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1. Voorwoord

Geachte Algemene Leden Vergadering, 

Voor u ligt het jaarverslag van het IVe bestuur der Studievereniging Psychologie in Nijmegen (SPiN). 
Afgelopen jaar hebben er diverse veranderingen plaatsgevonden en heeft SPiN op verschillende 

vlakken vooruitgang geboekt. In dit verslag zal kritisch gekeken worden naar de in het beleid gestelde 
doelen. Daarnaast zal de mate waarin bepaalde doelen behaald zijn ook de basis vormen voor de 

adviezen die wij meegeven aan besturen in de toekomst. Aangezien er dit jaar een start gemaakt is 
met het parttime besturen zal hier in dit verslag extra aandacht naar uitgaan. Er wordt een apart 
hoofdstuk besteed aan het parttime besturen, maar er zal daarnaast ook bij het evalueren van de 

doelen steeds gekeken worden vanuit een invalshoek waarbij parttime besturen centraal staat. Het is 
absoluut een grote uitdaging gebleken om een grote vereniging als SPiN op parttime basis te 

besturen. Wij zijn er trots op dat wij deze verandering hebben mogen starten en zijn er van overtuigd 
dat het komende bestuur nog verder toe kan werken naar een parttime klimaat. Het is absoluut 

mogelijk om de vereniging met een parttime bestuur draaiend te houden. Er is echter ook gebleken 
dat vijf bestuursleden niet het meest wenselijke aantal is om een grote vereniging als SPiN parttime 
draaiend te houden. Hier en daar is het bestuur dan ook gestruikeld over onvoorziene situaties. Wij 
zijn er van overtuigd dat SPiN als vereniging veel geleerd heeft en we schatten in dat het voor het 

komende bestuur, dat uit zeven man bestaat, makkelijker zal zijn om SPiN op parttime basis te 
besturen. Wij willen dan ook het vertrouwen uitspreken voor de komende jaren, omdat wij 

verwachten dat er een stijgende lijn zal zitten in de wijze van parttime besturen.  Alvorens de focus 
op de toekomst komt te liggen, willen wij u uitnodigen om terug te kijken op het verenigingsjaar 

2011-2012. 

Met vriendelijke groet, 
Het IVe bestuur der Studievereniging Psychologie in Nijmegen 
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2. Secretariaat

In dit hoofdstuk wordt met name in gegaan op de huidige stand van zaken betreffende de vereniging. 
Alleen belangrijke veranderingen in afgelopen jaar worden besproken. Over sommige zaken staat 
een advies beschreven. 

2.1 Ledenbestand 
Ledenaantal 
Op tien oktober 2012 telt SPiN 1488 leden. Dit aantal ligt lager dan in februari 2012. Hiervoor zijn een 
aantal verklaringen mogelijk. Ten eerste is er dit jaar in het bericht dat naar de leden gestuurd werd 
over opzeggen van lidmaatschap verzocht dat leden die geen student meer zijn aan de Radboud 
Universiteit, zich af zouden melden. Daarnaast is de opzegprocedure verduidelijkt en 
gestandaardiseerd: leden hebben een formulier gekregen waarmee zij zich konden afmelden. Tot 
slot is het huidige ledenaantal gebaseerd op de database van de website. De Duitse database zal met 
ingang van komend verenigingsjaar niet meer gebruikt worden. Naar verwachting zal het ledenaantal 
nog stijgen wanneer alle Duitse studenten zich ingeschreven hebben op de website. 

Ereleden en Alumni  
SPiN is een jonge vereniging en kent tot op heden geen ereleden. Wel heeft de vereniging een 
groeiend aantal alumni. Op tien oktober 2012 had SPiN 102 alumni. 

Actieve Leden  
Afgelopen verenigingsjaar heeft SPiN gedraaid op een aantal van 130 actieve leden in 21 commissies. 
Volgens het IVe bestuur was het actieve leden aantal in de huidige commissiestructuur goed. 
Afhankelijk van een toe- of afname in het aantal commissies kan het actieve leden aantal hierin 
meegroeien. 

