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1. Voorwoord 
 
Geachte Algemene Ledenvergadering, 
 
Voor u ligt het secretarieel jaarverslag van het VIIe bestuur der Studievereniging Psychologie in 
Nijmegen. In dit verslag worden alle ontwikkelingen binnen SPiN beschreven in de periode van 1 
oktober 2014 tot en met 30 september 2015. De in het beleid gestelde doelen worden geëvalueerd 
en er wordt een overzicht gegeven van de overige zaken waar het VII e bestuur zich in het afgelopen 
jaar mee bezig heeft gehouden. Inleidend wordt er een korte samenvatting gegeven van de 
gebeurtenissen in het afgelopen verenigingsjaar. 
 
Het VIIe bestuur heeft zich een jaar lang vol overgave ingezet om SPiN te besturen en verder te 
ontwikkelen. Zij heeft hierbij voortgebouwd op het werk dat eerdere besturen hebben verricht en 
heeft daarnaast haar eigen stempel gedrukt op de vereniging. Dit heeft zij gedaan door zich te 
richten op een aantal pijlers, te weten toegankelijkheid, modernisering en internationalisering e n 
integratie.  
 
In het kader van Toegankelijkheid heeft het bestuur diverse veranderingen doorgevoerd. Zo heeft zij 
het dienstenaanbod van SPiN uitgebreid, heeft ze op verschillende manieren haar betrokkenheid 
naar leden laten blijken en heeft zij aan de transparantie van de vereniging gewerkt door onder 
andere de ALV’s meer toegankelijk te maken voor leden. Om de vereniging te moderniseren heeft zij 
verschillende belangrijke aanschaffingen gedaan, zoals nieuwe computers en een mediascherm, en 
delen van de website vervangen en vernieuwd. Daarnaast heeft zij verschillende stappen 
ondernomen om internationalisering binnen de vereniging te stimuleren en integratie tussen 
verschillende groepen studenten te bevorderen. Zo zijn er wijzigingen aangebracht in de 
werkzaamheden van commissies en zijn er verschillende nieuwe activiteiten in het leven geroepen. 
 
Naast het uitvoeren van de aan het begin van het jaar opgestelde doelen, hebben zich gedurende het 
afgelopen jaar verschillende andere zaken voorgedaan die uitleg en evaluatie behoeven. Zo is er in 
het afgelopen jaar voor het eerst gewerkt met een vrijstelling van toegangskosten voor 
bestuursleden. Daarnaast heeft in het afgelopen jaar de verste studiereis plaatsgevonden die SPiN 
ooit heeft gekend en is er door de Taskforce Hoofdsponsorcontract zowel een nieuw 
hoofdsponsorcontract als een feestcontract afgesloten. 
 
Met een tevreden gevoel kijkt het bestuur terug op een bewogen jaar vol mooie momenten en 
herinneringen. Ze is trots op wat ze heeft bereikt en is SPiN dankbaar voor de vele nieuwe ervaringen 
die zij gedurende dit jaar heeft mogen opdoen. Zij kijkt er dan ook naar uit om haar ervaringen met u 
te mogen delen. 
 

Met vriendelijke groet, 
 

Het VIIe bestuur der Studievereniging Psychologie in Nijmegen 
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2. Secretariaat 

 

2.1 Ledenbestand 

 
2.1.1 Ledenaantal 
De ontwikkelingen in het ledenaantal van SPiN worden hieronder weergegeven in een grafiek : 
 

 
 
Om een goede inschatting te kunnen maken van het daadwerkelijke aantal leden van SPiN  hebben 
een aantal bestuursleden op 10 maart 2015 het ledenbestand op orde gebracht. Hierbij zijn de leden 
die dubbel in het ledenbestand stonden, uit het ledenbestand verwijderd. Daarnaast zijn er leden 
aan het ledenbestand toegevoegd die boeken hadden besteld via SPiN en hierbij lid wilden worden, 
maar niet in het ledenbestand terug te vinden waren. 
 
De contributie-inning heeft dit jaar plaatsgevonden in februari. Naar aanleiding van de 
vooraankondiging hebben verschillende leden aangegeven zich al uit te hebben geschreven bij SPiN. 
De leden die onterecht nog in het ledenbestand stonden zijn per direct uitgeschreven. Daarnaast 
waren er leden, die na het innen van de contributie het bedrag hebben gestorneerd. De leden die na 
de tweede poging tot contributie-inning opnieuw storneerden, zijn ook per direct verwijderd uit het 
ledenbestand. Dit om het ledenbestand zoveel mogelijk te laten bestaan uit leden die daadwerkelijk 
lid willen zijn van SPiN en om te voorkomen dat het VIIIe bestuur de contributie onjuist begroot. 
 
Vanaf juli 2015 zijn de leden via verschillende kanalen op de hoogte gebracht van de 
uitschrijfprocedure en deadline voor het opzeggen van het lidmaatschap bij SPiN. Naar aanleiding 
hiervan heeft een deel van de leden aangegeven hun lidmaatschap op te willen zeggen. In augustus 
2015 zijn alle uitschrijvingen verwerkt. Vanaf de introductie hebben nieuwe leden zich aangemeld als 
SPiN-lid. Dit heeft uiteindelijk geleid tot een totaal ledenaantal in het ledenbestand van 1334 op 29 
september 2015. 
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2.1.2 Ereleden en alumni 
SPiN is een jonge vereniging en kent tot op heden nog geen ereleden. In september 2014 telde SPiN 
324 alumni. Dit aantal is in de eerste helft van het verenigingsjaar gestegen met twee, waardoor SPiN 
in februari 2015 326 alumni telde. Dit aantal is in de tweede helft van het verenigingsjaar gestegen 
tot 421 alumni, waarvan 89 actieve en 332 passieve alumni. Voor een verdere bespreking van het 
alumnibeleid verwijst het bestuur u door naar het punt 3.4.5 ‘Alumni’. 
 
2.1.3 Actieve leden 
SPiN telde in het afgelopen jaar 132 actieve leden, verdeeld over 22 commissies. Een commissie telde 
doorgaans 6 leden. Het bestuur is tevreden met het gemiddelde aantal leden per commissie en de 
geobserveerde werkdruk binnen de commissie en raadt het VIIIe bestuur aan dit door te zetten. 
 

2.2 Correspondentie 

 
2.2.1 Nieuwsbrief 
Dit jaar is er elke maand een digitale nieuwsbrief verstuurd aan alle reguliere leden van SPiN via het 
programma Mailchimp, behalve in de maanden juli en augustus. In deze maanden is er geen 
nieuwsbrief verstuurd omdat er in deze maanden geen activiteiten plaatsvonden en er ook geen 
ander nieuws was waar het bestuur de leden van op de hoogte moest houden. In totaal zijn er 10 
nieuwsbrieven verstuurd. De nieuwsbrief werd gemiddeld door 38,21% van de leden geopend.  
Daarnaast zijn er twee alumni-nieuwsbrieven verstuurd, de eerste in maart en de tweede in 
september.  
 
2.2.2 Kerstgroet 
Net als in de voorgaande jaren hebben alle leden van SPiN weer een kerstgroet ontvangen van het 
bestuur. Dat is dit jaar wederom gebeurd door middel van het versturen van een digitale kerstkaart. 
 
2.2.3 Verjaardagskaarten/e-cards 
Alle leden ontvangen op hun verjaardag via de SPiN-website een verjaardagskaart in de vorm van een 
e-card. Hier is sinds het begin van dit verenigingsjaar een foto aan toegevoegd. Het bestuur heeft 
echter gemerkt dat onder andere door deze toevoeging de e-cards vaak in de spambox van leden 
terecht komen. Daarom zijn de mogelijkheden van het versturen van de verjaardagskaart via 
Mailchimp onderzocht. De mogelijkheid om de verjaardagskaart via Mailchimp te versturen is er, dit 
is echter een functie waarvoor betaald moet worden. Omdat het bestuur hier geen geld voor begroot 
had, is dit als optie doorgegeven aan het VIIIe bestuur. 
 

2.3 Website 
 
Sinds 8 augustus 2013 maakt SPiN gebruik van haar nieuwe website. Sindsdien is er hieraan door het 
VIe bestuur een groot aantal aanpassingen gedaan. Het VIIe bestuur is tevreden met het functioneren 
van de website. Zij heeft dit jaar geen grote problemen ondervonden. Voor de aanpassingen die dit 
verenigingsjaar aan de website zijn gedaan, verwijst het bestuur u door naar 3.2.2 ‘Website’. 
 
In augustus 2015 heeft er een evaluatiegesprek plaatsgevonden met Dualbrands. Het bestuur is  
tevreden over de communicatie met Dualbrands. Er wordt snel gereageerd op berichten en 
problemen worden snel verholpen. Daarnaast heeft er in augustus 2015, net als in het voorgaande 
jaar, weer een Drupal-cursus plaatsgevonden voor het nieuwe bestuur. Deze cursus leert gebruikers 
de basale functies van de website en het gebruik van het content management systeem. 
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Hieronder wordt een tabel weergegeven met de bezoekersaantallen van de website van het  
afgelopen jaar en de pagina's die het meest bezocht werden (van 1 oktober 2014 tot en met 29 
september 2015):  
 
Bezochte pagina’s Aantal Bezoeken 

Totaal aantal website-bezoeken 26.938 bezoeken, waarvan 13.688 keer door unieke bezoekers 

Totaal aantal bezochte pagina’s 84.571 bezoeken 

Samenvattingen-wiki 2.911 bezoeken 

Fotoalbums 2.328 bezoeken 

Activiteitenpagina 1.827 bezoeken 

Vacaturepagina 1.574 bezoeken 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



    
 
   Secretarieel Jaarverslag 2014-2015 

Studievereniging Psychologie in Nijmegen  Montessorilaan 3 8 

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

3. Naleving beleid 

3.1 Toegankelijkheid 
 
3.1.1 Aanbieden van diensten  
 

1. Leenservice 
Dit jaar zal er een pilot-versie van de leenservice worden opgestart. Aan de hand van deze pilot wordt 
direct na de tweede tentamenperiode geëvalueerd of en hoeveel behoefte er is aan deze service.  
 
Aan het begin van het verenigingsjaar is er een klein aantal rekenmachines en woordenboeken 
aangeschaft dan wel gedoneerd door het VIIe bestuur. Zij heeft deze materialen vervolgens 
uitgeleend aan haar leden, in ruil voor een borg van vijf euro contant of een belangrijke pas, zoals 
een identiteitsbewijs of een bankpas. Het bestuur heeft de service meerdere malen onder de 
aandacht gebracht bij haar leden, voornamelijk door middel van promotie via Facebook en via de 
website. Gedurende het jaar werd van de service steeds vaker gebruik gemaakt en werd deze 
bovendien positief opgemerkt door docenten. Ten tijde van het ingeplande evaluatiemoment, direct 
na de tweede tentamenperiode, stond de hoeveelheid materialen nog goed in verhouding tot de 
behoefte aan de leenservice. Het bestuur heeft toen besloten de leenservice in het tweede semester 
door te zetten, maar nog niet uit te breiden. Gedurende deze periode heeft het bestuur echter 
gemerkt dat de interesse in de leenservice zodanig is toegenomen, dat het aangeschafte aantal 
materialen op dit moment niet langer toereikend is voor de behoefte aan deze service. In totaal zijn 
gedurende het gehele jaar 27 materialen uitgeleend, waarvan het grootste gedeelte werd uitgeleend 
in de tweede helft van het verenigingsjaar. Naar aanleiding van deze stijgende vraag beschouwt het 
bestuur de leenservice als een succes. Wel zou zij het VIIIe bestuur willen adviseren om het aantal 
materialen van de leenservice uit te breiden, indien zij door wenst te gaan met het aanbieden van 
deze dienst.  
 

