantal ontwikkelingen die in het afgelopen jaar gemaakt zijn. Zo zal de leenservice extra 
aandacht krijgen en wordt er weer gebruik gemaakt van de bestuurlijke vrijstelling. Tot slot worden 
de effecten van het in dit verenigingsjaar ingevoerde leenstelsel in de gaten gehouden. 
 
5.1 SPiN-kamer 

5.1.1 Openingstijden 
De openingstijden van de SPiN-kamer worden grotendeels behouden. Van maandag tot en met 
donderdag is de kamer wederom geopend van 10.00 uur tot 15.00 uur. Op vrijdag zal een wijziging 
worden doorgevoerd. De kamer is op deze dag geopend van 10.00 uur tot 13.30 uur.  
Tijdens tentamenweken gelden er ook aangepaste openingstijden, wat betekent dat de kamer van 
11.00 uur tot 14.00 uur geopend is. Voor deze openingstijden is gekozen omdat er op vrijdagmiddag 
en tijdens tentamenweken weinig leden op de kamer komen. Daarnaast draagt dit bij aan de tendens 
richting de realisatie van het parttime besturen. Meer informatie over parttime besturen kunt u 
vinden in paragraaf 5.2: ‘Parttime besturen’. 

 
5.1.2 Leenservice 

In het afgelopen jaar heeft het VIIe bestuur een leenservice opgezet. Hierbij zijn vier rekenmachines 
en vijf woordenboeken aangeschaft dan wel gedoneerd. Uit de inschrijflijst voor de leenservice blijkt 
dat leden in het eerste semester negen keer gebruik hebben gemaakt van deze service en in het 
tweede semester zeventien keer. Vanwege deze toename in gebruik investeert het bestuur in de 
leenservice. De leenservice wordt uitgebreid met extra rekenmachines en een woordenboek. 
Daarnaast worden er enkele USB-sticks en mobiele opladers toegevoegd.  
Deze materialen worden aangeschaft dan wel gedoneerd. Tegen betaling van vijf euro aan borg 
kunnen ze worden opgehaald op de SPiN-kamer. Een pasje kan ook als borg dienen, bij voorkeur een 
geldig identiteitsbewijs. Voor opladers is het registreren van een naam genoeg, deze zijn alleen te 
gebruiken op de SPiN-kamer.  
 
5.2 Parttime besturen 
Sinds het vierde verenigingsjaar (2011-2012) is het SPiN-bestuur op parttimebasis gaan besturen. De 
laatste jaren is echter gebleken dat dit in de praktijk lastig te realiseren is, wat onder andere terug te 
zien is in de logboeken. Het VIIIe bestuur vindt het belangrijk dat er de mogelijkheid bestaat om naast 
SPiN nog tijd te hebben voor andere zaken, zoals studie en persoonlijke zaken. Ruimte voor de studie 
is ook nodig omdat het leenstelsel is ingevoerd en er meer studiepunten behaald moeten worden 
voor de bestuursbeurzen. Om deze redenen heeft het bestuur een aantal manieren bedacht om de 
tendens richting de realisatie van het parttime besturen te creëren. Deze worden hieronder 
toegelicht. 
 
 5.2.1 Aantal activiteiten 
In het kader van parttime besturen is besloten om elf activiteiten te schrappen. Dit betreft de 
volgende activiteiten: het debat, twee lezingen, twee trainingen, Therapieëndag, een themadag, een 
integratie-activiteit, twee socioculturele activiteiten en een SocialCie-activiteit. Zes van deze 
activiteiten zijn formeel van aard en vijf zijn informeel van aard. Dit zorgt ervoor dat de balans tussen 
formele en informele activiteiten behouden blijft.  
Deze verandering draagt bij aan het parttime besturen, omdat de werkdruk van het bestuur op deze 
manier verlaagd wordt. Door het aantal activiteiten te verlagen hoopt het bestuur ook drukke  
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periodes meer te vermijden, waardoor leden minder hoeven te kiezen tussen activiteiten. Daarnaast 
is het VIIIe bestuur van mening dat meer activiteiten niet altijd beter is.  
 
