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1. Voorwoord 
 
Geachte Algemene Leden Vergadering, 
 
 
Voor u ligt het secretarieel halfjaarverslag van het VIe bestuur der Studievereniging Psychologie in 
Nijmegen. In dit verslag wordt teruggeblikt op de gebeurtenissen vanaf 1 oktober 2013 tot en met 17 
februari 2014. Er zal een overzicht worden gegeven van de verwezenlijking van de gestelde doelen 
tot op heden, tevens zal er een beeld worden geschetst van de huidige stand van zaken. Daarnaast 
wordt er ingegaan op de verwachtingen voor de tweede helft van dit verenigingsjaar. 
 
Terugkijkend op het afgelopen halfjaar zijn er diverse doelen gerealiseerd. Zo zijn alle commissies 
succesvol opgestart, wordt de activiteitenplanning zorgvuldig nageleefd en kennen zowel de 
studiegerelateerde als sociale activiteiten hoge bezoekersaantallen. Het contact met het 
onderwijsinstituut is geïntensiveerd, wat direct concrete resultaten heeft opgeleverd. Daarnaast is 
SPiN verschillende samenwerkingsverbanden aangegaan, welke een belangrijke rol zijn gaan spelen 
binnen de vereniging. De overstap naar de nieuwe boekenleverancier is voorspoedig verlopen en ook 
de boekenverkoop zelf verloopt nagenoeg probleemloos. Op het gebied van indirecte sponsoring, 
zoals de SPiN-korting, zijn veelbelovende resultaten geboekt. 
 
Momenteel spelen er diverse ontwikkelingen binnen de studievereniging. Een belangrijk aspect van 
deze ontwikkelingen is het ledenbestand. In het eerste halfjaar is het gehele ledenbestand op orde 
gebracht. De volgende stap die het bestuur wil ondernemen is dat het ledenbestand wordt 
ondergebracht in een nieuwe, veilige en flexibele omgeving. Ten gevolge van deze ontwikkelingen is 
het VIe bestuur gestart met het opstellen van nieuwe procedures omtrent de in- en uitschrijving van 
leden en zijn er nieuwe algemene voorwaarden opgesteld. Tevens is er een start gemaakt met de 
geplande wijzigingen van de Statuten en het Huishoudelijk Reglement. Afsluitend is het VIe bestuur 
op zoek gegaan naar manieren om de financiële risico’s binnen SPiN te beperken en gelijktijdig het 
betaalgemak voor leden te verhogen.  
 
Het VIe bestuur blikt met een tevreden gevoel terug op het afgelopen halfjaar. Er zijn reeds een 
aantal mooie doelen gerealiseerd, waar met veel plezier en enthousiasme aan is gewerkt. We kijken 
ernaar uit om onze bevindingen met u te delen. 
 
 
Met vriendelijke groet,  
 
Het VIe bestuur der Studievereniging Psychologie in Nijmegen 
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2. Secretariaat 
 

2.1 Ledenbestand 
 

2.1.1 Ledenaantal 

In het eerste levensjaar van SPiN bestond de doelgroep van de vereniging uit eerste en tweedejaars 

psychologiestudenten. SPiN kende destijds een aantal van 1054 leden. In het tweede jaar zijn de 

derdejaars studenten aan de doelgroep toegevoegd. Een kleine groei volgde en het ledenaantal steeg 

naar 1068 leden. In haar derde jaar bereikte SPiN een ledenaantal van 1502 leden. In oktober 2012 

bleek het ledenaantal te zijn gezakt naar 1488. In september 2013 betrof het ledenaantal 1699.  
 
Uit de User Exports van de nieuwe website bleek dat het ledenaantal in september en oktober 2013 
ruim 1900 leden bedroeg. Het VIe bestuur heeft gezocht naar verklaringen voor deze opmerkelijke 
groei. Na hercontrole van het ledenbestand bleek het nieuwe ledenbestand op meerdere punten 
incorrect te zijn. Vanaf oktober 2013 zijn er om deze reden verschillende wijzigingen in het 
ledenbestand doorgevoerd. Voor een gedetailleerd overzicht van alle aanpassingen aan het 
ledenbestand wordt u doorverwezen naar bijlage 1, ‘Aanpassingen ledenbestand 2013-2014’. 
In februari 2014 telt het ledenbestand, na alle gedane aanpassingen, 1762 leden. 
 
Naar aanleiding van alle gedane aanpassingen worden er, conform artikel 8, lid 6 van de Statuten 
SPiN, 58 lidmaatschappen met onmiddellijke ingang namens de vereniging opgezegd. 

2.1.2 Ereleden en alumni 
SPiN is een jonge vereniging en kent tot op heden nog geen ereleden. In september 2013 telde SPiN 
156 alumni. Dit aantal is sindsdien toegenomen met 71, waardoor SPiN momenteel 227 alumni kent. 
De stijging kan vooral verklaard worden doordat alle mappen met uitschrijfformulieren zijn 
gecontroleerd en zijn vergeleken met het ledenbestand op de nieuwe site. In de uitschrijfmappen 
bevonden zich ongeveer 150 uitschrijfformulieren van personen die nog steeds als lid in het 
ledenbestand stonden vermeld. Een gedeelte van deze personen gaf aan alumnus te willen worden, 
deze mensen zijn na verwijdering uit het ledenbestand opgenomen in het alumni-bestand.  

2.1.3 Actieve leden 
SPiN telt momenteel 122 actieve leden, verdeeld over 22 commissies. De gemiddelde commissie telt 
ongeveer zes actieve leden. Dit komt overeen met het gemiddelde aantal commissieleden in de 
voorgaande jaren. Het VIe bestuur is tevreden over het aantal leden per commissie en de 
geobserveerde werkdruk binnen de commissies. 

2.2 Correspondentie 
 
2.2.1 Nieuwsbrief 
Iedere maand ontvangen alle reguliere leden van SPiN een digitale nieuwsbrief. Met de ingang van dit 
verenigingsjaar wordt hiervoor het programma MailChimp gebruikt, wat het opstellen van de 
nieuwsbrief zou moeten vergemakkelijken. Ondanks de beperkte gebruiksvriendelijkheid van het 
programma is er uiteindelijk een standaard template ontwikkeld. Met behulp van dit template is  
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het opstellen van de nieuwsbrief vereenvoudigd en heeft deze een professionele uitstraling gekregen. 

 
2.2.2 Kerstgroet 
Dit verenigingsjaar is er een digitale kerstgroet naar alle actieve leden, oud-bestuursleden, 
zusterverenigingen en externe partners gestuurd. 

2.2.3 Verjaardagskaartjes/e-cards 
Door een miscommunicatie zijn de e-cards niet direct in de website geïmplementeerd. Deze 
implementatie is op 31 januari voltooid. Door een serverfout zijn de eerste e-cards tot op heden 
helaas nog niet verzonden. Het VIe bestuur is samen met de webmaster op zoek naar een oplossing 
voor dit probleem. 

2.3 Website 
Sinds 8 augustus 2013 maakt SPiN gebruik van haar nieuwe website. De site is tot op heden nog 
volop in ontwikkeling. Er wordt hard gewerkt om verschillende functionaliteiten van de website te 
verfijnen en te stabiliseren. De structuur van de website is hierbij aangepast en over de gehele 
website gestandaardiseerd, tevens is de weergave van de menukopjes aangepast. Deze aanpassingen 
komen ten goede aan de overzichtelijkheid en de gebruiksvriendelijkheid van de website. Daarnaast 
is de agendastructuur aangepast en is er een gedeelte van de ontbrekende informatie in- en 
aangevuld. Om de boekenwebshop toegankelijker te maken is de link uit het account-gedeelte van 
de website gehaald. Aanstaande ontwikkelingen betreffen het toevoegen van een alumni-functie, 
een herziening van de in- en uitschrijfmethode en de ‘Vrienden van SPiN’ pagina. Ondanks de vele 
aanpassingen die er zijn gedaan verloopt de communicatie tussen de webmasters en het bestuur niet 
optimaal. Om deze reden is er een evaluatiegesprek gepland. 
 
