
 

 

 
 
 
 

Secretarieel Jaarverslag  
  

Studievereniging Psychologie in Nijmegen 
15-10-2013 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Ve Bestuur SPiN:  
Lieke van Lieshout - Voorzitter  
Koen Hendriks - Secretaris  
Sofie van Breemen - Penningmeester  
Marloes de Jonge - Commissaris Onderwijs 
Myrna Rossing - Commissaris Formeel 
Marjolein Brink - Commissaris Informeel 
Rick Huijs - Commissaris PR 



                  Secretarieel Jaarverslag 2012-2013 

 

1 

Studievereniging Psychologie in Nijmegen  Montessorilaan 3  
Kamer A.00.05c     6525 HR Nijmegen 
Ma t/m Vrij 10.30 – 15.00    024-361 25 88 
info@spin-nijmegen.com    http://www.spin-nijmegen.com  
 

Inhoudsopgave 
1. Voorwoord ........................................................................................................................................... 2 

2. Secretariaat ......................................................................................................................................... 3 

2.1 Ledenbestand ............................................................................................................................ 3 

2.2 Correspondentie ........................................................................................................................ 3 

2.3 Website ...................................................................................................................................... 4 

3. Lustrum ................................................................................................................................................ 5 

4.1 Naleving beleid .................................................................................................................................. 6 

4.1.1 Betrokkenheid & Toegankelijkheid ................................................................................................ 6 

4.1.2 Doel 2: Ontwikkeling ...................................................................................................................... 7 

4.2.1 Digitalisering ........................................................................................................................... 7 

4.2.2 Onderwijs ............................................................................................................................. 10 

4.1.3 Doel 3: Balans ............................................................................................................................... 12 

4.1.4 Extern ........................................................................................................................................... 13 

4.3 Commissies ...................................................................................................................................... 17 

5. Nawoord ............................................................................................................................................ 19 

BIJLAGEN ............................................................................................................................................... 20 

 

  



                  Secretarieel Jaarverslag 2012-2013 

 

2 

Studievereniging Psychologie in Nijmegen  Montessorilaan 3  
Kamer A.00.05c     6525 HR Nijmegen 
Ma t/m Vrij 10.30 – 15.00    024-361 25 88 
info@spin-nijmegen.com    http://www.spin-nijmegen.com  
 

1. Voorwoord 

 
Geachte Algemene Leden Vergadering, 
 
Voor u ligt het secretarieel jaarverslag van het Ve bestuur der Studievereniging Psychologie in 
Nijmegen. In dit verslag wordt teruggeblikt op de gebeurtenissen van 1 oktober 2012 tot en met 8 
oktober 2013. Er zal een overzicht gegeven worden van wat er in het afgelopen jaar verwezenlijkt is 
van de gestelde doelen. 
 
We kijken met een tevreden gevoel terug op het afgelopen verenigingsjaar, wat in het teken stond 
van het eerste lustrum van SPiN. Dit is natuurlijk groots gevierd met onder andere een spectaculaire 
Lustrumdag, een groots opgezet Lustrumgala en een mooie Lustrumalmanak. 
 
Verder heeft het Ve bestuur dit jaar gewerkt aan betrokkenheid en toegankelijkheid door middel van 
themadagen, uitjes met commissies en het plaatsen van bestuurlijke updates. Op gebied van 
digitalisering heeft SPiN grote sprongen gemaakt. Er is een nieuwe website gebouwd en in gebruik 
genomen, de boekerkoop verloopt tegenwoordig online en de communicatie met commissies is dit 
jaar veelal verlopen via het online communicatiesysteem. Ook heeft dit jaar ontwikkeling 
plaatsgevonden op het gebied van onderwijs. Zo heeft SPiN zich door middel van de uitwisseling en 
het buddyproject meer gericht op internationalisering. Verder is SPiN begonnen met het aanbieden 
van bijlessen. 
 
Aangezien het Ve bestuur het eerste parttime bestuur met zeven bestuursleden is, hebben we een 
aantal weken een logboek bijgehouden om te bekijken hoe de verdeling tussen SPiN en studie zou 
zijn. Verder hebben we geprobeerd balans aan te brengen in het activiteitenaanbod, door studie en 
werkveldgerelateerde activiteiten en sociale activiteiten gelijk te verdelen. Ook op extern gebied is er 
vooruitgang geboekt. Het hoofdsponsorcontract met Van Buren is dit jaar getekend en we zijn 
begonnen met de SPiN-korting voor onze leden. Ook is er meer aandacht besteed aan alumni. 
 
We zijn ontzettend trots en blij dat wij ons dit jaar hebben mogen inzetten voor SPiN. Het was een 
ontzettend leerzaam jaar waarin we ontzettend veel mooie dingen hebben meegemaakt. We kijken 
er dan ook 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. Secretariaat 

2.1 Ledenbestand 

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 werd, is het ledenaantal 
gestegen na het uitdelen van de nieuwe lidmaatschapsbewijzen en het inschrijven van Duitse 
studenten in de lidmaatschapsdatabase. Daarnaast heeft een fout in de ledenadministratie van de 
oude website ervoor gezorgd dat een aantal leden niet werd meegeteld. SPiN telde in februari 2013 
1720 leden. Dit jaar zijn er meer leden dan normaliter uit het ledenbestand gehaald. Dit betrof leden 
die wel lid waren maar geen lidmaatschapsbewijs hebben opgehaald en ook niet meer te bereiken 
waren. Dit is gedaan om te zorgen dat het ledenbestand zo veel mogelijk bestaat uit leden die 
daadwerkelijk lid willen zijn en ook gebruik maken van de diensten van SPiN. Dit voorkomt ook dat 
de contributie onjuist wordt inbegroot of er onnodig veel storneringen plaatsvinden. In dezelfde 
periode hebben nieuwe leden zich aangemeld op de nieuwe site, wat heeft geleid tot een totaal 
ledenaantal van 1699 leden in september 2013. 

 
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 in het eerste half jaar met 45 
gestegen en SPiN kende in februari 2013 147 alumni. Dit aantal is in het tweede half jaar gestegen 
naar 156 alumni. Deze stijging kan vooral verklaard worden doordat de optie om alumnus te worden 
is toegevoegd aan het uitschrijfformulier.  
 
Actieve Leden  
In het afgelopen jaar telde SPiN 135 actieve leden, verdeeld over 23 commissies. Het bestuur is 
tevreden over het aantal commissieleden per commissie, maar heeft wel aangeraden om de 
internationaliseringscommissie op te delen en hier twee kleinere commissies voor terug te brengen 
met 3 of 4 commissieleden. 
 

2.2 Correspondentie 

Nieuwsbrief 
Iedere maand is de SPiN-nieuwsbrief per mail gestuurd naar alle leden, behalve in de maanden juli en 
augustus. Dit vanwege het gebrek aan activiteiten in juli en augustus en omdat het  
nieuwsbriefsysteem op de vernieuwde website nog niet voltooid was. Zoals in het vorige jaar is 
gebleken is het maken van de nieuwsbrief tijdrovend werk voor de secretaris omdat het programma 
op de oude website lastig werkt. Dit heeft er voor gezorgd dat de nieuwsbrief er niet netjes en simpel 
uit zag. Om dit probleem op te lossen wordt er vanaf heden gebruik gemaakt van het programma 
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mailchimp (dit wordt tevens gebruikt voor de alumni-update). Het gebruik van mailchimp bevalt tot 
dusver goed en zal daadwerkelijk een positief effect hebben op het uiterlijk van de nieuwsbrief.   
 
