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1. VOORWOORD 
 
Geachte Algemene Ledenvergadering, 
 
Voor u ligt het Secretarieel Halfjaarverslag van het IXe bestuur der Studievereniging 
Psychologie in Nijmegen. In dit verslag wordt teruggeblikt op de gebeurtenissen vanaf 11 
oktober 2016 tot en met 13 februari 2017. Hierbij zal de huidige stand van zaken met 
betrekking tot de uitvoering van het beleid van het bestuur worden besproken. 
 
Het IXe bestuur heeft zich het afgelopen halfjaar ingezet om de, aan het begin van het jaar gestelde 
doelen, zoveel mogelijk te realiseren. Zo was een belangrijk doel om internationale studenten zich 
thuis te laten voelen als student in Nijmegen. Dit is gerealiseerd door onder andere een groot 
Engelstalig aanbod aan activiteiten te bieden en zowel Nederlandstalige als Engelstalige 
communicatie te hanteren. Daarnaast is er gewerkt aan de modernisering van de vereniging. Zo 
wordt er gebruik gemaakt van online inschrijvingen via Eventix en zijn er drie nieuwe computers 
aangeschaft. Bovendien zag het IXe bestuur professionaliteit als een belangrijk punt. Daarom hebben 
er aan het begin van een commissiejaar inwerkingen plaatsgevonden door een oud commissielid en 
hebben er gesprekken plaatsgevonden tussen de commissievoorzitter en het begeleidend 
bestuurslid. Tenslotte is de Taskforce voor de nieuwe website opgestart, welke bezig is met het 
vinden van geschikte mogelijkheden voor de nieuwe website.  
 
Kortom, wij kijken met een tevreden gevoel terug op het afgelopen halfjaar. We hebben ons met veel 
enthousiasme en doorzettingsvermogen ingezet om de, in ons beleid gepresenteerde doelen, na te 
streven. Graag delen wij onze bevindingen tot nu toe.  
 
 

Met vriendelijke groet, 
 

Het IXe bestuur der Studievereniging Psychologie in Nijmegen 
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2. SECRETARIAAT 
 
2.1 Ledenbestand  
 

2.1.1 Ledenaantal  
Sinds de oprichting heeft SPiN een aantal fluctuaties in het ledenbestand doorgemaakt. In september 
2016 bleek het ledenaantal weer gestegen naar 1564 leden. Dit jaar zijn er veel leden bij gekomen 
door het toevoegen van de Engelse bachelor track. Om een goede inschatting te kunnen maken van 
het aantal leden, is het ledenbestand dit jaar bijgewerkt. Hierbij zijn de leden die dubbel in het 
ledenbestand stonden, uit het ledenbestand verwijderd. Daarnaast zijn er leden aan het 
ledenbestand toegevoegd die boeken hadden besteld via SPiN en hierbij lid wilden worden, maar 
niet in het ledenbestand terug te vinden waren. In december 2016 bleek het ledenaantal te staan op 
1581 leden.  
 
Hieronder is een grafisch overzicht van het verloop van het ledenaantal door de jaren heen. 
 

 
2.1.2 Ereleden en alumni 

SPiN is een jonge vereniging en heeft tot op heden geen ereleden. In oktober 2016 telde SPiN 443 
alumni, waarvan 116 actieve en 327 passieve alumni. Na alle alumni gemaild te hebben met de vraag 
of ze nog steeds (passieve/actieve) alumnus willen zijn, bleken er in januari 2017 nog 439 alumni te 
zijn, waarvan 116 actieve en 323 passieve alumni.  
  

2.1.3 Actieve leden 
Op dit moment heeft SPiN 175 actieve leden, verdeeld over 26 commissies. Een commissie telt 
gemiddeld zes/zeven leden. Dit aantal ligt hoger dan vorig jaar, aangezien er meer interesse was in 
actief lidmaatschap. Aangezien het IXe bestuur de betrokkenheid van leden belangrijk vindt, is er 
gekozen voor een verhoging van het aantal actieve leden. Het bestuur is over het algemeen tevreden 
met het gemiddelde aantal leden per commissie en de geobserveerde werkdruk binnen de 
commissies.  
 
 

1054
1068

1502 1488

1900

1563
1334

1564 1581

0
200
400
600
800

1000
1200
1400
1600
1800
2000

LE
D

EN
A

A
N

TA
L



                Secretarieel halfjaarverslag 2016-2017 

 

6 
 

2.2 Correspondentie 
 

2.2.1 Nieuwsbrief 
Iedere maand ontvangen de leden van SPiN een digitale nieuwsbrief. Hier wordt net als vorig jaar het 
programma Mailchimp voor gebruikt. De nieuwsbrief is tweetalig. De standaard template voor de 
nieuwsbrief is grotendeels hetzelfde gebleven als afgelopen jaar. Eén nieuwe toevoeging aan de 
nieuwsbrief is echter dat er iedere keer een aantal ‘weet je dat SPiN…’ worden toegevoegd.  
 

2.2.2 Kerstgroet 
Ook dit jaar hebben alle leden van SPiN weer een kerstgroet ontvangen van het bestuur. Dat is dit 
jaar wederom gebeurd door middel van het versturen van een digitale kerstkaart via Mailchimp. 
 

2.2.3 Verjaardagsmail 
Alle leden ontvangen op hun verjaardag via de SPiN-website een verjaardagskaart met een foto in de 
vorm van een e-card.  
 
2.3 Website 
Sinds 8 augustus 2013 maakt SPiN gebruik van de huidige website. Sindsdien is hieraan door het VIe 
en het VIIe bestuur een aantal aanpassingen gemaakt. Het IXe bestuur is tot op heden matig tevreden 
met het functioneren van de website. Het bestuur is tot op heden matig tevreden over de 
samenwerking met DualBrands, de webmaster. Ze zijn goed bereikbaar maar hun uurtarieven zijn erg 
hoog. Voor een bespreking van de ontwikkeling van de nieuwe website verwijst het bestuur u door 
naar paragraaf 3.3.3.1 ‘Website’.  
 
Van 11 oktober 2016 tot en met 12 januari 2017 is de website 10.764 keer bezocht door 6.664 unieke 
bezoekers. Dit aantal is lager dan in de periode 6 oktober 2015 tot en met 19 februari 2016 (13.698 
totale bezoekers; 8.643 unieke bezoekers). In totaal zijn er 32.581 pagina’s bezocht, waarvan 22.445 
unieke paginabezoeken. De samenvattingenpagina werd het beste bezocht (2.493 bezoeken), 
gevolgd door de commissiepagina (992 bezoeken), de nieuwspagina (864 bezoeken), de 
vacaturepagina (664 bezoeken) en de bestuurspagina (611 bezoeken).  
  



                Secretarieel halfjaarverslag 2016-2017 

 

7 
 

3. NALEVING BELEID  
  
3.1 Internationalisering 
 

3.1.1 Mondelinge communicatie  
Wanneer het onduidelijk is of een lid het prefereert om in het Engels of in het Nederlands te spreken, 

zal er door het IXe bestuur gevraagd worden welke voorkeur dit lid heeft. Zodra er (minstens) één 

Engelssprekend lid deelneemt aan het gesprek, zal de voertaal van het bestuur Engels zijn. Tijdens de 

Algemene Ledenvergadering (ALV) zal ondanks dat er mogelijk een internationaal lid aanwezig is, de 

voertaal Nederlands blijven. Bij aanvang van de ALV zal gevraagd worden of er Engelstalige leden 

aanwezig zijn. Indien dit het geval is, zal een Engelstalige tussentijdse mondelinge samenvatting 

worden gegeven door de technisch voorzitter van de ALV. Deze samenvattingen zullen worden 

gegeven tijdens en na discussies.   

Vanaf het begin van het jaar heeft het IXe bestuur een tweetalige uitstraling gehandhaafd. Over het 

algemeen werd Engels gesproken wanneer niet-Nederlands sprekende leden deelnamen aan het 

gesprek. In de praktijk bleek dat het soms lastig was tijdens een gesprek te veranderen van taal, of 

om in te schatten of een lid liever Engels of Nederlands spreekt. Het bestuur heeft zich ingezet om zo 

goed mogelijk in te spelen op de taal die werd geprefereerd door de leden. Op momenten dat niet 

duidelijk was welke taal gehanteerd diende te worden, probeerden bestuursleden hier zo goed 

mogelijk duidelijkheid in te scheppen voor zichzelf en voor andere aanwezigen.  