Van 1 oktober 2013 tot en met 6 februari 2014 is de website 10.172 keer bezocht, waarvan 5.264 
keer door unieke bezoekers. In totaal zijn er 34.127 pagina’s bezocht waarvan 23.266 unieke 
paginabezoeken. De nieuwsberichten over de boekenverkoop werden het beste bezocht (2.113 
bezoeken), gevolgd door de fotoalbums (1.407 bezoeken), de activiteitenpagina (835 bezoeken), de 
contactpagina (529 bezoeken) en de vacaturepagina (514 bezoeken). 
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3. Naleving beleid 
 

3.1 Communicatie 

3.1.1 Commissiebegeleiding 
Om de efficiëntie en de effectiviteit van de horizontale overleggen te verbeteren wordt de structuur 
en invulling van deze overleggen gewijzigd. Er vinden drie overleggen plaats waarvan één 
functiespecifieke plenaire inwerking, één halfjaarlijkse evaluatie en één eindevaluatie met de gehele 
commissie. Bij de eerste twee overleggen wordt er speciaal gebruik gemaakt van casussen. Daarnaast 
stuurt de commissiebegeleider aan op feedbackrondes binnen de commissie.  

 
Direct na het opstarten van de commissies in oktober zijn de functiespecifieke plenaire inwerkingen 
georganiseerd. Om zoveel mogelijk leden te bereiken werd er per functiesoort op twee momenten 
een inwerking gegeven. Daarnaast werd er in specifieke gevallen de mogelijkheid geboden om een 
persoonlijke inwerking te krijgen. Deze flexibele insteek heeft ervoor gezorgd dat bijna alle 
betreffende commissieleden een functiespecifieke inwerking hebben gekregen. Alle functiespecifieke 
plenaire inwerkingen zijn verzorgd door twee bestuursleden waarvan één Commissaris Intern. 
De halfjaarlijkse evaluaties worden in februari en maart georganiseerd. Vanwege de korte looptijd 
van de Gala- en de Padova-uitwisselingcommissie zijn de halfjaarlijkse evaluaties voor hen komen te 
vervallen en vervangen door een eindevaluatie. Daarnaast hebben enkele commissies op aanraden 
van de commissiebegeleider een feedbackronde gehouden. 
 
Het VIe bestuur acht het momenteel niet nodig om functiespecifieke casussen te bespreken. De 
halfjaarlijkse evaluaties kennen daarom een andere opzet ten opzichte van het in het beleid 
beschreven voorstel. De evaluaties worden niet meer plenair, maar per commissie gehouden.  

3.1.2 Communicatie met commissies 
Om de communicatie met de commissiebegeleider en de communicatie tussen commissies te 
optimaliseren worden er nieuwe procedures opgesteld. Het communicatiesysteem wordt afgeschaft, 
ter vervanging hiervan wordt er gebruik gemaakt van het mailprogramma Roundcube en van 
Facebook. Door middel van goede instructies en standaardisatie van de aanvraagprocedures wordt 
eenduidige communicatie bewerkstelligd. Om de Acquisitie- en Mediacommissie van een goed 
jaaroverzicht te voorzien worden zij aan het begin van het verenigingsjaar van een 
activiteitenplanning voorzien. 

 
Roundcube en Facebook zijn momenteel een half jaar in gebruik als primaire communicatiemiddelen. 
Tijdens de plenaire inwerkingen en de eerste commissiebijeenkomst is het gebruik van deze 
communicatiemiddelen uitgebreid toegelicht. Inmiddels heeft elke commissie een Facebook-groep 
welke veelvuldig gebruikt wordt. De commissiebegeleider is lid van deze Facebook-groep, wat het 
begeleiden van de commissies overzichtelijk maakt. Het standaardiseren van de media- en 
acquisitieaanvragen via Roundcube verloopt naar wens. Om voor de Media - en Acquisitiecommissie 
een duidelijk overzicht te creëren hebben zij, conform het beleid, aan het begin van dit 
verenigingsjaar een globaal activiteitenoverzicht ontvangen. Om beide commissies op de hoogte te 
stellen van de meest recente activiteitenplanning werd dit overzicht gedurende het jaar aangevuld. 
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3.1.3 Promotie 
 
  1. Ludieke promotie 
Commissies worden dit jaar aangestuurd om meer gebruik te maken van ludieke promotie. Om dit te 
bewerkstelligen zullen commissies actief gestimuleerd worden om ludieke promotieacties te 
bedenken en uit te voeren. Voor deze acties zal extra budget beschikbaar worden gesteld.  

 
Enkele niet-studiegerelateerde commissies hebben enthousiast gebruik gemaakt van de mogelijkheid 
tot ludieke promotie. Dit heeft geleid tot een aantal succesvolle promotieacties, voor onder andere 
het gala en de skireis. Studie- en werkveldgerelateerde commissies maken tot op heden slechts 
beperkt gebruik van de ludieke promotiemogelijkheden. Dit kan verklaard worden doordat alle grote 
studiegerelateerde activiteiten pas in het tweede semester van dit verenigingsjaar plaatsvinden. 

2. Collegepraatjes 
Er zullen acht collegepraatjes per jaargang worden gehouden, waar mogelijk met audiovisuele 
ondersteuning. 

 
Door het beperkte aantal activiteiten in het begin van dit verenigingsjaar is er relatief laat begonnen 
met het organiseren van collegepraatjes. Eind oktober kwamen zowel de commissies als de 
activiteiten op gang en daarmee ook de collegepraatjes. Op dit moment zijn er elf collegepraatjes 
gehouden, waarvan drie voor de eerstejaars, vier voor de tweedejaars en vier voor de derdejaars 
studenten. 

3.Facebook 

Er wordt een plan opgesteld voor het efficiënt gebruik van Facebook als promotiemiddel. 

 
Het VIe bestuur is in het afgelopen halfjaar gestart met het schrijven van een Facebookplan. Al snel 
kwam het bestuur tot de conclusie dat het nodig was om een algemeen promotieplan te schrijven, 
om de promotie via Facebook in perspectief te kunnen plaatsen. Momenteel wordt er hard gewerkt 
aan dit algemene promotieplan. In dit plan zal het gebruik van Facebook uitgebreid worden 
verwerkt, daarnaast zal de promotie via Blackboard, de website en andere promotiemiddelen aan 
bod komen. Daarbij zullen de resultaten van de halfjaarlijkse algemene leden enquête worden 
meegenomen in het plan alvorens het in één van de komende Algemene Ledenvergaderingen 
gepresenteerd wordt.  
 

  4. Merchandise 
De zichtbaarheid en naamsbekendheid van SPiN wordt vergroot door middel van nieuwe 
merchandise. Hiervoor zal een pilot worden gestart met een beperkt aantal nieuwe producten in een 
bescheiden hoeveelheid. Na enkele maanden zal de verkoop geëvalueerd worden en zullen 
beslissingen omtrent de voortzetting genomen worden. 
 
In januari is er een pilot gestart met de verkoop van linnen tasjes. In verband met enerzijds een 
verlate levering van truien en vesten en anderzijds een drukke tentamenperiode, heeft er 
momenteel nog geen grote promotieactie plaatsgevonden. Deze zal zo spoedig mogelijk van start 
gaan, zodat het bestuur de verkoop binnen enkele maanden kan evalueren. Tevens heeft het VIe 
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bestuur ervoor gekozen de verschillende SPiN-mokken uit de afgelopen jaren ter verkoop aan te 
bieden. 
 

 
3.2 Ledenbinding 
 
3.2.1 Compensatie contactverlies 
Alle contactmomenten die op de SPiN-kamer plaatsvonden tijdens het leveren van diensten zoals de 
boekverkoop, de samenvattingenverkoop en het inschrijven voor activiteiten, verschuiven in het 
verenigingsjaar 2013-2014 naar het online domein. Dit contactverlies wordt waar mogelijk 
gecompenseerd door inzet van verschillende middelen.  
 
Tot op heden zijn de online inschrijvingen via de website nog niet in gebruik genomen. De 
voornaamste reden hiervoor is dat het iDEAL betalingssysteem nog niet is geïmplementeerd op de 
site. Naast een lange implementatie- en testperiode brengt iDEAL ook hoge kosten met zich mee. Om 
deze redenen is het VIe bestuur op zoek gegaan naar alternatieve betaalmethoden. Hiervoor wordt u 
doorverwezen naar het stuk ‘Elektronisch betalen’, besproken op de Algemene Ledenvergadering 
van 24 februari 2014. Momenteel is het voor leden mogelijk om zich op de SPiN-kamer en (in het 
geval van gratis activiteiten) via de e-mail in te schrijven voor activiteiten. 
Door het verlies van deze contactmomenten zijn er zichtbaar minder niet-actieve leden SPiN-kamer. 
Echter wordt dit gecompenseerd door de actieve leden. Zij zijn juist vaak op de SPiN-kamer en blijven 
ook langer hangen door de nieuwe indeling van de kamer. 
 