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  
In het afgelopen jaar is grotendeels gebruik gemaakt van het e-card systeem van de oude website, 
dat automatisch een e-card stuurde naar jarige leden. 
De vernieuwde website kent ook een e-card systeem dat er voor zorgt dat er op de verjaardag van 
een lid een door het bestuur zelf gecreërde e-card zal worden verstuurd. In tegenstelling tot het 
systeem op de oude website hoeft hiervoor niet iedere dag een bestuurslid in te loggen op de 
website.  
 

2.3 Website 

 
Sinds 8 augustus maakt SPiN gebruik van haar nieuwe website. Voor verdere informatie over de 
nieuwe functionaliteiten en de ingebruikname van de site kunt u kijken bij punt 4.2.1 in dit 
jaarverslag.  
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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. 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 
tweede en derde verkoopblok 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 veel toe en de aanwezigen 
hebben het erg naar hun zin gehad. Het feit dat de drankverkoop afgekocht was, heeft niet geleid tot 
problemen. 

In het kader van het lustrum is Dick Swaab komen spreken op Experience Your Future op 8 
maart. Hier was erg veel belangstelling voor en EYF was een groot succes. 

Op vrijdag 21 juni heeft de officiële lustrumdag plaatsgevonden. Deze dag vond plaats in De 
Lindenberg en werd feestelijk geopend met een voorstelling van een cabaretier. Daarna vonden vier 
rondes plaats waarin deelnemers uit vier verschillende activiteiten konden kiezen. De keuzes waren: 
een DJ-workshop, een lezing gedragsbeïnvloeding, een SPiN-quiz, de OSPiNtische Spelen, de Grote 
Bingo Show, een Flashmob workshop, een sollicitatietraining, een GeldZacquizitieloop, Mariokart 
Madness, een EMDR training, Levend stratego, een lezing over zijnsoriëntatie, een TED-talk van Eric 
Maris en een workshop portrettekenen. Tijdens de gehele dag was er een Merchandise-stand waar 
de lustrumalmanak en verschillende oude SPiN-merchandise verkocht werd. Ook was er een 
fotowand met foto’s van de afgelopen vijf jaren.  

Het dagprogramma werd afgesloten met een borrel. Het avondprogramma bestond uit een 
diner, een optreden van een Big Band en een afsluitend feest met twee verschillende DJ’s. 
Onderwijsdirecteur Daniël Wigboldus heeft tijdens het feest een speech gegeven en SPiN een 
lustrumcadeau namens het Onderwijsinstituut aangeboden: twee staande banners met het SPiN-
logo erop, zodat SPiN in de toekomst visueel nog zichtbaarder kan zijn tijdens grote activiteiten. De 
lustrumdag was een feestelijke en geslaagde dag waar SPiN met een goed gevoel op terug kan kijken.  
De opkomst voor de het dagprogramma was hoog; zo’n 120 mensen hebben deelgenomen aan de 
rondes. De opkomst voor het feest viel tegen, maar dit deed gelukkig niets af aan de gezelligheid van 
het avondprogramma.  
De almanak, die onder andere tijdens de lustrumdag verkocht werd, heeft een lustrumtint gekregen 
en staat in het teken van de eerste vijf jaren van SPiN. Dit is onder andere gerealiseerd door foto-
pagina’s van elk verenigingsjaar en veel terugblikkende verhalen. 
De Lustrumcommissie is op dit moment bezig met het schrijven van een draaiboek, waarin met name 
de lustrumdag uitgebreid geëvalueerd zal worden. Een advies voor de toekomst is om de 
lustrumcommissie eerder op te starten, bijvoorbeeld in het 9e verenigingsjaar (2016-2017). 
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4.1 Naleving beleid 

4.1.1 Betrokkenheid & Toegankelijkheid 
1. Meer themadagen  
 Het Ve bestuur stelde als speerpunt dat zij dit jaar 8 themadagen voor haar leden wil organiseren. 
Vier van de themadagen worden door het bestuur georganiseerd en de vier resterende themadagen  
worden georganiseerd door de boekencommissie.  
Dit jaar hebben er 8 themadagen plaatsgevonden. Naast de drie themadagen welke ook beschreven 
zijn in het secretarieel halfjaarverslag, te weten Halloween, SPiNterklaas en Koek en Zopie, hebben in 
de rest van het jaar de overige vijf themadagen plaatsgevonden. 

In februari vond een promotieactiviteit van de boekencommissie plaats, namelijk de ‘Pitstop’. 
Tijdens de pauze konden de SPiN-leden langs de kamer komen om even ‘bij te tanken’ met een blikje 
energiedrank en een Mars. Op deze themadag waren 61 leden aanwezig. Vervolgens vond in maart 
de ‘SPiN’s Sexy Sunny Spring Sandwich day’ plaats, welke georganiseerd werd door het bestuur. 
Tijdens deze themadag konden SPiN-leden in de pauze een luxe sandwich komen halen. Deze 
themadag was erg populair en er zijn uiteindelijk 157 leden langs de kamer gekomen. In april vond de 
‘Freud day’ plaats, welke georganiseerd was door de boekencommissie. Tijdens de pauze konden 
SPiN-leden een fruitsalade komen halen op de SPiN-kamer. Er waren 137 leden aanwezig. In mei 
vonden de ‘Lentekriebels’ themadagen plaats. Gedurende drie dagen werd de SPiN-kamer 
omgetoverd tot een  liefdesparadijs met rozenblaadjes, hartjesslingers, kaarsjes en zelfs Cupido vloog 
er rond. SPiN-leden konden hier een bericht achterlaten voor hun geliefde, welke dan door Cupido 
via Facebook werd verstuurd. 54 leden hebben hiervan gebruik gemaakt. Tenslotte is er in juni snoep 
uitgedeeld bij de tentamens om afscheid te nemen van de leden die vakantie kregen.  Dit is gedaan 
bij tentamens van eerste-, tweede- en derdejaars psychologiestudenten. Tevens is er van deze 
gelegenheid gebruik gemaakt om het lustrum te promoten.  
Uit de enquête is gebleken dat 90 procent van de SPiN-leden de themadagen leuk vond en dat 30 
procent van de leden nog nooit op een themadag is geweest.  
 
2. Transparantie door middel van bestuurlijke updates  
Dit speerpunt heeft als doel 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.  
Gedurende het hele jaar is aan het eind van elke maand een bestuurlijke update geplaatst. Alleen in 
juli is besloten dit niet te doen. Vanwege de rustige periode in de zomermaanden zijn juli en augustus 
samen genomen in één bestuurlijke update. 
Zoals ook al aangehaald in het secretarieel halfjaarverslag, wordt deze bestuurlijke update niet vaak 
gedownload (het varieert van 3 tot 19 hits). Het oorspronkelijke idee achter deze update, namelijk 
het op de hoogte brengen van de SPiN-leden over de activiteiten van het bestuur achter de 
schermen, lijkt dus maar beperkt te werken. Wel is het voor het bestuur zelf erg handig gebleken om 
middels deze update elke maand op een rijtje te zetten wat er in een bepaalde maand aan werk 
verzet is. Ook kan, met name door de voorzitter, gemakkelijker worden gezien welke punten van het 
beleid soepel gaan en aan welke punten er nog wat harder moet worden gewerkt. De bestuurlijke 
updates zijn dus meer te zien als een maandelijkse evaluatie van het beleid, die vooral nuttig is voor 
het bestuur zelf. 



