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1. Voorwoord 

Geachte Algemene Leden Vergadering, 
 
Voor u ligt het secretarieel halfjaarverslag van het Ve bestuur der Studievereniging Psychologie in 
Nijmegen. In dit verslag wordt teruggeblikt op de gebeurtenissen van 1 oktober 2012 tot en met 15 
februari 2013. Er zal een overzicht gegeven worden van de stand van zaken op dit moment en over 
wat er tot nu toe verwezenlijkt is van de gestelde doelen. Uiteraard zal er ook ingegaan worden op 
wat van het resterende deel van dit lustrumjaar verwacht kan worden.  
 
Over het algemeen kijkt het bestuur met een tevreden gevoel terug op de afgelopen periode. Hoewel 
er sprake is geweest van een wat lastige start, hebben wij met erg veel plezier gewerkt aan het 
verwezenlijken van onze doelen. Bovendien zijn wij als bestuur in korte tijd uitgegroeid tot een 
ontzettend hecht team. 
 
We kijken er in ieder geval naar uit om onze vorderingen en bevindingen met u te delen! 
 
Met vriendelijke groet, 
Het Ve bestuur der Studievereniging Psychologie in Nijmegen 
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2.1 Ledenbestand 
2. Secretariaat 

Ledenaantal 
In het eerste levensjaar van SPiN bestond de doelgroep van de vereniging uit eerste en tweedejaars 
studenten psychologie. SPiN kende toen een aantal van 1054 leden. In het tweede jaar is de 
derdejaars student aan de doelgroep toegevoegd. Een kleine groei volgde en het ledenaantal steeg 
naar 1068 leden in februari 2010. In haar derde jaar bereikte SPiN een ledenaantal van 1502 leden. 
Afgelopen jaar is dit aantal verder gestegen en in februari 2012 telt SPiN ongeveer 1666 leden. In 
oktober 2012 was het ledenaantal gezakt naar 1488. Echter, zoals verwacht is het ledenaantal 
gestegen na het uitdelen van de nieuwe lidmaatschapsbewijzen en het inschrijven van Duitse 
studenten in de lidmaatschapsdatabase. SPiN telde in februari 2013 1720 leden.  
 
 
De groei van het ledenaantal sinds oktober 2012 is opmerkelijk te noemen. Dit kan meerdere 
oorzaken hebben: 

- Het lidmaatschap loopt automatisch door. Ondanks de mogelijkheid tot stopzetten maken 
veel leden hiervan geen gebruik. Vermoedelijk komt dit doordat de kosten van het 
lidmaatschap betrekkelijk laag zijn terwijl je er veel voor terug krijgt in de vorm van korting 
op – of gratis activiteiten. 

- De Duitse leden zijn nu ook ingeschreven in de database met de Nederlandse studenten.  
- Tijdens het uitdelen van de nieuwe lidmaatschapsbewijzen zijn leden die voorheen 

‘onbevestigd’ waren ‘lid’ geworden, waardoor zij wel worden meegenomen in de database 
waar dit voorheen niet het geval was.  
 

 
Ereleden en Alumni  
SPiN is een jonge vereniging en kent tot op heden nog geen ereleden. Wel groeit het aantal alumni 
van de vereniging. In oktober 2012 telde SPiN 102 alumni. Dit aantal is sindsdien met 45 gestegen en 
SPiN kent nu 147 alumni. Deze stijging kan vooral verklaard worden doordat de optie om alumnus te 
worden is toegevoegd aan het uitschrijfformulier.  
 
Actieve Leden  
Op het moment heeft SPiN 127 actieve leden. Vorig jaar betrof dit een aantal van 130. Dit jaar zijn er 
23 commissies, dat zijn 2 commissies meer dan vorig jaar. Vanwege de problemen in het begin van 
het jaar met het vullen van commissies zijn de commissies iets minder gevuld dan vorig jaar. Vorig 
jaar had een gemiddelde commissie 6.2 leden, dit jaar is dit 5.8 leden(evenals in het jaar 2010-2011). 
Het Ve bestuur ervaart geen problemen met de afname van het aantal actieve leden in vergelijking 
met vorig jaar. Mogelijkerwijs is het feit dat er nu twee bestuursleden zijn voor de ‘interne 
betrekkingen’ een verklaring voor het gebrek aan toename van werklast.  

 
2.2 Correspondentie 
Nieuwsbrief 
Iedere maand wordt de SPiN-nieuwsbrief per mail gestuurd naar alle leden. Zoals in het vorige jaar is 
gebleken is het maken van de nieuwsbrief tijdrovend werk voor de secretaris omdat het programma 
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lastig werkt. Dit zorgt er ook voor dat de nieuwsbrief er niet netjes uitziet. De nieuwe website moet 
een nieuw systeem hebben voor het verzenden van de nieuwsbrief waardoor dit probleem wordt 
opgelost. Het bestuur gaat er van uit dat dit de problemen met het huidige programma teniet doet 
en de nieuwsbrief sneller en mooier kan worden gemaakt.  
 
Kerstgroet  
Als blijk van waardering hebben alle actieve leden in december een kerstkaart ontvangen. Ook zijn er 
naar alle oud bestuursleden en belangrijke zakenrelaties kerstkaarten gestuurd. 
 
Verjaardagskaartjes/e-cards  
Alle leden ontvangen via de SPiN-site een verjaardagskaart in de vorm van een e-card. In het begin 
van het jaar is deze niet bij alle leden aangekomen vanwege een fout in de website. Deze is zo snel 
mogelijk verholpen en sindsdien ontvangen leden weer een verjaardagskaart.  
 
2.3 Website 
 
In het afgelopen jaar zijn meerdere aanpassingen aangebracht in de website. Deze worden 
momenteel allemaal geïmplementeerd. Echter, het is gebleken dat met name het bijlessysteem niet 
geheel naar behoren functioneert. Hiervoor is contact opgenomen met de oude webmaster. Deze 
doet nog aanpassingen aan het systeem terwijl de nieuwe website in ontwikkeling is. Dit is om te 
zorgen dat het bijlessysteem in de tussentijd zo goed mogelijk functioneert.  
 