  1. Themadagen 
Er wordt een nieuwe commissie, genaamd de Actiecommissie, opgericht. Deze commissie zet dit jaar 
acht groots georganiseerde themadagen op. Dit houdt in dat deze themadagen gedurende de gehele 
openingstijd van de SPiN-kamer zullen plaatsvinden. 
 
De Actiecommissie is in het begin van dit verenigingsjaar opgestart en bestaat uit vijf leden. Tot op 
heden hebben er twee themadagen plaatsgevonden. In november is de ‘Knotsknettergekke 
Kleurendag’ georganiseerd. De tweede themadag stond in het teken van SPiNterklaas.  
 
De opkomst was op beide dagen lager dan verwacht. Dit is waarschijnlijk te wijten aan het gebrek 
aan promotie. Daarbij waren de themadagen gepland op dagen waarop niet alle jaarlagen aanwezig 
waren op de universiteit. Leden bleven lang op de SPiN-kamer aanwezig wat in lijn staat met het doel 
om leden langer op te kamer te laten blijven. Het VIe bestuur vindt de themadagen in dit opzicht dus 
geslaagd. De Actiecommissie is druk bezig met het organiseren van de komende zes themadagen. 
Hierbij zal er beter gelet worden op de collegeplanning en zal er eerder worden gestart met de 
promotie. 

  2. Zichtbaarheid bij tentamens 
Bij iedere jaargang wordt er minimaal één keer langs langsgegaan bij de tentamens om de studenten 
te steunen. Het doel hiervan is om betrokkenheid naar de SPiN-leden te tonen.  

 
Tijdens de eerste tentamenperiode is het VIe bestuur langsgegaan bij het tentamen Methoden van 
Onderzoek voor de eerstejaars studenten. Tijdens de tweede tentamenperiode is het VIe bestuur 
langs geweest bij het tentamen Theoretische Psychologie voor de tweedejaars studenten en de 
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tentamens Toegepaste Onderzoeksmethoden Gedrag en Toegepaste Onderzoeksmethoden Brein 
voor de derdejaars studenten. In alle gevallen is er voorafgaand aan het tentamen kauwgom 
uitgedeeld om de concentratie te bevorderen en om de leden succes te wensen.  
Het VIe bestuur zal tijdens de derde en vierde tentamenperiode in ieder geval langsgaan bij de 
derdejaars studenten van het domein Persoon, zodat ook alle studenten in het derde jaar bereikt 
worden. Daarnaast zullen er nog andere vakken worden uitgezocht waar het VIe bestuur langs zal 
gaan tijdens de tentamens om de betrokkenheid naar de leden te blijven tonen.  
 

  3. Maandagenda en flyer bij de boekenpakketten  
Om het wegvallen van de directe activiteitenpromotie aan de boekenbalie te ondervangen wordt er 
een flyer met de boekenpakketten meegestuurd met daarop een activiteitenoverzicht. Tevens wordt 
er maandelijks een activiteitenoverzicht gemaakt welke wordt verspreid door het Spinozagebouw. 
 
De eerste boekenflyer zal verstuurd worden tijdens de derde boekverkoopperiode. Op deze flyer 
staan alle activiteiten, georganiseerd tot en met de zomervakantie, vermeld. De tweede flyer zal 
verstuurd worden met de boekenverkoop aan het begin van het nieuwe studiejaar. Op deze manier 
bereikt SPiN in ieder geval alle nieuwe eerstejaars leden.  
Tot op heden is er nog geen maandagenda gemaakt en verspreid. Momenteel ligt er een aanvraag bij 
de Mediacommissie voor het ontwerpen van een template. Vanaf maart zullen de maandagenda’s 
maandelijks verspreid gaan worden.  
 

3.2.2 Foto’s bij activiteiten 
Het VIe bestuur maakt bij alle SPiN-activiteiten foto’s en plaatst deze binnen drie werkdagen op de 
website. Daarnaast zal een selectie van deze foto’s op Facebook worden geplaatst. Voor het maken 
van deze foto’s zal een nieuwe camera worden aangeschaft.  
 
Aan het begin van dit verenigingsjaar is er een nieuwe camera aangeschaft. Per activiteit wordt er 
één verantwoordelijk bestuurslid aangewezen voor het maken en het uploaden van de foto’s. Tot nu 
toe zijn er 24 activiteiten georganiseerd, waarvan er bij 23 activiteiten foto’s zijn gemaakt. De foto’s 
zijn allemaal binnen drie werkdagen op de site geplaatst.  
Momenteel is het voor leden niet mogelijk om foto’s op de website te vergroten of om deze op te 
slaan. Het VIe bestuur en de webmasters zijn druk bezig met het vinden van een oplossing voor dit 
probleem.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



    
 
   Secretarieel Halfjaarverslag 2013-2014 

Studievereniging Psychologie in Nijmegen  Montessorilaan 3  
Kamer A.00.05c     6525 HR Nijmegen 
Ma t/m vr 10.00-15.00    024-361 25 88 
info@spin-nijmegen.com    www.spin-nijmegen.com  

 
 

 
3.3 Onderwijs 
 

3.3.1 Aansluiting van activiteiten op het onderwijsprogramma 
Een betere aansluiting van activiteiten op het onderwijsprogramma zou moeten leiden tot een 
vergrote deelname aan SPiN-activiteiten. Om deze aansluiting te bewerkstelligen gaat het VIe bestuur 
in overleg met het onderwijsinstituut. Per domein zal er minimaal één activiteit worden aangesloten 
op het onderwijsprogramma en dus qua planning aansluiten op een vak. 
 
Het blijkt lastig thema’s te koppelen aan vakken omdat de creativiteit en vrijheid van de commissies 
van groot belang blijft. In de praktijk waren er slechts enkele activiteiten die direct aansloten op het 
onderwijsprogramma, hier was echter niet specifiek op geanticipeerd. Het bestuur zal zich de rest 
van het jaar vooral richten op het promoten van activiteiten bij relevante vakken in plaats van het 
kiezen van thema’s die erbij aansluiten. 
 

3.3.2 Contact met docenten en het onderwijsinstituut 
Docenten worden betrokken bij de organisatie van activiteiten. Er wordt vijf maal per jaar een update 
gestuurd met daarin een overzicht van relevante studiegerelateerde en sociale activiteiten. Wanneer 
activiteiten aansluiten op het onderwijsprogramma zullen desbetreffende docenten persoonlijk 
worden benaderd met het verzoek de activiteit onder de aandacht te brengen bij studenten. Docenten 
worden uitgenodigd voor relevante studiegerelateerde activiteiten 
 
Momenteel zijn er nog geen activiteitenoverzichten naar docenten gestuurd. In plaats daarvan zijn 
docenten uitgenodigd voor specifieke activiteiten. Het VIe bestuur is tevreden met de huidige lijn van 
het betrekken van docenten en wil deze in het tweede semester aanhouden. Daarnaast gaat het 
bestuur zowel docenten als vakgroepen gerichter benaderen bij het uitnodigen voor de activiteiten. 
Voor de promotie van specifieke activiteiten worden de docenten incidenteel benaderd met het 
verzoek voor het houden van een collegepraatje.  
Commissies maken gebruik van de contacten binnen het onderwijsinstituut met externe docenten en 
andere universiteiten. Zo heeft de uitwisselingscommissie met behulp van het onderwijsinstituut 
contact gelegd met de University of Strathclyde in Glasgow. Daarnaast heeft het onderwijsinstituut in 
samenwerking met de University of Padova, naar aanleiding van de uitwisseling met Nederland, een 
nieuwe psychologieminor opgezet. 
 

3.3.3 Mastergids 
Er wordt een herziene versie van de mastergids opgesteld welke voor het begin van het tweede 
semester gereed is. Deze gids zal ter inzage op de SPiN-kamer en digitaal via de website van SPiN 
beschikbaar worden gesteld. 
 
Het VIe bestuur der SPiN heeft ervoor gekozen om de mastergids in samenwerking met de Stichting 
Studieverenigingen Psychologie Nederland (SSPN) op te stellen. Dit houdt in dat iedere 
studievereniging binnen het SSPN het tot haar eigen universiteit behorende gedeelte schrijft. SPiN 
heeft hierbij de rol van coördinerende en aansturende vereniging op zich genomen. Dit houdt in dat 
SPiN het format voor de mastergids heeft opgesteld en dat alle stukken bij SPiN worden 
gecentraliseerd en samengevoegd tot een overzichtelijk geheel. Zodra de gids compleet is, wordt de 
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gids verspreid onder alle deelnemende studieverenigingen. 
 