 5.2.2 Aanwezigheid op activiteiten 
Het VIIIe bestuur zal, zoals beschreven in het Huishoudelijk Reglement, met minimaal twee 
bestuursleden aanwezig zijn op activiteiten. De leden van het bestuur verwachten niet van elkaar dat 
ze bij elke activiteit aanwezig zijn. Als commissies aangeven behoefte te hebben aan ondersteuning 
van meer bestuursleden, wat met name het geval zal zijn bij grote activiteiten, zal het bestuur hier 
rekening mee houden. 
Aanvullend hierop zal bij een activiteit waar een groot deel van de bestuursleden benodigd zijn, zoals 
Psypop, gebruik gemaakt worden van een tweedeling in vroege en late diensten. Bestuursleden 
worden verdeeld over deze twee tijdsperiodes en zijn alleen verantwoordelijk in één periode. Dit 
biedt bestuursleden de mogelijkheid om later aanwezig te zijn op activiteiten of eerder weg te gaan.  
 
 5.2.3 SPiN-vrij 
Het VIIIe bestuur wil in het komende jaar tijdens de bestuursvergaderingen 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. Het vroege dagdeel begint ’s morgens en duurt tot 
15.00 uur, het late dagdeel begint om 15.00 uur en duurt tot ‘s nachts. Op vrijdag ligt de grens tussen 
het vroege en late dagdeel op 13.30 uur. Voor deze tijdstippen is gekozen omdat kamerdiensten dan 
aflopen en eventueel geplande bestuursvergaderingen beginnen. De commissies worden hiervan op 
de hoogte gebracht, bij noodgevallen kan van deze regeling worden afgeweken. 
 
5.3 Evaluaties en afspraken binnen het bestuur 
Net als in het afgelopen jaar zullen logboeken en bestuurlijke updates tweemaandelijks worden 
geschreven en daarnaast worden besproken in balansvergaderingen. De bestuurlijke updates en 
logboeken worden openbaar gemaakt op de website, zodat geïnteresseerden deze stukken kunnen 
lezen. Ook vinden er minimaal drie Persoonlijk Ontwikkelingsplan (POP)-gesprekken per jaar per 
bestuurslid plaats. In deze gesprekken is plaats voor de evaluatie van en de vooruitblik op zowel 
SPiN-gerelateerde als persoonlijke zaken. Bovendien zullen het buddysysteem, de coaching, de 
feedbackrondes en de bestuursblogs in de huidige vorm worden voortgezet.   
 
5.4 Bestuurlijke vrijstelling 
Het VIIIe bestuur vindt het redelijk om het in het afgelopen jaar geïntroduceerde concept van het 
bestuurlijk vrijstellen van toegangskosten voor activiteiten voort te zetten. Dit houdt in dat alle 
deelnemende bestuursleden gratis toegang krijgen op activiteiten welke worden georganiseerd door 
SPiN, met uitzondering van activiteiten waarvan de toegangsprijs meer dan 15 euro bedraagt. Tijdens 
deze activiteiten zijn de bestuursleden vanuit hun functie aanwezig, waarmee zij op dat moment in 
dienst staan van de vereniging. Het bestuur vindt het daarom niet wenselijk dat bestuursleden voor 
iedere activiteit de toegangskosten betalen. 
 
