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Voorstel tot wijziging huishoudelijk reglement  
HUISHOUDELIJK REGLEMENT STUDIEVERENIGING PSYCHOLOGIE IN NIJMEGEN 
 
Artikel 8  
Lid 1. Het bestuur is verantwoordelijk voor de werving en selectie van nieuwe bestuursleden. Werving van 
bestuursleden verloopt jaarlijks in twee rondes. Alleen voor bestuursfuncties waarvan de huidige 
bestuursleden in hun tweede termijn van een half verenigingsjaar zitten wordt een vacature uitgeschreven.  
Lid 2. Elk regulier lid kan solliciteren naar een functie binnen het bestuur.  
Lid 3. Ter beoordeling van de sollicitanten wordt op voordracht van het bestuur een sollicitatiecommissie in 
het leven geroepen door de algemene ledenvergadering. De sollicitatiecommissie bestaat uit idealiter, en 
maximaal, vijf (5) personen, waarvan minimaal één (1) en maximaal twee (2) uit de thans voor het tweede 
halve verenigingsjaar zittende bestuursleden afkomstig zijn. Het is gewenst dat ten minste één (1) van de 
overige kandidaten oud bestuurslid van de vereniging is en dat tenminste één (1) van de overige kandidaten 
oud bestuurslid van een andere vereniging is. Kandidaten voor de sollicitatiecommissie welke geen deel uit 
maken van het thans zittende bestuur worden op voordracht van het bestuur ter stemming gebracht in de 
algemene ledenvergadering.  
Lid 4. Leden van de sollicitatiecommissie zijn zelf uitgesloten van sollicitatie.  
Lid 5. Sollicitanten dienen schriftelijk, uiterlijk voor één (1) juni dan wel één (1) december van het lopende 
verenigingsjaar, te solliciteren bij het bestuur. De secretaris van het bestuur draagt, na verloop van de 
termijn, zorg voor het verstrekken van de sollicitatiebrieven aan de sollicitatiecommissie.  
Lid 6. Sollicitanten worden ten minste beoordeeld op grond van de sollicitatiebrief, het gesprek en (indien 
van toepassing) op eerder functioneren binnen een commissie van SPiN.  
Lid 7. Ieder toekomstig bestuurslid dient, op het moment van de eventuele benoeming, bij voorkeur het 
propedeutisch examen te hebben afgerond en niet het master examen te hebben afgelegd.  
Lid 8. Het is gewenst dat ieder toekomstig bestuurslid, op het moment van de eventuele benoeming, reeds 
minimaal één (1) jaar commissielid binnen de vereniging is geweest.  
Lid 9. Uit de sollicitanten worden, na advies door de sollicitatiecommissie, door het bestuur 
kandidaatsbestuursleden geselecteerd.  
Lid 10. Naast de door het bestuur, op advies van de sollicitatiecommissie, geselecteerde 
kandidaatsbestuursleden kunnen zich andere kandidaatsbestuursleden melden bij de secretaris van het 
huidige bestuur.  
Lid 11. De kandidaatsbestuursleden presenteren zich bij voorkeur aan de algemene ledenvergadering op de 
algemene ledenvergadering voorafgaand aan de beleidsvergadering.  
Lid 12. Ieder kandidaatsbestuurslid stelt een deel van een (vervolg van een) beleid(splan) op, waarin een 
(vervolg van een) jaarplanning is opgenomen. Dit (vervolg van een) beleid(splan) wordt voorafgaand aan de 
beleidsvergadering dan wel de halfjaarvergadering ter inzage gelegd op de wijze zoals genoemd in artikel 13 
lid 4 van de statuten.  
Lid 13. Ieder kandidaatsbestuurslid dat zich heeft aangemeld moet in de mogelijkheid worden gesteld 
ingewerkt te worden door het zittende bestuur.  
 
Artikel 22  
Lid 1. De vereniging kent ten minste een kascontrolecommissie.  
Lid 2. De vereniging kent, indien dit door het bestuur of de algemene ledenvergadering wenselijk wordt 
geacht, de volgende commissies;  
- tijdschriftcommissie;  
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- een of meerdere commissie die studiegerelateerde activiteiten organiseert;  
- een commissie die werkveldactiviteiten organiseert;  
- een of meerdere commissies die binnen- en/of buitenlandse excursies organiseert;  
- een of meerdere commissies die niet-studiegerelateerde activiteiten organiseert voor reguliere leden en/of 
alumni;  
- een commissie die promotiemateriaal ontwerpt;  
- een commissie die, onder leiding van het bestuurslid PR, contact met (mogelijke) sponsoren legt en 
onderhoudt;  
- een commissie die, onder leiding van de penningmeester, de boeken verkoopt.  
Lid 3. Het bestuur kan tijdens een lopend verenigingsjaar besluiten nieuwe commissies te benoemen. Deze 
commissies worden, in beginsel, benoemd tot het einde van het volgende halve verenigingsjaar.  
Lid 4. Het staat leden vrij een gemotiveerd voorstel te doen tot vorming van een commissie. Dit voorstel kan 
ingediend worden bij de secretaris van het bestuur. Binnen twee (2) weken neemt het bestuur een beslissing 
over het al dan niet vormen van de voorgestelde commissie.  
 
Artikel 23  
De leden van de kascontrolecommissie controleren de halfjaarrekening en de eindafrekening van het 
verenigingsboekjaar waarin zij zijn benoemd. Daarnaast voeren zij lopende het jaar regelmatige, maar 
minimaal eens per drie maanden, controles uit op de boekhouding van de penningmeester. De 
penningmeester is verplicht de kascontrole tijdig alle inlichtingen te verstrekken die zij voor het vervullen 
van haar taak redelijkerwijs nodig heeft. De kascontrole doet verslag van haar bevindingen aan de algemene 
ledenvergadering.  
 
Artikel 25  
Lid 1. In navolging van artikel 2 lid 2 van de statuten kunnen activiteiten van de vereniging worden 
georganiseerd en uitgevoerd door commissies.  
Lid 2. Uiterlijk vier (4) weken voor de halfjaarvergadering zoals beschreven in artikel 15a van de statuten 
organiseert het bestuur een bijeenkomst waarop leden zich kandidaat kunnen stellen voor commissies.  
Lid 3. Uiterlijk twaalf (12) weken voor sluiting van het verenigingsjaar organiseert het bestuur een 
bijeenkomst waarop leden zich kandidaat kunnen stellen voor commissies.  
Lid 4. Uiterlijk in de tweede week van het academisch jaar organiseert het bestuur een bijeenkomst waarop 
(nieuwe) leden zich kandidaat kunnen stellen voor commissies.  
Lid 5. Commissieleden worden benoemd door het bestuur.  
Lid 6. Een commissie wordt geleid door een bestuurslid of een door het bestuur benoemde voorzitter van de 
commissie. Daarnaast bevat elke commissie, indien noodzakelijk, een secretaris en penningmeester.  
Lid 7. Commissieleden worden in beginsel benoemd uit de reguliere leden.  
Lid 8. Commissieleden worden in beginsel voor de duur van twee halve verenigingsjaren benoemd. Bij de 
benoeming tijdens een lopend half verenigingsjaar duurt de benoeming in beginsel tot het einde van het 
volgende halve verenigingsjaar.  

 
 