De agenda, het nieuws en het fotoboek worden het vaakst bekeken.  
 
In de ontwikkeling van de nieuwe website zullen alle functionaliteiten van de oude website, inclusief 
de nieuwe functies die afgelopen jaar ontwikkeld zijn, meegenomen worden. Hiernaast zullen extra 
elementen worden toegevoegd. Voor meer informatie over de nieuwe website kunt u kijken op 
pagina 7. 
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3. Lustrum 
 
Halverwege oktober heeft de lustrumopeningsdag plaatsgevonden. De avond werd feestelijk 
geopend door professor Wigboldus, gevolgd door een debat over vrije wil en een 
ballonnenwedstrijd. De avond werd afgesloten met een borrel. Tijdens deze avond waren 60 mensen 
aanwezig. Deze activiteit wordt later in het jaar nog geëvalueerd.  
Als ludieke actie ter promotie van het eerste lustrum der SPiN heeft er een boekenloterij 
plaatsgevonden. Elk lid dat boeken kocht bij SPiN, kreeg een boekenlot en aan het einde van het 
eerste semester zijn prijzenpakketten toegekend aan de vijf winnende leden. 
Op 5 februari heeft het lustrumgala in het LUX plaatsgevonden. Het gala is ‘lustrum’ gemaakt door 
het af te kopen en door de chique locatie. De kaartverkoop van het gala kwam moeizaam op gang. 
Met een uitgebreid flyeroffensief, social media promotie en een like&share-actie is geprobeerd de 
kaartverkoop te stimuleren. Vermoed wordt dat veel leden de toegangsprijs te duur vonden en 
daarom geen galakaartje hebben gekocht. Uiteindelijk waren er 135 mensen aanwezig. Ondanks de 
wat lage opkomst was het gala erg gezellig. De chique locatie voegde erg veel toe en de aanwezigen 
hebben het erg naar hun zin gehad. Het feit dat de drankverkoop afgekocht was, heeft niet geleid tot 
narigheden. 
In het kader van het lustrum zal Dick Swaab komen spreken op Experience Your Future op 8 maart. 
Ook de almanak zal een lustrumtintje krijgen en in het teken staan van de eerste vijf jaren van SPiN. 
Op vrijdag 21 juni zal de officiële lustrumdag plaatsvinden. De organisatie van deze feestelijke dag is 
momenteel in volle gang. De dag zal gepromoot worden met ludieke acties. 
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4. Naleving beleid 
 
4.1 Doel 1: Betrokkenheid & Toegankelijkheid 
 
1. Meer themadagen 
Het Ve bestuur stelde als speerpunt dat zij dit jaar 8 themadagen voor haar SPiN-leden wil 
organiseren. Vier van de themadagen worden door het bestuur georganiseerd worden en de vier 
resterende themadagen door de boekencommissie. 
Tot op heden hebben 4 van de 8 themadagen plaatsgevonden. Dit wil echter zeggen dat er wordt 
achtergelopen op de planning: in juni staat de achtste en laatste promotieactiviteit van het jaar 
gepland. 
De themadag in oktober, Halloween, heeft het Ve bestuur voor haar rekening genomen. We hebben 
na de tentamens van eerste- en tweedejaars studenten Halloweensnoep en ranja uitgedeeld. De 
tweede themadag, georganiseerd door de boekencommissie, stond in het teken van SPiNterklaas. Dit 
hield in dat SPiN-leden op de kamer hun schoen konden komen zetten en een kleurplaat konden 
inkleuren voor de kleurwedstrijd. 75 leden hebben hier hun schoen gezet. In januari heeft het Ve 
bestuur ‘Koek en Zopie’ uitgedeeld aan de leden. Hier waren 89 leden aanwezig. 
De themadagen worden naar ons idee erg goed ontvangen door de SPiN-leden. Wij zijn dus ook van 
plan deze trend voort te zetten en nog 5 themadagen te organiseren.  
 
2. Transparantie door middel van bestuurlijke updates 
Het speerpunt dat hier is gesteld, is om elke maand een puntsgewijs overzicht op de site te plaatsen 
van wat er gebeurd is achter de schermen van SPiN. Deze informatie gaat in op voortgang wat betreft 
gestelde doelen en speerpunten, maar bijvoorbeeld ook activiteiten die geweest zijn. 
Tot dusver is aan het eind van elke maand een bestuurlijke update geplaatst. Deze update wordt niet 
erg vaak bekeken (tot nu toe varieert het van 1 tot 10 hits). Wel heeft het bestuur opgemerkt dat 
deze update vooral erg handig is om elke maand op een rijtje te zetten wat er gebeurd. Op deze 
manier is er een betere bewustwording van wat er per maand aan werk verzet wordt en aan welke 
punten bijvoorbeeld harder moet worden gewerkt. Ook denkt het bestuur dat dit handig kan zijn 
voor opvolgers om zo een concreter beeld te krijgen van wat een bestuursjaar inhoudt. Daarom is 
het Ve bestuur ook van plan deze bestuurlijke updates te blijven plaatsen. 
 
3. Betrokkenheid tegenover actieve leden 
Dit speerpunt stelt dat het bestuur met elke commissie een sociale activiteit onderneemt en dat de 
actieve leden shirts voor het einde van 2012 gedrukt te hebben. 
Tot nu toe heeft het bestuur met 8 commissies een sociale activiteit ondernomen (borrelen en/of 
koffie drinken). Dit betekent dat het bestuur momenteel achter loopt op schema. Dit heeft ermee te 
maken dat het vaak moeilijk blijkt een datum te prikken waarop (nagenoeg) de hele commissie en 
ten minste vier bestuursleden beschikbaar zijn. De actieve leden shirts zijn begin 2013 
binnengekomen en inmiddels uitgedeeld aan (het grootste deel van) de actieve leden. Dit was iets 
later dan gepland, maar de reacties van de actieve leden zijn erg positief. 
 