5.5 Online inschrijvingen 
Het VIIIe bestuur is van mening dat leden zich online moeten kunnen inschrijven voor activiteiten, 
omdat veel communicatie tegenwoordig digitaal is. Er zijn meerdere manieren om dit te realiseren. 
Het bestuur is van plan verschillende opties uit te proberen,waarbij zij een onderscheid zal maken 
tussen betaalde en niet-betaalde activiteiten. Voor niet-betaalde activiteiten kan gebruik worden 
gemaakt van een Google Documents formulier. Voor betaalde activiteiten zal ze gebruik maken van 
een online ticketsysteem. In het Facebook-evenement wordt een link geïmplementeerd naar een  
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externe pagina, waarop de kaartjes gekocht kunnen worden. De extra kosten die hierbij komen 
kijken worden verwerkt in de toegangsprijs. Het bestuur heeft er voor gekozen om de kaartverkoop 
voor het gala aankomend jaar via dit ticketsysteem te laten verlopen. Het bestuur zal deze methoden 
evalueren zodat volgende besturen al dan niet gebruik kunnen maken van online inschrijven.  
 
5.6 Actieve ledenshirts en mokken  
Actieve leden van SPiN kregen in de afgelopen jaren elk verenigingsjaar een gepersonaliseerd T-shirt 
en een mok. Vanuit financieel oogpunt wil het VIIIe bestuur veranderingen aanbrengen bij deze T-
shirts en mokken. Ze wil actieve leden eenmalig een mok geven zonder vermelding van het 
verenigingsjaar. Actieve leden kunnen hier de rest van hun actief lidmaatschap gebruik van maken. 
Hierdoor hoeven volgende besturen alleen nog mokken aan te schaffen voor nieuwe actieve leden.  
Daarnaast wil ze T-shirts laten bedrukken zonder verenigingsjaar, naam en commissie. Leden kunnen 
deze tegen een schappelijke prijs aanschaffen en ook hier de rest van hun actief lidmaatschap 
gebruik van maken. Hierdoor blijven er geen T-shirts liggen die actieve leden niet ophalen, zoals in 
voorgaande jaren gebeurde.  
 
5.7 Effecten leenstelsel 
Door de invoering van het leenstelsel verandert er het een en ander voor studenten. Dit heeft 
mogelijk gevolgen voor SPiN, echter kan het bestuur niet voorspellen welke gevolgen dit gaan zijn. 
Het is van belang dat de effecten helder in kaart worden gebracht zodat aankomende besturen van 
SPiN hierop in kunnen spelen. Door middel van het toevoegen van een aantal vragen aan de 
algemene ledenenquête wordt dit gepeild bij psychologiestudenten. 
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6. COMMISSIES 
 
6.1 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. Op deze manier kan het bestuur een betere inschatting maken wie er gemotiveerd is 
voor een specifieke functie of commissie. Het bestuur zal dit gebruiken bij het indelen van de 
commissies. 
 
De voorzitters worden gekozen met behulp van dit nieuwe inschrijfformulier en de kennis van het 
VIIe bestuur. De overige functies binnen een commissie worden tijdens de eerste 
commissievergadering verdeeld door de commissieleden.  De commissiebegeleider kan echter wel 
advies geven aan de hand van het inschrijfformulier.  
 
6.2 Commissiestructuur 
Dit jaar worden er een aantal veranderingen doorgevoerd met betrekking tot de commissies. Er zijn 
twee nieuwe commissies opgericht en één commissie is komen te vervallen. Daarnaast zal de 
samenstelling van activiteiten binnen bepaalde commissies veranderen. Dit heeft tot gevolg dat de 
namen van desbetreffende commissies veranderen. Deze wijzigingen worden hieronder besproken 
en tot slot wordt er een overzicht gegeven van alle commissies en hun activiteiten. 
 
 6.2.1 Wijzigingen in commissies 
Op advies van het VIIe bestuur en naar aanleiding van het parttime besturen is er besloten om een 
aantal activiteiten te schrappen. Dit heeft geleid tot het herstructureren van de commissies. Een 
overzicht van de activiteiten per commissie kunt u vinden in paragraaf 6.2.2: ‘Commissies’. 
 