Tijdens Engelstalige activiteiten was de voertaal Engels zolang niet-Nederlandssprekende leden 

aanwezig waren. De betreffende commissies waren hier van tevoren ook van op de hoogte. Dit 

veroorzaakte geen problemen en werd over het algemeen goed ontvangen door andere aanwezige 

leden en door het IXe bestuur. 

Voor zover het IXe bestuur weet, hebben Engelstalige commissieleden doorgaans geen problemen 

met onderlinge Engelse communicatie. De commissies met Engelstalige leden lijken net zo soepel te 

lopen als commissies met enkel Nederlandstalige leden. Ook lijkt het erop dat op sociaal gebied de 

Engelstalige commissieleden net zo betrokken zijn bij de commissie als de Nederlandstalige leden.  

Tijdens de algemene ledenvergadering van 3 oktober (beleids-ALV) is enkel Nederlands gehanteerd 

als voertaal, aangezien er geen niet-Nederlandssprekende leden aanwezig waren. Tijdens de ALV van 

elf oktober (begrotings-ALV), is Nederlands als voertaal gehanteerd waarbij tussentijdse Engelstalige 

samenvattingen werden gegeven door de technisch voorzitter. Het IXe bestuur is van mening dat 

deze gang van zaken niet altijd overzichtelijk was en soms zorgde voor verwarring. Echter bood deze 

manier van vergaderen wel de mogelijkheid aan (bestuurs)leden om te spreken in hun voorkeurstaal. 

Niemand werd impliciet gedwongen om een specifieke taal te spreken. Echter kan het 

overzichtelijker en gemakkelijker zijn om de ALV in één taal te voeren. Uit de Winterenquête blijkt 

dat de groep leden die behoefte heeft aan een Engelstalige ALV niet zodanig groot is om een 

Engelstalige ALV te voeren. Het bestuur heeft daarom besloten de huidige manier van vergaderen te 

behouden.   

 

3.1.2 Schriftelijke communicatie  
Schriftelijke communicatie naar de leden toe zal, waar mogelijk, tweetalig zijn, zodat het IXe bestuur 
haar informatie beschikbaar stelt voor al haar leden.  
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Schriftelijke communicatie naar leden was, waar mogelijk, tweetalig met eerst het Nederlandstalige 
stuk en vervolgens het Engelstalige stuk (‘English follows Dutch’). Echter, hebben sommige 
commissies hele korte stukjes tekst alleen in het Engels aangeboden. Daarnaast heeft het IXe bestuur 
gebruik gemaakt van de functie van Facebook waarbij iemand een bericht ziet in zijn voorkeurstaal 
die hij/zij heeft ingesteld op Facebook. Informatie op de posters was altijd Engelstalig, behalve in het 
geval van Nederlandstalige activiteiten was het Nederlandstalig. Bovenstaande communicatie is het 
bestuur goed bevallen, aangezien zij enkel positieve reacties van haar leden heeft gekregen.  
 
De ALV’s vormen een uitzondering met betrekking tot de taal waarin gecommuniceerd zal worden. De 
volledige ALV stukken zullen enkel verkrijgbaar zijn in het Nederlands, wel zal het IXe bestuur een 
Engelstalige samenvatting van elk hoofdpunt van de stukken beschikbaar stellen, inclusief de notulen.   
 
Op de ALV van 3 oktober (beleids-ALV) en de ALV van 11 oktober (begrotings-ALV) zijn tweetalige 
uitnodigingen verstuurd volgens het principe ‘English follows Dutch’. Alle ALV stukken zijn volledig in 
het Nederlands verschenen en een samenvatting van elk hoofdpunt van de stukken in het Engels. In 
de uitnodiging was vermeld dat de ALV in het Nederlands gehouden zal worden, ondanks dat er 
Engelstalige leden aanwezig zouden zijn. In de uitnodiging was echter ook vermeld dat er Engelse 
samenvattingen werden gegeven. Aangezien uit beide ALV’s bleek dat leden graag een peiling 
zouden willen zien over hoeveel mensen behoefte hebben aan een geheel Engelstalige ALV, is dit 
opgenomen in de enquête over SPiN.  
 
Voor de website geldt dat de informatie tot nu toe nog niet geheel in het Engels te verkrijgen is. Het 
IXe bestuur wil daarom zorgen dat er eind oktober een volledig Engelstalige website is, zodat 
Engelstalige bezoekers ook toegang hebben tot alle verstrekte informatie van SPiN.  
 
De website is bijna volledig in het Engels te verkrijgen. Het IXe bestuur is tevreden over het feit dat 
bijna alle informatie op de site nu ook in het Engels te verkrijgen is. De informatie is te zien in de taal 
van de belanghebbende met de keuze uit Engelstalig en Nederlandstalig. De voorkeurstaal wordt bij 
het inloggen onthouden.  
   
Het IXe bestuur zal de HersenSPiNsels Engelstalig uitbrengen, waarbij maximaal vier artikelen naar het 
Nederlands vertaald zullen worden door de commissie. De titel van het tijdschrift zal HersenSPiNsels 
blijven.  
 
De eerste HersenSPiNsels editie is verschenen in december. Deze bestond uit vier Nederlandstalige 
artikelen en de rest was Engelstalig. Het IXe bestuur was tevreden over deze eerste editie. Uit de 
enquête bleek dat meer dan de helft van de leden de huidige balans goed vindt tussen 
Nederlandstalige en Engelstalige artikelen. Daarom heeft het bestuur besloten de huidige verdeling 
van HersenSPiNsels voort te zetten. 
    

3.1.3 Activiteiten  
Het IXe bestuur gaat het aantal Engelstalige activiteiten verhogen naar 75% van de formele 
activiteiten en alle informele activiteiten. 
 
Van de formele activiteiten zijn drie lezingen Engelstalig gegeven. Bij de mastervoorlichting en de 
werkveldgeoriënteerde activiteit is in (bijna) elke ronde zowel een Nederlandstalige als een 
Engelstalige lezing geweest. Over het algemeen is gebleken dat de meeste sprekers bereid zijn om 
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een Engelstalige activiteit te verzorgen. Alleen bij excursies waar ook andere externe partijen (zoals 
patiënten) bij de activiteit betrokken zijn, is het moeilijk om een Engelstalige activiteit te realiseren. 
Bij de activiteiten waarin verschillende rondes met meerdere lezingen werden verzorgd, is het 
gebleken dat het wat betreft tijdsdruk goed te doen is om zowel Nederlandstalige als Engelstalige 
lezingen te verzorgen.  
 
Bij de informele activiteiten is de taal die vanuit het bestuur en de commissie werd gesproken altijd 
Engels geweest (tenzij er alleen Nederlandstalige leden aanwezig waren). Verder werden leden 
tijdens de activiteiten ook door het bestuur en de commissie gestimuleerd om onderling Engels te 
praten wanneer internationale leden aanwezig waren, maar dit was verder moeilijk te controleren. 
Het was wel regelmatig te horen dat er onderling Engels werd gesproken. 
  

3.1.4 Commissies  
Het IXe bestuur heeft besloten om alle commissies open te stellen voor zowel Nederlandstalige als 

Engelstalige studenten. Om ervoor te zorgen dat mogelijke communicatieve problemen met externe 

partijen die ontstaan door een taalbarrière door de commissie zelf kunnen worden opgelost, is het 

bestuur van mening dat er in elke commissie minstens één Nederlandstalig lid zitting moet nemen. 

Met het oog op de integratie van de studenten en de internationalisering van de vereniging zal het 

bestuur waar mogelijk ervoor zorgen dat er een gelijke verdeling van Nederlandssprekende leden en 

Engelssprekende leden in elke commissie zal zijn. Dit wil het bestuur doen door op het Engelse 

aanmeldingsformulier voor actief lidmaatschap een vraag toe te voegen waarin wordt gevraagd naar 

de moedertaal en het Nederlands taalniveau. 

In iedere commissie zit ten minste één Nederlandstalig lid. Momenteel zijn er 26 internationale 
actieve leden. Deze leden zijn onderverdeeld in veertien commissies. Deze verdeling is op natuurlijke 
wijze ontstaan, dit wil zeggen dat er in eerste instantie gekeken is naar de voorkeuren van het lid 
waardoor deze verdeling tot stand gekomen is. Ook is er op gelet dat in iedere commissie een 
Nederlandstalig lid zit. Vooralsnog zijn er geen grote communicatieve problemen ontstaan door de 
verandering naar internationale commissies. 
 