Momenteel hebben zeven van de tien studieverenigingen hun stukken aangeleverd. Een van de 
studieverenigingen is daarbij vervangen door het Maastrichtse SPS-NIP platform. Alle aangeleverde 
stukken zijn geformatteerd en gebruiksklaar. Zodra alle stukken zijn aangeleverd, geformatteerd en  
 
samengevoegd is de mastergids klaar voor uitgave. De uiterlijke deadline voor het uitgeven van de 
mastergids is door verschillende omstandigheden verschoven naar 07-03-2014. Deze deadline houdt 
in ieder geval in dat de mastergids vóór de mastervoorlichting klaar is voor uitgave. De mastergids 
zal, zodra hij af is, ter inzage op de SPiN-kamer en digitaal via de website van SPiN beschikbaar 
worden gesteld. 
 

3.3.4 Samenwerking masterverenigingen 
De samenwerking met de masterverenigingen wordt verbreed. Er worden ten minste drie activiteiten 
samen met de masterverenigingen georganiseerd. De focus zal hierbij liggen op studiegerelateerde 
activiteiten zoals lezingen, trainingen en excursies.  
 
Momenteel zijn er nog geen samenwerkingen gerealiseerd met de masterverenigingen. In het 
tweede semester wordt er een College Tour georganiseerd met alle verenigingen binnen de Faculteit 
der Sociale Wetenschappen, waaronder de masterverenigingen. Daarnaast wordt er gezocht naar 
mogelijke activiteiten om samen te organiseren.  
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3.4 Extern 
 

3.4.1 Sponsoring 
In totaal wordt er een sponsorbedrag van 3500 euro geacquireerd. Hiervan zal 3000 euro aan 
hoofdsponsoring en 500 euro aan algemeen sponsorgeld worden opgehaald. Naast de sponsoring in 
de vorm van geld zal er tevens ingezet worden op het binnenhalen van alternatieve vormen van 
sponsoring, zoals goederen, sprekers en kleding. 
 
De 3000 euro hoofdsponsoring wordt in twee termijnen ontvangen, conform het contract met Café 
Van Buren. De eerste termijn moet vóór 1 maart 2014 betaald zijn. Momenteel is er 63 euro aan 
algemeen sponsorgeld geacquireerd. Daarnaast is er een samenwerkingsovereenkomst met DressMe 
Clothing afgesloten waarbij SPiN een provisiepercentage van 5% verkrijgt op al haar interne en 
ledenbestellingen.  
 
Naast monetaire sponsoring is er in het afgelopen halfjaar tevens gefocust op het vinden van 
alternatieve vormen van sponsoring. In de afgelopen jaren heeft Café de Fuik de skireis en de skireis 
truien meerdere malen gesponsord. In dit jaar is Café de Fuik weer benaderd om de skireis truien te 
sponsoren. Dit resulteerde in een overeenkomst met Café de Fuik, waarbij in ruil voor 
naamsbekendheid via SPiN en het houden van een borrel in Café de Fuik, zij de kosten van de skireis-
truien voor haar rekening heeft genomen. 
 
Het VIe bestuur is actief op zoek gegaan naar nieuwe partners voor de SPiN-korting. DressMe Clothing 
is inmiddels als partner aan de SPiN-korting toegevoegd. SPiN-leden krijgen 10% korting op alle 
aankopen bij dit bedrijf. In februari wordt Café de Fuik aan de SPiN-korting toegevoegd. De 
overeenkomst betreft het aanbieden van een SPiN-shotje en het verkopen van bier, wijn en fris tegen 
een gereduceerd tarief. 
 
Om te zorgen voor een betere profilering ten aanzien van externe partners is er een nieuwe 
informatiebrochure opgesteld, omdat de informatiebrochure uit voorgaande jaren was verouderd. 
Daarnaast is het al bestaande plan voor pakketsponsoring verder uitgewerkt. Hiermee tracht het VIe 

bestuur beter aan te sluiten op de behoefte van bedrijven. 
 

  1. Tijdig beginnen met werving van sponsoren 
Er wordt dit jaar een tijdige start gemaakt met het benaderen van sponsoren. Concreet houdt dit in 
dat de Acquisitiecommissie in oktober van het verenigingsjaar 2013-2014 zo snel mogelijk van start 
zal gaan met het benaderen van bedrijven. Voor het studiejaar 2014-2015 betekent dit dat de 
Acquisitiecommissie al in september 2014 wordt opgestart. Daarnaast zal deze commissie ter 
bevordering van de professionaliteit en de efficiëntie van de commissieleden dit jaar twee trainingen 
ontvangen. 
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Van de twee in het beleid beschreven trainingen is er één gerealiseerd. Door de inwerking aan het 
begin van dit verenigingsjaar bleek een tweede training niet meer nodig. 
Momenteel is de Acquisitiecommissie druk bezig met het benaderen van bedrijven. Gedurende de 
eerste maanden van dit verenigingsjaar heeft de commissie vooral voorbereidende werkzaamheden 
verricht, waaronder het opstellen van de contactenlijst, een vernieuwde informatiebrochure, de 
mogelijkheden tot pakketsponsoring en een plan van aanpak met betrekking tot het benaderen van 
bedrijven. Door de vele commissieaanvragen in het eerste semester is de commissie later van start 
gegaan met het actief benaderen van bedrijven dan aanvankelijk gepland. 
 
De commissie houdt een database van benaderde bedrijven bij waarin alle contacten en afspraken 
zijn opgenomen. Daarnaast houdt ieder commissielid een relatiedagboek bij waarin het contact met 
een externe partner specifiek wordt beschreven. Om de commissie-opstart in het verenigingsjaar 
2014-2015 efficiënt te laten verlopen heeft het VIe bestuur besloten om in mei 2014 te beginnen met 
de werving van nieuwe leden van de Acquisitiecommissie. Dit biedt nieuwe commissieleden de kans 
om mee te lopen met de huidige Acquisitiecommissie waardoor zij worden ingewerkt vanuit 
praktijkervaring.  
 

  2. Sponsoring specifieke activiteiten 
Er worden sponsoren gezocht voor ten minste twee grote activiteiten, zoals het gala of het congres. 
 
In de eerste helft van dit verenigingsjaar zijn er voor twee grote activiteiten sponsoren geacquireerd, 
namelijk voor de skireis en voor het gala. Voor de skireis is er een sponsor gevonden welke de skireis-
truien sponsort. Hiervoor is SPiN een samenwerkingsovereenkomst aangegaan met Café de Fuik, 
waarbij zij de skireis-truien sponsort in ruil voor naamsbekendheid via SPiN. Voor het gala zijn er 
twee sponsoren gevonden. De welkomstdrankjes zijn gesponsord door een slijterij in Nijmegen in ruil 
voor naamsbekendheid via SPiN. Daarnaast is de eigenaar van de galalocatie bereid gevonden om 
SPiN 300 euro korting aan te bieden in ruil voor naamsbekendheid via SPiN. In de toekomst zullen 
bedrijven aanhoudend benaderd worden voor het sponsoren van verschillende activiteiten, 
waaronder Experience Your Future, het Congres en Bedrijvendag.  
 

3.4.2 Partners 
 
  1. Nieuwe en huidige partners uit het werkveld 
Er worden dit studiejaar vier nieuwe samenwerkingen met partners uit het werkveld gerealiseerd. 
Hierbij wordt getracht om in ieder studiedomein (Brein, Gedrag en Persoon) minstens één partner te 
vinden. Daarnaast worden alle lopende contacten met huidige partners actief onderhouden en 
eventueel geïntensiveerd. 
 
In de eerste helft van dit verenigingsjaar heeft SPiN een samenwerking gerealiseerd met Clooser2, 
een bedrijf dat zich inzet voor cultuurverandering binnen organisaties. Dit bedrijf valt onder het 
studiedomein Gedrag. De samenwerkingsovereenkomst houdt in dat SPiN vacatures voor dit bedrijf 
aanbiedt aan haar leden en per vervulde vacature ontvangt SPiN een vergoeding. 
In de tweede helft van dit verenigingsjaar zal de focus liggen op samenwerkingen in het werkveld. 
Tevens wordt er gekeken naar mogelijkheden om bestaande samenwerkingen te intensiveren. De 
lopende samenwerkingen worden actief onderhouden. In opdracht van Pro Persona zijn er 
bijvoorbeeld weer maatjes gevonden. 
 

  2. Samenwerking met andere studieverenigingen 
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Er worden zes samenwerkingen met andere studieverenigingen aangegaan, waarvan drie met 
masterverenigingen van psychologie. 
 