Het debat en de Therapieëndag, die behoorden tot respectievelijk de Congres- en Debatcommissie 
en de Oriëntatiecommissie, zijn komen te vervallen. Het vervallen van deze activiteiten heeft ertoe 
geleid dat er commissieveranderingen zijn doorgevoerd. Het concept van Therapieëndag zal niet 
geheel verdwijnen, maar geïntegreerd worden met Experience Your Future. Dit houdt in dat enkele 
rondes bij Experience Your Future gericht zijn op therapieën.  
 
De trainingen en het congres zullen samen ondergebracht worden in één commissie. Deze commissie 
krijgt de naam ‘Training- en Congrescommissie’. Bedrijvendag, die voorheen tot de 
Werkveldcommissie behoorde, zal samen met Experience Your Future in één commissie worden 
ondergebracht. Deze commissie krijgt de naam ‘Oriëntatiecommissie’. Het VIIIe bestuur heeft 
gekozen voor deze naam, omdat Experience Your Future nog steeds de grootste activiteit van deze 
commissie is. Om duidelijk onderscheid te maken tussen de twee activiteiten zal Experience Your 
Future voornamelijk gericht zijn op de domeinen Persoon en Brein en zal Bedrijvendag gericht zijn op 
het domein Gedrag. In de afgelopen jaren werd de Bedrijvendag ‘s avonds georganiseerd. Dit is goed 
bevallen en daarom wil het bestuur dit voortzetten. In het vervolg wordt daarom gesproken van de 
Bedrijvenavond in plaats van de Bedrijvendag. 
 
Deze wijzigingen leiden ertoe dat er ook veranderingen in andere commissies moeten worden 
aangebracht. Zo worden de excursies en Mastervoorlichting ,die voorheen tot respectievelijk de 
Werkveldcommissie en de Training- en Infocommissie behoorden, samen ondergebracht in één 
commissie. Deze commissie krijgt de naam ‘Praktijk- en Infocommissie’. 
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Het VIIIe bestuur heeft bovendien twee nieuwe commissies opgericht. Dit jaar zal de Waagh één van 
de nieuwe hoofdsponsoren zijn van SPiN. Een gevolg hiervan is dat er twee feesten georganiseerd 
worden in de Waagh. Omdat de Waagh als uitgaansgelegenheid nog niet heel bekend is bij studenten 
is het van belang dat deze feesten groot opgezet en goed gepromoot worden. Het bestuur heeft om 
deze reden besloten een aparte commissie hiervoor op te richten. De commissie zal de 
‘Festiviteitencommissie’ genoemd worden. Naast de feesten bij de Waagh behoort ook de 
Diësviering tot deze commissie. In voorgaande jaren werd de Diësviering nooit ondergebracht bij een 
commissie, maar pas in de loop van het jaar toebedeeld aan een commissie. Op advies van het VIIe 
bestuur wordt de Diësviering nu wel onder gebracht bij een commissie. Hierdoor kan er meer 
aandacht worden besteed aan deze activiteit. 
 
De tweede nieuwe commissie is de ‘Videocommissie’. Deze commissie heeft het VIIIe bestuur 
opgericht om te investeren in een nieuwe manier van promotie om zo de bekendheid van SPiN te 
vergroten. Voor meer informatie over promotie en bekendheid door video’s verwijzen wij u terug 
naar paragraaf 2.1: ‘Video’s’.  
Als gevolg van het oprichten van de videocommissie kan er verwarring ontstaan over het verschil met 
de Mediacommissie. Het is daarom nodig om deze commissie een andere naam te geven. De 
Mediacommissie krijgt vanaf nu de naam ‘Illustratiecommissie’.  
 
Ook in de Stedentripcommissie heeft er een verandering plaatsgevonden. De ludieke reis zal dit jaar 
een binnenlandse stedentrip zijn, waarbij onder andere een bezoek wordt gebracht aan een 
zustervereniging. De commissie mag zelf bepalen welke stad en zustervereniging dit betreft. Er is al 
contact opgenomen met zusterverenigingen en de meeste verenigingen hebben aangegeven 
hiervoor open te staan.  
 