Engelstalige commissies zijn: Actiecommissie, Almanakcommissie, Feestcommissie, 
Festiviteitencommissie, Galacommissie, Goede Doelencommissie, Integratiecommissie, 
Lustrumcommissie, Settelcommissie, SocialCie, Stedentripcommissie, Tijdschriftcommissie, 
Uitwisselingscommissie en de Videocommissie. 
 
Tevens is het aanmeldingsformulier aangepast middels het toevoegen van een vraag over 
Nederlands taalniveau, zie paragraaf 3.5.1 ‘Indeling’. 
 
3.2 Integratie 
 

3.2.1 Handboek 
Het IXe bestuur wil de eerstejaarsstudenten Psychologie een helpende hand bieden wat betreft hun 
weg vinden in een nieuwe stad en met een nieuwe studie. Dit zal zij doen met behulp van een 
handboek, dat zal bestaan uit tips en informatie over de studie en universiteit. Dit handboek zal 
tweetalig worden uitgegeven en zal worden geschreven door studenten uit de Eerstejaars 
Informatiecommissie. Er zal worden gekeken naar mogelijkheden tot samenwerking met de 
Introductiecommissie en het OWI, hierbij zullen de kosten zo laag mogelijk worden gehouden met een 
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maximum van 600 euro. Dit boek zal gratis te verkrijgen zijn op de SPiN-kamer en op de website voor 
leden, en zal voor het eerst verspreid worden tijdens de volgende introductieweek. 
 
De Eerstejaars Informatiecommissie / Freshmen Information committee is opgestart en is druk bezig 
met het brainstormen over onderwerpen voor het handboek dat tijdens de introductie zal worden 
uitgegeven. Er is gesproken over een samenwerking met de Introductiecommissie en het OWI. Een 
lid uit de Introductiecommissie zal binnenkort vergaderen met de commissie, zodat de informatie die 
SPiN en de Introductiecommissie verschaffen tijdens de intro, niet zal overlappen. Daarnaast wordt 
er gekeken naar het delen in kosten met de Introductiecommissie en het OWI. 
 

3.2.2 Activiteiten 
Het IXe bestuur vindt het belangrijk dat de integratie van internationale studenten in Nederland wordt 
bevorderd. Om deze reden heeft zij ervoor gekozen een nieuwe commissie op te richten die 
activiteiten organiseert om de stad, het land en de cultuur beter te leren kennen. Deze commissie zal 
de Settelcommissie / Settling committee genoemd worden. 
 
De Settelcommissie is in oktober opgestart en is van start gegaan met het organiseren van haar 
eerste activiteit. De commissie was erg enthousiast en had geen moeite met het organiseren van 
deze activiteit. Op 25 november vond haar eerste activiteit plaats, namelijk een dagtrip naar 
Amsterdam. Deze activiteit was goed georganiseerd en de commissie heeft een goed programma 
opgesteld. Echter bleek in Amsterdam dat veel van de deelnemers niet direct geïnteresseerd waren 
in deelname aan het programma, maar waren meegegaan voor een goedkoop treinticket. Om dit 
soort misverstanden te voorkomen kan in de toekomst gekeken worden naar de prijs van de 
activiteit en eventuele verplichting van het programma. De commissie is nu bezig met het 
voorbereiden van haar tweede activiteit die zal plaatsvinden op drie mei.  
 
Of de activiteiten van deze commissie werkelijk bijdragen aan de integratie van internationale 
studenten, is moeilijk te peilen. Echter zat de dagtrip naar Amsterdam snel vol met enkel 
internationalen, waaruit kan worden geconcludeerd dat vanuit de internationale leden wel behoefte 
is aan zulke activiteiten. Uit de enquête blijkt dat ongeveer een derde van de studenten van de 
Engelstalige bachelor track de voorkeur geeft aan activiteiten gericht op de integratie in Nederland’ 
 

3.2.3 Taalcursus 
Het IXe bestuur wil korting regelen voor alle psychologiestudenten voor zowel de Nederlandse als 
Engelse taalcursus. Deze korting zal zij vanuit SPiN gaan promoten. Over de korting heeft zij contact 
met de onderwijscoördinator/afdelingshoofd Psychologie en de onderwijsdirecteur van Psychologie 
om na te gaan welke opties er zijn. 
 
Er is met de onderwijsdirecteur, Ruud Meulenbroek, gesproken over een korting voor 
psychologiestudenten voor zowel de Nederlandse als Engelse taalcursus. Ondanks dat hij hier 
volledig achter stond, is dit tot op heden nog niet gelukt. Het IXe bestuur hecht veel waarde aan deze 
korting, daarom zal zij ervoor zorgen dat deze kwestie een prioriteit blijft van de onderwijsdirecteur. 
 

3.2.4 Ludieke evaluatie 
Het IXe bestuur acht het van belang dat de leden hun mening kunnen geven over de vereniging. 
Aangezien er dit jaar voor het eerst een Engelstalige bachelor track is en studenten in deze bachelor 
track mogelijk andere ideeën hebben over SPiN, wil het bestuur extra input van hen krijgen door 



                Secretarieel halfjaarverslag 2016-2017 

 

11 
 

middel van een evaluatie in de vorm van een ludieke actie houden. Hier kunnen internationale 
studenten hun ideeën en meningen geven over SPiN en alles wat met SPiN te maken heeft. 
 
Het IXe bestuur heeft de ludieke evaluatie ingepland op 15 februari en heeft op het moment van 
schrijven nog niet plaatsgevonden. Het bestuur is van plan om met rode en groene briefjes mensen 
tips en tops te laten geven over de internationalisering. Door een open vraag te stellen hoopt het 
bestuur verschillende soorten input te krijgen.  
 
3.3 Professionaliteit en Modernisering 
 

3.3.1 Professionaliteit Evaluaties 
Het IXe bestuur zal de standaardenquêtes die zij af gaat nemen opnieuw gaan evalueren, zodat deze 
aansluiten op de huidige veranderingen omtrent de Engelstalige bachelor track. Het doel is om naast 
de bestaande standaard enquêtevragen, een tweede sectie standaardvragen toe te voegen die 
gericht zijn op de internationalisering. Deze enquêtes zullen tweemaal per jaar worden afgenomen bij 
beide bachelor tracks in elke jaarlaag. De eerste enquête zal eind december plaatsvinden en de 
tweede enquête zal in april worden afgenomen. Na afloop van beide afnamemomenten zullen op 
basis van de enquêtes concrete hoofddoelen worden opgesteld en gepresenteerd aan de ALV. Ook 
zullen deze hoofddoelen worden teruggekoppeld naar de leden via de nieuwsbrief en de website. Om 
de respons op de enquêtes te verhogen zal het IXe bestuur gebruik maken van interventies die ook zijn 
gebruikt door het kwaliteitszorg team van de Radboud Universiteit.  
 
Aan het begin van het jaar is de evaluatiewerkgroep opgericht, bestaande uit twee huidig 
bestuursleden en twee oud-bestuursleden. Deze werkgroep heeft gedurende vijf bijeenkomsten de 
standaard enquête opnieuw geëvalueerd en de enquête aangepast aan de huidige situatie. Ook heeft 
deze werkgroep vragen toegevoegd aan de enquête met betrekking tot het beleid van het IXe 
bestuur. Verder heeft zij voor afname van de enquête een plan opgesteld voor de analyse van de 
resultaten, waarbij bij elke vraag is gekeken naar welke uitkomsten relevant kunnen zijn voor 
verbetering van de vereniging.  
 
De enquêtes zijn afgenomen gedurende december en januari. De enquêtes zijn eerst online verspreid 
en vervolgens tijdens colleges ook op papier afgenomen. Tijdens deze colleges zijn interventies 
toegepast aangereikt door het kwaliteitszorg team van de Radboud Universiteit. De respons op de 
enquêtes was aanzienlijk hoger dan voorgaand jaar, echter kan niet met zekerheid worden 
geconcludeerd of dit ligt aan de interventie. 
 
Na afname zijn de enquêtes geëvalueerd door de werkgroep en het bestuur, en zijn enkele 
actiepunten opgesteld. Een uitgebreid verslag van de resultaten van de enquête is te vinden op de 
website. Een samenvatting van deze resultaten en de actiepunten zal gepresenteerd en besproken 
worden tijdens de ALV (van 20 februari).  
 