2. Literatuur   
In november gaat het bestuur in overleg met Studystore, om zo de mogelijkheid te bespreken om 
zowel tweedehandsboeken te kopen als te verkopen via de webshop. Naar aanleiding van de 
uitkomsten van dit gesprek zal de tweedehands boekverkoop al dan niet worden geïmplementeerd op 
de website. Daarnaast wordt de mogelijkheid tot het laten bezorgen van boeken op de SPiN -kamer 
onder de aandacht gebracht. Bovendien wordt via de webshop additionele literatuur aangeboden, en 
wordt naar aanleiding van de najaarsenquête de verstrekking van samenvattingen heroverwogen.  
 
Zoals reeds is vermeld in het secretarieel halfjaarverslag van maart 2015, bleek het aanbieden van 
tweedehands boeken via de boekenwebshop tijdens het gevoerde gesprek in januari nog niet 
mogelijk. Inmiddels is Studystore bezig met het implementeren van deze optie. Wanneer deze 
functie gereed zal zijn, is tot op heden onbekend en hier kan he t VIIe bestuur helaas geen invloed op 
uitoefenen. Zij raadt het VIIIe bestuur aan om hiernaar te blijven informeren. 
 
Gedurende het afgelopen jaar is het bezorgen van boeken op de SPiN-kamer meerdere malen onder 
de aandacht gebracht via Facebookpromotie. Bovendien is deze mogelijkheid benadrukt op de 
startpagina van de boekenwebshop. Hoewel er aan het begin van het jaar weinig gebruik werd  
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gemaakt van deze mogelijkheid, is dit gebruik in de loop van het jaar steeds verder toegenomen.  Het 
VIIe bestuur raadt het VIIIe bestuur daarom aan deze mogelijkheid te blijven promoten. 
 
Aan het begin van het tweede semester heeft de commissaris onderwijs van het bestuur zich 
gebogen over de samenstelling van een boekenlijst met additionele literatuur. Deze lijst is i n februari 
gepubliceerd en bevat boeken die zijn aangeraden door docenten van verschillende vakken. Tot op 
heden zijn er nog weinig boeken besteld uit deze lijst. Wel gaf bijna de helft (46,6%) van de 
studenten in de halfjaarlijkse enquête aan dat zij interesse zouden hebben in additionele literatuur. 
Het bestuur gaat er daarom vanuit dat de bekendheid van deze service nog moet groeien onder 
leden en dat de verkoop van deze boeken in het komende jaar zal stijgen. Zij raadt het VIII e bestuur 
aan om de additionele literatuur in het aankomende jaar goed te promoten. 
 
Naar aanleiding van de resultaten van de najaarsenquête heeft het bestuur verschillende 
mogelijkheden afgewogen voor het verstrekken van samenvattingen via de website. Na interne 
evaluatie beschouwt zij het wijzigen van de huidige samenvattingen-pagina naar een wiki als de 
beste oplossing. Voor verdere informatie hierover verwijst het bestuur u door naar 3.2.2 ‘Website’.  
 
Tot slot is in het afgelopen jaar ook het boek voor de decentrale selectie verkocht via de 
boekenwebshop. In totaal hebben 68 deelnemers aan de decentrale selectie hun boek via SPiN 
besteld. Hoewel tijdens de decentrale selectieprocedure van het aankomende jaar geen boek zal 
worden gebruikt, en deze actie in het komende verenigingsjaar daarom niet herhaald kan worden, 
heeft het bestuur de verkoop positief geëvalueerd.  

3.1.2 Betrokkenheid naar leden 
 

1.  Onderwijsvervanging voor SPiN-activiteiten. 
Leden ondervinden vaak problemen door het missen van delen van het onderwijsprogramma, 
wanneer zij willen deelnemen aan SPiN-activiteiten. Om een oplossing te vinden voor deze 
problemen, gaat het VIIe bestuur in overleg met het Onderwijsinstituut (OWI). Dit met als doel voor 
januari een regeling vast te stellen die in het studiejaar 2015-2016 van kracht gaat. 
 
Zoals reeds vermeld in het secretarieel halfjaarverslag van 3 maart 2015 is het VII e bestuur bij het 
OWI nagegaan wat de opties zijn voor het vinden van een regeling omtrent het missen van delen van 
het studieprogramma. Omdat docenten momenteel zelf mogen bepalen hoe zij dergelijke problemen 
binnen een vak aanpakken, en hierbij geen uitzondering willen maken voor SPiN-activiteiten, heeft 
dit echter niet geleid tot een oplossing. Het bestuur heeft daarom al snel moeten concluderen dat 
een dergelijke regeling in haar verenigingsjaar niet getroffen zal kunnen worden. 
  

2. Acties rond tentamens 
Het bestuur gaat per tentamenperiode alle jaarlagen één keer langs ter uitbreiding van de acties rond 
de tentamens. Zij werkt hierbij samen met de leden van de Actiecommissie. Daarnaast zal het bestuur 
SPiN-leden de mogelijkheid bieden om na bepaalde tentamens stoom af te blazen in de vorm van 
after-tentamenborrels in een café op de universiteit. Op deze borrels hebben studenten de 
mogelijkheid klachten te uiten en/of opmerkingen te maken over het tentamen, die het bestuur door 
zal geven aan de opleidingscommissie (OLC) van Psychologie. De after-tentamenborrels vinden ten 
minste één keer per tentamenperiode plaats. 
 
In het afgelopen jaar is het VIIe bestuur bij iedere jaarlaag ten minste één keer langs geweest per  
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tentamenperiode. Hierbij zijn snoepjes en SPiN-kortingsflyers uitgedeeld bij de ingang van de 
tentamenzalen.  
De Actiecommissie heeft de voorbereidingen op zich genomen, met uitzondering van de ui tdeelactie 
van de kortingsflyers welke door het bestuur zelf is voorbereid. Bij het plaatsvinden van de acties 
werden deze door verschillende studenten openlijk gewaardeerd. Uit de resultaten van de 
halfjaarlijkse enquête bleek echter dat veel mensen (64,21%) niet wisten van het bestaan van de 
tentamenacties. Het bestuur heeft hieruit geconcludeerd dat de acties niet als zodanig herkend 
werden en heeft voor de laatste actie haar herkenbaarheid vergroot door meer tentamenzalen te 
bezoeken en in SPiN-kleding gekleed te gaan. Zij raadt aan om deze acties het aankomende 
verenigingsjaar door te zetten en te blijven letten op het vergroten van de herkenbaarheid.  
 
Tevens heeft het bestuur in het afgelopen jaar voor iedere jaarlaag één of meerdere after-
tentamenborrels georganiseerd. Helaas heeft zij moeten constateren dat deze niet altijd goed 
werden bezocht. Voor tips over het vergroten van het succes van de borrels is het bestuur te rade 
gegaan bij Synergy (de studievereniging van Bedrijfskunde). Deze vereniging organiseert al jaren 
succesvolle after-tentamenborrels. Synergy adviseerde het bestuur onder andere om de planning van 
de borrels goed af te stemmen op de tentamenplanning van de betreffende jaarlaag. Dit leverde in 
de daarop volgende tentamenperiode een iets hogere opkomst op, hoewel het bestuur van mening 
is dat er nog steeds veel ruimte is voor verbetering. Het VIIe bestuur raadt het VIIIe bestuur aan om 
de borrels in het aankomende jaar door te zetten zodat het concept de tijd krijgt om te groeien. Op 
deze manier kan worden gekeken of after-tentamenborrels ook onder psychologiestudenten een 
succes kunnen worden.  

 
3.1.3 Transparantie 
 

1. Inzicht in de vereniging 
Op de website wordt er ruimte besteed aan het verschaffen van meer inzicht in de vereniging.  
Daarnaast wordt hier de geschiedenis van SPiN uitgelicht. Het bestuur stelt zich hiermee ten doel dat 
leden op de website een duidelijk overzicht kunnen vinden van de achtergrond van SPiN en haar 
verhoudingen met andere organen binnen de universiteit. 
 
Naar aanleiding van dit idee is aan het begin van dit verenigingsjaar een nieuwe pagina gecreëerd, 
waarop aandacht wordt besteed aan de geschiedenis en structuur van SPiN. Voor deze pagina is  aan 
één van de leden van het oprichtingsbestuur gevraagd om een stuk te schrijven over de oprichting 
van SPiN. Dit stuk is in februari op de website geplaatst. Daarnaast is in april een schema aan de 
website toegevoegd, waarop de belangrijkste organen van SPiN worden toegelicht, alsmede een 
aantal belangrijke organen waarmee de vereniging in verbinding staat. 
 

2. Benadrukken van inspraak van de leden 
De blauwe bus naast de deur van de SPiN-kamer zal als ideeën- en klachtenbus gaan fungeren. Een 
andere bus dient in het vervolg als brievenbus voor SPiN. De voor SPiN relevante klachten en ideeën 
worden vervolgens op anonieme wijze besproken tijdens de eerstvolgende ALV. Daarnaast stelt het 
bestuur zich ten doel om de opkomst bij de ALV’s te verhogen. Daarom wordt het onderwerp ALV 
opgenomen in de najaarsenquête. Bovendien wordt een aantal andere handelingen ondernomen om 
de opkomst bij de ALV’s te verhogen. Zo wordt de ALV tijdens de eerste vergadering van elke  
commissie onder de aandacht gebracht door de commissiebegeleider, wordt de commissie gewezen 
op de Actieve Ledenhandleiding, wordt aan het takenpakket van de voorzitter toegevoegd dat deze 
verantwoordelijk is voor de aanwezigheid van ten minste één persoon uit de commissie bij de ALV,   
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neemt de voorzitter standaard het punt ‘ALV’ op in de agenda, zal de uitnodiging voor de ALV’s 
worden aangepast met het programma Mailchimp en wordt tijdens de ALV bij aanvang van elk nieuw 
agendapunt een korte inleiding gegeven over het betreffende onderwerp.  
 
Zoals reeds vermeld in het secretarieel halfjaarverslag, is het slot op de blauwe brievenbus naast de 
deur van de SPiN-kamer gerepareerd en voorzien van het label ‘ideeën- en klachtenbus’. De ideeën- 
en klachtenbus is onder de aandacht gebracht bij leden door middel van promotie via Facebook. In 
november heeft het bestuur contact opgenomen met het Universitair Vastgoedbedrijf (UVB) voor het 
laten plaatsen van een brievenbus in de deur van de SPiN-kamer. Na een eerdere toezegging te 
hebben gekregen, bleek het plaatsen van een brievenbus in de deur van de SPiN -kamer toch niet 
mogelijk. Tot op heden is er daarom geen brievenbus aanwezig en wordt de ideeën- en klachtenbus 
tevens gebruikt voor sporadische post. Wel heeft het UVB aangegeven dat zij voor SPiN een extra 
brievenbus wil plaatsen naast de deur. Het VIIe bestuur raadt het VIIIe bestuur aan om van dit aanbod 
gebruik te maken. 
 