2.2 Correspondentie 
Nieuwsbrief 
Iedere maand wordt de SPiN-nieuwsbrief per mail gestuurd naar de leden. Omdat de nieuwsbrief dit 
jaar pas laat van de grond kwam is hier in de inwerkperiode van het  Ve bestuur extra aandacht aan 
besteed. Het programma waarmee de nieuwsbrief gemaakt dient te worden werkt niet ideaal. De 
nieuwsbrief ziet er hierdoor rommelig uit. 

Advies: Zoek naar een nieuw programma om de nieuwsbrief mee te maken of laat het huidige 
programma verbeteren. De nieuwsbrief moet sneller en mooier gemaakt kunnen worden. 

Kerstgroet  
Als blijk van waardering hebben alle actieve leden in december een kerstkaart ontvangen. Ook zijn er 
naar alle oud bestuursleden en belangrijke zakenrelaties kerstkaarten gestuurd. Kerstkaarten zijn 
positief ontvangen. 

Advies:  Behoud deze traditie. Ook wordt geadviseerd om het ontwerp van de kerstkaart al vroeg te 
maken en om kaarten en enveloppen ruim van te voren te beschrijven. Het is verstandig om hier half 
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november al mee te beginnen. Deze taak neemt meer tijd in beslag dan van te voren ingeschat 
wordt. 
 
Verjaardagskaartjes  
Het streven was om alle actieve leden een verjaardagskaart te sturen. Het is echter niet gelukt om dit 
te doen. Hoewel het bestuur als doel had om dit halverwege het jaar nog op te pakken, bleek dit te 
veel tijd in beslag te nemen. 
 
Advies:  Stuur geen verjaardagskaarten meer. Dit kost te veel tijd. Mocht het bestuur besluiten dit 
toch te willen doen, dan dient deze taak goed uitgedacht te worden. Belangrijke aspecten zijn: wie 
gaat ze sturen, door wie worden ze beschrevenen wie houdt de verjaardagen van de actieve leden 
bij? 

2.3 Website 
In aanvulling op veranderingen in de voorgaande jaren zijn er dit jaar wederom een aantal nieuwe 
functies aan de website toegevoegd, namelijk: 

- Er is een koppelsysteem ontwikkeld voor bijlesgevers en bijlesnemers. 
- Er is een inschrijfsysteem ontwikkeld voor studiegroepen. 
- Er kan een vinkje gezet worden als leden hun sticker opgehaald hebben. 
- De boeken staan niet meer per jaar, maar per blok gesorteerd op de website. 
- Er worden automatisch elektronische verjaardagskaarten gestuurd naar alle leden. 
- Duitse studenten kunnen zich vanaf heden inschrijven op de website (ook zonder Nederlands 

rekeningnummer). 
 
Tijdens het maken van aanpassingen op de website heeft de agendafunctie er tijdelijk uit gelegen. 
Gelukkig heeft de webmaster dit defect kunnen verhelpen. Hierdoor is de website gedurende een 
periode van één à twee weken niet up to date geweest. De rest van het jaar heeft de website goed 
gefunctioneerd. 
 
Wat betreft het gebruik van de website laat het IVe bestuur weten dat de volgende pagina’s van de 
website het meest bezocht worden: Agenda, Nieuws en Fotoboek. Om een beeld te schetsen van het 
aantal bezoekers dat de website trekt zijn er van zevenentwintig september 2012 tot en met tien 
oktober 2012 938 unieke bezoekers op de website geweest. Zij bekeken ongeveer vijftien 
verschillende pagina’s per bezoek.  

2.4 Social Media 
Naast gebruik van de website en blackboard, heeft het IVe bestuur ook zoveel mogelijk gebruik 
gemaakt van social media. SPiN heeft in haar vierde jaar gebruik gemaakt van facebook, linkedin en 
twitter. Wat betreft facebook heeft SPiN drie pagina’s.  
 