4. Ruimere tijden boeken- en samenvattingenverkoop 
De tijden van de boeken- en samenvattingenverkoop zijn verruimd tot van 10.30 tot 14.00. Dit heeft 
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ermee te maken dat er geen ‘middagpauze’ meer is vanwege de onderwijsintensivering. SPiN-leden 
hebben nu dus wat meer tijd om langs de SPiN-kamer te komen om de boeken en samenvattingen te 
kopen. Dit is goed bevallen bij het bestuur en zij heeft het gevoel dat er ook in dit laatste halfuur dat 
is toegevoegd aan de verkooptijd(tussen 13.30 en 14.00 uur), nog veel leden langs komen. Het 
bestuur is van plan deze tijden de rest van het jaar aan te houden.  
 
4.2 Doel 2: Ontwikkeling 
 
4.2.1 Digitalisering 
Ontwikkeling kan op meerdere vlakken worden gezocht en bereikt. Waar eerdere besturen al spraken 
over digitalisering, is SPiN op dit punt nog niet zo ver als zij zou kunnen zijn. Digitalisering is dan ook 
een van de belangrijke aspecten van het doel ‘ontwikkeling’ dat het Ve bestuur der SPiN stelt in dit 
beleid. Binnen digitalisering stelt het Ve bestuur der SPiN meerdere speerpunten: 
 
1. Website en SPiN-app 
De speerpunten ‘online inschrijving’, ‘SPiN-app’ en ‘vernieuwing van de website’ worden hier 
gezamenlijk besproken, omdat deze in ontwikkeling allemaal met elkaar samenhangen. Het Ve 

bestuur is van mening dat de website moet worden opgeleverd door een enkel bedrijf/webmaster. 
Dit zal uiteindelijk zorgen voor makkelijker contact in geval van problemen en een groter gemak bij 
het toevoegen van functionaliteiten aan de website in een later stadium. Ook zal dit zorgen voor een 
langere ‘houdbaarheid’ van de website. Er is gezocht naar meerdere opties om de website aan te 
passen/te vernieuwen. Dit begon bij het vragen van de vorige webmaster of deze hier tijd voor zou 
hebben. Nadat bleek dat dit niet het geval was is gevraagd of de ontwikkelaars van het 
communicatiesysteem hiertoe in staat zouden zijn. Ook dit bleek niet het geval. Een van de 
ontwikkelaars van het communicatiesysteem heeft vervolgens nog getracht een persoon te vinden 
die het project samen met hem kon aangaan, maar dit is niet gelukt. Middels bestaande informele 
contacten heeft het bestuur contact gelegd met de huidige webmaster/ontwikkelaar. 
In oktober vond het eerste gesprek plaats met onze nieuwe webmaster. Hierin werd besproken wat 
precies de wensen zijn aan de kant van SPiN en wat de mogelijkheden waren aan de kant van de 
webmaster. Dit heeft ertoe geleid dat, na enig mailcontact, SPiN het ontwikkelen van haar nieuwe 
website heeft uitbesteed aan het bedrijf ‘Dualbrands’. Dit bedrijf is mede gekozen omdat het in staat 
is alle wensen van SPiN te verwerken in de website en de bestaande functionaliteiten kan 
overnemen. De website zal dan ook in haar totaliteit worden opgeleverd door het bedrijf. Echter, 
door de schaal van het project en het feit dat dit niet wordt uitbesteed aan meerdere ontwikkelaars, 
zal de bètaversie van de website in april worden opgeleverd en zal de definitieve versie in juni 
opgeleverd worden. Momenteel werkt Dualbrands aan zowel de codering van de website als het 
design. Het gehele project, inclusief inwerking met het nieuwe CMS(content management system), 
kost €5324,-. 
 Dit betekent dat de online inschrijving pas later dan gepland in gebruik zal worden genomen. 
Aangezien het gewenst is dat de functionaliteiten van de app zo goed mogelijk geïntegreerd worden 
met die van de website is gevraagd aan de ontwikkelaar of deze de app ook wil ontwikkelen. 
Hierover lopen de onderhandelingen nog en derhalve is hier nog niets over vastgelegd. 
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4. Communicatiesysteem  
Dit speerpunt stelt dat het bestuur dit jaar het communicatiesysteem volledig in gebruik wil nemen en 
verbeteren middels trial and error: fouten worden geïnventariseerd door het bestuur en in de loop van 
het jaar verholpen. Wanneer dit voldoende is doorontwikkeld wil het bestuur dit systeem 
doorverkopen.  
In september 2012 is begonnen met het gebruik van het communicatie systeem (CCS). Alle 
commissies hebben uitleg gehad over het CCS bij het opstarten. Daarnaast is er een eerste 
Horizontaal Overleg geweest voor de commissarissen communicatie. Hier bleek dat veel mensen nog 
niet wisten hoe het CCS werkt. Daarom is er een tweede Horizontaal Overleg gepland.  
Tijdens het gebruik van het CCS is gebleken dat er dingen verbeterd konden worden. Deze punten 
zijn verzameld en zullen met de ontwikkelaars van het CCS worden besproken.  
Bij verschillende evenementen waar besturen van de verschillende Nijmeegse studieverenigingen 
samen komen, is het CCS genoemd. Er leken al een aantal besturen enthousiast te zijn. Er moet 
echter nog teveel worden aangepast om het op dit moment te kunnen verkopen. 
 
5. Online boekenverkoop 
Volgens dit speerpunt wordt een taskforce opgestart opgestart om de problemen die met de 
boekenverkoop te maken hebben te inventariseren en te zoeken naar een oplossing. 
De Taskforce Boekenverkoop is in oktober 2012 opgestart. De taskforce bestaat uit 3 actieve leden 
(Frank ter Huurne, Iris Kleine Schaars en Margot Tijs) en 2 bestuursleden (Sofie van Breemen en 
Marloes de Jonge). Er zijn gesprekken gevoerd met Studystore, NewClicks en Studieboeken.com, 
waarbij is gesproken over de huidige problemen en een voorstel is gedaan door de boekenpartners. 
De voorstellen worden besproken tijdens de ALV voor de halfjaarverslagen.  
 