6.2.2 Commissies 
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. 
 
Studie- en werkveldgerelateerde commissies 
Lezingcommissie 
Deze commissie organiseert zeven lezingen waarvan één in het Engels.  
 
Oriëntatiecommissie 
Deze commissie organiseert in samenwerking met het SPS-NIP Experience Your Future en de 
Bedrijvenavond.  
 
Praktijk- & infocommissie 
Deze commissie organiseert vier studiegerelateerde excursies, waarvan één naar Duitsland, en de 
Mastervoorlichting.  
 
Tijdschriftcommissie 
Deze commissie publiceert vier edities van het tijdschrift de HersenSPiNsels.  
 
Training- & Congrescommissie 
Deze commissie organiseert vier trainingen, waarvan één in het Engels, en een congres met een 
psychologisch thema.  
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Niet-studiegerelateerde commissies 
Actiecommissie 
Deze commissie organiseert zeven themadagen. Deze themadagen zullen op de  tweede dinsdag van 
de maand plaatsvinden. Met uitzondering van tentamen- en vakantieperiodes. 
 
Feestcommissie 
Deze commissie organiseert zes themafeesten. 
 
Festiviteitencommissie 
Deze commissie organiseert twee feesten in de Waagh en is verantwoordelijk voor de Diësviering.   
 
Galacommissie 
Deze commissie organiseert het gala.  
 
Integratiecommissie 
Deze commissie organiseert vier activiteiten om de studenten met verschillende groepen te 
integreren. Hieronder vallen het Eerstejaarsweekend, de taalcursusactiviteit, één activiteit gericht op 
integratie met docenten en één activiteit gericht op het betrekken van ouders bij de studie.  
 
Internationaliseringscommissie 
Deze commissie organiseert één kennismakingsborrel en één activiteit per semester voor de 
internationale studenten en hun buddy’s. Daarnaast is de commissie ook verantwoordelijk voor het 
vormen van de buddy’s door de studenten aan elkaar te koppelen.  
 
SocialCie 
Deze commissie organiseert vier activiteiten voor actieve leden, waaronder het Actieve 
Ledenweekend.  
 
Socioculturele commissie 
Deze commissie organiseert Psypop, één culturele activiteit en één sociale activiteit.  
 
Sportcommissie 
Deze commissie organiseert drie sport activiteiten, waaronder de Batavierenrace.  
 
Reiscommissies 
Skireiscommissie 
Deze commissie organiseert een wintersportreis.  
 
Stedentripcommissie 
Deze commissie organiseert een buitenlandse stedentrip en een ludieke reis. 
 
Studiereiscommissie 
Deze commissie organiseert een studiereis. Onderdeel van deze reis zijn studiegerelateerde, 
culturele en sociale activiteiten.  
 
Uitwisselingscommissie 
Deze commissie organiseert een uitwisseling van en naar het buitenland. Daarnaast legt deze 
commissie contact met een universiteit voor de uitwisseling in het jaar 2016-2017.  
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Ondersteunende commissies 
Acquisitiecommissie 
Deze commissie is verantwoordelijk voor de acquisitie van de vereniging. De commissie richt zich 
hoofdzakelijk op sponsoring en sponsoraanvragen van commissies. Daarnaast zal de commissie, in  
samenwerking met de Commissaris Externe Betrekkingen, partners benaderen en de database met 
externe contacten bijhouden en uitbreiden.  
 
ALV-commissie 
Deze commissie is verantwoordelijk voor het organiseren van de Algemene Ledenvergaderingen, in 
samenwerking met het bestuur. Zij bestaat uit een technisch voorzitter en een technisch notulist.  
 
Illustratiecommissie 
Deze commissie is verantwoordelijk voor het maken van de covers van de HersenSPiNsels, posters, 
flyers en banners. 
 
Videocommissie 
Deze commissie is verantwoordelijk voor het monteren en maken van video’s. Voorbeelden hiervan 
zijn een algemene promotievideo over SPiN, promotievideo’s voor activiteiten, aftermovies en 
bestuurs- en actieve ledenwerving video’s.  
 