Het IXe bestuur ervaart deze manier van evalueren als zeer prettig. De samenwerking met de 
evaluatiewerkgroep is goed verlopen. Het bestuur denkt dat mede door de interventie en de tijd die 
is besteed aan het verbeteren van de enquêtes, de respons op de enquêtes is gestegen en valide 
actiepunten uit de resultaten kunnen worden gehaald.  
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3.3.2 Professionaliteit commissies 
Voorafgaand aan de eerste vergadering en de opstart van een commissie zal een gesprek 
plaatsvinden tussen de voorzitter van deze commissie en betreffend begeleidend bestuurslid. Bij de 
eerste vergadering van de commissie zal de commissiebegeleider aanwezig zijn. Bij deze vergadering 
zal elke commissie verplicht worden gesteld om een jaarplanning te maken met daarin alle deadlines 
(o.a. aanvragen). Om een soepele opstart te bevorderen zal één commissielid van het afgelopen jaar 
worden benaderd om te helpen bij het opstarten van dezelfde nieuwe commissie. Bij de tweede 
vergadering zal het inwerkend oud commissielid aanwezig zijn. Het oud commissielid zal de 
commissie verder op weg helpen en vertellen over zijn/haar ervaring met de commissie. 
 
Voorafgaand aan de eerste vergadering van elke commissie heeft een inwerkend gesprek 
plaatsgevonden tussen de voorzitter van de commissie en de commissiebegeleider. In dit gesprek is 
in het kort uitgelegd wat er van de commissie verwacht werd in het komende jaar. Ook is er 
relevante informatie over de ALV´s, de sfeer binnen de commissie en de actieve ledenbattle 
besproken. Tenslotte is de prettigste manier van communicatie tussen de voorzitter en de 
commissiebegeleider besproken. Uit evaluaties met de voorzitters is gebleken dat deze gesprekken 
over het algemeen als prettig zijn ervaren. Voor de voorzitters was het gesprek erg verhelderend en 
gaf inzicht in de taken van zowel de commissie als van de voorzitter zelf. 
 
Tijdens de eerste commissievergadering is de commissiebegeleider aanwezig geweest om aan de rest 
van de commissie uit te leggen wat er van de commissie verwacht wordt en wat de gang van zaken is 
betreffende de bovengenoemde onderdelen. Ook zijn de functies binnen de commissies verdeeld en 
is verplicht gesteld om na de derde vergadering een jaarplanning te hebben gemaakt die door de 
begeleider moest worden goedgekeurd. Het was niet voor elke commissie haalbaar om na de derde 
vergadering een jaarplanning te hebben gemaakt, maar ondertussen heeft vrijwel elke commissie 
een goedgekeurde jaarplanning.  
 
Bij de tweede vergadering van de commissie heeft een oud commissielid deelgenomen aan de 
vergadering. Tijdens deze vergadering heeft het oud commissielid kort kunnen vertellen over hoe de 
commissie het vorig jaar heeft aangepakt en eventueel tips kunnen meegeven aan de nieuwe 
commissie. Ook was er de mogelijkheid om vragen te stellen aan het oud commissielid. De meeste 
commissies gaven aan dat dit ook erg prettig was. Een aantal commissies gaf aan dat het wellicht 
beter is om de voorzitter van de oude commissie bij het gesprek te betrekken omdat deze meer op 
de hoogte kan zijn van de gang van zaken dan een ander commissielid. 
 

3.3.3 Modernisering media 
 

1. Website  
Het IXe bestuur heeft besloten een nieuwe website te laten ontwikkelen. Hiervoor zal het bestuur een 
Taskforce oprichten, bestaande uit twee bestuursleden, twee leden en één ICT-deskundige. Deze 
Taskforce zal er op toezien dat er een geschikte nieuwe partner wordt gevonden en de juiste 
voorwaarden aan de toekomstige website worden gesteld. 

 
Het IXe bestuur heeft een Taskforce Website opgericht. Deze Taskforce bestaat tot nu toe uit vier 
personen, namelijk uit twee bestuursleden en twee leden. De Taskforce heeft tot nu toe uitgezocht 
welke onderdelen van de website behouden zullen blijven, en welke toegevoegd zullen worden. 
Verder heeft de Taskforce bij andere verenigingen geïnformeerd over mogelijkheden. De Taskforce 
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heeft een aantal mogelijkheden voor de nieuwe website uitgezocht, zie ALV-stuk ‘Onderzoeksverslag 
Taskforce Website’.   
 

2. SPiN applicatie 
Het IXe bestuur zal een van deze opties kiezen of indien nodig een andere optie zoeken en verder 
uitwerken. Het bestuur zal voorwaarden en een maximumprijs stellen aan de applicatie en uitzoeken 
welke mogelijkheden overeenkomen met deze voorwaarden. Als eindproduct zal het bestuur een 
concreet plan hebben voor een applicatie, of hebben geconcludeerd dat het werkelijk niet rendabel is 
om een applicatie voor SPiN te ontwikkelen. 
 
Momenteel ligt de eerste prioriteit bij het vernieuwen van de website. Indien hier een goede partner 
voor is gevonden, kan er gekeken worden naar eventuele (uitbreidings-) mogelijkheden voor een 
app. Hieruit zal het concrete plan worden opgesteld voor de ontwikkeling van een SPiN-applicatie.  
In de enquête is gevraagd naar de mening van de leden over het nut van een SPiN-applicatie en de 
mogelijkheden die deze applicatie volgens hen moet bevatten. Uit de resultaten van de 
Winterenquête blijkt dat er genoeg geïnteresseerden zijn in een SPiN-applicatie. 
 

3.3.4 Modernisering inschrijvingen 
Dit jaar zal de vereniging gebruik maken van het online systeem Eventix voor de inschrijvingen voor 

activiteiten. Alle inschrijvingen zullen via Eventix verlopen, met uitzondering van de reizen en het 

eerstejaarsweekend. 

 

Voor online inschrijvingen wordt gebruik gemaakt van het systeem Eventix. Hierbij wordt voor gratis 

evenementen zowel offline als online een prijs van €0 voor leden gehanteerd. Voor betaalde 

activiteiten wordt bij online verkoop €1 aan transactiekosten aan de prijs van het evenement 

toegevoegd. De prijs bij offline kaartverkoop voor betaalde evenementen is de werkelijke prijs 

zonder transactiekosten.  

 

Het blijkt dat er alsnog van zowel online als offline kaartverkoop gebruik wordt gemaakt. Voor een 

gratis evenement (zoals een lezing) heeft 81 procent gebruik gemaakt van online kaartverkoop. Voor 

een betaald evenement (zoals een Waaghfeest) heeft 30 procent gebruik gemaakt van online 

kaartverkoop. Dit suggereert dat de mogelijkheid tot online inschrijvingen (voor gratis activiteiten) 

voordelig is maar dat het bij betaalde activiteiten voor leden alsnog aantrekkelijker is om onder 

andere vanwege het prijsverschil gebruik te maken van offline kaartverkoop. Dit wordt bevestigd in 

de Winterenquête. 

 
3.3.5 Nieuwe computers 

Zoals bedacht door het VIIe bestuur zullen elke twee jaar drie computers worden vervangen door 
nieuwe apparaten. Het IXe bestuur zal daarom drie desktops, maar ook drie nieuwe toetsenborden, 
muizen en monitors vervangen door nieuwe apparatuur. 
 
Het IXe bestuur heeft drie nieuwe desktops en monitoren aangeschaft. De toetsenborden en de 
muizen zijn verkregen via de ICT-helpdesk. De nieuwe computers werken naar behoren. 
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3.4 Intern beleid 
 

3.4.1 SPiN-kamer 
 

1. Openingstijden 
De openingstijden van de SPiN-kamer zullen worden aangepast. De SPiN-kamer zal geopend zijn op 
maandag tot en met donderdag van half elf ’s ochtends tot half vier ’s middags. Hierdoor sluiten de 
openingstijden goed aan bij het begin en einde van de collegetijden. Op de vrijdag zal de SPiN-kamer 
geopend zijn van half elf tot twee uur, aangezien op vrijdagmiddag de SPiN-kamer weinig wordt 
bezocht.  
 
Vanaf het moment dat het IXe bestuur is ingestemd, zijn de nieuwe openingstijden gehanteerd, 
namelijk van maandag t/m donderdag van half elf tot half vier en op vrijdag van half elf tot twee uur. 
Het bestuur heeft veel feedback van leden ontvangen dat zij de nieuwe openingstijden als prettig 
ervaren. Het bestuur merkt dat aan het einde van de dag de SPiN kamer drukker bezocht wordt dan 
aan het begin, om half vier zitten er vaak nog veel leden op de kamer terwijl het om half elf erg rustig 
is. Hierdoor ervaart het bestuur de nieuwe openingstijden als prettig voor haar leden en voor 
zichzelf.  
 