6. Financiën 
Dit speerpunt houdt in dat het Ve bestuur de boekhouding wil herstructureren om de 
overzichtelijkheid en werkbaarheid te bevorderen middels hulp van een externe partij. 
De boekhouding is met behulp van een externe professional geherstructureerd en vernieuwd. Dit wil 
zeggen dat de indeling van rekeningen zoals deze de afgelopen jaren is geweest is veranderd. Dit is 
ook doorgevoerd in de digitale boekhouding. De grootste verandering is de splitsing van de 
hoofdpost Algemeen. Ook is er duidelijk onderscheid gemaakt tussen rekeningen waarop 
voornamelijk kosten worden geboekt en rekeningen waarop voornamelijk inkomsten binnenkomen. 
Deze indeling van de boekhouding is duidelijker en professioneler. 
 
4.2.2 Onderwijs 
Het is het eerste jaar dat een bestuurslid als hoofdtaak heeft om zich te ontfermen over één van de 
functies van SPiN: onderwijs. De taken van de Commissaris Onderwijs waren voorgaande jaren 
verdeeld over bestuursleden en daardoor zijn er wellicht kansen blijven liggen. Het Ve bestuur der 
SPiN wil deze kans grijpen om op onderwijsgebied verder te ontwikkelen. Binnen het doel 
ontwikkelingen op onderwijsgebied stelt het Ve bestuur der SPiN meerdere speerpunten:  
 
1. Internationalisering 
Dit speerpunt omvat dat er meer aandacht wordt geschonken aan internationale studenten, middels 
een buddyproject en het organiseren van een uitwisseling. 
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Er is veel motivatie om aan internationalisering te werken sinds het een speerpunt is geworden van 
het College van Bestuur. Wat betreft de internationalisering is er een goede samenwerking tussen 
SPiN en het onderwijsinstituut en het International Office onstaan. SPiN ontvangt de 
contactgegevens van internationale studenten die in Nijmegen psychologie komen studeren en krijgt 
vervolgens de gelegenheid om voor deze studenten activiteiten te organiseren middels het 
Buddyproject. Per semester zijn er ongeveer 20 internationale studenten die hierin participeren. De 
internationaliseringscommissie draagt zorg voor het vinden/werven van Nederlandse buddy’s, het 
koppelen van internationale studenten aan Nederlandse studenten en het organiseren van de 
activiteiten. In het eerste semester is er een welkomstbijeenkomst en afscheidsbijeenkomst 
georganiseerd, met een enigszins formeel karakter. Daarnaast is er een International Evening 
georganiseerd en heeft de groep Sinterklaas gevierd. De twee laatstgenoemde activiteiten hadden 
een informeel karakter. De evaluatie van de eerste buddygroep is overwegend positief. De evaluatie 
is ook besproken met contactpersonen bij het International Office.  
Het organiseren van de uitwisseling verloopt goed. Het vinden van contact in het buitenland is erg 
moeilijk gebleken, maar is er vast contact opgebouwd met de Universiteit in Padova (Italië). De 
uitwisseling staat gepland in de eerste week van juni. Bij deze uitwisseling zullen SPiN-leden naar 
Italië gaan, het is waarschijnlijk niet meer haalbaar om de Italiaanse studenten ook nog naar 
Nederland te halen dit jaar. 
 
2. Bijles en studiegroepen 
Dit speerpunt houdt in dat SPiN bijles en studiegroepen aanbiedt om studenten hulp te bieden bij de 
studie. 
Vanaf september is gezocht naar bijlesgevers door een oproep te plaatsen op de SPiN-site, 
blackboard en facebook. Hieruit zijn tot nu toe 8 bijlesgevers uit voorgekomen. Sinds november 
groeit het aantal bijlesaanvragen, vooral voor Statistiek 1 en Statistiek 2. Er zijn al meerdere koppels 
gevormd, die samen een vergoedingsbedrag hebben afgesproken en dit hebben vastgelegd in een 
contract dat door SPiN is opgesteld. Op dit moment zijn er 3 bijlesgevers die gekoppeld zijn aan 
bijlesnemers. Er zijn dus nog enkele bijlesgevers ‘vrij’. Wel zijn alle bijlesaanvragen verwerkt, er zijn 
dus geen ongekoppelde bijlesnemers. Met de bijlesgevers wordt om de paar weken contact gezocht 
om te monitoren hoe de bijlessen verlopen. Mentoren van (eerstejaars) psychologiestudenten zijn 
ook op de hoogte van de bijles die SPiN faciliteert en kunnen studenten hierop wijzen. 
Vanaf oktober zijn de inschrijvingen voor een wekelijkse studiegroep geopend. Deze studiegroep was 
op een vaste dag en een vast tijdstip gepland. Er is gepromoot voor de studiegroep door middel van 
posters, flyers, facebook, de website en blackboard. Desondanks is er geen enkele inschrijving 
geweest voor één van de studiegroepen en daarom is besloten om te stoppen met het openstellen 
van de inschrijvingen vanaf januari. Eventueel kan er op gepaste momenten een studiegroep worden 
georganiseerd tijdens drukke periodes en drukke vakken, zoals data-analyse. Een vaste dag en tijdstip 
lijkt echter niet te werken. 
 
3. Boeken en samenvattingen 
Dit speerpunt houdt in dat de communicatie over de boekenblokken wordt verbeterd en er een open 
source systeem wordt gemaakt voor de samenvattingen. 
Het Ve bestuur heeft getracht zo duidelijk en helder mogelijk te communiceren over de 
boekenblokken. Dit omvat de data van de boekenblokken, maar ook extra informatie bij nalevering 
of bij miscommunicatie met de boekenleverancier. Dit zal de rest van het jaar zeker worden 
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voortgezet. Dit werd voornamelijk gedaan middels de website, gedurende de rest van het jaar zal ook 
gebruik worden gemaakt van blackboard en facebook, aangezien dit meer mensen bereikt. Het open 
source systeem voor de samenvattingen is in ontwikkeling bij de nieuwe webmaster samen met, de 
rest van de website.  
 