                  Secretarieel Jaarverslag 2012-2013 

 

7 

Studievereniging Psychologie in Nijmegen  Montessorilaan 3  
Kamer A.00.05c     6525 HR Nijmegen 
Ma t/m Vrij 10.30 – 15.00    024-361 25 88 
info@spin-nijmegen.com    http://www.spin-nijmegen.com  
 

 
 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 en uitgedeeld zijn.  
Het bestuur heeft met elke commissie een sociale activiteit ondernomen. Deze activiteiten 
bestonden uit borrelen, koffiedrinken, lasergamen, golfen, samen uit eten gaan en paintballen. 
Hoewel het bestuur met elke commissie een uitje heeft gehad, bleek het vaak toch erg lastig te zijn 
om een datum te prikken waarop nagenoeg de hele commissie en minstens vier bestuursleden 
beschikbaar waren. Daarom is een aantal keer  als oplossing bedacht om twee commissies samen te 
nemen (met instemming van de commissieleden).  

De actieve ledenshirts zijn, zoals ook al beschreven in het secretarieel halfjaarverslag, begin 
2013 binnengekomen en uitgedeeld aan de actieve leden. Dit was later dan gepland, desalniettemin 
zijn de reacties van de actieve leden positief geweest. 

 
4. Ruimere tijden boeken- en samenvattingenverkoop  
De tijden van de boeken- en samenvattingenverkoop zijn verruimd tot van 10.30 tot 14.00. De reden 
hiervoor is dat er geen ‘middagpauze’ meer is vanwege de onderwijsintensivering. Deze verruimde 
tijden zijn dit jaar voor zowel het bestuur als de boekencommissie goed bevallen. In de toekomst 
hoeft er geen rekening gehouden te worden met eventuele middagpauzes, aangezien de 
boekverkoop nu online plaatsvindt en er geen samenvattingenverkoop meer is. 

4.1.2 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 de ontwikkeling allemaal met elkaar samenhangen.  
Na de instemming van het beleidsplan van het Ve bestuur is zij begonnen met het zoeken naar de 
juiste ontwikkelaar van de nieuwe website. Dit heeft er toe geleid dat het bedrijf ‘Dualbrands’, 
gevormd door twee studenten, de opdracht heeft gekregen om de nieuwe website voor SPiN te gaan 
bouwen. Hierbij is in het achterhoofd gehouden dat dit bedrijf  in staat zou zijn om naast de website 
ook een app te ontwikkelen voor SPiN. Voor meer informatie over het beslissingsproces dat hieraan 
vooraf ging verwijst het bestuur naar het secretarieel halfjaarverslag van het Ve bestuur. Na het 
eerste gesprek in oktober is begonnen met de ontwikkeling van de website. De originele deadline van 
juni voor het opleveren van de nieuwe site is niet gehaald. Dit heeft te maken gehad met zowel extra 
wensen van het bestuur, als een onverwachte extra moeite bij het implementeren van de 
verschillende systemen.  
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Op 8 augustus 2013 is de nieuwe website van SPiN in gebruik genomen. De ontwikkeling van de 
website is omstreeks januari 2013 gestart en het grootste en belangrijkste deel van de website was 
klaar bij de lancering. Zoals verwacht verliep dit niet vlekkeloos: er zaten meerdere bugs in de 
website die zo snel mogelijk zijn verholpen door de webmasters. De nieuwe website kent de 
volgende functionaliteiten: 
 

 Open source systeem voor samenvattingen 

 Online inschrijving (voor gratis activiteiten) 

 Vernieuwd uiterlijk in de huisstijl van SPiN 

 Uitgebreide statistieken middels gebruik van google analytics 

 Automatisch systeem voor het versturen van E-cards voor verjaardagen 

 Link naar de boekenwebshop (alleen zichtbaar na inloggen) 
 
Op het moment van schrijven van dit stuk worden de chat, het nieuwsbriefsysteem en de betaalde 
online inschrijving nog ontwikkeld. Dit is een lopend proces en het VIe bestuur is hiervan op de 
hoogte en in staat om dit proces verder af te wikkelen.  
 
De site is daarnaast makkelijk aanpasbaar. Dit betekent dat, anders dan de oude website, 
bestuursleden gemakkelijk aanpassingen in alle onderdelen van de site kunnen aanbrengen zonder 
hiervoor contact te moeten opnemen met de webmaster (die hier in vele gevallen geld voor vraagt). 
De uiteindelijke kosten voor het ontwikkelen van de website bedragen €5420,80 inclusief btw. Het 
gebruik van de e-mail accounts verloopt hetzelfde als bij de oude website, middels dezelfde link. De 
oude website kan nog steeds worden bezocht door de link http://oudesite.spin-nijmegen.com te 
gebruiken.  
 
Samenwerking Dualbrands 
 
De samenwerking met Dualbrands werd door het Ve Bestuur als prettig ervaren. Het is voor de 
secretaris mogelijk geweest om de webmaster zowel via e-mail, facebook en whatsapp te bereiken. 
Dit heeft er mede toe geleid dat vrijwel alle problemen met de site als kleine verzoeken relatief snel 
konden worden verholpen of toegevoegd. Zoals overeengekomen met Dualbrands worden alle 
eventuele problemen of bugs die er op de website verschijnen zo snel mogelijk en kosteloos 
verholpen. Eventuele verdere aanpassingen zoals het toevoegen van een functionaliteit aan de 
website zullen echter alleen tegen een vergoeding worden gemaakt. Het contact met Dualbrands is 
inmiddels overgegeven aan de secretaris van het VIe bestuur.  
 
App 
 
Na een lange overweging is het Ve bestuur tot de beslissing gekomen om de SPiN-app niet te laten 
ontwikkelen. Het is de intentie geweest van het bestuur om te wachten met de ontwikkeling van de 
app omdat deze wordt opgebouwd uit de website zelf en dit te laten doen door Dualbrands. 
Aangezien de website tot laat in het verenigingsjaar door het bestuur nog niet als ‘klaar’ werd 
beschouwd (enkele pagina’s waren nog niet online gezet, de online betaling via iDeal was nog niet 
geactiveerd wegens de tussenpartij ‘Mollie B.V.’ en er bevonden zich nog enkele bugs in de site) is 
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niet eerder begonnen met het ontwikkelen van de app, danwel het opdracht geven aan Dualbrands 
om deze te ontwikkelen.  

Het Ve bestuur is zich bewust van het feit dat de ontwikkeling van de app een grote taak is en 
dit waarschijnlijk langer duurt dan de periode die het bestuur nog over had in het verenigingsjaar. 
Het in deze periode alsnog ontwikkelen van de app zou betekenen dat deze zaak nog loopt tot in de 
periode dat het VIe bestuur al zitting heeft genomen en het jaarverslag van het Ve bestuur al 
gepresenteerd is. Het Ve bestuur acht dit een onwenselijke situatie. Daarnaast wil het bestuur, 
ondanks het feit dat dit speerpunt als wel degelijk belangrijk wordt beschouwd, niet proberen ‘op het 
laastste moment’ haar speerpunten/doelen te bereiken en daarmee het risico te lopen dat een onaf 
of foutief product wordt doorgegeven aan het VIe bestuur en de vereniging. Het bestuur vindt het 
spijtig dat het niet is gelukt om dit speerpunt te bereiken, maar acht deze beslissing als de 
realistische en verstandige keuze.   
 