Verenigingsorganen 
Kascontrolecommissie 
De kascontrolecommissie is het orgaan dat de boekhouding van de vereniging controleert.  
 
Raad van Advies 
De Raad van Advies is een ondersteunend aanspreekpunt voor het bestuur bij vragen of  
problemen. Zij vergadert op regelmatige basis en wanneer het bestuur haar om advies vraagt. 
Daarnaast mag zij vrijblijvend advies geven aan het bestuur. 
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7. EXTERN BELEID 
 
Op het gebied van sponsoring zijn er een aantal veranderingen gaande. Zo is op 7 september een 
nieuw hoofdsponsorcontract aangenomen door de Algemene Ledenvergadering. Daarnaast staat het 
VIIIe bestuur voor de uitdagende taak om een nieuw boekencontract op te stellen. Verder wordt er 
aandacht besteed aan de alumni en zullen er een aantal nieuwe projecten worden opgestart.   
 

7.1 Sponsoring 
In het aankomende jaar zal het VIIIe bestuur zich inzetten om €4100 sponsorgeld te verkrijgen. Een 
deel hiervan wordt verkregen via de vaste contracten die SPiN heeft en de rest zal als algemeen 
sponsorgeld geacquireerd worden. 
 
 7.1.1 Vaste contracten 
In het hoofdsponsorcontract met de Waagh, Café de Fuik en het Bascafé is afgesproken dat SPiN 
€1500 aan sponsorgeld ontvangt. Daarnaast is in het samenwerkingscontract met de Drie Gezusters 
afgesproken dat SPiN €1350 ontvangt indien er door SPiN zes feesten worden georganiseerd op deze 
locatie. 
Dit betekent dat er €2850 verkregen wordt via deze vaste contracten, wat €150 minder is dan in de 
voorgaande jaren. Dit verschil kan echter opgevangen worden door de bonusregeling met de Waagh. 
Het VIIIe bestuur verwacht dat de eerste stap van deze regeling behaald wordt. Dit houdt in dat er 
over beide feesten genomen tussen de 2000 en 4000 munten verkocht worden, waarvoor een bonus 
van €300 zal worden toegekend aan SPiN. Het totale bedrag via de vaste contracten komt dan op 
€3150.  
 
 7.1.2 Algemeen sponsorgeld 
De overige €950 wordt als algemeen sponsorgeld geacquireerd. 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.   
 
7.2 Taskforce boekencontract 
In het verenigingsjaar 2012-2013 is er een boekencontract afgesloten met Studieboeken.com. Dit 
contract zal op 1 augustus 2016 aflopen. Om een zo goed mogelijk nieuw contract 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. 
 
7.3 Alumni 
In het afgelopen jaar heeft het VIIe bestuur een systeem opgezet waarbij er een onderscheid werd 
gemaakt tussen actieve en passieve alumni. Hiervoor is naar alle alumni een formulier toegestuurd 
waarop ze aan konden geven in welke mate ze betrokken willen blijven bij SPiN. 
Wanneer iemand heeft aangegeven een passieve alumnus te willen zijn, betekent dit dat deze 
persoon de alumni-nieuwsbrief wil ontvangen en uitgenodigd wil worden voor alumni-activiteiten. 
De status actieve alumnus houdt in dat deze persoon de alumni-nieuwsbrief wil ontvangen, 
uitgenodigd wil worden voor alumni-activiteiten en daarnaast benaderd wil worden voor 
meeloopdagen en/of een training of lezing geven.   
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Het VIIIe bestuur wil bovengenoemd alumni-systeem graag voortzetten en zal dit formulier dit jaar 
nogmaals versturen naar de alumni. Zo blijft dit systeem up-to-date en representatief. Daarnaast 
zullen de actieve alumni een plek krijgen op de website. Voor meer informatie hierover verwijzen we 
u terug naar paragraaf 3.1.2 ‘Informatieverstrekking’. Het bestuur hoopt de alumni hiermee meer te 
betrekken bij de vereniging.  
 