 
4.3 Doel 3: Balans 
 
1. SPiN en studie 
Dit speerpunt noemt meerdere punten/maatregelen waarmee het Ve bestuur denkt efficiënt te 
kunnen besturen en studeren naast elkaar. Dit houdt in: een SPiN/studie verdeling van 30/20 uur per 
week, het plannen van een studiedag, het bijhouden van logboeken op random momenten in het jaar, 
het aanstellen van een coach indien een bestuurslid dit wenst en het gebruiken van een 
buddysysteem. 
Omdat het bestuur dit jaar voor het tweede jaar op parttime basis draait, moet er een balans zijn 
tussen de werkzaamheden voor SPiN en voor studie. Het bestuur had als concreet doel gesteld 30 
uur per week aan SPiN te besteden en 20 uur per week aan studie. Om dit te toetsen zijn er tot nu 
toe in drie random weken logboeken bijgehouden. Deze weken waren week 46, week 51 en week 6. 
Uit deze logboeken kwam naar voren dat het per week en per bestuurslid verschilt hoeveel deze aan 
SPiN dan wel studie besteedt. De logboeken van week 46 lieten zien dat er gemiddeld 26,7 uur aan 
SPiN en 7,8 uur aan studie besteed werd. Uit de logboeken van week 51 kwam naar voren dat er 
gemiddeld 26,2 uur aan SPiN en 4,7 uur aan studie werd besteed. De logboeken van week 6 lieten 
zien dat er 26,2 uur aan SPiN en 3,8 uur aan studie werd besteed. Het doel 30 uur per week aan SPiN 
te besteden en 20 uur per week aan studie is dus misschien een onrealistisch doel en moet daarom 
wellicht naar beneden worden bijgesteld.  
 
Het afgelopen half jaar zijn studiedagen gepland naar behoefte van de bestuursleden. Dit betekent 
dat bestuursleden die behoefte hadden aan een studiedag, daar één van in de week voor konden 
inplannen. Bestuursleden die geen studiedag nodig hadden, planden deze ook niet in. Alleen voor 
noodgevallen zijn de bestuursleden dan altijd bereikbaar gebleven. Andere bestuursleden zorgden 
ervoor dat het bestuurslid die een studiedag had niet gestoord werden voor niet-dringende zaken.  
 
Om ervoor te zorgen dat de bestuursleden optimaal kunnen functioneren, heeft een aantal 
bestuursleden aan het begin van dit jaar een coach aangesteld. Zij hebben nu minstens twee 
ontmoetingen gehad. Coaches zijn ook bereikbaar voor kleine vragen, bijvoorbeeld via de mail. De 
bestuursleden die een coach hebben, ervaren dit als handig en fijn, maar niet onmisbaar. Verder 
heeft ieder bestuurslid een buddy binnen het bestuur. Buddy’s doen om de zoveel tijd een buddy-
update. Hierin wordt alles besproken wat voor die functie op dat moment belangrijk is, zodat de 
buddy de functie kan overnemen als iemand uitvalt of minder functioneert. Buddy’s kunnen ook 
bepaalde taken van de ander overnemen als diegene bijvoorbeeld even druk is met de studie. Dit is 
tot nu toe regelmatig gebeurd. Het buddysysteem wordt als goed ervaren. 
 
2. Onderwijs, werkveld en sociaal 
Dit speerpunt houdt in dat er een nieuwe verdeling/telling van activiteiten wordt gebruikt, namelijk 
studiegerelateerd en niet-studiegerelateerd. 
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In het afgelopen halfjaar zijn er 15 niet-studiegerelateerde activiteiten en 9 studiegerelateerde 
activiteiten georganiseerd. In het komend halfjaar zullen dus nog 18 niet-studiegerelateerde 
activiteiten en 24 studiegerelateerde activiteiten georganiseerd worden.  
 
 
4.4 Extern  
 
1. Taakverdeling acquisitiecommissie en Commissaris PR 
Het eerste speerpunt van het extern beleid had betrekking op de taakverdeling tussen de 
acquisitiecommissie en de Commissaris PR. 
Dit jaar is de acquisitiecommissie voor het eerst een op zichzelf staande commissie. Omdat de taken 
van de acquisitiecommissie en de Commissaris PR voor een groot deel overlappen, moeten beide 
partijen nauw samenwerken. Dit is getracht door de Commissaris PR zitting te laten nemen in de 
acquisitiecommissie als algemeen lid. Deze samenwerking wordt door beide partijen als prettig 
ervaren en op deze manier kan de communicatie zo goed mogelijk verlopen. Om het contact met 
externe partijen professioneel te laten verlopen is er aan het begin van het jaar een drietal trainingen 
gegeven aan de acquisitiecommissie. Om de transparantie te vergroten wordt elk contact met een 
externe partij gedocumenteerd en verwerkt in een database. Deze database zal ook nuttig zijn voor 
de toekomst van SPiN. Een doorlopende taak van de acquisitiecommissie is het verkopen van 
advertentieruimte voor de HersenSPiNsels. Dit blijkt niet eenvoudig te zijn en is tot op heden ook nog 
niet gelukt. Hier zal in het tweede semester meer prioriteit aan gegeven worden. Wel is het 
hoofdsponsorcontract met Café van Buren getekend. SPiN zal drie jaar lang elk collegejaar acht 
feesten en acht borrels bij Café van Buren organiseren, in ruil voor 3000 euro sponsorgeld. 
Bovendien is Café de Fuik sponsor van de skireis. In ruil voor twee nog te organiseren borrels en het 
meenemen van een advertentie in het programmaboekje van de skireis vergoedde Café de Fuik de 
skireistruien volledig. Dit betrof een waarde van 520 euro. Op de truien werd ook het logo van Café 
de Fuik vermeld.  