Aan het begin van het jaar zijn alle in het beleid genoemde aanpassingen doorgevoerd, die waren 
bedoeld om de opkomst bij de ALV's te verhogen. Zo is zowel tijdens de eerste vergadering van elke 
commissie als tijdens de plenaire inwerking voor voorzitters het belang van aanwezigheid op de 
ALV’s en de verantwoordelijkheid van de voorzitter hierbij besproken. Daarnaast is in de Actieve 
Ledenhandleiding een stuk toegevoegd over de ALV’s en heeft een gedeelte van de commissies het 
punt ALV opgenomen in hun agenda. Bovendien is voor alle ALV’s die plaatsvonden vanaf 15 
december een uitgebreide ALV-uitnodiging verstuurd, welke is gemaakt met Mailchimp. Tijdens alle 
ALV’s is ieder agendapunt bovendien kort ingeleid. Daarnaast is, zoals vermeld in het beleid, het 
onderwerp ALV toegevoegd aan de in oktober afgenomen najaarsenquête. De resultaten van deze 
enquête lagen in lijn met de op dat moment reeds doorgevoerde wijzigingen, er zijn daarom geen 
verdere aanpassingen gemaakt aan de ALV's gedurende het jaar. Het bestuur heeft gemerkt dat de 
opkomst tijdens de ALV’s in het afgelopen jaar daadwerkelijk is gestegen en heeft van haar leden 
bovendien positieve reacties ontvangen op het verloop van de ALV’s. Zij is daarom tevreden met de 
gedane aanpassingen en raadt het VIIIe bestuur aan om bovengenoemde werkwijze aan te houden.  
 

3. Personalisering 
Het bestuur wil zich van een meer persoonlijke kant laten zien. Dit zal worden vormgegeven met een 
bestuursblog op de website, waarin maandelijks door één bestuurslid of commissie een verhaal wordt 
geschreven met een persoonlijk karakter. 
 
Van 1 oktober 2014 tot en met 31 september 2015 is door ieder lid van het VII e bestuur een 
bestuursblog geschreven. Bovendien zal de blog van september worden geschreven door het VIIIe 

bestuur. Deze blogs zijn terug te vinden onder het kopje ‘bestuur’ op de website van SPiN. In hun 
blog beschrijven bestuursleden waar zij zich in de afgelopen maand mee bezig hebben gehouden. In 
de halfjaarlijkse enquête kwam naar voren dat slechts een klein gedeelte van de leden (13,6%) op de 
hoogte was van het bestaan van de blogs. Het bestuur heeft naar aanleiding hiervan besloten de 
promotie van de blogs te intensiveren door hiervan een preview op Facebook te plaatsen. Zij 
verwacht dat met het veelvuldig toepassen van deze vorm van promotie de bekendheid van de blogs  
zal vergroten, alsmede het aantal lezers hiervan. Indien het VIIIe bestuur ervoor kiest om met de 
bestuursblogs door te gaan, raadt het VIIe bestuur aan om bovengenoemde vorm van promotie door 
te zetten, al dan niet te intensiveren. 
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3.2 Modernisering 

 
3.2.1 Ledenbestand 
Het VIIe bestuur zal in het aankomende jaar overstappen op een nieuw ledenbestand, waardoor het 
actueel houden van het ledenbestand gemakkelijker en efficiënter wordt en de kans op fouten wordt 
verkleind. Naast het vergroten van de werkefficiëntie biedt een nieuw ledenbestand ook voordelen 
voor de contributie-inning. Met het advies van het VIe bestuur in haar achterhoofd, zal het VIIe bestuur 
dit jaar voor een nieuw programma kiezen en dit programma implementeren.  
 
Naar aanleiding van het advies van het VIe bestuur, heeft het VIIe bestuur ervoor gekozen om het 
ledenbestand onder te brengen in Conscribo. Dit is het programma waarin tevens de boekhouding is 
ondergebracht. Het ledenbestand is in mei in Conscribo geïmplementeerd. Na de implementatie 
hebben zich echter een aantal problemen voorgedaan. Zo werkte de koppeling tussen het 
ledenbestand op de website en het ledenbestand in Conscribo niet goed, waardoor leden die zich op 
de website hadden ingeschreven als lid niet automatisch aan het ledenbestand in Conscribo werden 
toegevoegd. Dit probleem is in september verholpen. De nieuwe leden die zich voor die tijd op de 
website hadden ingeschreven en dus nog niet in Conscribo stonden, zijn door Dualbrands 
geïmporteerd in Conscribo. De leden die zich aan het einde van het verenigingsjaar hebben 
uitgeschreven als lid staan echter ook nog in het ledenbestand in Conscribo. Daarom zal het 
ledenbestand van de website opnieuw geïmporteerd worden in Conscribo, zodat het VIIIe bestuur 
verder kan met een zo actueel mogelijk ledenbestand. 
 
Omdat bovengenoemde problemen zich nog in september voordeden, kon er niet meer worden 
geëvalueerd of het actueel houden van het ledenbestand daadwerkelijk gemakkelijker en efficiënter 
wordt en de kans op fouten daadwerkelijk wordt verkleind. Het VII e bestuur heeft aan het VIIIe 
bestuur doorgegeven dat het belangrijk is dit te doen, vooral na periodes waarbij er grote 
veranderingen in het ledenbestand optreden (zoals na de contributie-inning of de uitschrijfperiode). 
Daarnaast geeft het VIIe bestuur aan het VIIIe bestuur mee dat het belangrijk is om direct na hun 
contributie-inning een evaluatie te houden, waarbij er wordt gekeken of zich door de overstap naar 
Conscribo inderdaad minder fouten voordoen.  
 
3.2.2 Website 
Het VIIe bestuur heeft zich dit jaar ten doel gesteld om de website van SPiN verder te ontwikkelen wat 
betreft structuur en gebruiksvriendelijkheid. Zo wordt de indeling van de website herzien en zullen 
belangrijke documenten overzichtelijk worden weergegeven. Daarnaast zal het bestuur er in het 
aankomende verenigingsjaar voor zorgen dat actieve leden een apart platform op de website kan  
worden geboden. Tot slot zal informatie over de vereniging overzichtelijk op de website worden 
weergegeven en wordt een deel van de website ook in het Engels beschikbaar.  
 
Alle aanpassingen aan de website die het VIIe bestuur aan het begin van het jaar voor ogen had zijn 
doorgegeven aan de webmasters en helemaal doorgevoerd. Zo is de indeling van de  
website aanpast, zijn er nieuwe pagina’s toegevoegd waar onder andere informatie over  
de vereniging is ondergebracht en is er een aparte pagina aangemaakt voor de actieve leden. Tot slot 
is er een aparte pagina ontwikkeld voor de internationale studenten. Meer informatie hierover kunt 
u terug vinden onder 3.3.1 ‘Internationalisering’. 
 
Naast de bovengenoemde aanpassingen aan de website is naar aanleiding van de halfjaarlijkse 
enquête de samenvattingen-pagina op de website geëvalueerd. Naar aanleiding van deze evaluatie  
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heeft het bestuur geconcludeerd dat zij het wijzigen van de huidige samenvattingen-pagina in een  
aanpasbare samenvattingen-wiki als beste oplossing beschouwt. De verschillende mogelijkheden en 
de kosten hiervoor zijn opgevraagd bij Dualbrands en om financiële redenen doorgegeven aan het 
VIIIe bestuur. Daarnaast is er gekeken naar de mogelijkheid om de vraag naar en het aanbod van 
meeloopdagen met alumni op de website te integreren. Ook deze mogelijkheid en de daarbij 
behorende kosten zijn doorgegeven aan het VIIIe bestuur.  
 
3.2.3 Computers 
In oktober zal het bestuur drie nieuwe computers aanschaffen en daarmee een tweejaarlijks 
wisselend systeem introduceren. Het bestuur acht het bovendien van belang dat één van deze 
computers geschikt is voor media-bewerking. Zij schaft daarom in het aankomende jaar, naast twee 
standaard computers, één mediacomputer aan.   
  
Het VIIe bestuur heeft in het begin van haar verenigingsjaar twee nieuwe standaard computers en 
één voor mediabewerking geschikte computer aangeschaft. De mediacomputer is vooral door de 
mediacommissie en het bestuur regelmatig gebruikt om promotiefilmpjes en posters te ontwerpen.  
De aanschaf van de nieuwe computers is gebeurd in het kader van een nieuw wisselsysteem, waarbij 
het VIIe bestuur heeft voorgesteld om tweejaarlijks drie nieuwe computers aan te schaffen. Het VIIIe 
en het IXe bestuur wacht de taak om dit systeem in de komende jaren te gaan evalueren.   
Naast het aanschaffen van drie nieuwe computers heeft het bestuur de overgebleven oude 
computers geformatteerd. Zij zal deze in een goed functionerende staat overgeven aan het VIIIe 
bestuur. 
  
3.2.4 Cloud-service 
 Om efficiëntieproblemen te voorkomen en samenwerking in documenten mogelijk te maken zal het 
bestuur in het verenigingsjaar 2014/2015 overstappen naar de online cloud-service ‘Microsoft One 
Drive’. 
  
Om verschillende functionaliteitsproblemen op het gebied van dataopslag op te lossen is het bestuur 
in het begin van haar verenigingsjaar overgestapt van het gebruik van de bestuursschijf naar een 
online cloud-service. Zoals verwacht heeft dit procedurele verbeteringen opgeleverd: bestuursleden 
zijn flexibeler in het oproepen en gezamenlijk werken aan documenten.  
  
3.2.5 Mediascherm 
In de context van een uitgebreidere promotie van haar activiteiten heeft het bestuur besloten om een 
mediascherm aan te schaffen. Het mediascherm wordt in het aankomende jaar op verschillende 
manieren gebruikt, zoals bijvoorbeeld voor het promoten van eigen activiteiten, de presentatie van 
foto's van afgelopen activiteiten en als medium voor sponsoren om advertenties te kunnen laten zien.  
  
In november heeft het VIIe bestuur een mediascherm aangeschaft. Deze is tot op heden voor 
verschillende doeleinden gebruikt. Op het mediascherm zijn met name foto’s van afgelopen 
activiteiten, posters van toekomstige activiteiten en advertenties van externe partners getoond.  Het 
mediascherm is over het algemeen positief bevallen. Wel merkte het bestuur op dat het aanzetten 
van het scherm regelmatig werd vergeten. Als oplossing hiervoor heeft zij een HDMI kabel 
aangeschaft, die één van de computers rechtstreeks met het mediascherm verbindt.  Op deze manier 
wordt het mediascherm automatisch aangezet bij het aanzetten van de desbetreffende computer. 
Het bestuur verwacht dat bovengenoemd probleem hiermee wordt verholpen.  
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3.3 Internationalisering en integratie 

3.3.1 Internationalisering 
 

1. Buddyproject 
Het bestuur gaat in oktober in gesprek met de afdeling Internationalisering van het OWI, om nieuwe 
mogelijkheden te inventariseren en manieren te bedenken om internationalisering binnen SPiN te 
stimuleren. Aan de hand van de uitkomsten van dit gesprek zal in februari het buddyproject dan wel 
een alternatief project van start gaan.  
 
Na overleg met het OWI in oktober 2014 is in februari 2015 de Internationaliseringscommissie  
opgestart. Naar aanleiding van verschillende brainstormsessies met het OWI werd besloten tot het 
houden van informatiebijeenkomsten over de inhoud van het project vooraf en tot het organiseren 
van een kennismakingsborrel waar studenten elkaar konden leren kennen alvorens zich op te geven 
voor het buddyproject. De goede samenwerking met het OWI vormde hierbij een waardevolle 
toevoeging voor SPiN: het buddyproject werd in verschillende voorlichtingen over studeren in het 
buitenland actief door hen gepromoot. De commissie heeft na de kennismakingsborrel verschillende 
internationale studenten gekoppeld aan Nederlandse studenten en voor deze koppels vervolgens 
twee activiteiten georganiseerd. Hoewel de opkomst bij beide activiteiten wat tegenviel, reageerde 
het kleine aantal deelnemers positief op zowel het project als de georganiseerde activiteiten. Het 
bestuur is van mening dat met bovengenoemde aanpak een goede nieuwe start is gemaakt met het 
buddyproject en zij raadt het VIIIe bestuur aan om dit project door te zetten. Hierbij adviseert zij het 
VIIIe bestuur om zo vroeg mogelijk te starten met het project en er op deze manier voor te zorgen dat 
internationale studenten direct na aankomst in Nijmegen bij SPiN worden betrokken.  
  