Naast dit systeem is er een alumni-werkgroep opgezet waarin alumni plaatsnemen die de alumni-
activiteiten organiseren. Deze werd in het afgelopen jaar begeleid door de Commissaris Externe 
Betrekkingen. Het VIIIe bestuur wil deze werkgroep voortzetten, wederom onder begeleiding van de 
Commissaris Externe Betrekkingen. Vorig jaar is het moeilijk gebleken om de alumni-werkgroep 
bijeen te laten komen. Om dit in het komende jaar te voorkomen is het bestuur van plan om de 
leden voor de alumni-werkgroep zoveel mogelijk in Nijmegen te zoeken. 
 
7.4 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. Op deze manier kunnen zij 
ontdekken waar in het werkveld hun interesses liggen. Het bestuur denkt dat binnen de 
werkveldoriëntatie van SPiN nog onbenutte mogelijkheden liggen op het gebied van onderzoek. Zij 
vindt dat dit beroepsveld onderbelicht is in het activiteitenaanbod van SPiN. Daarom heeft het 
bestuur het doel om meeloopdagen te organiseren in samenwerking met onderzoekers van het 
Donders Institute en het Behavioural Science Institute. Deze dagen gaan labdagen heten en zullen als 
vacatures aangeboden worden op de website. Op deze manier wil het bestuur een completer aanbod 
van de verschillende werkvelden creëren.  
 

7.5 Goede doelenweek 
Het VIIIe bestuur hecht veel waarde aan maatschappelijke betrokkenheid. Zij is dan ook enthousiast 
over de RAG-week en Serious Request, maar vindt het daarnaast belangrijk om een goed doel met 
een psychologische achtergrond te steunen. Het bestuur wil daarom vanuit SPiN een eigen goede 
doelenweek organiseren. Deze week zal geheel in het thema staan van het gekozen goede doel. In de 
betreffende week staan een lezing, een themadag en een excursie gepland. Dit zijn geen extra 
activiteiten maar al bestaande activiteiten. Er wordt een werkgroep opgezet om de overkoepeling 
van deze week te bewerkstelligen. De werkgroep zal bestaan uit een lid uit de lezingcommissie, de 
actiecommissie en de praktijk- & infocommissie met daarnaast nog twee vrijwilligers. Deze 
werkgroep zal zich bezig houden met het goede doel kiezen, de samenwerking tussen de commissies 
monitoren en de promotie verzorgen. Naast de geplande activiteiten is er gedurende de hele week 
de mogelijkheid om via SPiN te doneren aan het goede doel. Aan het einde van deze week zal de 
werkgroep het eindbedrag dat is opgehaald presenteren.  
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8. NAWOORD  

  
Geachte Algemene Ledenvergadering,  
  
Op de voorgaande pagina’s heeft u het beleidsplan van het VIIIe bestuur der Studievereniging 
Psychologie in Nijmegen gelezen. Het bestuur heeft drie speerpunten opgesteld, namelijk 
bekendheid, verfrissing van de communicatiemiddelen en integratie en internationalisering. 
Bekendheid, om het diverse aanbod van SPiN duidelijk te maken onder alle leden en aankomende 
leden. Verfrissing van de communicatiemiddelen, om de communicatie met haar leden te verbeteren 
en te stimuleren. Integratie en internationalisering, om studenten met verschillende nationaliteiten 
dichterbij elkaar te brengen en de vereniging toegankelijker te maken voor internationale 
studenten.   
  
Dit beleidsplan had niet kunnen ontstaan zonder de basis die voorgaande besturen hebben gelegd. 
Het VIIIe bestuur wil alle oud-bestuursleden bedanken voor hun werk en inzet. In het bijzonder wil zij 
het VIIe bestuur bedanken voor de goede inwerking, begeleiding en ondersteuning tijdens het 
schrijven van dit beleidsplan.   