 
2. Contacten onderhouden en uitbreiden  
Dit speerpunt stelt dat de contacten met externe partijen goed worden onderhouden. Bovendien 
wordt er extra aandacht besteed aan het uitbreiden van externe contacten. 
Het Ve bestuur vindt het belangrijk dat contacten met externe partijen goed worden onderhouden, 
met oog op professionaliteit. Na elke samenwerking vinden evaluatiegesprekken plaats om te 
achterhalen of de samenwerking voor beide partijen nog naar wens verloopt. Op- en aanmerkingen 
vanuit beide partijen worden meegenomen om de samenwerking te optimaliseren. Om aandacht te 
besteden aan het onderhouden van contacten zijn tevens kerstkaarten met persoonlijke gelukwens 
gestuurd. Bovendien zal aan het einde van het jaar een bedankbrief naar iedere externe partij 
worden gestuurd. Rekening houdend met een professionele uitstraling zijn er visitekaartjes 
ontworpen en gedrukt voor de Commissaris PR, voor de acquisitiecommissie en een algemeen 
visitekaartje voor SPiN, dit met dank aan een lid van de promotiecommissie. Tevens is er in 
samenwerking met de acquisitiecommissie een informatiebrochure opgesteld, waarin alle 
mogelijkheden tot samenwerking met bijbehorende prijzen vermeld staan. Het plan is om in het 
tweede semester een sponsorflyer te ontwerpen, die een zakelijke doch aantrekkelijke look and feel 
krijgt en waarmee in één oogopslag gezien kan worden wat SPiN een externe partij te bieden heeft. 
Naast het onderhouden van contacten wordt ook gewerkt aan het uitbreiden van contacten. Zo is 
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aan het begin van het jaar het contract met Business Courses verlengd, is er een samenwerking 
aangegaan met Café de Fuik, lopen er diverse samenwerkingen met bedrijven uit het psychologische 
werkveld en worden er - in samenwerking met de acquisitiecommissie -  doorlopend bedrijven 
benaderd voor een samenwerking. Er zal nog gekeken worden naar samenwerking met partijen die 
zich in eerdere jaren aan SPiN hebben verbonden.  
 
3. Verbintenis met bedrijven uit het werkveld  
Om leden beter in contact te kunnen laten komen met het werkveld ontstond het plan om meer 
contacten te ontwikkelen met bedrijven uit het psychologische werkveld en deze te intensiveren op 
een manier zodat leden kennis kunnen maken met de huidige arbeidsmarkt.  
Het Ve bestuur was aan het begin van het jaar van mening dat het contact met bedrijven uit het 
werkveld nog niet toereikend was. Om deze reden is begonnen met het zoeken van bedrijven die zich 
aan SPiN willen verbinden, dat wil zeggen een samenwerking in de vorm van trainingen, 
informatiedagen, werkervaringsplekken, meeloopdagen enzovoort. Inmiddels is dit contact bij 
verschillende partijen op gang gebracht. Binnen domein Persoon zal door de instelling voor 
geestelijke gezondheidszorg Pro Persona een maatjesproject aangeboden worden. Pro Persona is 
regelmatig op zoek naar maatjes voor psychiatrische patiënten en het plan is om deze maatjes te 
werven bij SPiN. Met prestatiepsychologe Karin Naaijkens (domein Persoon/domein Gedrag) is 
afgesproken dat, als zij studenten kan gebruiken bij welke opdracht dan ook, zij dit als eerste aan 
SPiN zal aanbieden. Bovendien stelt ze zich beschikbaar voor informatiedagen of lezingen die vanuit 
SPiN georganiseerd worden. Ook met het bedrijf Plan to behaviour (P2b; domein Gedrag) is een 
samenwerking gestart. Dit betreft een jong bedrijf, dat gedragsverandering een plek wil geven in het 
moderne bedrijfs- en organisatieleven. P2b bestaat uit vier jonge leden, die derhalve nog veel 
affiniteit hebben met de huidige studenten. Voor een van haar campagnes met betrekking tot 
fietsverlichting heeft zij reeds deelnemers geworven binnen SPiN. Op deze manier kunnen leden 
kennismaken met de wereld van gedragsverandering en het uitvoeren van campagnes. Binnenkort 
zal voor een nieuw onderzoek opnieuw werving voor deelnemers plaatsvinden binnen SPiN. 
Bovendien is het plan om in samenwerking met P2b een nieuwe activiteit te organiseren, waarbij 
iemand uit de top van de arbeidsmarkt op een College Tour-achtige wijze geïnterviewd zal worden. 
Net als Karin Naaijkens stelt ook P2b zich beschikbaar voor lezingen en informatiedagen. Revalidatie 
Medisch Centrum (RMC) Groot Klimmendaal (domein Brein) heeft ook aangegeven geïnteresseerd te 
zijn in een samenwerking met SPiN. Vanwege een momentele reorganisatie binnen deze instelling is 
dit contact voorlopig uitgesteld tot april. Dan zal opnieuw contact opgenomen worden met Groot 
Klimmendaal.  
 
4. Kortingspas  
Het idee was om een kortingspas te ontwikkelen die exclusief voor SPiN-leden beschikbaar zal zijn en 
waarmee deze korting zullen krijgen op een diversiteit aan zaken waar men als student mee te maken 
krijgt of behoefte aan heeft.  
Op dit moment heeft het Ve bestuur nog geen tijd kunnen vinden om aandacht te besteden aan de 
kortingspas. Er zal een plan worden ontwikkeld om deze kortingspas in het tweede semester alsnog 
te kunnen realiseren.  
 