2. 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). Het bestuur 
heeft in de loop van het jaar feedback verzameld en deze met de ontwikkelaars besproken. In dit 
overleg bleek dat de ontwikkelaars al een nieuwe versie van het CCS te hebben gemaakt. Het overleg 
vond plaats in mei. Dit is aan het VIe bestuur doorgegeven omdat het Ve bestuur geen beslissingen 
meer over dit project wilde maken aangezien het nieuwe systeem geld zou kosten. Het VIe bestuur 
heeft besloten niet verder te gaan met het CCS. Dit is met de ontwikkelaars besproken en heeft 
geleid tot het aflopen van het contract met de ontwikkelaars. Er is geen extra geld betaald. Uit de 
enquête bleek dat 20%  van de actieve leden geen gebruik maakte van het CCS ondanks meerdere 
instructies. Verder bleek dat 46% alleen verder wilde met het CCS als er heel veel aan veranderd 
werd. Het systeem is niet zover doorontwikkeld dat er een mogelijkheid is geweest om het te 
verkopen. Er is wel een uitleg gegeven tijdens het SSPN, een landelijk overleg met alle 
psychologieverenigingen. Hier bleek een aantal verenigingen geïnteresseerd te zijn, maar deze 
konden niks beslissen in verband met hun opvolgers. Daarom is het VIe bestuur gevraagd om dit jaar 
nogmaals het CCS onder de aandacht te brengen. Aan de uitkomst hiervan zitten echter geen 
contractuele vervolgen. De geïnteresseerde verenigingen kunnen zelf contact opnemen met de 
ontwikkelaars.  
 
3. 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 bestond 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. 
Deze voorstellen zijn besproken tijdens de ALV van 12 februari 2013, waarbij de ALV ervoor gekozen 
heeft om met StudieBoeken.com verder te gaan als boekenpartner.  
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Het contract met Studystore is opgezegd en er is een nieuw contract getekend met 
StudieBoeken.com. In juli 2013 is de online webshop online gezet en is er begonnen met het 
promoten van de webshop. Dit is gedaan via posters, facebook en door docenten en 
studiebegeleiders op de hoogte te stellen. Ook is in de introductie aan de eerstejaars meegegeven 
hoe ze kunnen inloggen op de site en zo bij de boekenwebshop komen. Inmiddels zijn er ruim 1000 
bestellingen gedaan en zijn de reacties erg positief. Wel komen er veel vragen binnen over de 
bestelprocedure, maar het Ve bestuur is van mening dat niet anders verwacht kon worden, aangezien 
iedere verandering vragen oproept. Het aantal vragen over de webshop loopt momenteel gestaag 
terug.  

Behalve de boeken die voor de bachelor worden gebruikt, worden ook de boeken voor de 
master Gezondheidszorgpsychologie en voor de master Arbeids- en Organisatiepsychologie 
aangeboden in de webshop. Dit is in samenwerking gegaan met de masterverenigingen Halo en 
Argon.  
 
4. Financiën 
Dit speerpunt houdt in dat het Ve bestuur de boekhouding gaat 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 

In het verenigingsjaar 2012-2013 is Commissaris Onderwijs voor het eerst een aparte functie binnen 
het bestuur van SPiN geweest. Het Ve bestuur der SPiN heeft een goede start gemaakt en gezorgd 
voor een stevige basis op onderwijsgebied, waar het VIe bestuur op voort kan bouwen.  
 
1. Internationalisering  
Dit speerpunt omvat dat er meer aandacht wordt geschonken aan internationale studenten, middels 
een buddyproject en het organiseren van een uitwisseling. 
Zoals genoemd in het halfjaarverslag is er voor het buddyproject een goede samenwerking tussen 
SPiN, het onderwijsinstituut en het International Office ontstaan. De internationaliseringscommissie 
was verantwoordelijk voor het vinden van Nederlandse buddy’s, het koppelen van internationale 
studenten aan Nederlandse studenten en het organiseren van de activiteiten voor de buddygroep.  

Na het succesvolle eerste semester is ervoor gekozen om in het tweede semester een aparte 
eerste bijeenkomst voor de Nederlandse buddy’s te houden en een aparte bijeenkomst voor de 
buddygroep samen. De Nederlandse buddy’s waren wederom erg enthousiast, maar omdat de 
bijeenkomst voor de hele groep dit semester geen onderdeel was in het introductieprogramma van 
de internationale studenten, waren er maar weinig internationale studenten aanwezig. Dit is 
bepalend geweest voor het hele semester, omdat de internationale studenten moeilijk te bereiken 
waren en het is daarom niet meer gelukt om de buitenlandse studenten goed te betrekken bij het 
buddyproject. Ook zijn de twee informele activiteiten die voor deze buddygroep zijn organiseerd als 
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minder succesvol ervaren. Samen met de commissie is hieruit geconcludeerd dat de eerste 
bijeenkomst het beste in het introductieprogramma van de internationale studenten kan worden 
opgenomen, zodat je meer studenten bereikt. Daarnaast zou het verstandig zijn om voorafgaand aan 
deze eerste bijeenkomst al een e-mail te sturen aan alle internationale studenten om ze te 
informeren over het buddyproject. Deze twee punten zijn ook doorgegeven aan het VIe bestuur.  
 

Het tweede project van de internationaliseringscommissie was de uitwisseling met Padova 
(Italië). In de eerste week van juni is SPiN met een groep van 29 SPiN-leden vijf dagen in Padova 
geweest. Dit was een leuke en leerzame week, waarbij de Italianen veel hebben laten zien van hun 
universiteit en stad. De groep heeft vele colleges kunnen volgen, de onderzoeksgelegenheden aan de 
universiteit kunnen bekijken en cultuur kunnen opsnuiven in zowel Padova als  Venetië. Uit de 
evaluatie is gebleken dat groep erg positief was over de week en enthousiast over het uitstapje naar 
Venetië. De verbeterpunten waren: minder studiegerelateerde activiteiten te plannen, minder lange 
(volle) dagen te maken en een grotere buitenlandse groep te hebben. Deze punten zullen worden 
meegenomen door de nieuwe uitwisselingscommissie.  

Het contact met Padova is vanaf het begin niet snel en makkelijk verlopen. De 
internationaliseringscommissie heeft vaak weken moeten wachten op reacties, waardoor het ook 
een tijd heeft geduurd voordat duidelijk werd of er animo was voor een uitwisseling van Padova naar 
Nijmegen. In de zomervakantie is bekend geworden dat er in Padova nog veel enthousiasme heerst 
om met een groep van ongeveer 15 studenten naar Nijmegen te komen. In overleg met het VIe 
bestuur is ervoor gekozen om hiervoor een nieuwe commissie aan te stellen.  
 
2. Bijles en studiegroepen  
Dit speerpunt houdt in dat SPiN bijles en studiegroepen aanbiedt om studenten hulp te bieden bij de 
studie. 
Het Ve bestuur der SPiN is erg tevreden over de wijze waarop SPiN dit jaar bijles heeft kunnen 
faciliteren. Er zijn in totaal tien bijlesgevers gevonden, waarvan vier ook daadwerkelijk bijles hebben 
gegeven. Deze bijlesgevers zijn gekoppeld geweest aan in totaal 14 studenten die bijles hebben 
gevolgd. Aan het einde van het studiejaar is met zowel alle bijlesgevers als alle bijlesnemers contact 
opgenomen om ze te bedanken en ze de gelegenheid te geven om vragen te stellen of tips te geven 
over hoe het bijlessysteem beter zou kunnen. De reacties hierop waren positief en drie bijlesgevers 
willen in het volgende studiejaar wederom bijles aanbieden.  