2. Engelstalig activiteitenaanbod 
In het aankomende jaar zullen ten minste drie Engelstalige activiteiten worden georganiseerd door 
verschillende studiegerelateerde commissies. In dit kader zal in elk geval één lezing en één training in 
het Engels worden gegeven. Daarnaast zal tijdens de Bedrijvendag één lezing per ronde in het Engels 
worden aangeboden. 
 
De eerste Engelstalige activiteit was een lezing die plaatsvond in januari. Deze werd verzorgd door 
een goed Engelssprekende spreker en trok een aantal internationale  studenten. De Engelstalige 
training, welke plaats had moeten vinden in september, is helaas afgelast door een te laag aantal 
bezoekers.  
De derde Engelstalige activiteit betrof de Bedrijvendag: het doel hierbij was om tijdens iedere ronde 
één Engelse lezing beschikbaar te stellen. Hoewel hiermee in eerste instantie rekening was 
gehouden, bracht het noodgedwongen verplaatsen van de bedrijvendag naar de avond 
moeilijkheden met zich mee. Twee Engelssprekende sprekers waren in de avonduren niet 
beschikbaar en twee Engelstalige lezingen kwamen daarom te vervallen. Op de uiteindelijke 
Bedrijvenavond kon daarom slechts één Engelstalige lezing worden bijgewoond. Het bestuur heef t er 
naar aanleiding van deze omstandigheden voor gekozen om deze activiteit niet als Engelstalig te 
promoten. 
 

3.  Tweetalige website 
Het bestuur zal in het aankomende jaar de belangrijkste onderdelen van de website vertalen naar het 
Engels. 



    
 
   Secretarieel Jaarverslag 2014-2015 

Studievereniging Psychologie in Nijmegen  Montessorilaan 3 15 

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

 
Het VIIe bestuur heeft aan de website een Engelstalige pagina toegevoegd, waarop belangrijke 
informatie voor internationale studenten wordt weergegeven. Zij kunnen op deze pagina onder 
andere informatie vinden over SPiN, lidmaatschap, boekenverkoop en voor hen interessante 
aankomende activiteiten. De boekenwebshop is tevens naar het Engels vertaald, waardoor 
internationale studenten ook hun boeken bij SPiN kunnen bestellen.  
Hoewel haar doelstelling was om de Engelstalige pagina in april beschikbaar te stellen, is dit in 
verband met onvoorziene drukte pas later gebeurd. Desondanks is deze momenteel beschikbaar en 
gereed voor gebruik. 

3.3.2 Integratie 
Het bestuur vraagt in de najaarsenquête onder andere naar de behoefte van de Duitse leden op het 
gebied van activiteiten, zowel op sociaal gebied en als aanvulling op hun studie. Naar aanleiding van 
de resultaten van deze enquête wordt er een activiteit georganiseerd ten behoeve van de bevordering 
van de integratie tussen Duitse en Nederlandse leden. Ook de in het afgelopen jaar succesvol 
gebleken activiteit rond de Duitse taalcursus zal dit jaar weer worden georganiseerd. 
 
De najaarsenquête is voor de kerstvakantie afgenomen en geanalyseerd. De resultaten van deze 
enquête zijn uitgebreid besproken tijdens de ALV van 15 december 2014. Uit de enquête bleken geen 
duidelijke voorkeuren van Duitse studenten, waardoor de Integratiecommissie naar eigen inzicht een 
activiteit heeft voorbereid. Deze activiteit betrof een Diner Rouler, waarbij korting werd verleend aan 
Nederlands-Duitse koppels. Helaas is deze activiteit door te weinig inschrijvingen geannuleerd. Zoals 
in het secretarieel halfjaarverslag vermeld, heeft het bestuur in de halfjaarlijkse enquête nogmaals 
gevraagd naar de voorkeuren en behoeftes van Duitse studenten betreffe nde de activiteiten van 
SPiN. Ondanks het feit dat Duitse studenten specifiek om hun mening werd gevraagd, kwamen ook 
naar aanleiding van deze enquête geen duidelijke verschillen of specifieke voorkeuren naar voren.                                                                              
 
De activiteit rond de taalcursus vond plaats op 16 juli 2015. Met 91 deelnemers beschouwt het 
bestuur deze activiteit als een groot succes. Hoewel de activiteit toegankelijk was voor alle 
taalcursisten, was een deel van het programma wel degelijk specifiek ingericht voor aankomende 
psychologiestudenten. Na dit informatieve deel volgde een etentje en de avond werd afgesloten met 
een kroegentocht en rondleiding door Nijmegen. De activiteit is niet formeel geëvalueerd, maar het 
bestuur heeft naar aanleiding van deze avond vele positieve reacties vernomen. Zij adviseert het VIIIe 

bestuur dan ook om deze activiteit in het aankomende jaar opnieuw te organiseren. 
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3.4 Extern Beleid 
 
3.4.1 Sponsoring 
 Het VIIe bestuur gaat zich dit jaar wederom inzetten om €3500,- sponsorgeld te acquireren, waarvan 
€3000,- verkregen wordt via het vaste hoofdsponsorcontract met Café Van Buren. Het resterende 
bedrag valt onder algemeen sponsorgeld. De nadruk zal, naast het acquireren van €500,- aan 
algemeen sponsorgeld, bovendien liggen op het verschaffen van indirecte sponsoring.  
 
Het VIIe bestuur heeft tot op heden slechts €1500,- mogen ontvangen uit het hoofdsponsorcontract 
met Café van Buren. Ze zal ervoor zorgen dat de resterende €1500,- zo snel mogelijk worden 
ontvangen.  
Naast het bedrag uit het hoofdsponsorcontract heeft het bestuur, in samenwerking met de 
acquisitiecommissie, €835,- aan algemeen sponsorgeld weten te acquireren. Dit bedrag komt voort 
uit samenwerkingen met verschillende partijen, zoals niet-studiegerelateerde vacatures, rijscholen 
en bijlespartners. Het bestuur heeft daarmee het doel behaald dat zij in haar beleidsplan heeft 
vastgelegd. Naast het acquireren van vaste bedragen heeft het bestuur verschillende materialen 
weten te verkrijgen. Voorbeelden hiervan zijn diverse goodiebag spullen en diverse toevoegingen 
voor de SPiN-kamer, zoals bordspellen. 
 

1. Hoofdsponsor 
Om een grotere hoeveelheid leden en externe bezoekers op de SPiN-feesten te bereiken worden deze 
in het verenigingsjaar 2014-2015 in de Drie Gezusters gehouden. Om een zo goed mogelijk nieuw 
hoofdsponsorcontract af te sluiten, start het VIIe bestuur hiervoor in oktober een taskforce op. Deze 
taskforce zal een contractvoorstel opstellen, welke in maart 2015 aan de ALV wordt gepresenteerd.  
 
In het verenigingsjaar 2014-2015 zijn de SPiN-feesten verhuisd naar de Drie Gezusters. Dit is goed 
bevallen: met name de verhoging in het aantal externe bezoekers heeft het bestuur positief 
geëvalueerd. 
Aangezien het hoofdsponsorcontract met Café van Buren aan het einde van dit verenigingsjaar is 
verlopen, heeft het bestuur een taskforce opgestart die op zoek is gegaan naar een nieuwe 
hoofdsponsor. Vanwege een vertraagd opstartproces, maar vooral vanwege de lange reactietijden 
van externe partners, is het contractvoorstel pas tijdens de Algemene Ledenvergadering van 07-09-
2015 gepresenteerd en ingestemd door de ALV. Met ingang van 1 oktober 2015 worden Stadscafé de 
Waagh, Café de Fuik en Bascafé de nieuwe hoofdsponsoren van SPiN. Daarnaast is er een 
feestcontract afgesloten met de Drie Gezusters, wat betekent dat hier in het aankomende jaar zes 
feesten worden georganiseerd. 
  

2. SPiN-korting 
 Het VIIe bestuur gaat zich inzetten om het concept van de SPiN-korting uit te breiden. Er zal actief 
worden gezocht naar ten minste vijf nieuwe samenwerkingen. Het bestuur wil het concept van de 
SPiN-korting meer onder de aandacht brengen door dit concept actiever te promoten, mede door een 
flyer te ontwikkelen met informatie over de kortingen en de kortingspartners. 
  
Het bestuur heeft in het afgelopen jaar de SPiN-korting vernieuwd door zowel nieuwe 
samenwerkingen aan te gaan, als door deze beter onder haar leden te promoten. In het 
halfjaarverslag heeft het bestuur vastgelegd dat ze, naast het zoeken van vijf nieuwe 
samenwerkingen, twee kortingsflyers onder de leden zal uitdelen. Dit doel is helaas niet behaald. Het 
bestuur is vijf nieuwe samenwerkingen aangegaan met verschillende partners, maar heeft de eerste  
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kortingsflyer pas in juli aan SPiN-leden uitgedeeld. De tweede kortingsflyer zal door het VIIe bestuur 
niet meer worden uitgebracht. Momenteel kan er nog niet worden geconstateerd of dit tot een 
verhoogd gebruik van de SPiN-korting heeft geleid. Het bestuur zal daarom aan haar opvolgers 
meegeven om dit in de halfjaarlijkse enquête te evalueren en hieruit conclusies te trekken omtrent 
een vervolg van de SPiN-korting. 
  
3.4.2 Vacatures 
 Het VIIe bestuur wil zich dit jaar richten op het aanbieden van ten minste drie vacatures per domein 
binnen de bachelor Psychologie. Hiertoe wordt de Acquisitiecommissie gevraagd om wekelijks twee 
potentiële werkveldpartners te benaderen. Om het aanbod van vacatures op de website actueel te 
houden, wil het bestuur duidelijke afspraken maken met partners met betrekking tot de looptijd van 
vacatures op de website. Om haar leden de mogelijkheid te bieden om op de hoogte te blijven van 
nieuwe vacatures gaat het bestuur een optie implementeren waarmee leden zich op de vacature-
pagina kunnen abonneren en een e-mail ontvangen, zodra een nieuwe vacature wordt geplaatst. 
  
In het verenigingsjaar 2014-2015 zijn er 16 nieuwe vacatures op de SPiN-website geplaatst. Hiervan 
vallen er negen onder het domein persoon, vier onder het domein gedrag en drie onder het domein 
brein. De acquisitiecommissie heeft hierbij een belangrijke rol gespeeld: zij heeft wekelijks ten minste 
twee partners uit het werkveld benaderd. Vacatures voor het domein brein bleken echter lastig 
verkrijgbaar. Om studenten een beeld te geven van de actualiteit van de vacature is bij alle vacatures 
de datum van plaatsing toegevoegd. Naast het plaatsen van nieuwe vacatures is er een subscribe-
functie toegevoegd aan de vacaturepagina. Studenten kunnen zich sinds april abonneren op nieuwe 
vacatures en ontvangen een bericht, op het moment dat er een nieuwe vacature wordt toegevoegd. 
Momenteel zijn er 14 personen geabonneerd op nieuwe vacatures. Het bestuur verwacht dat dit 
komt door de geringe bekendheid. De subscribe-functie is tot op heden slechts één keer op zowel 
facebook als tijdens een collegepraatje genoemd. Het VIIe bestuur adviseert het VIIIe bestuur om deze 
functie in het komende jaar opnieuw onder de aandacht te brengen. 
 