5. Alumnibeleid  
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Vanwege het feit dat SPiN vijf jaar bestaat en het aantal alumni zich dus steeds meer uitbreidt, was 
het plan om bij alumni navraag te doen naar de wensen van de alumni op het gebied van 
alumnibeleid. Met behulp van de antwoorden zou een concrete invulling aan het alumnibeleid 
gegeven kunnen worden.  
Het bestuur realiseert zich dat alumni deel uitgemaakt hebben van SPiN en wil derhalve het contact 
met de alumni zo goed mogelijk onderhouden. Met hulp van Kimberly Schelle is een enquête 
opgesteld en rondgestuurd naar alle alumni die momenteel in het bestand staan. Hoewel nog niet 
alle resultaten hiervan verwerkt zijn, wijzen de huidige resultaten erop dat alumni graag in contact 
blijven met SPiN. Verder bleek dat de meerderheid van de alumni (75 %) één keer per jaar zou willen 
deelnemen aan een sociale activiteit en 82 % is bereid hier een financiële bijdrage voor te leveren. 
Tevens lijkt het de alumni leuk om deel te nemen aan een studiegerelateerde activiteit, waarvan de 
meeste alumni (50 %) kiezen voor één keer per jaar. Voor deze activiteit is 81 % bereid een financiële 
bijdrage te leveren. Het overgrote deel van de alumni (91 %) heeft aangegeven graag van SPiN op de 
hoogte te blijven, waarvan de meerderheid (73 %) dit graag gerealiseerd ziet door middel van een 
alumni-update. Als alle resultaten verwerkt zijn zal een plan worden opgesteld om aan de wensen 
van alumni te voldoen. Dit zou kunnen middels het organiseren van een alumniactiviteit, over een 
concrete invulling worden momenteel nog plannen gemaakt. Bovendien zal in april de eerste alumni-
update gestuurd worden. Met de enquête is ook navraag gedaan naar eventuele vervolgopleidingen, 
stageplekken, onderzoeksonderwerpen en huidige werkzaamheden van alumni. Deze gegevens 
zullen verwerkt worden in een alumnibestand, zodat deze resultaten voor de toekomst ook nog van 
nut kunnen zijn. Gebleken is dat diverse alumni bereid zijn om iets te vertellen over één van de 
eerder genoemde onderwerpen. Deze alumni kunnen ingeschakeld worden bij het organiseren van 
bijvoorbeeld lezingen, waardoor zij zich meer gewaardeerd en betrokken zullen voelen bij SPiN.  
 
4.5 Commissies 
 
1. Functieverdeling 
Zoals in het beleid beschreven stond, zijn de voorzitters dit jaar op basis van de adviezen van het IVe 
bestuur gekozen. De meeste commissies hebben daardoor een sterke voorzitter die de commissie 
goed weet te begeleiden. De commissies die moeite hadden met opstarten zijn extra begeleid, 
bijvoorbeeld doordat de begeleider een of meerdere vergaderingen heeft bijgewoond en heeft 
gestuurd waar dat nodig was. Daarnaast is de Commissaris Communicatie ook in iedere commissie 
behouden. Zij zijn verantwoordelijk voor het bijhouden van het communicatiesysteem en doen hier 
aanvragen voor promotie of acquisitie. Dit werkt momenteel goed.  
 
2. Commissiestructuur 
De lustrum- en internationaliseringscommissie zijn opgericht en draaien goed. Vanaf september is de 
vereniging bezig geweest met het organiseren van activiteiten, waarvan er tot maart 40 zijn 
gerealiseerd. Er waren 40 activiteiten gepland. Er is bijgehouden van alle activiteiten hoeveel 
deelnemers er waren. Dit is te vinden in bijlage 1.  
 
De nieuwe commissies zullen één voor één kort worden besproken.  
 
Lezing en Debatcommissie 
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Deze commissie heeft tot nu toe vier lezingen en een debat georganiseerd. Het debat werd samen 
met ANS georganiseerd. Er waren 60 leden en 59 niet-leden aanwezig. In maart zal een tweede debat 
worden georganiseerd in samenwerking met Amnesty.  
 
Carrière en Excursiecommissie 
Deze commissie heeft tot nu toe twee workshops en een excursie georganiseerd. Daarnaast heeft de 
commissie het draaiboek van de bedrijvendag ontvangen zodat zij daarmee aan de slag kan.  
 
Internationaliseringscommissie  
Deze commissie heeft net de tweede lichting buitenlandse buddy’s ontvangen. Het eerste semester 
met de buddy’s werd positief geëvalueerd. Voor het tweede semester waren er veel aanmeldingen 
van Nederlandse studenten. De commissie heeft een sinterklaasactiviteit en een international 
evening georganiseerd. In eerste instantie zal er alleen een uitwisseling naar Padova, Italië worden 
georganiseerd. Dit zal in juni plaatsvinden.  
 
Lustrumcommissie  
Er is een openingsdag georganiseerd waar 60 mensen aanwezig waren. Daarnaast heeft de 
lustrumcommissie een boekenloterij georganiseerd en ludieke acties georganiseerd om verschillende 
activiteiten te promoten. Er wordt hard gewerkt aan de lustrumdag die in juni zal plaatsvinden. 
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5. Nawoord 
 

 
Geachte Algemene Leden Vergadering, 
 
U heeft zojuist het secretarieel halfjaarverslag van het Ve bestuur der Studievereniging Psychologie in 
Nijmegen gelezen. Hierin is besproken wat er gebeurd is in de afgelopen helft van het verenigingsjaar 
en ook waar de tweede helft van het verenigingsjaar aan gewerkt zal worden.  
 
Over het algemeen denken we goed op weg te zijn in het verwezenlijken van onze doelen. We gaan 
er dan ook alles aan doen om dit de tweede helft van dit verenigingsjaar vast te houden en zo ons 
verenigingsjaar op een mooie manier af te sluiten. 
 
Wij willen de Algemene Leden Vergadering graag bedanken voor hun steun en vertrouwen tot nu 
toe. We hebben er ontzettend veel zin in om ons ook het volgende halfjaar weer in te zetten voor de 
vereniging. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Het Ve bestuur der Studievereniging Psychologie in Nijmegen 
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BIJLAGEN 
 
Bijlage 1: Overzicht van activiteiten die tot nu toe georganiseerd zijn. 
 

Activiteitenoverzicht 
 
Oktober  

  
 
 

  

    
1 okt Beleids-ALV Intern 53 mensen aanwezig 
3 okt  Constitutieborrel  Intern  
17 okt Lustrumopeningsdag Lustrum 60 mensen aanwezig 
17 okt SPiN-feest (je-komt-niet-binnen-

zonder-snor) 
Niet-studiegerelateerd 561 mensen aanwezig 

23 okt  ALV Intern  34 mensen aanwezig 
24 okt International evening Niet-studiegerelateerd 27 mensen aanwezig 
29 okt Begrotings-ALV Intern 27  mensen aanwezig 
30-31 okt Themadag/promotieactiviteit 

Halloween 
Overig  

    
 
November  
 

 
 

  