In de eerste helft van dit verenigingsjaar is er een samenwerking aangegaan met BeeVee, de 
studievereniging van (medische) Biologie. Binnen deze samenwerking is het ‘Body and Soul Feest: 
Dare 2 Date’ georganiseerd. Beide partijen hebben deze samenwerking als prettig ervaren, waarmee 
er een basis is gelegd voor een eventueel vervolg in het verenigingsjaar 2014-2015. Daarnaast wordt 
er, in samenwerking met de andere studieverenigingen binnen de faculteit, het jaarlijks terugkerende  
S-feest georganiseerd. 
 
Het VIe bestuur wil in dit jaar, in samenwerking met meerdere studieverenigingen binnen de Faculteit 
der Sociale Wetenschappen, een College Tour organiseren. Momenteel wordt er hard gewerkt om dit 
concept te realiseren. Er is een plan van aanpak opgesteld en er is contact gezocht met alle 
studieverenigingen binnen de Faculteit der Sociale Wetenschappen. De College Tour zal in het kader 
van het lustrum van de Faculteit der Sociale Wetenschappen in september 2014 worden 
georganiseerd. Hiervoor neemt de faculteit een gedeelte van de financiering op haar rekening. 
 
Uit de overleggen van het SSPN zijn meerdere samenwerkingen tot stand gekomen met de 
studieverenigingen van psychologie uit het gehele land. In samenwerking met het SSPN wordt er een 
mastergids opgesteld en zal het Landelijk Psychologie Symposium (LPS) georganiseerd worden. Voor 
meer gedetailleerde informatie over deze samenwerking wordt u doorverwezen naar punt 3.6, 
‘Samenwerkingsoverleggen’, van dit verslag. 
 
Het bestuur zal daarnaast in de tweede helft van dit verenigingsjaar de overige samenwerkingen met 
(master)studieverenigingen een invulling geven. 
 

3.4.3 Alumni 
Er wordt ten minste één sociale en één studiegerelateerde alumni-activiteit georganiseerd. Daarnaast 
worden de alumni op de hoogte houden van de ontwikkelingen binnen SPiN middels een alumni-
update, welke vier maal per jaar naar de alumni wordt verstuurd. 
 
In het afgelopen halfjaar is er één sociale activiteit voor de alumni georganiseerd. Helaas was het 
animo dusdanig klein, dat het  bestuur heeft besloten de activiteit niet door te laten gaan. In het 
tweede halfjaar zal er in ieder geval nog één studiegerelateerde activiteit worden georganiseerd. In 
februari is de eerste alumni-update verstuurd en dit verenigingsjaar zullen er nog drie updates 
volgen. 
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3.5 Commissies 
 

3.5.1 Functieverdeling 
Met behulp van de kennis van het voorgaande bestuur worden de voorzitters van de commissies 
aangewezen. De overige functies binnen een commissie worden tijdens de eerste 
commissievergadering verdeeld door en tussen de commissieleden. De Commissaris Communicatie zal 
dit jaar slechts verantwoordelijk zijn voor de acquisitie- en promotieaanvragen. In de Acquisitie- en 
Mediacommissie zal ook de Commissaris Communicatie gekozen worden door het bestuur. 
 
Alle commissievoorzitters zijn dit jaar aangewezen door het VIe bestuur, inachtnemende het advies 
van het Ve bestuur. Het VIe bestuur is tevreden over de functieverdelingen en er hebben zich tot op 
heden geen grote problemen voorgedaan. 
 
De functie van Commissaris Communicatie is dit jaar behouden met als doel het versturen van de 
acquisitie- en promotieaanvragen bij één commissielid neer te leggen en dit bevalt goed. Anders dan 
in andere commissies, is in de Media- en Acquisitiecommissie de Commissaris Communicatie 
aangewezen door het VIe bestuur. Bij beide commissies loopt deze structuur naar wens, zo wordt er 
snel op de acquisitie- en promotieaanvragen gereageerd.  
 

3.5.2 Commissiestructuur 
Voor het verenigingsjaar 2013-2014 zijn er in totaal 52 activiteiten, zes reizen, acht themadagen en 
acht buddy-activiteiten gepland. Vanaf 1 september 2013 tot 17 februari 2014 hebben er zeventien 
activiteiten plaatsgevonden. Daarnaast zijn er één reis, twee themadagen en vier buddy-activiteiten 
georganiseerd. Een volledig overzicht van de afgelopen en komende activiteiten vindt u in bijlage 2, 
‘Jaarplanning’. 
 

  1. Wijzigingen in commissies 
De nieuwe commissies die dit jaar zijn opgestart zullen hieronder kort besproken worden. 
 
Actiecommissie 
De Actiecommissie heeft tot op heden twee themadagen georganiseerd. In november is de 
‘Knotsknettergekke Kleurendag’ georganiseerd en december stond een hele week lang in het teken 
van SPiNterklaas. Deze commissie zal gedurende dit verenigingsjaar nog zes andere themadagen 
organiseren. Door het oprichten van een aparte commissie kunnen de themadagen grootser worden 
opgezet. 
 
Padova-uitwisselingcommissie 
De Padova-uitwisselingcommissie heeft in december 2013 een zeer geslaagde uitwisseling 
georganiseerd voor de Italiaanse studenten waar SPiN in juni 2013 op bezoek is geweest. De 
commissie heeft een druk programma voor de Italianen neergezet. Er is onder andere een 
symposium, een college en een rondleiding door het Donders Instituut georganiseerd. Daarnaast 
stond er een Hollandse avond en een dagje naar Amsterdam op het programma. 
 
Buddyprojectcommissie 
De Buddyprojectcommissie heeft in het eerste semester 31 internationale studenten aan 
Nederlandse buddy’s gekoppeld. Er zijn inmiddels vijf activiteiten georganiseerd, waaronder een 
schaatsavond en een Meet&Eat-avond. De opkomst tijdens activiteiten nam naarmate het jaar 
vorderde af, hier wordt een verklaring voor gezocht. De tweede lichting buitenlandse studenten is  
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enkele weken geleden aangekomen. Voor deze groep is er een speeddate georganiseerd. 
 
Door de splitsing van de Uitwisselingcommissie kan de Buddyprojectcommissie zich volledig focussen 
op het organiseren van buddy-activiteiten. Deze splitsing bevalt voor zowel het bestuur als de 
commissie goed. 
 
Uitwisselingcommissie 
De Uitwisselingcommissie heeft met behulp van het Onderwijsinstituut contact kunnen leggen in 
Glasgow. Daarnaast is er contact geweest met andere universiteiten in Europa, waarvan enkelen 
interesse hebben in een samenwerking in de toekomst.  
 
Helaas is het niet mogelijk om de uitwisseling dit studiejaar door te laten gaan. Momenteel kijkt het 
VIe bestuur samen met de Uitwisselingcommissie naar mogelijkheden om de uitwisseling later te 
laten plaatsvinden.  
 
Door de splitsing van de Buddyprojectcommissie kan de Uitwisselingcommissie zich richten op de 
uitwisseling. Deze splitsing bevalt zowel voor de commissie als het bestuur goed. 
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3.6 Samenwerkingsoverleggen 
 
3.6.1 Facultair Overleg Sociale wetenschappen (FOS) 
SPiN zal op de bijeenkomsten van het FOS vertegenwoordigd worden door twee bestuursleden en een 
actieve bijdrage leveren aan het overleg. Hierbij zullen updates worden gegeven over de stand van 
zaken binnen de vereniging en over de activiteitenplanning. Daarnaast zal dit overleg dienen als 
platform voor samenwerkingen met de aanwezige studieverenigingen. 
 
Het FOS is sinds het begin van het verenigingsjaar 2013-2014 vier keer bijeengekomen. Binnen het 
FOS zijn er in samenwerking met de andere studieverenigingen binnen de Faculteit der Sociale 
Wetenschappen verschillende projecten opgestart, welke hieronder worden toegelicht. 
 
De Faculteit der Sociale Wetenschappen zal in 2018 verhuizen naar een nieuwbouwcomplex achter 
het huidige Spinoza B-gebouw. Zowel het Spinoza-gebouw als de Thomas van Aquinostraat worden 
hierbij gesloopt, wat inhoudt dat ook alle studieverenigingen zullen verhuizen naar de nieuwbouw. 
Om tijdig bij het beslissingsproces betrokken te worden is er een samenwerkingsverband opgezet 
tussen de studieverenigingen van de Faculteit der Sociale Wetenschappen en de medezeggenschap. 
Vanuit dit verband is er een visiestuk opgesteld betreffende de toekomstige huisvesting van de 
studieverenigingen. Dit visiestuk is inmiddels aangeboden aan het faculteitsbestuur. 
 