3.4.3 Andere verenigingen 
Het VIIe bestuur stelt zich ten doel om minimaal één van de SPiN-feesten in het aankomende jaar te 
organiseren in samenwerking met een andere (studie)vereniging. Ook zal het bestuur in gesprek gaan 
met TOEP om in het aankomende jaar een gunstige samenwerking te bewerkstelligen. 
 
In het afgelopen jaar is het bestuur een aantal samenwerkingen aangegaan met de Juridische 
Faculteitsvereniging Nijmegen (JFV). Zo is in samenwerking met de JFV op 10 maart 2015 een 
RAGfeest georganiseerd en is op 26 mei 2015 een lezing georganiseerd samen met deze vereniging. 
Daarnaast heeft het bestuur verschillende andere verenigingen benaderd voor het gezamenlijk 
organiseren van een SPiN-feest. Helaas bleek dit in verband met lopende feestcontracten en drukke  
jaarplanningen van andere verenigingen een moeilijke opgave en is het bestuur er niet in geslaagd op 
dit gebied een samenwerking aan te gaan. 
 
Het contact met TOEP, de vereniging voor studenten Toegepaste Psychologie, is vanaf het begin van 
het verenigingsjaar moeizaam verlopen. Omdat TOEP zich nog in de opstartfase bevindt, heeft zij 
SPiN momenteel weinig te bieden en bestaat het lopende contact met deze vereniging voornamelijk 
uit het promoten van SPiN-activiteiten. Het bestuur heeft alle promotiemateriaal voor SPiN-lezingen 
en enkele andere studiegerelateerde activiteiten doorgestuurd naar TOEP, waarna TOEP dit 
promootte onder haar leden. Hoewel zij niet heeft kunnen vaststellen dat deze promotie tot een 
hogere opkomst van TOEP-leden heeft geleid, raadt zij het VIIIe bestuur aan om het contact met  
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TOEP te onderhouden. Dit doet zij in de hoop om op langere termijn wel een productieve en 
wederzijdse samenwerking aan te kunnen gaan met deze vereniging.  
 
3.4.4 Onderwijsinstituut 
 

1. Onderwijsrelevante activiteiten 
Dit jaar worden door een aantal commissies drie kernactiviteiten georganiseerd die wat betreft 
thema en datum zijn afgestemd op het studieprogramma, zoals samengesteld door het OWI.  
Aansluitend hierop worden docenten, evenals in het afgelopen jaar, benaderd met de vraag of zij 
bereid zijn tijdens hun colleges de aan hun vakgebied gerelateerde SPiN-activiteiten uit te lichten. 
 
Op 10 maart 2015 heeft de Training- en Infocommissie een training Rattenbrein Ontleden 
georganiseerd, aangesloten op de cursus ‘Inleiding Brein’. Aan de desbetreffende docent is 
bovendien gevraagd om deze activiteit te promoten tijdens haar college. Daarnaast is door de 
Lezingcommissie op 26 mei 2015 in samenwerking met de JFV een lezing over forensische psychiatrie 
en toerekeningsvatbaarheid georganiseerd, aangesloten op de cursus ‘Introductie in de 
Psychodiagnostiek’. De derde activiteit had een excursie moeten worden, georganiseerd door de 
Werkveldcommissie. Deze commissie ondervond echter veel moeilijkheden bij hun zoektocht naar 
geschikte excursies, het is daarom niet gelukt een excursie te organiseren die aansloot op een op dat 
moment lopende cursus. 
 

2. Doorstroom naar de master 
Het bestuur gaat in gesprek met verschillende masterverenigingen, om in samenwerking met hen 
meeloopdagen te organiseren voor SPiN-leden. Daarnaast wil het bestuur deze meeloopdagen op 
andere universiteiten mogelijk maken, zodat SPiN-leden een ruimere blik op hun mogelijkheden wordt 
geboden. Hierover gaat zij in gesprek met de andere studieverenigingen van Psychologie tijdens de 
bijeenkomsten van de Stichting Studieverenigingen Psychologie Nederland (SSPN).  
 
Zoals reeds vermeld in het secretarieel halfjaarverslag van 03 maart 2015, bleek het organiseren van 
meeloopdagen zoals het VIIe bestuur deze voor ogen had, helaas niet mogelijk. Daarom is besloten 
tot het organiseren van een proefstudeerdag in samenwerking met studievereniging HALO. Vanwege 
geringe beschikbaarheid van docenten en de moeizame communicatie tussen HALO en de 
coördinatoren van de masteropleiding Gezondheidszorgpsychologie, kon deze proefstudeerdag in 
het voorjaar helaas niet doorgaan. Het bestuur heeft daarom met HALO afgesproken dit idee over te 
dragen aan het VIIIe bestuur. Zij raadt het VIIIe bestuur aan om in het najaar alsnog deze 
proefstudeerdag te organiseren. Met tijdige promotie en benadering van docenten verwacht zij dat 
in het najaar van 2015 een succesvolle proefstudeerdag neergezet kan worden voor 
bachelorstudenten.  
Het organiseren van meeloopdagen op andere universiteiten is tevens besproken tijdens het SPPN. 
De zusterverenigingen waren echter niet geïnteresseerd in het gezamenlijk organiseren van 
meeloopdagen, dit heeft het bestuur dan ook niet kunnen realiseren.  

3.4.5 Alumni 
Het bestuur zal, op basis van een hernieuwd inschrijfformulier, twee bestanden aanmaken, waarin 
onderscheid wordt gemaakt tussen passieve en actieve alumni.  
Om de wederzijdse band tussen alumni en SPiN te versterken, organiseert het bestuur in het 
aankomende jaar twee keer een activiteit speciaal gericht op alumni. Bij de organisatie hiervan wordt 
een tweetal actieve alumni betrokken. Tot slot wil het bestuur de mogelijkheid bieden tot het 
organiseren van meeloopdagen voor studenten. SPiN vervult hierbij een koppelfunctie door het  
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contact tussen student en alumnus te initiëren.  
 
Zoals vastgelegd in haar beleid, heeft het VIIe bestuur een nieuw inschrijfformulier ontwikkeld om de 
drempel om alumnus te worden te verhogen en hierdoor de betrokkenheid van haar alumni te 
vergroten. Daarnaast is er aan reeds bestaande alumni gevraagd om hun alumni-status te 
actualiseren. Via de mail hebben alumni een formulier ontvangen waar zij aan kunnen hebben 
aangeven of zij actief of passief alumnus wilden worden. Aan de hand hiervan zijn twee 
alumnibestanden gemaakt. Actieve alumni zijn hierbij alumni die aangeven geïnteresseerd te zijn om 
uitgenodigd te worden voor activiteiten, de mogelijkheid te hebben om lezingen of trainingen te 
verzorgen, en/of op andere manieren een actieve bijdrage aan SPiN te willen leveren. Momenteel 
kent SPiN 89 actieve en 332 passieve alumni.  
In maart 2015 is de alumni-werkgroep opgestart, bestaande uit twee actieve alumni. Het bestuur 
heeft, in samenwerking met deze werkgroep, één activiteit voor alumni georganiseerd. De barbecue 
was goed bezocht en werd goed geëvalueerd door aanwezige alumni. Vanwege tijdgebrek is ervoor 
gekozen de tweede activiteit niet meer te organiseren. Er bestaat echter al een idee voor een 
formelere vervolgactiviteit, dat zal worden overgedragen aan het VIIIe bestuur. 
Daarnaast heeft het bestuur, zoals vastgelegd in haar beleid, een plan ontworpen omtrent de 
organisatie van meeloopdagen. Dit plan omvat het toevoegen van een aparte pagina voor 
meeloopdagen met alumni op de website. Hierop wordt een overzicht weergegeven van de actieve 
alumni en de sector waarin zij werkzaam zijn. Daarnaast wordt er weergegeven hoe er contact met 
hen opgenomen kan worden. Helaas paste dit plan niet meer binnen het, aan het begin van het jaar, 
begrote budget voor de website. Dit plan zal daarom worden doorgegeven aan het VIIIe bestuur. 

3.4.6 Promotie 
Het VIIe bestuur neemt de vormen van promotie zoals gehanteerd door het VIIe bestuur als leidraad 
voor haar manier van promoten. Daarnaast licht zij studiegerelateerde activiteiten uit op Bla ckboard. 
Naast het hanteren van deze vormen van promotie, voert het bestuur enkele aanpassingen door in de 
wijze waarop in het verleden jaar gepromoot is. Tevens intensiveert zij enkele vormen van promotie.  
 
Het VIIe bestuur heeft het promotieplan, geschreven door het VIe bestuur, als leidraad aangehouden 
voor haar verenigingsjaar. Er zijn zes collegepraatjes verzorgd, promotiemogelijkheden op 
Blackboard zijn vooral voor studiegerelateerde activiteiten aangehouden en ludieke promotie is 
voortdurend gestimuleerd door het bestuur. 
 

1. Promotie studiegerelateerde activiteiten 
Het VIIe bestuur zal in het aankomende jaar met name bij commissies die studiegerelateerde 
activiteiten organiseren, het belang van uitgebreide promotie benadrukken. Ook het gebruik van 
ludieke promotie wordt bij deze commissies gedurende het jaar meermaals benadrukt.  
  
Het VIIe bestuur heeft in het begin van het jaar opgemerkt dat de mogelijkheid tot ludieke promotie 
vooral door niet-studiegerelateerde commissies werd gebruikt. Hieruit werd het doel opgesteld om 
het gebruik van ludieke promotiemiddelen ook bij studiegerelateerde commissies meer te gaan 
stimuleren. Dit is met redelijk succes gebeurd: studiegerelateerde commissies hebben in het 
afgelopen jaar vijf keer gebruikt gemaakt van ludieke promotie. 
 

2. Promotieaanvragen 
 
Met het introduceren van een commissiejaarplanning verwacht het VIIe bestuur grote verbeteringen 
op het behalen van deadlines voor promotieaanvragen. Hierdoor wordt zowel een kwalitatieve als  
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kwantitatieve vooruitgang geboekt bij de productie van posters voor activiteiten. Zowel de deadlines 
voor reguliere als voor ludieke promotie worden meegenomen in de commissiejaarplanning. 
 
In het verenigingsjaar 2014-2015 heeft het bestuur een strakke tijdsplanning geïntroduceerd om 
ervoor te zorgen dat promotieaanvragen toekomstig betrouwbaarder en punctueler worden 
ingediend. Voor een verdere bespreking van de strakke tijdsplanning verwijst het bestuur naar 
paragraaf 3.5.1: ‘Strakke tijdsplanning’. 
 

3. Social Media 
Om de mogelijkheid leden direct voor evenementen uit te kunnen nodigen te herstellen, heeft het VII e 
bestuur in samenwerking met haar voorgangers een Facebook-groep gemaakt, waarvoor SPiN-leden 
in oktober een uitnodiging hebben ontvangen. Tevens wordt de bestaande koppeling tussen Facebook 
en Twitter in stand gehouden, zodat updates, die door middel van de Facebook pagina worden 
geplaatst, ook op Twitter terechtkomen. Naast Facebook en Twitter blijft het bestuur gebruik maken 
van LinkedIn. Zij zal dit gebruik bovendien intensiveren door hiermee met name het contact met haar 
alumni te onderhouden. 
  