12 nov  Lezing Sekten  Studiegerelateerd 58  mensen aanwezig 
13 nov  Workshop paaldansen Niet-studiegerelateerd 24 mensen aanwezig 
14 nov  Workshop gedragsverandering Studiegerelateerd 15  mensen aanwezig 
14 nov  Pubquiz Socialcie  Niet-studiegerelateerd 83  mensen aanwezig 
21 nov  SPiN-feest: Glow in the dark Niet-studiegerelateerd 818  mensen aanwezig 
26 nov ALV Intern  
28 nov Sinterklaasactiviteit 

internationalisering 
Niet-studiegerelateerd 25  mensen aanwezig 

Nov Uitgave HersenSPiNsels Studiegerelateerd  
 
December  
 

 
 

  

3-4 dec Themadag/promotieactiviteit 
schoenzetten 

Overig 75 mensen aanwezig 

12 dec Lezing dieren al therapie Studiegerelateerd 30  mensen aanwezig 
12 dec  SPiN-feest: Foute fitness feest Niet-studiegerelateerd 242  mensen aanwezig 
13 dec  Lezing Melanie Joy Overig 65  mensen aanwezig 
17 dec Kroegentocht Niet-studiegerelateerd  
18 dec  Cantus Niet-studiegerelateerd 23  mensen aanwezig 
19 dec  Training solliciteren Studiegerelateerd  
 
Januari 
 

 
 

  

8 jan Lezing transgender Studiegerelateerd 52  mensen aanwezig 
8 jan Nieuwjaarsborrel SocialCie Niet-studiegerelateerd  
9 jan Training Speedreading Studiegerelateerd 28  mensen aanwezig 
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10 jan Themadag/promotieactiviteit Koek 
en Zopie 

Overig 89  mensen aanwezig 

14 jan Debat overdiagnosticeren bij 
kinderen 

Studiegerelateerd 119  mensen aanwezig 

17 jan SPiN on Ice Niet-studiegerelateerd 18  mensen aanwezig 
18 jan Workshop Psychomotorische 

therapie  
Studiegerelateerd  

Januari Uitgave HersenSPiNsels Studiegerelateerd  
 
Februari  
 

 
 

  

4 feb Student-docent lunch Niet-studiegerelateerd 17  mensen aanwezig 
5 feb Gala Niet-studiegerelateerd 135  mensen aanwezig 
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Bijlage 2: Aankomende activiteiten 
 

Februari 
 

  

18 feb Mastervoorlichting Studiegerelateerd 
19 feb  Excursie Donders Instituut Studiegerelateerd 
20 feb SPiN-feest: We Are Golden Niet-studiegerelateerd 
22 feb – 3 maart Skireis Reizen 
25 feb Lezing Lucide Dromen Studiegerelateerd 
26 feb Themadag/promotieactiviteit 

Pitstop 
Overig 

 
Maart 
 

 
 

 

4 maart Excursie Anatomisch Museum Studiegerelateerd 
4 maart  ALV-training Overig 
5 maart ALV halfjaarlijkse wissel Intern 
7-8 maart  Experience Your Future Studiegerelateerd 
12 maart  Halfjaarlijkse ALV Intern 
15-17 maart  Actieve Ledenweekend Niet-studiegerelateerd 
18 maart Debat Amnesty  Studiegerelateerd 
20 maart Themadag/promotieactiviteit 

Sandwichdag 
Overig 

20 maart Psypop Niet-studiegerelateerd  
22-24 maart Stedentrip Berlijn Reizen 
26 maart Lezing relatietherapie Studiegerelateerd 
27 maart SPiN-feest: Gaan met die Banaan Niet-studiegerelateerd 
 
April 
 

 
 

 

13 april Stedentrip Liftwedstrijd Reizen 
15 april Lezing WKS Model Studiegerelateerd 
16 april Themadag/promotieactiviteit Overig 
16 april Heidag Intern 
17 april SPiN-feest Niet-studiegerelateerd 
22 april Excursie pompestichting Studiegerelateerd 
23 april ALV Intern 
24 april Je zal het maar hebben CHECK 

Postelein 
Overig 

24 april Internationaliseringsactiviteit Niet-studiegerelateerd 
26 april  Informatiebijeenkomst Studiegerelateerd 
26 april Ouderdag Niet-studiegerelateerd 
26-28 april Batavierenrace Niet-studiegerelateerd 
April Uitgave HersenSPiNsels Studiegerelateerd 
 
Mei 
 

 
 

 

7 mei Themamiddag/promotieactiviteit Overig 
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 7 mei Lezing Studiegerelateerd 
8 mei College Tour Overig 
10-17 mei Studiereis Reizen 
13 mei Training Studiegerelateerd 
15 mei Excursie van Gogh  Studiegerelateerd 
22 mei Therapieëndag Studiegerelateerd 
27 mei Socialcie activiteit Niet-studiegerelateerd  
29 mei Wijnproeverij Niet-studiegerelateerd 
29 mei SPiN-feest Niet-studiegerelateerd 
30 mei Training  Studiegerelateerd 
31 mei Congres Studiegerelateerd 
 
Juni 
 

 
 

 

2-7 juni Uitwisseling Reizen 
3 juni  BBQ/kampvuur Niet-studiegerelateerd  
4 juni Internationaliseringsactiviteit  Niet-studiegerelateerd 
5 juni Lezing Studiegerelateerd 
11 juni Sporttoernooi Niet-studiegerelateerd 
12 juni SPiNcommissie activiteit Niet-studiegerelateerd 
14 juni Socialcie activiteit Niet-studiegerelateerd  
17 juni Informatiebijeenkomst Studiegerelateerd 
18 juni ALV Intern 
19 juni Themadag/promotieactiviteit Overig  
21 juni DJ workshop Niet-studiegerelateerd 
21 juni Lustrumdag Lustrum 
Juni Uitgave HersenSPiNsels Studiegerelateerd 
   
Juli   
   
Augustus   
Augustus Uitgave HersenSPiNsels Studiegerelateerd 
   
September   
   
11 sep SPiNfeest Niet-studiegerelateerd 
19 sep Bedrijvendag Studiegerelateerd 
23 sep Lezing Studiegerelateerd 
28-29 sep Eerstejaarsweekend Niet-studiegerelateerd 
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