Naast de ‘Wil Weg Week’ organiseert de Radboud Universiteit sinds dit collegejaar tevens de ‘Career 
Week’. In samenwerking met het FOS en de communicatiemedewerkers binnen de Faculteit der 
Sociale Wetenschappen wordt er voor deze week een programma opgesteld, bestaande uit RU 
centrale activiteiten en activiteiten georganiseerd vanuit de studieverenigingen. De door de 
studieverenigingen georganiseerde activiteiten worden universiteitsbreed gepromoot. De 
activiteiten die SPiN in deze week organiseert zijn de mastervoorlichting en een excursie naar het 
GITP.  
 
Een werkgroep binnen het FOS heeft de huidige aangeboden faciliteiten vanuit de sociale faculteit 
geëvalueerd, de door studieverenigingen gewenste faciliteiten geïnventariseerd en hier een visiestuk 
over geschreven. 
 
Het S-feest is een samenwerkingsverband tussen alle studieverenigingen van de Faculteit der Sociale 
Wetenschappen, georganiseerd vanuit het FOS, met als doel een feest te organiseren voor alle 
studenten van deze faculteit. 
 
Voor het FOS worden verschillende gastsprekers vanuit de Faculteit der Sociale Wetenschappen 
uitgenodigd. Dit zorgt enerzijds voor een goede communicatie tussen de faculteit en de 
studieverenigingen en anderzijds worden de studieverenigingen goed op de agenda gezet binnen de 
faculteit. 

3.6.2 Stichting Studieverenigingen Psychologie Nederland (SSPN) 
SPiN zal bij de overleggen van de SSPN vertegenwoordigd worden door twee bestuursleden en actief 
bijdragen aan discussies en het oplossen van de aangedragen vraagstukken. Daarnaast zal SPiN een 
bijdrage leveren aan het opzetten van het Landelijke Psychologie Symposium, SPiN vervult daarbij de 
rol van penningmeester. 
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Het SSPN overleg is sinds het begin van het verenigingsjaar 2013-2014 vier keer bijeengekomen. Uit 
deze overleggen zijn verschillende samenwerkingen ontstaan, welke hieronder worden toegelicht. 
 
In samenwerking met de SSPN wordt de mastergids opgesteld. Negen van de tien studieverenigingen 
leveren een bijdrage aan deze mastergids. Het mastergidsgedeelte van de ontbrekende vereniging 
wordt opgesteld door het SPS-NIP platform van de betreffende universiteit. 
 
Het SSPN organiseert jaarlijks het Landelijk Psychologie Symposium (LPS). Drie verenigingen, 
waaronder SPiN, coördineren de organisatie van dit Symposium. Deze subgroep van de SSPN komt 
eens in de drie weken samen voor afstemming van de vorderingen en aansturing van de andere 
studieverenigingen. 
 
SPiN vervult de rol van penningmeester binnen de SSPN en het LPS. Om deze rol goed te kunnen 
vervullen is het nodig om een rekening vanuit de SSPN te openen. Hiervoor is een KvK-inschrijving 
vereist. Door verschillende omstandigheden is deze inschrijving op moment van schrijven nog niet 
voltooid. Verwacht wordt dat alle kwesties hieromtrent rond het einde van februari zijn verholpen. 
 

3.6.3 Samenwerkings Overleg Faculteitsverenigingen (SOFv) 
SPiN zal bij de overleggen van het SOFv vertegenwoordigd worden door twee bestuursleden en actief 
bijdragen aan discussies en het oplossen van vraagstukken. Tijdens de overleggen wordt er een 
update gegeven van de aankomende activiteiten en kunnen relevante zaken betreffende SPiN of het 
onderwijs worden besproken. 
 
De SOFv bijeenkomsten zijn tot nu toe drie keer georganiseerd en bezocht door SPiN. Binnen het 
SOFv is er sprake geweest van verschillende ontwikkelingen. SPiN neemt deel aan verschillende, 
vanuit het SOFv georganiseerde, cursussen voor besturen, waaronder een BHV-cursus en een cursus 
InDesign. Tevens kan de ‘Taskforce Statuten’ van SPiN deelnemen aan een overleg over statuten- en 
HR-wijzigingen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



    
 
   Secretarieel Halfjaarverslag 2013-2014 

Studievereniging Psychologie in Nijmegen  Montessorilaan 3  
Kamer A.00.05c     6525 HR Nijmegen 
Ma t/m vr 10.00-15.00    024-361 25 88 
info@spin-nijmegen.com    www.spin-nijmegen.com  

 

 

3.7 Intern beleid 
 
3.7.1 Kamerdienst 
Gedurende de officiële openingstijden van de SPiN-kamer zijn er minimaal twee bestuursleden 
aanwezig op de kamer. Van 10.00 tot 12.00 uur en van 14.00 tot 15.00 uur dient de SPiN-kamer een 
kantoorfunctie waarbij het hoofdzakelijke doel het verrichten van bestuurs- en commissiewerk en 
algemene bestuurstaken is. Van 12.00 tot 14.00 uur dient de kamer een sociale functie waarbij het 
bestuur zich hoofdzakelijk zal richten op het contact met de leden. 
 
In de praktijk blijkt dat de beschreven tweedeling niet eenvoudig te hanteren is. Het VIe bestuur 
speelt hierop in door een flexibele indeling te hanteren. Leden zijn tussen 10.00 en 15.00 uur welkom 
voor zowel commissiewerk als voor ontspanning. Deze tweedeling is goed te ondervangen door de 
nieuwe inrichting van de SPiN-kamer en tevens zijn er doorgaans voldoende bestuursleden op de 
kamer aanwezig om deze flexibiliteit uit te oefenen. Alle kamerdiensten worden per twee 
bestuursleden gepland. 
 

3.7.2 Inrichting SPiN-kamer 
Om de sociale functie van de SPiN-kamer beter tot zijn recht te laten komen wil het VIe bestuur der 
SPiN de verenigingskamer herinrichten. 
 
Voor de herinrichting van de kamer zijn er een bank en tafels aangeschaft. Hiermee is een zithoek 
gecreëerd die het computergedeelte scheidt van het sociale gedeelte van de kamer. Het VIe bestuur 
merkt dat dit voor leden een positief effect heeft op de aantrekkelijkheid van de SPiN-kamer en op 
het gebruik van de kamer in een sociale context. Daarnaast maken commissies regelmatig gebruik 
van de zithoek om te vergaderen. 
 

3.7.3 Bestuursvergaderingen 
Bestuursvergaderingen zullen één keer per week plaatsvinden met daarbij als uitgangspunt dat alle 
bestuursleden aanwezig zijn. 
 
Tot op heden heeft het VIe bestuur der SPiN wekelijks vergaderd met het voltallige bestuur, enkele 
uitzonderingsgevallen daargelaten. 
 

3.7.4 Coaching 
Ieder bestuurslid wordt begeleid door een eigen coach. 
 
Ieder bestuurslid heeft regelmatig coachgesprekken met zijn of haar coach variërend tussen de één á 
twee gesprekken per twee maanden. 
 

3.7.3 Buddysysteem 
Ieder bestuurslid heeft een buddy. 
 
Doordat bestuursleden dagelijks aanwezig zijn op de SPiN-kamer en er veel samenwerking 
plaatsvindt met betrekking tot verschillende projecten en taken, worden buddy-updates minder 
noodzakelijk geacht. De bestuursleden weten door de intensieve samenwerking vaak al waar zijn of 
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haar buddy zich mee bezighoudt. Ieder bestuurslid heeft tot op heden minimaal één update met zijn 
of haar buddy gehad. 
 

3.7.4 Feedbackrondes 
Omdat interne cohesie van belang is voor een goed functionerend bestuur, plant de voorzitter een 
aantal keer per jaar feedbackrondes in. 
 
De eerste feedbackronde heeft plaatsgevonden in oktober en een tweede feedbackronde staat begin 
maart gepland. 
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4. Overige lopende zaken 
 

4.1 Statuten en HR wijziging 
In januari 2014 is de Taskforce Statuten van start gegaan met het voorbereiden van de Statuten en 
HR wijzigingen, welke conform het vastgestelde beleid in het verenigingsjaar 2013-2014 worden 
voltrokken. De Taskforce bestaat uit de volgende personen: 
 
Roy Arts (actief lid) 
Sofie van Breemen (oud-bestuur) 
Chris van Heijster (bestuur) 
Luuk van Iperen (actief lid) 
Bas Romeijn (bestuur) 
Jeroen Weerwag (bestuur) 
 
Tijdens de eerste bijeenkomst van de Taskforce is er een tijdspad uitgezet waarbij in de week van 14 
april 2014 de wijzigingen aan de ALV worden voorgelegd en in de week van 12 mei 2014 de 
wijzigingen voor definitieve instemming worden voorgelegd. Momenteel is de Taskforce in een 
voorbereidende fase waarbij de huidige Statuten en het HR worden geëvalueerd, ideeën worden 
geconcretiseerd en de procedures omtrent de wijzigingen worden uitgezocht.  