Door het wegvallen van de Facebook-persoon heeft het VIIe bestuur in het begin van het jaar de 
mogelijkheid verloren om leden direct uit te nodigen voor evenementen. Een oplossing hiervoor 
werd gevonden in het aanmaken van een SPiN Facebook-groep. Hierdoor was het bestuur tot maart 
in staat om een groot deel van haar leden weer te kunnen uitnodigen voor haar evenementen. 
Vanwege de grootte van de groep is de mogelijkheid om groepsleden uit te nodigen voor 
evenementen echter verloren gegaan. Recentelijk zijn evenementen met de pagina aangemaakt en 
hebben bestuursleden zelf vrienden uitgenodigd voor SPiN-evenementen.  
Helaas bleek het door het wegvallen van de Facebook-persoon niet mogelijk om de Facebook-Twitter 
koppeling aan te houden. Dit omdat het niet mogel ijk is om de berichten van een Facebookpagina 
automatisch te plaatsen op Twitter. 
Het bestuur heeft in het afgelopen jaar nauwelijks gebruik gemaakt van LinkedIn. Dit omdat zij met 
Facebook een grotere hoeveelheid personen kon bereiken, ook wanneer het ging om contact met 
alumni. 
 

4. Banner 
Op initiatief van het VIe bestuur wordt er in het aankomende jaar bij de promotie van de SPiN-feesten 
gebruik gemaakt van een banner die wordt opgehangen bij het Erasmusgebouw. 
  
In december is de feestbanner voor het eerst opgehangen bij de Universiteitsbibliotheek. He t 
bestuur kan niet met volledige zekerheid constateren of dit daadwerkelijk tot een hoger aantal 
bezoekers heeft geleid. Echter, de hoeveelheid externe bezoekers bij SPiN-feesten lag in het 
afgelopen jaar gemiddeld hoger dan in het verenigingsjaar 2013-2014. 
 

5. Promotiefilmpjes 
Naast het ontwerpen van posters en flyers wil het VIIe bestuur in het aankomende jaar ook het 
creëren van promotiefilmpjes en aftermovies stimuleren. Het bestuur verzorgt hiernaast een training, 
die de hierin geïnteresseerde commissieleden een uitgebreide introductie op het gebruik van 
geavanceerde videobewerkingsprogramma’s biedt. 
  
Door zowel de mediacommissie als bestuursleden zijn er in het afgelopen jaar vijf promotiefilmpjes 
gemaakt ter promotie van verschillende activiteiten. 
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De training voor de mediacommissieleden is niet verzorgd. De reden hiervoor was dat  
geïnteresseerden al over voldoende kennis van het programma beschikten.  
 

6. Mediascherm 
Het VIIe bestuur heeft besloten in het aankomende jaar een televisiescherm aan te schaffen. Deze 
wordt onder andere gebruikt om aankomende SPiN-activiteiten te promoten. Op dit scherm kunnen  
posters, promotiefilmpjes en maandagenda’s worden getoond. Het bestuur verwacht hiermee 
activiteiten op een vrijblijvende manier extra te promoten.  
 
Het mediascherm is in november aangeschaft en werd gedurende het jaar gebruikt om posters en 
promotiefilmpjes aan bezoekers van de SPiN-kamer te presenteren. Voor een uitgebreidere evaluatie 
van het mediascherm verwijst het bestuur u door naar paragraaf 3.2.5 ‘Mediascherm’. 
 
3.4.7 Studystore 
Tijdens de ALV van 6 oktober 2015 werd gevraagd om een korte evaluatie van de samenwerking met 
Studystore. Hoewel dit punt niet staat opgenomen in het beleid, zal daarom hieronder een korte 
evaluatie volgen. 
 
Het contact met Studystore is in het afgelopen jaar over het algemeen goed verlopen. Wel heeft er 
een aantal keer een wisseling van contactpersoon plaatsgevonden, wat af en toe wat onduidelijkheid 
opleverde. Zo wist het bestuur regelmatig niet wie zij moest benaderen, omdat de vaste 
contactpersoon van Studystore enkele maanden afwezig was. Dit heeft, buiten een wat vertraagde 
communicatie, echter geen substantiële problemen opgeleverd.  
Hoewel het bestuur over het algemeen tevreden was met de samenwerking met Studystore, zou zij 
het VIIIe bestuur zeker adviseren om, met uitzicht op de afloop van het contract, ook bij andere 
aanbieders te informeren naar mogelijkheden tot samenwerking. Dit zodat voor de komende jaren 
een zo gunstig mogelijk contract kan worden afgesloten voor SPiN. Wel zou zij aanraden om de 
online boekenverkoop door te zetten, daar zij een terugkeer naar de boekenverkoop op de S PiN-
kamer om praktische redenen niet wenselijk acht. 
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3.5 Commissies 

3.5.1 Strakke tijdsplanning 
Het bestuur zorgt ervoor dat elke commissie een specifieke jaarplanning maakt, met daarin 
opgenomen de verschillende activiteiten en hun deadlines. Deze jaarplanning wordt bij voorkeur 
gemaakt in de vorm van een digitaal, aanpasbaar document. 
 
Uiteindelijk hebben alle commissies, hoewel vele later dan gepland, een specifieke jaarplanning 
gemaakt en gedeeld met hun commissiebegeleider. Deze planning is daarna gebruikt als 
geheugensteun voor de deadlines van de commissies. Het concept blijkt grotendeels goed te werken, 
al kan er aan de uitvoering nog veel verbeteren. Zo waren veel commissies dit jaar laat met het 
maken van deze planning en was ook de vorm van het document (digitaal of op papier) niet gelijk bij 
alle commissies. Hierdoor heeft deze jaarplanning niet bij iedere commissie evenveel opgeleverd. Het 
VIIe bestuur adviseert het VIIIe bestuur dan ook om meer nadruk te leggen op deze jaarplanningen bij 
commissies, mocht dit idee worden doorgezet. 

3.5.2 Functieverdeling 
Met behulp van de kennis van het voorgaande bestuur worden de voorzitters van de commissies 
aangewezen. De overige functies worden tijdens de eerste vergadering door de commissieleden zelf 
verdeeld. Het takenpakket van de voorzitter wordt dit jaar uitgebreid met de verantwoordelijkheid 
voor de aanwezigheid van tenminste één commissielid op iedere ALV, dan wel voor de afmelding van 
zijn/haar commissie bij onverhoopte afwezigheid van alle commissieleden. De commissaris 
communicatie zal dit jaar niet alleen verantwoordelijk zijn voor de promotie- en acquisitieaanvragen, 
maar voor de gehele promotie van de activiteiten van de commissie.  
 
Vrijwel alle commissievoorzitters zijn dit jaar aangewezen door het VIIe bestuur, inachtnemende het 
advies van het VIe bestuur. Het bestuur kijkt met tevredenheid terug op het hogere aantal bezoekers 
tijdens het grootste deel van de ALV’s in het afgelopen jaar en denkt deze aantallen deels te danken 
te hebben aan de ingevoerde aanwezigheids- en afmeldingsplicht voor commissies. Het is het 
bestuur opgevallen dat er veel actieve leden meerdere malen aanwezig zijn geweest tijdens ALV’s, 
wat er op lijkt te wijzen dat met deze regeling indirect ook de drempel om naar een ALV te komen is 
verlaagd. Ook heeft het bestuur meerdere malen van actieve leden vernomen dat zij de ALV leuk 
en/of interessant vonden. Wel is er gedurende het jaar steeds losser omgegaan met het afmelden 
door commissies bij de secretaris van het bestuur. Ook de commissiebegeleiders hebben commissies 

hier in de loop van het jaar minder vaak op aangesproken. Het VIIe bestuur raadt het VIIIe bestuur 
dan ook aan hier in het komende jaar consequenter in te blijven, zodat het bijwonen van een 

ALV in nog hogere mate als vanzelfsprekend zal worden beschouwd.  
 
Het VIIe bestuur raadt aan de verandering in het takenpakket van de commissaris communicatie in 
het aankomende jaar aan te houden. Op deze manier is het voor zowel commissieleden als 
begeleiders duidelijk welk commissielid er gevraagd kan worden naar promotie-gerelateerde zaken 
omtrent een activiteit. 

3.5.3 Commissiestructuur 
Voor het verenigingsjaar 2014-2015 zijn er in totaal 52 activiteiten, zes reizen, acht themadagen, 
twaalf tentamenacties, vier after-tentamenborrels en twee alumni-activiteiten gepland.  
 
Vanaf 1 oktober 2014 tot 29 september 2015 hebben er 56 activiteiten plaatsgevonden. Daarnaast  
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zijn er vier reizen, acht themadagen, twaalf tentamenacties, vier after-tentamenborrels en één 
alumni-activiteit georganiseerd. Een volledig overzicht van de afgelopen (en komende) activiteiten 
vindt u in Bijlage I, ‘Activiteitenoverzicht’. 
 

1. Wijzigingen in commissies 
De nieuwe en op inhoud veranderde commissies zullen hieronder kort worden besproken.  
 
Actiecommissie 
De Actiecommissie heeft dit collegejaar, naast het organiseren van acht themadagen, alle jaarlagen 
driemaal bezocht met een tentamenactie, conform de plannen gemaakt in het beleid. De 
tentamenacties zijn door middel van een vraag in de halfjaarlijkse enquête geëvalueerd. Hieruit bleek 
dat ten tijde van de enquête een groot deel (ongeveer 65%) van de l eden niet op de hoogte was van 
deze acties. Naar aanleiding hiervan is besloten om de zichtbaarheid van de acties te vergroten, door 
bij meer zalen per tentamen aanwezig te zijn en duidelijk herkenbare SPiN-kleding te dragen. Tevens 
is op aanraden van de geënquêteerden éénmaal een tentamenzaal voor studenten met extra tijd 
bezocht.  
 
Internationaliseringscommissie 
De Internationaliseringscommissie is halverwege het jaar opgestart als vervanging voor de 
Buddyprojectcommissie. Naast twee informatie-activiteiten en een kennismakingsactiviteit heeft 
deze commissie in het afgelopen halfjaar twee activiteiten georganiseerd voor internationale 
studenten en hun buddy’s. Zo zijn de studenten gaan bowlen en is er een Crazy 88 met aansluitend 
etentje georganiseerd. Inmiddels heeft het VIIIe bestuur de Internationaliseringscommissie alweer 
vervroegd opgestart.  
 
Lezingcommissie 
De Lezingcommissie heeft negen lezingen georganiseerd, waarvan één volledig in het Engels. 
Daarnaast hebben de lezing die direct aansluit op het onderwijsprogramma (in dit geval met het 
onderwerp ‘Toerekeningsvatbaarheid’, aansluitend op ‘Introductie in de Psychodiagnostiek’) en ook 
de ‘Favorieten van’-lezing (gegeven door Daniël Wigboldus) plaatsgevonden.  
 
Studiereiscommissie 
In het afgelopen jaar heeft de Studiereiscommissie een grotere reis georganiseerd dan ooit tevoren. 
Ook is er voor het eerst een bekendmakingsborrel georganiseerd, om zo meer hype te creëren onder 
de leden, alsook om extra sponsoring binnen te halen. Zowel de reis als de extra activiteiten ter 
voorbereiding bleken een groot succes.  
 
Training- en Infocommissie 
Deze commissie heeft met groot succes een training in het ontleden van rattenbreinen 
georganiseerd, in samenwerking met Tineke van Rijn. De training werd door zowel de aanwezige 
leden als door de trainer als zeer positief beoordeeld.  
 