Door het jaar heen zijn enkele problemen ondervonden met het bijlessysteem, die vooral te 
maken hadden met de verouderde site. Op de nieuwe site zal er een iets vernieuwde versie van het 
bijlessysteem komen, die simpeler in gebruik zal zijn. Hierbij kunnen studenten meteen voor één 
persoon kiezen die ze als bijlesgever willen, in plaats van dat ze willekeurig aan iemand worden 
gekoppeld.  

Hoewel SPiN meerdere malen is benaderd door externe bedrijven die bijles verzorgen, is het 
Ve bestuur van mening dat dit jaar is gebleken dat een eigen bijlessysteem goed functioneert. SPiN-
leden lijken ook steeds beter op de hoogte te zijn van de diensten die SPiN aanbiedt, waaronder het 
bijlessysteem. Mentoren van (eerstejaars) psychologiestudenten zijn daarnaast ook op de hoogte van 
de bijles die SPiN faciliteert en kunnen studenten hierop wijzen.  
 
Zoals genoemd in het halfjaarverslag is gebleken dat de studiegroepen in de huidige vorm geen 
succes zijn. In het tweede semester is er tijdens de looptijd van de cursus PMB nogmaals gepoogd 
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een studiegroep op te zetten, maar ook hier was geen animo voor. Het Ve bestuur is van mening dat 
de studiegroepen een andere vorm zouden moeten krijgen om iets extra’s aan te kunnen bieden aan 
SPiN-leden.  
 
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 is voornamelijk gedaan middels de website.  
Het open source system voor de samenvattingen is inmiddels te vinden op de nieuwe site, onder de 
naam ‘Wiki’. Hier kunnen SPiN-leden, na inloggen op de site, samenvattingen aanvullen en 
aanpassen. De samenvattingen die SPiN in 2011-2012 heeft opgekocht, zijn hier geupload. Het Ve 
bestuur heeft aan het VIe bestuur meegegeven dat het verstandig is om deze samenvattingen 
regelmatig te checken om te voorkomen dat het onoverzichtelijk wordt en om ervoor te zorgen dat 
er geen onjuistheden of andere zaken ongerelateerd aan het vak worden geplaatst. 

4.1.3 Doel 3: Balans 
 
1. SPiN en studie 
Dit speerpunt noemt meerdere punten/maatregelen waarmee het Ve bestuur denkt efficiënt te 
kunnen besturen en daarnaast te blijven studeren.  
Omdat het bestuur dit jaar voor het tweede jaar op parttime basis heeft gewerkt, wilde zij een balans 
bewerkstelligen 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 in totaal vijf weken logboeken bijgehouden. Dit waren week 46, week 51, week 6, week 16 en 
week 29. Uit deze logboeken kwam naar voren dat het per week en per bestuurslid verschilt hoeveel 
deze aan SPiN dan wel studie besteedt. Een overzicht van de resultaten staat in de onderstaande 
tabel:  
 
Gemiddelde urenbesteding aan SPiN en studie per week 

Week SPiN-uren  Studie-uren  

46 (2012) 26,7 7,8 

51 (2012) 26,2 4,2 

6   (2013) 26,2 3,8 

16 (2013) 27,7 2,5 

29 (2013) 11,4 1,9 

38 (2013) 15,5 14,2 

 
Het doel van 30 uur per week aan SPiN besteden en 20 uur per week aan studie blijkt een 
onrealistisch doel en moet daarom in de komende jaren wellicht naar beneden worden bijgesteld.  
 
Het afgelopen 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 
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inplannen. Op studiedagen zijn de bestuursleden alleen voor noodgevallen bereikbaar gebleven. 
Andere bestuursleden zorgden ervoor dat het bestuurslid die een studiedag had niet gestoord werd 
voor niet-dringende zaken.  

Om ervoor te zorgen dat de bestuursleden het afgelopen jaar optimaal hebben kunnen 
functioneren, heeft een aantal bestuursleden aan het begin van dit jaar een coach aangesteld. Zij 
hebben minstens drie ontmoetingen gehad. Het verschilt per bestuurslid hoeveel ontmoetingen 
diegene heeft gehad met zijn/haar coach. De bestuursleden die een coach hebben gehad, ervoeren 
dit als handig en fijn, maar niet als onmisbaar.  

Hiernaast heeft ieder bestuurslid een buddy gehad binnen het bestuur. Buddy’s hebben 
elkaar middels een buddy-update regelmatig op de hoogte gehouden. Hierin werd alles besproken 
wat voor die functie op dat moment van belang was, zodat de buddy de functie kon overnemen als 
iemand uitviel of minder goed functioneerde. De buddy’s konden ook bepaalde taken van de ander 
overnemen als diegene bijvoorbeeld druk is met studeren. Dit is het afgelopen jaar regelmatig 
gebeurd. Het buddysysteem wordt als goed en bruikbaar 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. 
Niet alleen tussen de hoeveelheid werk tussen SPiN en studie moest er een balans zijn, ook tussen de 
verschillende soorten activiteiten is dit jaar aan een balans gewerkt. In het afgelopen jaar zijn er 34 
niet-studiegerelateerde activiteiten en 32 studiegerelateerde activiteiten georganiseerd. Dit komt 
doordat de openingsdag van het lustrumjaar in het beleid niet is meegeteld in de planning als niet-
studiegerelateerde activiteit en één lezing van de Lezing & Debatcommissie is niet gerealiseerd.  

4.1.4 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 gerealiseerd door de Commissaris PR zitting te laten nemen in de 
acquisitiecommissie als algemeen lid. Deze samenwerking is door beide partijen als prettig ervaren 
en op deze manier kon 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 is 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 betrof het verkopen van 
advertentieruimte voor de HersenSPiNsels. Dit is echter niet gelukt. 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 per jaar. Café de Fuik is sponsor 
geweest van de skireis. In ruil voor twee borrels en het meenemen van een advertentie in het 
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programmaboekje van de skireis heeft Café de Fuik de skireistruien volledig vergoed. De truien 
hadden een waarde van 520 euro. Op de truien werd ook het logo van Café de Fuik vermeld.  
Daarnaast heeft Café de Fuik twee borrels en een feest gesponsord, ter waarde van 300 euro.  

De vereniging heeft sponsorgeld ontvangen voor banners op de site, te weten van 
Zomerjobs, ter waarde van 100 euro en All4Students, ter waarde van 130 euro. Het totale 
opgehaalde algemene sponsorgeld komt daarmee op 530 euro. Om extra sponsorgeld op te halen 
heeft het Ve

 bestuur het project ‘Vriend van’ opgezet. Dit project is gericht op SPiN-leden, 
familieleden, iedereen die SPiN een warm hart toedraagt. Als vriend van SPiN doneert men eenmalig 
een bedrag naar keuze. Op deze manier wordt SPiN gesteund en wordt gezorgd dat zij nog meer voor 
de leden kan betekenen. In ruil hiervoor krijg de donateur van SPiN een klein bedankje en een 
vermelding op de website in het vriendenboek. Als bedrijf krijg men tevens de kans een klein profiel 
te plaatsen. Er zijn vier verschillende soorten 'vriendjes-van': voor een donatie vanaf 5 euro wordt 
men 'vriendje van SPiN', voor een donatie vanaf 10 euro wordt men 'vriend van SPiN', voor een 
donatie vanaf 25 euro wordt men 'boezemvriend van SPiN' en voor een donatie vanaf 50 euro wordt 
men 'SPiN-held'. Aangezien dit project enkel is opgezet en nog niet is gestart (en gepromoot), is hier 
nog geen geld mee opgehaald. 
 