 

SPiN gaat haar achtste jaar in en heeft ondertussen een vaste plek binnen het Nijmeegse 
studentenleven verworven. We voelen ons vereerd om hier deel van uit te maken en hopen dit te 
mogen voortzetten. Het VIIIe bestuur der SPiN hoopt samen met haar leden en betrokkenen een 
fantastisch jaar tegemoet te gaan.   
  

Met vriendelijke groet,  

 

Het VIIIe bestuur der Studievereniging Psychologie in Nijmegen  
 

Jelle van Hattem  
Floor van Dun  
Judith Pauw  
Ilse Nijland  
Jorina Laan  

Mesian Tilmatine  
Pam Huisintveld  
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Bijlage I Jaarplanning  

 
Datum   Activiteit   Nummer activiteit 
  
Oktober 
14-10-2015   Feest  

November 
09-11-2015   Lezing     1  
10-11-2015   Themadag    1  
12-10-2015   Waaghfeest    1  
13 t/m 15-11-2015  Eerstejaarsweekend   - 
16-11-2015   Buddy activiteit   1  
17-11-2015   Training    1  
18-11-2015   SocialCie    1  
19-11-2015   Sport     1  
23 t/m 27-11-2015  Uitwisseling naar Boedapest  - 

December 
01-12-2015   Integratie    1  
02-12-2015   Feest     2  
03-12-2015   Excursie    1  
07-12-2015   Lezing     2  
08-12-2015   Themadag    2   
09-12-2015   Sociocultureel    1  
10 t/m 12-12-2015  Ludieke reis     - 
15-12-2015   Training    2  
16-12-2015   Mastervoorlichting   - 

Januari 
06-01-2016   SocialCie    2  
07-01-2016   Lezing     3  
08-01-2016   Alumni     1  
12-01-2016   Themadag    3  
12-01-2016   Gala    -  

Februari 
03 t/m 04-02-2016  Experience Your Future  - 
11 t/m 15-02-2016  Buitenlandse stedentrip  - 
16-02-2016   Buddyborrel    1 
17-02-2016   Feest     3  
24-02-2016   SocialCie    3 
25-02-2016   Excursie    2  
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Maart 
01-03-2016   Psypop     - 
07-03-2016   Lezing     4  
08-03-2016   Themadag    4  
09-03-2016   Feest     4  
11 t/m 20-03-2016  Skireis     - 

April 
08 t/m 10-4-2016  Actieve Ledenweekend   - 
11-04-2016   Lezing    5 (goede doelenweek)  
12-04-2016   Themadag    5 (goede doelenweek)  
13-04-2016   Excursie    3 (goede doelenweek)  
19-04-2016   Buddy activiteit   2   
20-04-2016   Congres    - 
21-04-2016   Waaghfeest    2  
22 t/m 24-04-2016  Batavierenrace    - 

Mei 
28-04 t/m 07-05-2016  Studiereis    - 
10-05-2016   Themadag    6  
09 t/m 13-05-2016  Uitwisseling naar Nijmegen - 
11-05-2016   Lezing     6  
20-05-2016   Integratie    2  
24-05-2016   Sociocultureel    2  
25-05-2016   Bedrijvenavond   - 
26-05-2016   Sport     2  
31-05-2016   Training    3  

Juni 
01-06-2016   Feest     5  
03-06-2016   Alumni     2  
14-06-2016   Diësviering    - 
 
Juli  
14-07-2016   Integratie taalcursusactiviteit  - 
 
September  
07-09-2016   Buddyborrel    2 
12-09-2016   Lezing     7  
13-09-2016   Themadag    7  
14-09-2016   Feest     6  
20-09-2016   Training    4  
29-09-2016   Excursie    5  
 
Oktober  
30-09 t/m 02-10-2016  Eerstejaarsweekend  - 

 