2. Leenservice 
Uit de halfjaarlijkse enquête van het VIIIe bestuur is geconcludeerd dat er vanuit de leden ook 
behoefte is aan laptopopladers. Om te voorkomen dat leden de leengoederen meenemen of 
kwijtraken, zullen leden bij het verlaten van de SPiN-kamer met de geleende goederen in plaats van te 
tekenen op de inschrijflijst een apart contract tekenen en een geldig ID, paspoort of rijbewijs 
inleveren. 
 
Het IXe bestuur heeft één universele laptopoplader en een IPhone oplader aangeschaft. Het 
leenservice contract is door het bestuur als prettig ervaren. Zij heeft het idee dat de leengoederen 
daardoor eerder worden teruggebracht. Door leden wordt het contract soms als vervelend ervaren, 
omdat ze het veel gedoe vinden of haast hebben. 
 

3. Betrokkenheid 
Om de persoonlijke betrokkenheid van haar leden te verhogen, zal het IXe bestuur vier keer per jaar 
op vrijdagmiddag een kamerborrel organiseren. Het IXe bestuur vindt het belangrijk om tijdens de 
tentamenperiode iets te betekenen voor haar leden, en zal daarom in elke jaarlaag één ludieke actie 
houden voor één tentamen. Verder zal het bestuur een prikbord met wereldkaart aanschaffen en elke 
maand een lid van de maand benoemen om de betrokkenheid te vergroten.  
 
Het IXe bestuur heeft tot nu toe twee kamerborrels georganiseerd. De overige kamerborrels staan 
ook gepland.  
 
Tijdens de eerste tentamenperiode heeft een tentamenactie plaatsgevonden in iedere jaarlaag. Bij 
de eerstejaars hebben twee tentamenacties plaatsgevonden, één bij de Engelse bachelor track en 
één bij de Nederlandse bachelor track. Tijdens deze tentamenactie werden pepernoten uitgedeeld. 
Tijdens de tweede tentamenperiode heeft de tentamenactie voor de eerstejaars plaatsgevonden in 
december en voor de tweede en derdejaars in januari. Met de tentamenactie in december zijn 
Napoleons en lolly’s uitgedeeld. Tijdens de tentamenactie in januari werden pennen uitgedeeld die 
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geacquireerd waren door de acquisitiecommissie. Deze tentamenacties gebeurden door middel van 
een samenwerking tussen het IXe bestuur en de actiecommissie.  
 
Het IXe bestuur heeft een wereldkaart op de kamer gehangen. Leden kunnen hierop aangeven waar 
ze vandaan komen. Verder wordt er iedere maand een lid van de maand benoemd. Ieder lid van de 
maand heeft een verrassingspakket ontvangen, wordt eervol vermeld op de SPiN-kamer en wordt 
benoemd op de Facebookpagina. 
 

3.4.2 Werkdrukvermindering 
Sinds het vierde verenigingsjaar (2011-2012) is het SPiN-bestuur op parttimebasis gaan besturen. In 
de praktijk blijkt onder andere uit de logboeken dat dit lastig te realiseren is. Het VIIIe bestuur heeft 
verschillende maatregelen gehanteerd om de werkdruk te verminderen. Het IXe bestuur zal veel van 
deze maatregelen overnemen.  
 

1. Aanwezigheid activiteiten    
Zoals staat vermeld staat in de statuten zullen tijdens elke activiteit minimaal twee bestuursleden 
aanwezig zijn. Bestuursleden verwachten niet van elkaar dat ze bij elke activiteit aanwezig zijn. Bij 
belangrijke of grote activiteiten of wanneer de commissie aangeeft hier behoefte aan te hebben, 
zullen er meer bestuursleden aanwezig zijn.  
 
Tijdens elke activiteit in het afgelopen halfjaar zijn minstens twee bestuursleden aanwezig geweest. 
Bij een aantal activiteiten was echter het hele IXe bestuur als organisatie aanwezig, namelijk bij de 
themadagen, SPiN-feesten, Insomnia, SocialCie activiteit en bekendmakingsborrel van de studiereis. 
Bij deze activiteiten was het gehele bestuur aanwezig omdat hun ondersteuning gewenst was of 
omdat zij haar betrokkenheid wilde tonen. Tijdens de ludieke reis naar Antwerpen waren vier 
bestuursleden aanwezig, omdat hun ondersteuning gewenst was. In een aantal andere gevallen zijn 
enkele bestuursleden aanwezig geweest als deelnemers uit persoonlijke interesse, namelijk tijdens 
de Kerstcantus en de mastervoorlichting.  

 
Het aantal aanwezige bestuursleden op activiteiten bevalt het IXe bestuur goed, zij ervaart dat zij in 
het afgelopen half jaar op elke activiteit genoeg ondersteuning aan de commissie heeft kunnen 
bieden.  
     

2. SPiN-vrij     
Het IXe bestuur wil in het komende jaar het SPiN-vrij systeem net zo hanteren als het VIIIe bestuur. 
Echter zullen de tijdstippen worden aangepast door de verandering van de openingstijden van de 
SPiN-kamer. Het eerste dagdeel zal duren tot half vier, het tweede dagdeel zal beginnen om half vier. 
 
Tijdens elke bestuursvergadering heeft het IXe bestuur in het afgelopen half jaar voor elk bestuurslid 
twee SPiN-vrije dagdelen per week proberen in te plannen. Aan het begin van het jaar bleek dit lastig 
te zijn, door de hoge werkdruk. Echter is het gedurende de meeste weken gelukt om voor elk 
bestuurslid twee SPiN-vrije dagdelen per week in te plannen. Het bestuur heeft ervaren dat zij zich 
niet altijd aan haar SPiN-vrije dagdelen houdt. Desondanks probeert zij één dagdeel vast te stellen als 
verplicht, waardoor tijdens dit dagdeel echt vrij wordt genomen. De optie om vrij te nemen ervaart 
het bestuur als prettig. Wanneer een bestuurslid veel stress ervaart, kan gebruik worden gemaakt 
van het optionele vrije dagdeel.  
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3. Overnemen kamerdiensten   
Het IXe bestuur heeft gemerkt dat een aantal oud-bestuursleden geïnteresseerd is in het overnemen 
van kamerdiensten. Om de werkdruk te verlagen zal het bestuur gebruik gaan maken van de 
Facebookgroep met oud-bestuursleden om hen te benaderen voor eventuele overname van een 
kamerdienst in periodes waarin de werkdruk voor het bestuur erg hoog ligt. 
 
In het afgelopen half jaar is eenmalig gebruik gemaakt van overname van de kamerdienst door een 
oud-bestuurslid. Ondanks dat er weinig gebruik van is gemaakt, ervaart het IXe bestuur deze optie als 
prettig. Bij het plannen van activiteiten en kamerdiensten kan wanneer nodig worden uitgegaan van 
één benodigd bestuurslid op de kamer, waardoor planning makkelijker bleek.  
 

3.4.3 Afspraken binnen het bestuur 
Net als in de afgelopen jaren zullen logboeken en bestuurlijke updates tweemaandelijks worden 
geschreven en daarnaast worden besproken als agendapunt tijdens de bestuursvergadering. Er zal 
minimaal viermaal per jaar een Persoonlijk Ontwikkelingsplan (POP)-gesprek plaatsvinden, aangezien 
het IXe bestuur er veel waarde aan hecht om in de gaten te houden hoe alles met de bestuursleden 
verloopt. Bovendien zal het gebruik van het buddysysteem, de coaching, de feedbackrondes en de 
bestuursblogs worden voortgezet. Ook zal de bestuurlijke vrijstelling, zoals opgericht door het VIIe 
bestuur en gehanteerd door het VIIIe bestuur, worden behouden.  
 