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 achtte het belangrijk dat contacten met externe partijen goed werden onderhouden, 
met oog op professionaliteit. Na elke samenwerking hebben evaluatiegesprekken plaatsgevonden 
om te achterhalen of de samenwerking voor beide partijen nog naar wens verloopt of is verlopen. 
Op- en aanmerkingen vanuit beide partijen zijn meegenomen om de samenwerking te optimaliseren.  

Om aandacht te besteden aan het onderhouden van contacten zijn tevens kerstkaarten met 
persoonlijke gelukwens gestuurd. Bovendien is er een bedankbrief naar iedere externe partij 
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, met dank aan Danny Bouwman. Tevens is er in samenwerking met de acquisitiecommissie een 
informatiebrochure opgesteld, waarin alle mogelijkheden tot samenwerking  vermeld staan.  

Naast het onderhouden van contacten is ook gewerkt aan het uitbreiden van contacten. Zo is 
aan het begin van het jaar het contract met Business Courses verlengd, is er een samenwerking 
aangegaan met Café de Fuik, zijn er diverse samenwerkingen met bedrijven uit het psychologische 
werkveld afgesloten en zijn er - in samenwerking met de acquisitiecommissie - doorlopend bedrijven 
benaderd voor een samenwerking. Zo kan Studentenuitzendbureau ASA benaderd worden voor het 
leveren van tassen voor goodiebags en kan Quest gevraagd worden om tijdschriften voor de 
goodiebags toe te sturen. Daarnaast is er met LUX gewerkt aan het opzetten van een samenwerking 
met betrekking tot een programma over film en psychologie en hebben er onderhandelingen 
plaatsgevonden met busmaatschappij Toonen. De laatste twee contacten lopen op dit moment nog 
steeds en zijn overgedragen aan de Commissaris PR van het VIe

 bestuur. Het Ve bestuur heeft helaas 
geen mogelijkheid meer gevonden om te kijken naar een samenwerking met partijen die zich in 
eerdere jaren aan SPiN hebben verbonden.  
 
3. Verbintenis met bedrijven uit het werkveld  
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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 naar bedrijven die 
zich aan SPiN willen verbinden, dat wil zeggen een samenwerking in de vorm van trainingen, 
informatiedagen, werkervaringsplekken, meeloopdagen enzovoort.  

Binnen domein Persoon wordt door de instelling voor geestelijke gezondheidszorg Pro 
Persona een maatjesproject aangeboden. Pro Persona is regelmatig op zoek naar maatjes voor 
psychiatrische patiënten en deze worden bij SPiN geworven . 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 heren, die derhalve nog veel affiniteit hebben met de huidige studenten. Als er campagnes 
zijn waar studenten aan kunnen deelnemen, zullen deze binnen SPiN geworven worden.  Zo heeft 
een aantal leden deelgenomen aan een campagne met betrekking tot fietsverlichting en een 
campagne met betrekking tot alcoholgebruik in het verkeer, de BOB-campagne. Op deze manier 
kunnen leden kennismaken met de wereld van gedragsverandering en het uitvoeren van campagnes. 
Daarnaast heeft SPiN in samenwerking met P2b Radboud Tour georganiseerd. Hierbij werd iemand 
uit de arbeidsmarkt op een College Tour-achtige wijze geïnterviewd. Deze activiteit werd opgepakt 
door VOX Magazine, studentenblad ANS en De Gelderlander. Vanwege deze aandacht zal er in het 
nieuwe collegejaar opnieuw een Radboud Tour georganiseerd worden. Dit is overgedragen aan de 
Commissaris PR van het VIe

 bestuur. Net als Karin Naaijkens stelt ook P2b zich beschikbaar voor 
lezingen en informatiedagen.  

Met ProTask (sportpsychologie; domein Gedrag) is overeengekomen dat we hen kunnen 
benaderen voor introductielezingen en workshops over het vakgebied van de sportpsychologie ter 
introductie. Wanneer studenten in een meer vergevorderd stadium van interesse zijn kan ProTask 
hen individueel vertellen over hun beroep en eventueel kunnen ze een keer meelopen bij een 
workshop/training voor een 'open' groep (een groep talenten of trainers). 

Tenslotte is er geen samenwerking meer opgestart met Groot Klimmendaal, vanwege het feit 
dat ze andere prioriteiten hadden dan het investeren in een samenwerking met SPiN.  
 
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.  
Het Ve

 bestuur heeft acht partijen gevonden die deel willen nemen aan deze kortingsactie. De 
kortingspas heeft gedurende de bewerkstelliging een andere naam gekregen, namelijk ‘SPiN-korting’. 
De reden hiervoor is dat er geen speciale pas is ontwikkeld, omdat dit alleen maar onnodige kosten 
met zich mee zou brengen. In plaats daarvan krijgen SPiN-leden korting op vertoon van hun 
lidmaatschapssticker van het studiejaar 2013-2014. Op de website is een tabblad ‘SPiN-korting’ 
geplaatst, waar te allen tijde nieuw deelnemende bedrijven geplaatst kunnen worden. De acht 
deelnemende partijen en de bijbehorende kortingen zijn als volgt:  
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Hoeveelheid SPiN-korting per locatie 

Locatie/bedrijf Korting op Korting 

Sanadome, Thermenlandschap Dag- en avondtoegang (2 personen) 15% 

Laserquest Nijmegen Lasergame €2,- 

Restraurant&brouwerscafé de Hemel Alle bieren 10% 

Restaurant Veau Alle hoofdgerechten 10% 

Restaurant Bluf Alle hoofdgerechten 10% 

De ontmoeting Tapas & Catering Alle tapas 10% 

Pannekoekenhuis ’t Hoogstraatje Een pannekoek naar keuze €2,- 

Run2Day 
 

Kassakorting 
Sparen van het aankoopbedrag voor latere 
besteding 

10% 
15% 

 
 
5. Alumnibeleid  
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. Hoewel er maar 22 alumni hebben gereageerd op de 
enquête, wijzen de 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. Met de enquête 
is ook navraag gedaan naar eventuele vervolgopleidingen, stageplekken, onderzoeksonderwerpen en 
huidige werkzaamheden van alumni.  

Deze gegevens zijn verwerkt 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. Daarnaast is er op de alumnidag van de faculteit in samenwerking met het 
Onderwijsinstituut navraag gedaan of de aanwezige alumni bereid waren huidige studenten te 
vertellen over hun werk. De alumni die hierin geïnteresseerd waren zijn toegevoegd aan het 
alumnibestand. Dit bestand bestaat momenteel uit 156 alumni.  

Aangezien het bestuur de alumni graag wilde verwelkomen op de lustrumdag, is ervoor 
gekozen om geen andere alumniactiviteit meer te organiseren. Wel is in juni de eerste alumni-update 
verzonden. Hierin stonden de resultaten van de alumni-enquête, evenals een samenvatting van het 
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beleid, een stukje geschreven door een actief lid,  een lijstje ‘wist-je-datjes’ en een uitnodiging voor 
de lustrumdag. Tevens kan deze update gebruikt worden om alumni in te schakelen. Tenslotte is er 
op LinkedIn een groep voor alumni aangemaakt.  

4.3 Commissies 
 
Afgelopen jaren heeft de commissiestructuur zich goed kunnen ontwikkelen. Enkele dingen zullen 
worden gewijzigd om de commissiestructuur te optimaliseren.  
 