4.2 In- en uitschrijvingen 
De huidige methode van in- en uitschrijven brengt een aantal beperkingen en complicaties met zich 
mee. Zo wordt een ondertekende machtiging voor het uitvoeren van incasso-opdrachten, met de 
invoering van SEPA, van groter belang voor banken. Daarbij brengen bepaalde wijzigingen in de 
introductieperiode complicaties met betrekking tot de inschrijvingen met zich mee. Tevens is de 
huidige methode van uitschrijving niet volledig waterdicht.  
 
Naast de methode van in- en uitschrijving laat ook de huidige ledenadministratie beperkt en het 
gebruik. Het systeem op de website blijkt niet flexibel genoeg om aan de wensen van het bestuur te 
voldoen en daarbij onvoldoende beveiligd. Het huidige bestuur wil om deze redenen graag 
overstappen naar een nieuwe ledenadministratie.  
 
Om deze problemen te ondervangen heeft het VIe bestuur een plan van aanpak opgesteld met 
betrekking tot de in- en uitschrijvingen. Dit plan zal tijdens een latere ALV worden besproken. 

4.3 Algemene voorwaarden 
Momenteel heeft SPiN nog geen algemene voorwaarden op haar website staan. Om duidelijkheid 
over de voorwaarden omtrent het lidmaatschap te verschaffen, is het van belang dat deze zo spoedig 
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mogelijk online worden gezet. Het VIe bestuur heeft hiertoe nieuwe voorwaarden opgesteld 
waarvoor u wordt doorverwezen naar het stuk, ‘Voorwaarden Studievereniging Psychologie in 
Nijmegen’, besproken tijdens de ALV van 24 februari 2014.  
 
 
 

 
 

5. Nawoord  
 
Geachte Algemene Leden Vergadering, 
 
 
Zojuist heeft u het secretarieel halfjaarverslag van het VIe bestuur der Studievereniging Psychologie 
in Nijmegen gelezen. Hierin is er verslaglegging gedaan van alle gebeurtenissen, ontwikkelingen en 
de naleving van het beleid in de eerste helft van het verenigingsjaar 2013-2014. Daarnaast is er een 
update gegeven over de stand van zaken en is er vooruitgeblikt op de verwachtingen voor de tweede 
helft van dit verenigingsjaar.  
 
Het VIe bestuur is momenteel volop bezig met het uitvoeren van haar beleid en meent hiermee op 
schema te lopen. De vereniging kent momenteel meerdere uitdagingen waar ook in de tweede helft 
van dit verenigingsjaar hard aan wordt gewerkt om deze te overwinnen. Met de steun en het 
vertrouwen van de Algemene Leden Vergadering zet het VIe bestuur zich ten volste in om alle in het 
beleid gestelde doelen te bereiken en het verenigingsjaar geslaagd af te sluiten. 
 
Het VIe bestuur heeft ontzettend veel zin om zich het komende halfjaar in te zetten voor de 
vereniging en hoopt samen met haar leden en oud-bestuursleden een geweldige tweede helft van dit 
verenigingsjaar tegemoet te gaan. Rest ons niets anders dan de Algemene Leden Vergadering te 
bedanken voor haar steun en vertrouwen in het huidige bestuur en haar bijdrage aan de vereniging. 

 
 

Met vriendelijke groet, 
 

Het VIe bestuur der Studievereniging Psychologie in Nijmegen 
 

Fenna Dekkers 
Ilse Baijens 

Bas Romeijn 
Rinske Knoest 

Chris van Heijster 
Jeroen Weerwag 
Marjam Bahari 
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Bijlage 1. Aanpassingen ledenbestand 2013-2014 
 
Tegen het einde van het verenigingsjaar 2012-2013 is de nieuwe SPiN-site online gegaan. Hierbij is 
het ledenbestand overgezet van de oude naar de nieuwe website. Deze overzetting bracht enkele 
complicaties met zich mee, welke op hun beurt verdere fouten in het ledenbestand zichtbaar 
maakten. Sinds oktober 2013 is het VIe bestuur der SPiN bezig geweest met het oplossen van deze 
complicaties en hebben er een aantal aanpassingen plaatsgevonden. Hieronder zal een uiteenzetting 
gegeven worden van alle gedane aanpassingen. 
 
In september 2013 werden alle leden gemaild met een uitnodiging voor de begrotings-ALV. Veel 
leden gaven aan al jaren geen psychologie meer te studeren, geen lid te zijn of zich te hebben 
uitgeschreven. Het ledenbestand bestond op dit moment uit een totaal van meer dan 1900 leden.  
 
Als reactie op het grote aantal e-mails is het VIe bestuur begonnen met het vergelijken van alle 
mappen met uitschrijfformulieren met het huidige ledenbestand. Hieruit bleek dat ongeveer 150 
leden onterecht in het nieuwe ledenbestand stonden, zij hadden namelijk een uitschrijfformulier 
ingeleverd. Alle leden die in het ledenbestand op de nieuwe site stonden maar wel een 
uitschrijfformulier hadden ingeleverd zijn vervolgens uit het ledenbestand verwijderd. Echter werd er 
gemerkt dat er een aantal uitschrijfformulieren ontbrak. 
 
Vanwege de invoering van het SEPA betalingssysteem moesten alle rekeningnummers geconverteerd 
worden naar IBAN. Omdat SPiN niet tijdig is meegegaan met de SEPA-campagne konden deze 
rekeningnummers niet meer bij de bank worden geconverteerd, maar moest dit handmatig worden 
gedaan. Na uitgebreide controle van het ledenbestand bleek een groot gedeelte van de 
rekeningnummers te ontbreken. Als reactie hierop heeft het VIe bestuur alle leden benaderd 
waarvan de rekeningnummers ontbraken. Concreet hield dit in dat ongeveer 500 leden zijn gemaild 
met de vraag of zij nog lid waren van SPiN. Naar aanleiding van deze e-mail zijn er ongeveer 150 
reacties ontvangen van leden die aangaven geen lid meer te zijn van SPiN.  
Deze 150 personen zijn vervolgens verzocht een uitschrijfformulier in te vullen om de 
ledenadministratie op orde te brengen. Als reactie hierop hebben ongeveer 50 personen 
daadwerkelijk een uitschrijfformulier ingevuld. Deze 50 personen zijn uit het ledenbestand 
verwijderd waarbij de uitschrijfformulieren apart zijn gearchiveerd. De 100 leden die aangaven geen 
lid meer te zijn maar geen uitschrijfformulier invulden staan tot op heden in het ledenbestand.  
 
Bij het bestellen van boeken is het mogelijk om aan te geven dat bestellers nog geen lid zijn van SPiN 
maar dit wel willen worden. In het overzicht van een bestelling wordt deze optie apart weergegeven 
waardoor leden handmatig door het bestuur kunnen worden toegevoegd aan het ledenbestand. Het 
boekenbestelbestand is vergeleken met het ledenbestand en iedere boekenbesteller die niet in het 
ledenbestand vermeld stond, is vervolgens toegevoegd. In het eerste semester ging het hierbij om 
vijftien boekenbestellers welke handmatig zijn toegevoegd aan het ledenbestand. Hiervan hebben 
vier personen bij het bestellen geen rekeningnummer ingevuld, zij zijn gemaild.  
 
De oude site bevatte de optie om leden na uitschrijving op non-actief te zetten. Leden bleken 
geïmporteerd te zijn van het oude naar het nieuwe ledenbestand. Een deel van deze leden zijn bij het 
controleren van de uitschrijfformulieren verwijderd, maar tijdens een hercontrole is ledenbestand 
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nogmaals vergeleken. Hieruit bleek dat zestien personen in het ledenbestand als non-actief stonden 
gemarkeerd maar nog steeds in het nieuwe ledenbestand stonden opgeslagen. Via een e-mail zijn 
deze personen verzocht om aan te geven of zij wel of geen SPiN-lid waren. Wanneer personen 
aangaven geen lid meer te zijn werd hen verzocht een uitschrijfformulier in te vullen om de 
ledenadministratie op orde te brengen. Omdat deze zestien personen door eerdere besturen op non-
actief zijn gesteld kan men er vanuit gaan dat zij geen lid meer zijn. Deze lidmaatschappen worden 
dan ook namens de vereniging opgezegd. Eén lid gaf aan nog steeds lid te zijn van SPiN. 
 