In het afgelopen half jaar zijn driemaal een week lang logboeken bijgehouden. Deze zijn tweemaal 
tijdens de bestuursvergaderingen besproken. Ook zijn deze openbaar gemaakt op de website, samen 
met de tweemaandelijkse bestuurlijke update waarvan er tot nu toe twee zijn geschreven. In het 
afgelopen half jaar hebben twee POP-gesprekken plaatsgevonden tussen de voorzitter en de rest van 
de bestuursleden. Elk bestuurslid heeft een buddy binnen het bestuur, met wie een inwerking heeft 
plaatsgevonden. Ook heeft elk bestuurslid een coach en hebben alle bestuursleden een 
coachgesprek met zijn/haar coach gehad. De frequentie van gebruik van de buddy of coach van het 
bestuurslid is afhankelijk van het betreffende bestuurslid. De eerste feedbackronde heeft 
plaatsgevonden en is door het bestuur ervaren als prettig. Elke maand is een bestuursblog 
geschreven en openbaar gemaakt op de website door een ander bestuurslid, tot nu toe zijn vier 
bestuursblogs online gezet.  
Er is tot op heden 24 keer op zeven activiteiten gebruik gemaakt van bestuurlijke vrijstelling. 
Hieronder staat een schematisch overzicht van de betreffende activiteiten en de bijbehorende 
gegevens. 
 

  Activiteit  Aantal aanwezige 
bestuursleden  

Toegangsprijs  Bijzonderheden  

1.  Settelactiviteit: Dagtrip 
naar Amsterdam  

2 €10   

2.  Waaghfeest Insomnia  6 €2,50   

3.  Socioculturele activiteit: 
Kerstcantus 

2 (5) €10 Drie bestuursleden hebben zelf 
deelgenomen en zelf betaald. 

4.  Experience Your Future 2 (1 dag) 
1 (2 dagen) 

€2 
€3 

  

5. Excursie IrisZorg (Goede 
Doelenweek) 

2 €3 
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6. SPiN-MFVN feest: Love 
Doctors (Goede 
Doelenweek) 

7 €1 
 

7.  Beachvolleybal toernooi 
(Goede Doelenweek) 

2 €3 
 

  Totaal bedrag    €81   

  Begroot    €420   

 
3.5.1 Waardering actieve leden 

Afgelopen jaar hebben de actieve leden een mok gekregen zonder vermelding van het 
verenigingsjaar, zodat ze hier tijdens hun gehele actief lidmaatschap gebruik van kunnen maken. Dit 
wil het IXe bestuur voortzetten. Aangezien er nieuwe actieve leden verwacht worden, zullen er 
mokken bijbesteld worden. Verder kunnen actieve leden een T-shirt aanschaffen. Aan het begin van 
het jaar zullen actieve leden één keer de kans hebben om hun T-shirt kosteloos te laten bedrukken 
met verenigingsjaar, naam en commissie. Dit wil het bestuur graag doen als waardering voor haar 
actieve leden. 
 
Het IXe bestuur heeft aan het begin van het jaar 72 nieuwe mokken besteld voor de nieuwe actieve 
leden, de leden die voor het tweede jaar een actief lid waren hadden al een mok van vorig jaar. 
Betreffende de T-shirts, konden actieve leden voor €2,50 een T-shirt met naam en commissie bij het 
bestuur kopen, hiervoor was een deadline gezet op 4 november. Op de T-shirts staat achterop het 
logo van SPiN en op de voorkant de naam en de commissie van het actieve lid. Uiteindelijk zijn er 152 
leden geweest die een T-shirt hebben gekocht en zijn er zeven leden die gratis hun oude actieve 
leden T-shirt hebben mogen bedrukken. Er zijn door een fout van DressMe Clothing T-shirts 
meerdere malen gedrukt waardoor sommige leden twee T-shirts hadden, in zo’n geval mocht het 
betreffende lid beide T-shirts hebben en hoefde er niet extra betaald te worden. Eén T-shirt is zonder 
naam en commissie bedrukt, deze is toegevoegd aan de merchandising.  
 
3.5 Commissies 
 

3.5.1 Indeling 
Om ervoor te zorgen dat er minstens één Nederlandstalig lid zitting neemt in elke commissie en om 
een duidelijk beeld te vormen over de verdeling van het aantal Engelssprekenden en 
Nederlandssprekenden in de commissies, voegt het IXe bestuur een vraag toe om de moedertaal en 
het Nederlands taalniveau van de leden te achterhalen. Wanneer de persoon in kwestie aangeeft 
geen ‘native Dutch-speaker’ te zijn, zal worden gevraagd naar een eventuele deelname aan een 
taalcursus of B1-taalniveau van de Nederlandse taal.  
 
Het Engelse aanmeldingsformulier is aangepast middels het toevoegen van een vraag over 
Nederlands taalniveau. Het lid heeft hierbij de keuze uit de mogelijkheden: “Dutch”, “Non-Dutch*” 
*Dutch Language Course/ B1-level “Yes”, “No”. 
 

3.5.2 Wijzigingen 
Door het tweetalig worden van de vereniging, heeft het IXe bestuur de namen van alle commissies 
vertaald. Aangezien SPiN een tweetalige vereniging wordt, zullen de commissienamen in beide talen 
worden gebruikt tenzij communicatie in slechts een taal mogelijk is.  
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Zowel de Engelstalige als de Nederlandstalige namen van de commissies worden gehanteerd. 
Wanneer slechts één taal mogelijk is (bijvoorbeeld in de Facebookgroep), wordt, met uitzondering 
van commissies met enkel Nederlandstalige leden, de Engelse commissienaam gehanteerd. 
 

 
Het Buddyproject dat de voorgaande jaren door de Internationaliseringscommissie werd 
georganiseerd, is verschoven naar N.K.S.W. Kompanio. Aangezien deze commissie enkel activiteiten 
rondom dit Buddyproject organiseerde, zal deze commissie komen te vervallen.   

 
N.K.S.W. Kompanio heeft op 15 december een borrel gegeven om meer naamsbekendheid te krijgen 
en om Nederlandse buddy’s te vergaren. Daarnaast organiseert zij 20 februari van half 1 tot half 2 
een voorlichting over het buddyproject voor Nederlandse en internationale studenten 
 

Ook is uit de afgelopen jaren gebleken dat het moeilijk is om binnen één jaar een uitwisseling te 
organiseren. Om deze reden zal de Uitwisselingscommissie halverwege het jaar worden opgestart en 
zal zij beginnen met het contact leggen met een buitenlandse universiteit. Deze uitwisseling zal in het 
verenigingsjaar 2017-2018 plaatsvinden. Verder zal het IXe bestuur kijken naar de mogelijkheid om 
contact te leggen met minstens twee vaste universiteiten waarmee in de komende jaren 
uitwisselingen kunnen worden georganiseerd.    
 
De Uitwisselingscommissie is begin januari opgestart met vijf leden. Zij zullen contact gaan leggen 
met verschillende universiteiten. Hun doel van dit jaar is contact leggen, zodat er de komende jaren 
uitwisselingen met ten minste twee vaste universiteiten kunnen plaatsvinden. 
 

3.5.3 Nieuwe commissies 
Het IXe bestuur zal vijf nieuwe commissies oprichten. De eerste nieuwe commissie is de 
Settelcommissie / Settling committee. Deze commissie is gericht op de integratie van de 
internationale studenten in Nederland en zal hiervoor drie activiteiten organiseren die als hoofddoel 
hebben om de internationale studenten kennis te laten maken met aspecten van de Nederlandse 
cultuur. 
 
De settelcommissie is aan het begin van het jaar opgestart en heeft haar eerste activiteit 
georganiseerd. Voor verdere toelichting zie paragraaf 3.2.2 ‘Activiteiten’.  
 
De tweede nieuwe commissie is de Eerstejaars Informatiecommissie 
/ Freshmen Information committee. Deze commissie zal het komende jaar verantwoordelijk zijn voor 
het maken van het handboek voor eerstejaars studenten. Ook zal de commissie aanwezig zijn bij de 
open dagen van de Radboud Universiteit.  
 
De Eerstejaars Informatiecommissie / Freshmen Information committee is opgestart en is druk bezig 
met het brainstormen over onderwerpen voor het handboek dat tijdens de introductie zal worden 
uitgegeven. Daarnaast waren twee commissieleden en twee bestuursleden aanwezig op de open dag 
van vijf november. Hier zijn studenten ingelicht over SPiN, de studie Psychologie en Nijmegen. Ook 
konden studenten studieboeken inzien en een folder over SPiN meenemen. Het was leuk om te zien 
dat er redelijk wat geïnteresseerden waren in de studie psychologie en dat veel middelbare 
scholieren en ouders onder de indruk waren van het grote aanbod en aantal leden van SPiN.  
 