1. Functieverdeling  
Dit speerpunt houdt in dat het Ve bestuur in samenwerking met het IVe bestuur de 
commissievoorzitters aanwijst en de Commissaris Communicatie in iedere commissie zal worden 
behouden. 
Het kiezen van de voorzitters is niet optimaal verlopen. Dit werd vooral ondervonden door de 
commissiebegeleiders zelf tijdens de eerste vergadering. Er ontstond een ongemakkelijke situatie 
voor de gevraagde voorzitters en voor de begeleider omdat er onduidelijke signalen waren 
afgegeven vanuit de begeleiders zelf. De commissiebegeleiders hebben hier ook feedback over 
gekregen van actieve leden.  

De voorzitters zijn voor de eerste vergadering benaderd of zij voorzitter wilde worden. 
Vervolgens is het in de eerste vergadering gepresenteerd alsof er ook een andere optie is, zodat 
andere mensen ook hun voorkeur voor de functie konden tonen. Hierdoor was het voor de gekozen 
voorzitters onduidelijk wat er precies van hen verwacht werd. Daarnaast was het ook vreemd voor 
de andere commissieleden omdat het leek alsof er een keuzevrijheid was met betrekking tot de 
voorzittersrol, terwijl de keuze eigenlijk al was gemaakt. Aan het volgende bestuur is dan ook 
geadviseerd om een duidelijke lijn te trekken, of van te voren kiezen of in de eerste vergadering de 
commissieleden zelf laten beslissen. Het VIe bestuur heeft besloten de voorzitters ook zelf aan te 
wijzen. 

De Commissaris Communicatie is behouden maar in de praktijk bleek dat de secretaris en 
voorzitter ook het communicatiesysteem moesten bijhouden. Zij waren verantwoordelijk voor 
respectievelijk de notulen en de agenda. In het begin van het jaar is dit goed verlopen. De actieve 
leden waren echter niet allemaal tevreden over de gebruiksvriendelijkheid van het CCS. Na verloop 
van tijd gingen de commissies daarom zelf een manier zoeken om documenten te delen en kleine 
dingen te bespreken. Er werd vaak gebruik gemaakt van Facebook en Dropbox. De Commissaris 
Communicatie heeft nog wel gebruik gemaakt van het CCS om promotie- en acquisitieaanvragen te 
doen. Dit werd als duidelijk en prettig ervaren door de promotiecommissie en acquisitiecommissie. 
 
2. Commissiestructuur  
Dit speerpunt stelt dat er 71 activiteiten zullen worden georganiseerd, waarvan 33 studie-
/werkveldgerelateerd en 33 niet-studiegerelateerd. Daarnaast worden er 5 reizen georganiseerd. Er 
zullen ook twee nieuwe commissies worden opgestart: de lustrumcommissie en de 
internationaliseringscommissie.  
De commissies zijn zoals beschreven ingestemd en gerealiseerd. Alle geplande activiteiten zijn 
gerealiseerd behalve één lezing van de Lezing en Debatcommissie. Daarnaast zijn ook nog extra 
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activiteiten georganiseerd, onder andere door commissies op de Lustrumdag. Deze zijn te vinden in 
het activiteitenoverzicht (zie Bijlage 1). 

Er is één lezing niet georganiseerd door de Lezing en Debatcommissie. Dit komt doordat de 
commissiebegeleider niet in acht heeft genomen dat in september ook nog een lezing moest worden 
georganiseerd. De nieuwe commissies zijn allemaal goed en snel opgestart. In de loop van het jaar 
zijn wat activiteiten binnen de Internationaliseringscommissie van datum gewisseld. Daarnaast is er 
een uitwisseling met Padova gerealiseerd. De Italiaanse studenten zijn nog niet naar Nederland 
gekomen maar hebben aangegeven daar geïnteresseerd in te zijn. Daarom zal het VIe bestuur verder 
gaan met een nieuwe, tijdelijke uitwisselingscommissie en zal zo de Italianen in Nederland 
ontvangen. Op dit moment wordt de commissie gevormd en opgestart. Het oprichten van deze 
commissie is in overleg gegaan met het VIe bestuur en zij hebben vervolgens de verantwoordelijkheid 
hiervoor op zich genomen.  
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5. Nawoord 
 

 
Geachte Algemene Leden Vergadering, 
 
U heeft zojuist het verslag van het verenigingsjaar 2012-2013 gelezen. Hierin hebben wij gepoogd zo 
duidelijk en bondig mogelijk uit te leggen wat het bestuur in samenwerking met de actieve leden 
heeft gedaan en bereikt voor de vereniging.  

Terugkijkend naar dit verslag en daarmee het afgelopen jaar overspoelen vele gevoelens ons. 
De belangrijkste hierin is waarschijnlijk de volgende: trots. Wij hebben er aan het begin van het jaar 
nadrukkelijk voor gekozen om ambitieus te zijn in het opstellen van ons beleid, wetende dat het zou 
zorgen voor een hoge werkdruk en enige mate van stress. We zijn dan ook trots dat we uiteindelijk 
zo veel hebben kunnen bereiken als u hierboven hebt kunnen lezen.  

Trots zijn we natuurlijk niet alleen op onszelf. Trots zijn we ook op de actieve leden die op 
alle mogelijke manieren hebben bijgedragen aan dit jaar. Zij het nu door activiteiten te organiseren, 
wijze raad te geven, te helpen bij klusjes die buiten het eigen takenpakket vallen of simpelweg te 
zorgen voor gezelligheid wanneer het even te druk was.  

Echter, het meest trots zijn we op onze vereniging zelf. De Studievereniging Psychologie in 
Nijmegen is nog maar vijf jaar oud en staat steviger in haar schoenen dan ooit. We zijn blij dat wij 
deel hebben mogen uitmaken van de groep van honderden studenten die hebben bijgedragen aan 
deze enorme  vereniging die zich inzet voor zoveel leden. 

Alhoewel er duidelijk in het verslag wordt aangegeven wat er uiteindelijk is bereikt in het 
afgelopen jaar, hebben wij helaas niet kunnen meegeven wat dit werk heeft gekost en gebracht voor 
ons als het bestuur. We hebben in het afgelopen jaar allemaal en meermaals momenten ervaren 
waarop het werk voor de vereniging niet meer gecombineerd kon worden met studie of er andere 
omstandigheden optraden waardoor het werk te veel werd. Het is op deze momenten dat we 
hebben mogen ervaren in welke mate wij een team hebben gevormd in de loop van dit jaar. Op de 
lastigste momenten vonden wij steun bij elkaar en de beste momenten dit jaar hebben we met 
elkaar beleefd. Wij zijn dankbaar dat wij zo goed hebben kunnen samenwerken en de aanvullende 
waarde hebben kunnen vinden en ervaren van ieder bestuurslid. 

Nu, aan het einde van ons bestuursjaar, zijn we een hechte groep geworden en doet het ons 
pijn om, in dit verband, afscheid te moeten van elkaar, maar ook van de leden. We zijn allemaal 
sterker, wijzer en gelukkiger uit dit jaar gekomen dan we er in stapten. We hebben geen moment 
spijt van de keuzes die we hebben gemaakt, omdat die hebben mogen leiden tot het punt waar we 
nu staan. 

We willen nogmaals onze grootste dank uiten aan alle (actieve) leden die dit jaar en alle 
ervaringen daarbinnen, hoe zwaar of gezellig dan ook, mogelijk hebben gemaakt. Er rest ons niets 
anders dan te zeggen dat we allemaal gelukkig zijn met het avontuur dat we hebben beleefd en we 
zowel de vereniging, als alle mensen die zich hier voor inzetten alle geluk wensen in de tijd die zal 
komen.  
 