Om de contributie tijdig te kunnen innen heeft het VIe bestuur besloten alle ontbrekende 
rekeningnummers op te zoeken in het oude ledenbestand en alle ongeconverteerde 
rekeningnummers te converteren en deze vervolgens handmatig in te voeren in het nieuwe 
ledenbestand. Hiervoor werd gecontroleerd hoeveel IBAN-nummers er geconverteerd dienden te 
worden, dit waren er 375. Deze 375 incomplete bankgegevens werden handmatig aangevuld vanuit 
het oude ledenbestand en geconverteerd. Na controle bleek dat negentien leden niet in het oude 
ledenbestand stonden en dus nieuwe leden waren. Deze leden werden gemaild en gevraagd naar 
hun rekeningnummer. Van de overgebleven 356 leden werden de ontbrekende rekeningnummers in 
het oude ledenbestand opgezocht waarna de totale batch werd geconverteerd. De IBAN-nummers 
van deze leden zijn vervolgens handmatig ingevoerd op de site waarbij bleek dat 21 leden een niet 
bestaand rekeningnummer hadden opgegeven (deze rekeningnummers kunnen niet worden 
geconverteerd). Deze 21 leden moeten, net als de eerder genoemde negentien leden zonder 
rekeningnummer, worden gemaild. Uiteindelijk is van 335 leden het IBAN-nummer succesvol 
toegevoegd aan het ledenbestand.  
 
Voor de contributie-inning is er nogmaals een laatste check uitgevoerd. Hierbij zijn alle IBAN-
nummers gecontroleerd op hun lengte (te korte of te lange IBAN-nummers zijn doorgaans incorrect). 
Hieruit kwam een totaal van 49 incorrecte of ontbrekende rekeningnummers naar voren. Deze 49 
leden zijn gemaild met de vraag of zij hun rekeningnummer wilden invullen of aanpassen. 
Momenteel hebben zes leden hun rekeningnummer aangepast, wilden zeven leden hun 
rekeningnummer niet aanpassen omdat ze aangaven geen gebruik te maken van de diensten van 
SPiN en hebben 36 leden nog niet gereageerd. Het voorstel van het VIe bestuur is om alle 
lidmaatschappen van personen die aangaven hun rekeningnummer niet te willen aanpassen en van 
alle personen die niet reageren, te zijner tijd namens de vereniging op te zeggen.  
 
Het huidige ledenaantal staat volgens de meest recente versie van het ledenbestand op een totaal 
van 1762 leden. Hiervan worden er vijftien lidmaatschappen (toegevoegd vanuit het oude 
ledenbestand), 36 lidmaatschappen (non-respons) en zeven lidmaatschappen (wil rekeningnummer 
niet aanpassen) namens de vereniging opgezegd. Hiermee komt het uiteindelijke ledenaantal uit op 
1704.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



    
 
   Secretarieel Halfjaarverslag 2013-2014 

Studievereniging Psychologie in Nijmegen  Montessorilaan 3  
Kamer A.00.05c     6525 HR Nijmegen 
Ma t/m vr 10.00-15.00    024-361 25 88 
info@spin-nijmegen.com    www.spin-nijmegen.com  

 
 
 

Bijlage 2. Jaarplanning 
 
Oktober  

1  Beleids-ALV   Intern   
15  Begrotings-ALV   Intern    
16  SPiN-feest (Suit-up)  Feest    566 mensen aanwezig 
  
November  

11  Themadag (Knots-  Overig    100 mensen aanwezig 
  Knettergekke Kleurendag) 
12  Actieve leden-battle  Niet-studiegerelateerd  85 mensen aanwezig 
13  Buddyactiviteit (schaatsen) Overig    22 mensen aanwezig 
20   SPiN-feest (Woodstock)  Niet-studiegerelateerd  630 mensen aanwezig 
25   Lezing Jeugdculturen  Studiegerelateerd  20 mensen aanwezig 
26  Training Zakelijk  Studiegerelateerd  22 mensen aanwezig 
  Flirten 
  
December  

3  Buddyactiviteit (Sinterklaas) Overig    20 mensen aanwezig 
5  Themadag (SPiNterklaas) Overig    40 mensen aanwezig  
10  Dropping   Niet-studiegerelateerd  96 mensen aanwezig  
11  Lezing Schizofrenie  Studiegerelateerd  106 mensen aanwezig 
11-15  Padova uitwisseling Nijmegen Reizen      
17   Serious Request Feest  Overig    229 mensen aanwezig  
  
Januari  

7  SocialCie: Nieuwjaarsborrel  Niet-studiegerelateerd  82 mensen aanwezig 
8  Docent-studentlunch   Studiegerelateerd  34 mensen aanwezig 
9  Bowlen    Niet-studiegerelateerd  75 mensen aanwezig 
14  Gala     Niet-studiegerelateerd  245 mensen aanwezig 
15  Lezing Eetgedrag  Studiegerelateerd  56 mensen aanwezig  
16  Buddyactiviteit (Meet&Eat) Overig    14 mensen aanwezig 
22  Bestuursvoorlichting  Intern    3 mensen aanwezig 
31  Alumni-activiteit   Niet-studiegerelateerd  Niet doorgegaan 
  
Februari  

3  Excursie Pompekliniek  Studiegerelateerd  25 mensen aanwezig 
4  Debat     Studiegerelateerd  15 mensen aanwezig 
7-16  Skireis     Reizen    37 mensen aanwez 
12  SPiN & BeeVee-feest  Niet-studiegerelateerd  707 mensen aanwezig 
  (Dare 2 Date) 
19  Lezing Cannabis   Studiegerelateerd 
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19  Themadag   Overig 
  (Soeper Doeper dinsdag) 
21-23  Stedentrip    Reizen    48 mensen aanwezig 
24  Halfjaarlijkse ALV  Intern    
25  Training Time    Studiegerelateerd   
   Management  
 
Maart  

6  Buddyactiviteit    Overig 
11  Mastervoorlichting    Studiegerelateerd 
12  Psypop    Niet-studiegerelateerd 
12-17  Uitwisseling in Nijmegen Reizen 
13  Excursie GITP   Studiegerelateerd  
14   Ouderdag   Niet-studiegerelateerd 
17   Lezing     Studiegerelateerd 
18   Themadag     Overig 
19  Feest      Niet-studiegerelateerd 
21-23   Actieve Leden Weekend Niet-studiegerelateerd  
25-26  Experience Your Future   Studiegerelateerd    
  
April  

4  Alumni-activiteit    Studiegerelateerd 
15  Themadag     Overig 
15  Buddyactiviteit   Overig 
16  Training   Studiegerelateerd        
18-25   Studiereis    Reizen 
22  Lezing     Studiegerelateerd 
23  Feest     Niet-studiegerelateerd 
25  Excursie   Studiegerelateerd 
  
Mei  

7  Therapieëndag    Studiegerelateerd 
7  SocialCie   Niet-studiegerelateerd 
8  Sociocultureel   Niet-studiegerelateerd 
9-11  Batavierenrace    Niet-studiegerelateerd 
13  Congres    Studiegerelateerd 
14  Feest      Niet-studiegerelateerd 
14  Excursie   Studiegerelateerd 
19  Training     Studiegerelateerd 
20  Themadag   Overig 
20  Sociocultureel   Niet-studiegerelateerd 
23-25  Ludieke reis    Niet-studiegerelateerd 
26  Lezing      Studiegerelateerd 
 
Juni  

2  Buddyactiviteit    Overig 
3  SocialCie   Niet-studiegerelateerd 
4  Training     Studiegerelateerd 
16  Excursie   Studiegerelateerd  
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17  Sociocultureel   Niet-studiegerelateerd 
18  Feest      Niet-studiegerelateerd 
23  Sport    Niet-studiegerelateerd 
24  Lezing      Studiegerelateerd 
25  Themadag     Overig 
  
 
September   

9  Themadag     Overig 
10  Feest      Niet-studiegerelateerd 
17  Bedrijvendag    Studiegerelateerd 
22  Training     Studiegerelateerd 
24  Lezing      Studiegerelateerd 
26-28  Eerstejaarsweekend  Niet-studiegerelateerd 
Nog onbekend Uitwisseling   Reizen 
 
 