De laatste nieuwe commissie die zal worden opgericht is de Goede Doelencommissie 
/ Charity committee. Deze zal de Goede Doelenwerkgroep van het afgelopen jaar vervangen. Uit 
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feedback die is ontvangen van leden die plaatsnamen in deze werkgroep is gebleken dat de werkdruk 
erg hoog lag. Om deze reden heeft het IXe bestuur besloten om dit te veranderen in een commissie. In 
deze week zullen drie vaststaande activiteiten plaatsvinden waaronder één themadag, één lezing en 
één SPiN-feest. Deze zullen door de desbetreffende commissies worden georganiseerd waarbij de 
Goede Doelencommissie verantwoordelijk is voor het verzorgen van extra acties bij de activiteiten en 
extra activiteiten in het kader van het goede doel. De opbrengst van de themadag en de lezing zullen 
naar het goede doel gaan. Bij het SPiN-feest gaat de opbrengst zoals gewoonlijk naar SPiN maar het 
geld dat wordt opgehaald door de extra acties gaat naar het goede doel. Om de communicatie tussen 
alle commissies te bevorderen zullen er drie contactpersonen binnen de Goede Doelencommissie 
worden gekozen die ieder het contact met één van de andere commissies zal verzorgen. Tenslotte zal 
de commissie verantwoordelijk zijn voor een actie tijdens de RAGweek.  
 
De Goede Doelenwerkgroep is dit jaar een commissie geworden met zes leden. Het goede doel van 
dit jaar is Iriszorg.  
De commissie zal in de week van 6 Februari het volgende organiseren: 
06-02-2017: Veiling   
07-02-2017: Themadag    
08-02-2017: Activiteit bij Iriszorg  
08-02-2017: Actie op SPiN-MFVN feest  
09-02-2017: Katerontbijt   
09-02-2017: Beachvolleybal 
De lezing die gepland stond op 09-02-2017 is door miscommunicatie komen te vervallen, waardoor 
er ruimte was voor een nieuwe activiteit. Dit is beachvolleybal bij de Beachfabriek geworden. 
Over de activiteit voor in de RAGweek wordt momenteel gebrainstormd.  
 
Aangezien het jaar 2017-2018 het tweede lustrumjaar zal zijn van SPiN, gaat het IXe bestuur twee 
nieuwe commissies oprichten die aan het lustrumjaar zijn gekoppeld. De eerste commissie is de 
Lustrumcommissie / Lustrum committee. Na afloop van het eerste lustrum was het Ve bestuur van 
mening dat het beter is om de lustrumcommissie eerder op te starten en twee bestuursleden als leden 
te laten plaatsnemen. Op basis van dit advies zal deze commissie begin oktober 2016 opgestart 
worden. Minstens een van de twee bestuursleden die plaatsnemen in de commissie zal in het 
lustrumjaar eveneens lid blijven van de commissie, de overige commissieleden krijgen ook de 
mogelijkheid om in de commissie te blijven. Indien ze dit niet willen, zullen deze plaatsen in de 
commissie op gebruikelijke wijze worden aangevuld.   
 
De lustrumcommissie is aan het begin van het verenigingsjaar opgestart en bevat momenteel zeven 
leden, waaronder twee bestuursleden. De commissie heeft een jaarplanning opgezet voor de 
lustrumactiviteiten van het verenigingsjaar 2017-2018. Deze planning is gebaseerd op de 
tentamenroosters van de afgelopen jaren en zal eventueel worden aangepast als het 
tentamenrooster van volgend jaar bekend is. 
Vooralsnog ziet de planning er als volgt uit:  

Grote lezing      Donderdag 5 oktober 2017  

Informele activiteit   Donderdag 23 November 2017  
Gala      Dinsdag 30 januari 2018  
Lustrumfeest     Donderdag 22 februari 2018  

Formele activiteit    Maandag 16 April 2018  

Tweedaagse Diesviering      Woensdag, Donderdag 13-14 Juni 2018 
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De tweede commissie gerelateerd aan het lustrumjaar is de Almanakcommissie / Almanac 
committee. Deze commissie zal verantwoordelijk zijn voor het maken van de almanak die halverwege 
het jaar 2017-2018 klaar zijn. Vanwege deze deadline zal de Almanakcommissie van oktober 2016 tot 
halverwege het verenigingsjaar 2017-2018 lopen. 
 
De Almanakcommissie / Almanac committee is begin dit jaar opgestart. Op dit moment zitten er vier 
leden in de commissie, deze leden zijn op dit moment vooral bezig met de inhoud van de almanak. 
Volgend jaar zullen de almanakken worden gedrukt.  
 

3.5.4 Wijzigingen 
Lezingcommissie / Lecture committee 
Er is één lezing niet doorgegaan vanwege miscommunicatie met de spreker. De lezing is vervangen 
met een activiteit voor de Goede Doelenweek. 
 
ALV-commissie / GMA committee (General Members’ Assembly) 
Tijdens de eerste Algemene Ledenvergadering is de ALV notulist nog niet aanwezig geweest. Tijdens 
deze vergadering heeft de vorige notulist, Yoni Reijnhoudt, genotuleerd.  
 
3.6 Extern beleid 
 

3.6.1 Sponsoring 
Verwacht wordt dat er in totaal dit verenigingsjaar €4250 sponsorgeld wordt verkregen. Een deel 
hiervan wordt verkregen via de vaste contracten die SPiN heeft en de rest zal als algemeen 
sponsorgeld verkregen worden. 
 

1. Vaste contracten 
In het hoofdsponsorcontract met de Waagh, Café de Fuik en het Bascafé is afgesproken dat SPiN 
€1500 aan sponsorgeld ontvangt. Daarnaast is in het samenwerkingscontract met de Drie Gezusters 
afgesproken dat SPiN €600 ontvangt indien er door SPiN zes feesten worden georganiseerd op deze 
locatie. Daarnaast zijn er met deze partijen ook bonusregelingen van kracht. Bij de Drie Gezusters 
gaat het over €150 per feest. Bij De Waagh gaat het om €300 voor de eerste bonusstap. 
 
Met het eerste Insomnia feest in de Waagh zijn er minder dan 2000 munten verkocht. Dit betekent 
dat de eerste stap in de bonusregeling nog niet behaald is. Bij de afgelopen twee SPiN-feesten in de 
Drie Gezusters is bij één van de twee feesten de beoogde omzet gehaald voor de bonusregeling. 
 

2. Algemene sponsoring 
De overige €1100 zal worden verkregen door algemene sponsoring. Er zal €600 worden verkregen 
door een partner die zich inzet voor tentamentrainingen en die professionele samenvattingen 
aanbied. De resterende €500 zal worden verkregen door advertenties, vacatures en 
samenwerkingsverbanden. 
 
Van de €1100 aan algemene sponsoring is €250 verkregen doormiddel van drie advertenties. De 
€600 die wordt verkregen door Pallas Athena Group wordt aan het einde van het verenigingsjaar 
gefactureerd. Daarnaast is het contract met DressMe dit jaar weer verlengd. Het IXe bestuur 
verwacht hier minstens 50 euro door te verkrijgen. Dit bedrag komt onder andere voort uit de 
verkoop van actieve leden shirts. Die verkoop liep dit jaar erg goed, doordat de bedrukking van naam 
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en commissie dit jaar gratis was voor actieve leden. Dit bedrag is niet meegenomen in het totale 
sponsorbedrag dat verwacht werd aan het begin van het jaar. 
 

3.6.2 Samenvattingen 
Het IXe bestuur heeft een bedrijf gezocht wat professionele samenvattingen verkoopt, zodat zij deze 
samenvattingen aan leden kan aanbieden. Het bestuur was van mening dat de samenvattingen die 
eerder op de site werden aangeboden van onvoldoende kwaliteit waren. 
 
Binnen AthenaSummaries waren er opstartproblemen en konden ze niemand vinden die de 
coördinatie voor de schrijvers van de samenvattingen op zich wilde nemen. Zodoende zijn er voor de 
tweede periode geen samenvattingen geweest. Ondertussen hebben ze een faculteitsmanager en 
hebben ze mensen gevonden die voor een aantal vakken samenvattingen gaan schrijven.  
 

3.6.3 Alumni 
Het VIIIe bestuur heeft het IXe bestuur geadviseerd over communicatie naar alumni. Daarnaast is er de 
organisatie van de alumni activiteit. Verder wordt het het uitschrijfformulier samen met het alumni 
formulier opgestuurd. 
 
Maandelijks wordt er een kort artikel op de LinkedInpagina van SPiN geschreven. De alumni 
nieuwsbrief wordt verstuurd in april en september 2017. Dit vanwege promotie voor de alumni 
activiteit en de aankondiging van het lustrumjaar. Er is een locatie gevonden voor de alumni 
activiteit. De rest van de activiteit wordt geregeld door de alumniwerkgroep. Het uitschrijfformulier 
en het alumniformulier zijn vertaald. Ook is het alumnibestand bijgewerkt. 
 