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. 
 
Datum    Activiteit     Commissie  
 
Oktober 
1 oktober:    Beleids-ALV      Bestuur  
3 oktober:    Constitutieborrel Ve bestuur   Bestuur 
12 – 14 oktober:   Eerstejaarsweekend (IVe bestuur)  SPiN 
16 oktober:    Bierspelen (IVe bestuur)    Activiteiten 
17 oktober:    Lustrumopeningsdag    Lustrum 
17 oktober:    SPiN-feest “je-komt-niet-binnen-zonder-snor” Feest 
18 oktober:    Lezing Schizofrenie (IVe bestuur)  Lezing&excursie 
23 oktober:    ALV (IVe bestuur)    Bestuur 
24 oktober:    International Evening     Internationalisering  
29 oktober:    Begrotings-ALV     Bestuur 
30/31 oktober:    Themadag Halloween    Bestuur 
 
November 
12 november:    Lezing Sekten     Lezing&debat 
13 november:    Workshop paaldansen    Sport 
14 november:    Workshop gedragsverandering    Carrière&excursie 
14 november:    Pubquiz      SocialCie  
21 november:    SPiN-feest: Glow in the dark            Feest 
26 november:    Decharge-ALV IVe bestuur   Bestuur  
27 november:    Bedrijvendag (IVe bestuur)                    Bestuur            
28 november:    Sinterklaasactiviteit     Internationalisering 
                                       
December 
3/4 december:    Themadag SPiNterklaas                                          Boeken               
12 december:    Lezing dieren als therapie                          Lezing&debat 
12 december:    SPiN-feest: Foute fitness feest   Feest 
13 december:    Lezing Melanie Joy             Bestuur 
17 december:    Kroegentocht     SPiN 
18 december:    Kerst biercantus    Activiteiten 
19 december:    Training solliciteren    Training&info 
 
Januari 
8 januari:    Lezing Transgender    Lezing&debat 
8 januari:    Nieuwjaarsborrel                   SocialCie 
9 januari:    Training Speedreading    Training&info 
10 januari:    Themadag Koek en Zopie   Bestuur 
14 januari:    Debat Over diagnosticeren bij kinderen  Lezing&debat 
15 januari:    Afscheidsbijeenkomst buddy’s   Internationalisering 
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17 januari:    SPiN on ice     Sport 
18 januari:    Workshop Psychomotorische therapie                 Carrière&excursie 
  
Februari 
4 februari:    Student-docent lunch    SPiN 
4 februari:    Bijeenkomst Nederlandse buddy’s  Internationalisering 
5 februari:    Lustrumgala     Gala 
7 februari:    Preborrel skireis    Skireis 
7 februari:    Bijeenkomst buddy’s tweede semester  Internationalisering 
18 februari:    Mastervoorlichting    Training&info 
19 februari:    Excursie Donders Instituut   Carrière&excursie 
20 februari:    SPiN-feest ‘We are golden’   Feest 
23 februari – 3 maart:   Skireis      Skireis 
25 februari:    Lezing Lucide Dromen    Lezing&debat 
26 februari:    Themadag Pitstop    Boeken 
 
Maart 
4 maart:    Rondleiding Anatomisch Museum  Training&info 
5 maart:    ALV halfjaarlijkse bestuurswissel  Bestuur 
7 en 8 maart:    Experience Your Future    Oriëntatie 
7 maart:    SuikerSPiNverkoop (RAGweek)   Bestuur 
12 maart:    ALV halfjaarverslagen    Bestuur 
15 – 17 maart:    Actieve Leden Weekend   SocialCie 
18 maart:    Debat met Amnesty    Lezing&debat 
20 maart:    SPiN’s Sexy Sunny Spring Sandwich Day  Bestuur 
20 maart:    Psypop      Activiteiten 
22 – 24 maart:    Stedentrip Berlijn    Stedentrip 
26 maart:    Lezing Relatietherapie    Lezing&debat 
27 maart:    Lezing Gamefication (i.s.m. Plan2Behaviour)  Bestuur 
27 maart:    SPiN-feest ‘Gaan met die banaan’  Feest 
28 maart:   International Evening    Internationalisering 
 
April 
15 april:    Meditatiecursus    Training&info 
15 april:    Lezing ‘Respect voor de cliënt’   Lezing&debat 
16 april:    Themadag ‘Freud Day’    Boeken 
16 april:    Heidag      Bestuur 
17 april:    SPiN-feest: 

‘Ik wist niet dat je dat als kledingsstuk kunt dragen’ Feest 
18 april:    Paasdiner      Internationalisering 
22 april:    Pompestichting Excursie   Carrière&excursie 
23 april:    ALV: Sollicitatiecommissie/contributie  Bestuur 
24 april:    Je zal het maar hebben-dag   Bestuur 
24 april:    Open apres-skifeest    Bestuur 
26 april:    Ouderdag     SPiN 
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26 – 28 april:    Batavierenrace     Sport 
 
Mei 
7 mei:     Lezing non-verbale communicatie  Lezing&debat 
8 mei:     College tour     Bestuur 
10 – 17 mei:    Studiereis Marrakech    Studiereis 
13 mei:    Debat over intrinsieke motivatie i.s.m.  

AKKU en Postelein    Bestuur 
14 mei:    S-feest      Bestuur 
15 mei:    Excursie Vincent van Gogh Instituut i.s.m.  

SPS-NIP Landelijke excursiecommissie  Carrière&excursie 
17 mei:    Breindissectie     Training&info 
21 mei:    Therapieëndag                                                        Oriëntatie           
21 mei:    Pre-borrel liftwedstrijd                                   Stedentrip  
23 mei:    Wijnproeverij                                           Activiteiten 
24/25 mei:    Liftwedstrijd                                                             Stedentrip             
27 mei:    Indoor Kampvuur                                   SocialCie 
29 mei:    SPiN-feest : I’m blue da ba dee da ba die      Feest 
31 mei:    Congres Manipulatie    Congres 
 
Juni 
2-6 juni:    Uitwisseling Padova    Internationalisering 
6 juni:     Training presenteren    Training&info 
13 juni:    Kroegentocht     SocialCie 
17 juni:    Actieve leden voorlichting   Bestuur 
18 juni     ALV: KB voorstellen              Bestuur 
21 juni:    Lustrumdag         Lustrum 
     DJ workshop     Activiteiten 

Lezing gedragsbeïnvloeding  Almanak 
SPiN-Quiz     SocialCie  
OSPiNtysche Spelen    Sport 
Grote Bingo Show    Boeken  
Flashmob workshop   nvt 
Sollicitatietraining    Carrière&Excursie  
Versierworkshop    Congres 
GeldZacquisitieloop    Acquisitie  
Mariokart Madness    SPiN 
EMDR training     Training&info 
Levend Stratego    Tijdschrift&Orientatie 
Zijnsoriëntatie    nvt 
TEDtalk     Lezing&Debat 
Workshop portret tekenen  nvt 

24 juni:     SPiNbreak BBQ    Activiteiten       
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September 
10 september:    Actieve leden bijeenkomst (VIe bestuur) Bestuur 
11 september:    SPiN-feest: Glow at the start   Feest 
17 september:   Besturenborrel     Bestuur 
19 september:    Bedrijvendag     Carrière&excursie 
24 september:    ALV Halfjaarlijkse Bestuurswissel  Bestuur 
27 – 29 september:   Eerstejaarsweekend    SPiN 
 
 