(Glasgow-)Uitwisselingscommissie 
Deze commissie zou het afgelopen jaar een uitwisseling naar Glasgow organiseren. Wegens een 
nieuw contactpersoon in Glasgow en daarmee het wegvallen van het contact met de universiteit, is 
dit helaas niet doorgegaan en is deze commissie doorgelopen in de Uitwisselingscommissie, die in 
februari opgestart zou worden.  
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Werkveldcommissie 
Deze commissie zou in het afgelopen jaar een excursie, relevant voor het lesprogramma op dat  
moment, organiseren. Vanwege organisatorische moeilijkheden is dit helaas niet gelukt. Daarnaast 
zou er tijdens de Bedrijvendag tijdens iedere ronde één Engelstalige lezing gegeven worden. Door het 
noodzakelijk moeten verplaatsen van deze activiteit naar de avond, bleek het voor e nkele sprekers 
echter niet langer mogelijk om een lezing te verzorgen. Hieronder vielen ook twee van de drie 

Engelstalige lezingen. Uiteindelijk is er slechts één lezing in het Engels gegeven.  



    
 
   Secretarieel Jaarverslag 2014-2015 

Studievereniging Psychologie in Nijmegen  Montessorilaan 3 25 

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

 
3.6 Intern Beleid 

3.6.1 Actieve leden 
Het VIIe bestuur is van mening dat de huidige manieren van actieve-ledenwerving en -waardering 
goed functioneren en zal deze dus ook verder handhaven. Er zijn dit jaar wederom verschillende 
producten en activiteiten gratis of met korting beschikbaar voor actieve leden. Wel wordt er in het 
aankomende jaar wat meer van de actieve leden verwacht. Zo vindt het bestuur het noodzakelijk dat 
iedere commissie op een ALV door ten minste één lid vertegenwoordigd is. 
 
Het VIIe bestuur heeft dit jaar wederom op verschillende manieren haar waardering voor actieve 
leden laten blijken, zo hebben zij mokken en shirts ontvangen en is opnieuw het Actieve 
ledenweekend georganiseerd. Tevens heeft de commissiebattle weer plaatsgevonden en hebben 
hier door het jaar heen verschillende opdrachten voor plaatsgevonden. Bovendien is er een 
doorlopende opdracht geweest in de vorm van een crazy 77-lijst, met opdrachten die commissies 
konden uitvoeren voor punten.  
In haar beleid heeft het bestuur aangegeven het belangrijk te vinden om actieve leden niet alleen te 
bedanken voor hun harde werk, maar hen daarnaast goed te informeren over de stand van zaken 
binnen SPiN. In het afgelopen jaar zijn commissieleden in groten getale aanwezig geweest bij de 
ALV’s, het bestuur is dan ook tevreden met de getroffen maatregel op dit gebied.  

3.6.2 De SPiN-kamer 
Het VIIe bestuur heeft besloten de huidige openingstijden van de SPiN-kamer te handhaven. 
Gedurende deze uren heeft de kamer wederom zowel een sociale als een kantoorfunctie. Het bestuur 
is daarnaast van mening dat de huidige kamerindeling efficiënt doch sfeervol is  en behoudt daarom 
deze indeling. Tot slot vormt het eerder genoemde mediascherm volgens het bestuur een waardevolle 
toevoeging aan de aantrekkelijkheid van de kamer. 
 
Het VIIe bestuur heeft dit jaar voor het eerst geëxperimenteerd met verkorte openingstijden. De 
kamerdiensten zijn gedurende enkele tentamenweken ingekort van 10:00 tot 15:00 uur naar 11:00 
tot 14:00 uur. Dit betekende dat de bestuursleden meer vrijheid hadden om later te arriveren of 
eerder weg te gaan om te studeren. In de praktijk is de kamer regelmatig toch langer open gebleven, 
in die gevallen betrof het de keuze van de desbetreffende bestuursleden zelf.  
De grootste verandering die is aangebracht aan de kamer is de plaatsing van het mediascherm. Op 
dit scherm worden foto’s van activiteiten getoond, hier wordt door aanwezige leden dan ook 
regelmatig aandacht aan besteed. Het bestuur is daarom van mening dat het scherm de 
aantrekkelijkheid van de kamer daadwerkelijk ten goede komt. Voor meer informatie over het 
mediascherm verwijst het bestuur u terug naar paragraaf 3.2.5 'Mediascherm'. 
 
3.6.3 Bestuur 
 

1. Naamsverandering commissaris PR 
Het bestuur vindt dat de naam ‘Commissaris Externe Betrekkingen’ een beter beeld geeft van wat de 
functie inhoudt en zal deze naam dan ook gaan hanteren.  
 
De naam ‘Commissaris Externe Betrekkingen’ is gedurende het gehele jaar gehanteerd en zal tevens 
worden overgenomen door het VIIIe bestuur. 
 

2. Balans 
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Om een goede balans te vinden tussen SPiN, studie en vrije tijd, maakt het bestuur tweemaandelijks, 
tegelijk met de bestuurlijke updates, een overzicht van de hoeveelheid uren die ieder bestuurslid die 
week aan SPiN-bezigheden en aan studiegerelateerde zaken heeft besteed. Naast het bijhouden van 
logboeken en bestuurlijke updates, maakt het bestuur in het aankomende jaar ook gebruik van 
maandelijkse balansbesprekingen. Daarnaast zal zij gebruik gaan maken van studiedagen en gaat zij 
ervoor zorgen dat in de weekenden zo min mogelijk tijd aan SPiN besteed hoeft te worden.  
 
In totaal is door ieder bestuurslid zes keer een week lang een logboek bijgehouden. Deze zijn 
vervolgens gezamenlijk met de bestuurlijke updates op de website geplaatst. Daarnaast heeft na 
iedere logboekweek een balansbespreking plaatsgevonden. Tijdens deze balansbespreking konden 
alle bestuursleden reflecteren op hun logboeken. Door middel van het bijhouden van deze logboeken 
heeft het bestuur getracht een zo goed mogelijke balans te vinden tussen SPiN, studie en vrije tijd. 
Desalniettemin heeft zij ervaren dat het vinden van een goede balans uitermate lastig is. Zij is van 
mening dat de huidige manier van besturen weinig ruimte laat voor andere zaken en de combinatie 
met studie daarom moeilijk te maken is. Zij raadt het VIIIe bestuur dan ook sterk aan om zowel het 
activiteitenaanbod van SPiN als de huidige manier van besturen opnieuw te evalueren. Onder andere 
adviseert het VIIe bestuur tot het schrappen van activiteiten, daar zij dergelijke maatregelen 
noodzakelijk acht om daadwerkelijk parttime te kunnen besturen.Zij heeft hiervoor een 
overdrachtsdocument geschreven, welke gedurende de inwerkingsperiode aan het VIIIe bestuur is 
gepresenteerd.  
 

3. Buddysysteem 
Het VIIe bestuur zal dit jaar, net als haar voorgangers, gebruik maken van een buddysysteem.  
 
Aan het begin van dit verenigingsjaar heeft het bestuur buddykoppels gemaakt, met als doel om 
elkaar te kunnen ondersteunen bij functiespecifieke werkzaamheden en om taken te kunnen 
overnemen bij elkaars afwezigheid. Hoewel zij gedurende het jaar regelmatig een beroep heeft 
gedaan op dit systeem, heeft zij gemerkt dat het geven van goede ondersteuning regelmatig lastig 
was door drukte binnen de eigen functie. Zij raadt het VIIIe bestuur dan ook aan om goed na te 
denken over de functies die zij aan elkaar koppelt en hierbij rekening te houden met de variabele dan 
wel constante werkdruk van bepaalde functies. Zij raadt het VIIIe bestuur wel aan om het 
buddysysteem dit jaar opnieuw te hanteren.  
 

4. Coaching 
Elk bestuurslid zal dit jaar gebruik maken van begeleiding door een coach.  
 
Ieder bestuurslid heeft in het afgelopen jaar gebruik gemaakt van een coach. De intensiviteit van het 
contact tussen bestuurslid en coach verschilde per bestuurslid.  
 

5. Persoonlijke Ontwikkelingsplan (POP) gesprekken 
Om het vinden van een goede balans tussen SPiN, studie en vrije tijd te bevorderen, maakt het VIIe 
bestuur dit jaar gebruik van POP-gesprekken. Deze zullen per bestuurslid minimaal drie keer per jaar 
plaatsvinden. 
 
Gedurende het jaar hebben er twee rondes met POP-gesprekken plaatsgevonden. Daarbuiten en aan 
het einde van het jaar bestond bovendien de mogelijkheid tot het voeren van een POP-gesprek, 
wanneer het desbetreffende bestuurslid hier behoefte aan had. Het bestuur heeft de POP -
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gesprekken als nuttig ervaren en raadt het VIIIe bestuur aan om hier in het aankomende jaar opnieuw 
gebruik van te maken. 
 

6. Feedbackrondes 
Het bestuur zal vanaf het begin van het jaar tweemaandelijks een feedbackronde houden.  
 
In totaal heeft het bestuur drie feedbackrondes gehouden. Zij heeft ervoor gekozen om in plaats van 
een tweemaandelijkse feedbackronde, een wekelijks feedbackmoment in te bouwen in de  
bestuursvergaderingen. Deze manier van werken heeft zij als prettig ervaren.  
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4. Overige lopende zaken 

4.1 Bestuurlijke vrijstelling 
 
Tijdens de ALV van 30 september 2014 is er een stuk gepresenteerd waarin werd gepleit om het 
bestuur vrij te stellen van toegangskosten voor een aantal activiteiten. Het hoofdargument hiervoor 
was dat het bestuur op alle activiteiten in dienst staat van de vereniging. Vervolgens is het bestuur 
samen met de ALV tot de afspraak gekomen om het bestuur vrij te stellen van toegangskosten voor 
SPiN-activiteiten met een toegangsprijs tot en met €15,-.  
Volgens het VIIe bestuur heeft de bestuurlijke vrijstelling het mogelijk gemaakt om met veel 
bestuursleden op zo veel mogelijk activiteiten aanwezig te zijn. Dit heeft vervolgens een indruk 
gegeven van betrokkenheid naar haar leden. Door het VIIe bestuur wordt de bestuurlijke vrijstelling 
als erg positief beoordeeld en zij adviseert daarom ook om dit concept voort te zetten.  
De manier waarop de bestuurlijke vrijstelling in de boekhouding gerealiseerd wordt is echter nog 
discutabel. Dit jaar werd de bestuurlijke vrijstelling bijgehouden door het invullen van een formulier, 
welke tevens in het boekhoudprogramma Conscribo werd bijgehouden. Boekhoudkundig gezien is dit 
niet helemaal juist, omdat er een geldstroom in het boekhoudprogramma staat die er in de praktijk 
niet is. Dit is echter wel de meest eenvoudige manier om weer te geven wat de totale kosten zijn van 
de bestuurlijke vrijstelling. Het VIIe bestuur laat het opvolgende bestuur vrij in haar keuze om de 
bestuurlijke vrijstelling binnen of buiten de boekhouding bij te houden.  
 
Overzicht van activiteiten welke in het kader van de Bestuurlijke Vrijstelling vrijgesteld zijn van 
toegangskosten voor het bestuur. 

Activiteit Toegangskosten Aantal bestuursleden 

Alumni BBQ €6,00 4 

Diësviering €6,00 7 
Actieve Leden Weekend €15,00 7 

Dropping €4,00 7 
S-Feest €4,00 7 

Ouderdag €3,00 3 
Experience your Future €3,00 (1 dag) 

 €5,00 (2 dagen) 
2 
 1 

Training Mindfulness €1,00 2 
Bowlen €3,00 2 

Therapiëndag €3,00 3 

Psypop €4,00 7 
Bounzen €7,00 7 

Biercantus €7,50 4  
Docent-Student lunch €2,00 2 

Sushi Workshop €3,00 2 
Totaal €375,00   
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4.2 Bestuursbijbel 
 
In het VIe verenigingsjaar is een kleine start gemaakt met het opstellen van een Bestuursbijbel, met 
als doel om voor opvolgende besturen een overzicht te creëren van alle zaken die SPiN hebben 
gemaakt tot de vereniging die zij op dit moment is. Het VIIe bestuur heeft dit document afgerond en 
beschikbaar gemaakt voor het VIIIe bestuur. 
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5.Nawoord 
 
Geachte Algemene Ledenvergadering, 
 
Zojuist heeft u het secretarieel jaarverslag gelezen van het VIIe bestuur der Studievereniging 
Psychologie in Nijmegen. In dit verslag worden de aan het begin van het jaar gestelde doelen 
geëvalueerd en wordt een overzicht gegeven van de werkzaamheden die zijn verricht in het VII e 
verenigingsjaar. 
 