3.6.4 Meeloopdagen 
SPiN organiseert twee soorten meeloopdagen, namelijk een meeloopdag met een alumnus of een 
meeloopdag in het BSI lab of bij het Donders Instituut. Er was verwarring over de term, daarom heeft 
het bestuur besloten om beide de term meeloopdag te geven.  
 
De meeloopdagen met alumni, bij het Donders Instituut en het Behavioural Science Institute heten 
sinds dit jaar allemaal meeloopdagen. Voorheen werden de meeloopdagen bij het Donders Instituut 
en het Behavioural Science Institute, labdagen genoemd. De naam is veranderd omdat sommige 
leden de oude naam verwarrend vonden. Er is een nieuwe poster gekomen waarop deze samen 
gepromoot worden. Daarnaast is er voor meeloopdagen gepromoot tijdens collegepraatjes. 

 
3.6.5 Boekencontract 

Vorig verenigingsjaar is een nieuw boekencontract opgesteld. Het IXe bestuur is bezig met evalueren 
met StudyStore. 
 
Het IXe bestuur is in onderhandeling over een nieuw contract voor volgend jaar. Reeds heeft zij een 
voorstel ontvangen. Samen met StudyStore kijkt zij naar de mogelijkheden voor modernisering en 
verbetering van de huidige samenwerking. StudyStore is op de hoogte gesteld van de nieuwe website 
en wil hier graag aan meewerken. Het bestuur heeft één evaluatiegesprek gehad met StudyStore. 
Hier kwam uit dat het bestuur op bijna alle punten tevreden is. Voor de communicatie naar leden toe 
zijn enkele kleine suggesties gedaan. Deze heeft StudyStore meegenomen in intern overleg, maar nu 
blijkt dat deze suggesties niet mogelijk zijn. De levering op de SPiN kamer rond de kerstvakantie liep 
niet altijd soepel, maar dit kwam door afhankelijkheid van externe partners die in de kerstvakantie 
niet bereikbaar zijn. Dit kan SPiN noch StudyStore voorkomen. 
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4. NAWOORD 
 
Geachte Algemene Ledenvergadering,  
 
U heeft zojuist het Secretarieel Halfjaarverslag van het IXe bestuur der Studievereniging 
Psychologie in Nijmegen gelezen. Dit verslag dient ter evaluatie van het beleid in de eerste 
helft van het verenigingsjaar 2016-2017. Hierin is gekeken naar alle gebeurtenissen en 
ontwikkelingen en is er getracht een overzicht te geven van de huidige stand van zaken. Wij 
hopen dat het u voldoende inzichtelijk gemaakt is hoe het bestuur tot nu toe haar beleid tot 
uitvoering heeft weten te brengen. 
 
Het IXe bestuur is enthousiast om de tweede helft van dit verenigingsjaar tegemoet te gaan samen 
met haar leden. Het bestuur wil tot slot de Algemene Ledenvergadering hartelijk bedanken voor haar 
steun en vertrouwen in het huidige bestuur en haar bijdrage aan de vereniging. 
 
 

Met vriendelijke groet, 
 

IXe bestuur der SPiN 2016-2017 
 

Els van Loo - Voorzitter 
Nina Pijpers - Secretaris 

Jelle Gerritsma - Penningmeester 
Giulio Severijnen - Commissaris Formeel 
Eefje Jongstra - Commissaris Informeel 

Muriël Neeleman - Commissaris Onderwijs 
Michelle Geurts - Commissaris Externe betrekkingen 
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Bijlage I Jaarplanning 
In verband met wijzigingen in het tentamenrooster zijn er, waar mogelijk, wijzigingen aangebracht in 
de jaarplanning. 

 
13-12-2016  Lezing 2  verplaatst naar   15-12-3016  
31-01-2017  Gala   verplaatst naar   13-02-2017 
20 t/m 24-02-2017   Goede Doelen Week  verplaatst naar   06 t/m 10-02-2017  
21-02-2017  Themadag 4  verplaatst naar  07-02-2017  
22-02-2017  Feest 3   verplaatst naar  08-02-2017  
23-02-2017  Lezing 3  verplaatst naar  09-02-2017  
07-02-2017  Training 2  verplaatst naar  21-02-2017  
09-02-2017  Excursie 2  verplaatst naar  23-02-2017 
20 t/m 28-04-2017 Studiereis  verplaatst naar   22 t/m 30-04-2017 

 

Datum Activiteit Nummer 
activiteit 

Aantal 
aanwezigen    
 

 
Oktober 

  
 

12-10-2016 Feest: Oktoberfest 1 108 leden, 144 
niet-leden    
 

 
November 

  
 

15-11-2016 Themadag: Sinterklaas 1 364 leden 

15-11-2016 Lezing: Positieve psychologie 1 133 leden, 8 
niet-leden 

16-11-2016 Feest: Let it grow  2 202 leden, 196 
niet-leden 

22-11-2016 SocialCie activiteit: 
Kroegentocht 

1 110 leden 

24-11-2016 Excursie: Angststoornissen  1 21 leden 

25-11-2016 Setteling activiteit: 
Amsterdam 

1 40 leden 

29-11-2016 Training (Nederlandstalig): 
Eetstoornissen 

1 30 leden, 6 niet-
leden    
 

 
December 

  
 

01-12-2016 Insomnia 1 240 leden, 140 
niet-leden 

06-12-2016 Sportactiviteit: Just Dance 1 33 leden, 3 niet-
leden 
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07-12-2016 Mastervoorlichting - 101 leden, 2 
niet-leden 

09 t/m 11-12-2016 Ludieke reis: Liftwedstrijd 
Antwerpen 

- 18 leden 

13-12-2016 Themadag: Christmas 2 226 leden 

14-12-2016 Socioculturele activiteit: 
Christmas Cantus 

1 44 leden, 2 niet-
leden    
 

 
Januari 

  
 

10-01-2017 Themadag: Nieuwjaar 3 166 leden 

10-01-2017 SocialCie activiteit: 
Nieuwjaarsborrel 

2 54 leden 

12-01-2017 Integratieactiviteit: Docent-
student luch 

1 21 leden 

   
 

 
Februari 

  
 

01-02-2017 en 02-
02-2017 

Experience Your Future - 82 leden, 6 niet-
leden 

06 t/m 10 -02-2017 Goede Doelen Week -  

07-02-2017 Themadag (Goede Doelen 
Week) 

4 149 leden 

08-02-2017 Feest (Goede Doelen Week) 3  

09-02-2017 Beachvolleybal (Goede 
Doelen Week) 

- 20 leden 

13-02-2017 Gala -  

16 t/m 19-02-2017 Buitenlandse stedentrip -  

21-02-2017 Training 2  

23-02-2017 Excursie 2     
 

 
Maart 

  
 

08-03-2017 Congres -  

09-03-2017 Socioculturele activiteit 2  

10 t/m 19-03-2017 Skireis -  

15-03-2017 Feest 4  

21-03-2017 Themadag 5  

23-03-2017 Excursie 3     
 

 
April 

  
 

12-04-2017 S-feest -  
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13-04-2017 SocialCie activiteit 3  

19-04-2017 Lezing 4  

22 t/m 30-04-2017 Studiereis -  

28 t/m 30-04-2017 Batavierenrace -     
 

 
Mei 

  
 

03-05-2017 Setteling activiteit 2  

09-05-2017 Themadag  6  

09-05-2017 Lezing (Nederlandstalig) 5  

10-05-2017 Feest 5  

16-05-2017 Sportactiviteit 2  

17-05-2017 Bedrijvenavond -  

18-05-2017 Excursie 4  

19-05-2017 Integratie activiteit 2  

23-05-2017 Training 3  

24-05-2017 Insomnia 2  

26 t/m 28-05-2017 Actieve Leden Weekend -     
 

 
Juni 

  
 

10-06-2017 Alumni activiteit -  

14-06-2017 Diësviering -     
 

 
Juli 

  
 

13-07-2017 Taalcursusactiviteit -     
 

 
September 

  
 

07-09-2017 Setteling activiteit 3  

12-09-2017 Themadag 7  

13-09-2017 Feest 6  

14-09-2017 Training 4  

19-09-2017 Lezing (Nederlandstalig) 6  

21-09-2017 Psypop -  

29-09 t/m 01-10-
2017 

Eerstejaarsweekend -  

 
 