In het afgelopen jaar hebben wij ons met veel enthousiasme mogen storten op het besturen van 
deze prachtige vereniging. Met een frisse blik en vol goede moed zijn wij dit jaar ingegaan, om te 
proberen de goede eigenschappen van de vereniging te behouden en de verbeterpunten en doelen 
uit ons beleid zo goed mogelijk door te voeren. Mede dankzij de inzet en het enthousiasme van onze 
actieve leden en de steun en het vertrouwen van de ALV hebben wij als bestuur een geweldig jaar 
mee mogen maken, met ontelbaar veel hoogtepunten, leermomenten en nieuwe herinneringen.  
 
Zoals ieder bestuur voor ons kan beamen en ieder bestuur na ons nog zal gaan beleven, maak je 
tijdens een bestuursjaar ontzettend veel mee, zowel als team en als individu. Zo zijn er een heleboel 
hoogtepunten te noemen, maar ook genoeg moeilijke momenten. Om juist op deze momenten te 
merken dat je er niet alleen als team voor elkaar bent, maar meer nog als vrienden, is een van de 
kostbaarste dingen die wij uit dit jaar mee gaan nemen. De opgedane kennis en ervaring, alle mooie 
momenten, maar vooral de vele nieuwe vrienden zal niemand ons meer kunnen afpakken.   
 
Tevreden kijken wij terug op het afgelopen jaar. We zijn blij met wat we, samen met alle mensen die 
onze vereniging een warm hart toedragen, hebben mogen beleven. Graag zouden we onze actieve 
leden en andere betrokkenen willen bedanken voor hun inzet bij het organiseren van alle 
activiteiten, hun adviezen en ideeën en voor de steun en het vertrouwen dat zij ons gegeven hebben 
gedurende dit hele jaar.  
 
We zijn ontzettend dankbaar dat wij als team de kans hebben gekregen ons op deze manier in  te 
zetten voor de vereniging. We kijken met gepaste trots terug op wat we het afgelopen jaar hebben 
bereikt, zowel voor de vereniging als op persoonlijk gebied.  
 
Met frisse tegenzin kijken wij nu vooruit, richting het zwarte gat wat ons te wachten staat. Maar 
hoewel we met moeite dit jaar zullen afsluiten, zien we met het volste vertrouwen de toekomst van 
onze vereniging tegemoet. Een nieuw team staat immers alweer te springen om het stokje over te 
nemen. Wij wensen het volgende bestuur heel veel plezier en succes in het onvergetelijke jaar wat 
hen ongetwijfeld te wachten staat.  
 

 
Met vriendelijke groet, 
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Het VIIe bestuur der Studievereniging Psychologie in Nijmegen 

 
Tess Bombeeck - Voorzitter 

Renske van der Steen - Secretaris 
Elien van Rooijen - Penningmeester 

Inge van Dongen – Commissaris Formeel 
Job Vervoordeldonk – Commissaris Informeel 

Anki Verhagen – Commissaris Onderwijs 
Johannes Fiebig – Commissaris Externe Betrekkingen 
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6.Bijlage I Activiteitenoverzicht 
 
September 
30  Beleids-ALV Intern   35 mensen aanwezig 
 
Oktober 
7 SPiN-Feest Strak in je (ver)huispak Feest 347 mensen aanwezig 
15 Begrotings-ALV Intern 38 mensen aanwezig 
17-19 Eerstejaarsweekend Under the Sea Niet-Studiegerelateerd 56 mensen aanwezig 
21 Themadag Trick or Treat Tuesday Overig 160 mensen aanwezig 
 
November 
11 Themadag Red Bull Overig 184 mensen aanwezig 
11 Lezing Schizofrenie Studiegerelateerd 113 mensen aanwezig 
12 SocialCie-activiteit 

kennismakingsactiviteit 
Niet-studiegerelateerd 67 mensen aanwezig 

18 Training Learn to Learn Studiegerelateerd 23 mensen aanwezig 
19 SPiN-Feest Stout in het Oerwoud Feest 523 mensen aanwezig 
26 Docent-student lunch Niet-studiegerelateerd 20 mensen aanwezig 
 
December 
3 Themadag Pietenpretdag Overig 78 mensen aanwezig 
8 Sinterklaascantus Niet-studiegerelateerd 66 mensen aanwezig 
9 Mastervoorlichting Studiegerelateerd 86 mensen aanwezig 
10  Bekendmakingsborrel studiereis Niet-studiegerelateerd 88 mensen aanwezig 
11 Lezing Religie en Homoseksualiteit Studiegerelateerd 34 mensen aanwezig 
12-14 Mini-stedentrip Frankfurt Reizen 32 mensen aanwezig 
15 ALV Intern 43 mensen aanwezig 
16 Tostidag voor Serious Request Overig 141 mensen aanwezig 
17 SPiN-Feest Superheroes vs. Supervillains Feest 442 mensen aanwezig 
 
Januari 
6 Themadag Winter Wonderland Overig 240 mensen aanwezig 
6 SocialCie-activiteit Nieuwjaarsborrel  Niet-studiegerelateerd 82 mensen aanwezig 
8 Sportactiviteit Bounz Niet-studiegerelateerd 28 mensen aanwezig 
13 Gala Gemaskerd bal Niet-studiegerelateerd 300 mensen aanwezig 
15 Lezing The effect of a troubled Childhood 

on Cognition 
Studiegerelateerd 29 mensen aanwezig 

30-8 feb Skireis Reizen 23 mensen aanwezig 
 
Februari 
3 Training Positieve Psychologie Studiegerelateerd 27 mensen aanwezig 
4 Excursie Pompekliniek Studiegerelateerd 24 mensen aanwezig 
9 Lezing Kindermoord Studiegerelateerd 95 mensen aanwezig 
10 Themadag Back 2 Knäk Overig 185 mensen 

aanwezig 
10  Psypop Niet-studiegerelateerd 173 mensenaanwezig 
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11 Therapieëndag Studiegerelateerd 73 mensen aanwezig 
11 Voorbereidend college studiereis Overig 38 mensen aanwezig 
12 Informatiebijeenkomst voor 

internationaliseringsproject 
Studiegerelateerd 10 mensen aanwezig 

23 Debat Genderneutraliteit Studiegerelateerd 45 mensen aanwezig 
25 SPiN-Feest Casino Royale Feest 420 mensen 

aanwezig 
 
Maart 
3  Halfjaarlijkse ALV Intern 47 mensen aanwezig 
4 Lezing Sekten Studiegerelateerd 37 mensen aanwezig 
5 Kroegentocht actieve leden Niet-studiegerelateerd 40 mensen aanwezig 
9 Koppelactiviteit Internationalisering Overig 20 mensen aanwezig 
10 Training Rattenbrein ontleden Studiegerelateerd 31 mensen aanwezig 
10 SPiN/JFV-Feest Springbreak in de Ragwee Feest 568 mensen aanwezig 
16-24 Studiereis New York Reizen 45 mensen aanwezig 
 
April 
13 Internationaliseringsactiviteit Bowlen Overig 15 mensen aanwezig 
14  Lezing Drugs en Bewustzijn Studiegerelateerd 45 mensen aanwezig 
14 Themadag Overig 157 mensen 

aanwezig 
20 SocialCie-activiteit Wie is de mol? Niet-Studiegerelateerd 38 mensen aanwezig 
21 Congres Weet wat je eet Studiegerelateerd 19 mensen aanwezig 
23 Training Mindfulness Studiegerelateerd 23 mensen aanwezig 
24-26 Batavierenrace Niet-Studiegerelateerd 33 mensen aanwezig 
29 S-Feest Feest 1072 mensen 

aanwezig 
30 Sociocultureel Dropping Niet-Studiegerelateerd 51 mensen aanwezig 
 
Mei 
1  Ouderdag Overig 25 mensen aanwezig 
12-13 Experience Your Future Studiegerelateerd 37 mensen aanwezig 
13-17 Stedentrip Praag Reizen 50 mensen aanwezig 
20 Excursie Angststoornissenkliniek Studiegerelateerd 17 mensen aanwezig 
26 Lezing met JFV Toerekeningsvatbaarheid Studiegerelateerd 100 mensen aanwezig 
27 SPiN-Feest Proosten in het Midden-

Oosten 
Feest 411 mensen aanwezig 

29-31 Actieve Ledenweekend Niet-Studiegerelateerd 66 mensen aanwezig 
 
Juni 
1  Lezing Favorieten van Wigboldus Studiegerelateerd 100 mensen 

aanwezig 
4 Excursie Verslavingskliniek Studiegerelateerd 7 mensen aanwezig 
8 Internationaliseringsactiviteit Crazy 88 Overig 13 mensen aanwezig 
9 Themadag Slush Puppies on the Beach Niet-Studiegerelateerd 120 mensen 

aanwezig 
15 Excursie Heldringstichting Studiegerelateerd 9 mensen aanwezig 
17 SPiN-Feest SPiN Goes Wild Wild West Feest 282 mensen 
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aanwezig 
18 Diesviering Niet-Studiegerelateerd 61 mensen aanwezig 
23 ALV Intern 29 mensen aanwezig 
 
Juli 
3 Alumni BBQ Overig 27 mensen aanwezig 
16 Taalcursusactiviteit Overig 91 mensen aanwezig 
 
Augustus 
 
September 
2 Buddy-project Borrel VIIIe bestuur Overig  31 mensen aanwezig 
7 ALV Hoofdsponsorcontract Intern 28 mensen aanwezig 
9 SPiN-feest Glow at the Start Feest 740 mensen 

aanwezig 
15 Themadag Hoera een nieuw jaar! Niet-Studiegerelateerd 183 mensen 

aanwezig 
15 Sociocultureel Sushi-workshop Niet-Studiegerelateerd 30 mensen aanwezig 
24 Bedrijvenavond Studiegerelateerd 86 mensen aanwezig 

28 Lezing ADHD en gezin Studiegerelateerd 31 mensen aanwezig 

 
November 
13-15 Eerstejaarsweekend Overig Heeft nog niet 

plaatsgevonden 
 
Overzicht geannuleerde activiteiten 
Congres 
Vanwege een lage opkomst is besloten om slechts één ronde, de sluitingsronde, van het congres 
door te laten gaan. Deze activiteit is dus gewijzigd in een lezing over superfoods. Tips om volgend 
jaar voor een hoger bezoekersaantal te zorgen zijn doorgegeven aan het VIII e bestuur. 
 
Activiteit Socioculturele commissie 
Door het verplaatsen van de sushi-workshop naar september, is de oorspronkelijk in september 
geplande activiteit komen te vervallen. 
 
Engelse Training 
De Engelstalige training is door een tekort aan inschrijvingen geannuleerd.  
 
Training 
De resterende training in september is komen te vervallen door de het verplaatsen van de Engelse 
training naar deze maand. 
 
Diner-Rouler 
De Duits-Nederlandse integratie activiteit is helaas komen te vervallen vanwege een te laag aantal 
inschrijvingen.  