Facebook 
De eerste is SPiN als bedrijf, deze pagina is overgenomen van het IIIe bestuur. Mensen kunnen de 
pagina leuk vinden, en iedereen die de pagina leuk vindt krijgt de updates die hierop geplaatst 
worden te zien. Op 10 oktober 2012 heeft SPiN 378 likes, dit zijn niet allemaal van dezelfde mensen 
die met SPiN als persoon bevriend zijn.  
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Afgelopen jaar zijn SPiN als persoon en Actief SPiN als persoon erbij gekomen, omdat je als bedrijf 
geen mensen uit kan nodigen voor evenementen. Dit kan alleen als persoon. Op dit moment heeft 
SPiN 610 vrienden. Actief SPiN bestaat alleen uit actieve leden en zal daarom opgeschoond moeten 
worden. Ook zullen hier nieuwe actieve leden aan toegevoegd moeten worden. Afgelopen jaar heeft 
de secretaris het beheer gehad over SPiN als persoon en bedrijf en heeft het bestuurslid interne 
betrekkingen vooral beheer gehad over Actief SPiN als persoon. Via Actief SPiN werden actieve leden 
op de hoogte gehouden van SocialCie activiteiten en informatie voor actieve leden.   
 
Overige Social Media 
Op linkedin heeft SPiN momenteel 79 connecties en is er een groep gestart waarin alleen alumni van 
SPiN staan. Het IVe bestuur heeft daarnaast getracht om met twitter te gaan werken. Op twitter had 
SPiN slechts enkele volgers, ondanks dat wel een poging gedaan  is dit als nieuw medium te lanceren. 
Er zijn 110 tweets verzonden en SPiN heeft op twitter zeven volgers. Door dit kleine aantal volgers 
heeft het bestuur besloten om dit medium dit jaar geen aandacht meer te geven.  
 
Tot slot is er dit jaar onderzoek gedaan naar het ontwikkelen van een SPiN-app voor smartphones. 
Deze app is inmiddels ontwikkeld en klaar voor gebruik. Via deze app kunnen leden snel de agenda 
van SPiN bekijken. Daarnaast kunnen er via de app zogenaamde ‘push berichten’ verstuurd worden 
met informatie over bijvoorbeeld de boekverkoop. Omdat tegenwoordig veel studenten over een 
smartphone beschikken, kan je met deze app veel leden tegelijkertijd bereiken. Het kan gezien 
worden als een goedkopere versie van de sms- dienst, omdat er slechts eenmalig kosten aan 
verbonden zaten. Het versturen van push berichten is verder gratis.  
 
Advies: Er wordt geadviseerd om twitter niet meer te gebruiken. Met betrekking tot het beheer van 
facebook wordt geadviseerd om de Socialcie de pagina van actief SPiN te laten beheren. Eventueel 
zouden voorzitters ook een grotere rol kunnen spelen in de promotie via facebook door hen 
beheerders te maken van SPiN (bedrijf) en hen de inloggegevens van SPiN als persoon te verstrekken. 
Er zouden dan wel duidelijke protocollen ontwikkeld moeten worden voor het gebruik van facebook. 
Tevens luidt het advies om vooral met promotie via facebook verder te gaan. Linkedin kan vooral 
gebruikt worden voor het opbouwen van een breed netwerk om bijvoorbeeld sprekers te kunnen 
vinden. De app kan gebruikt worden voor een snellere informatie voorziening. 

3. Efficiëntie en Kwaliteit: hand in hand 
Doel: Het hoofddoel van het beleidsplan van het IVe bestuur der SPiN was ‘Efficiënt de vereniging 
doorontwikkelen.’ Hiermee werd bedoeld dat het parttime bestuur concrete vormen aan zou nemen 
en dat er tevens gestreefd zou worden om de vereniging (kwalitatief) verder te brengen. Ofwel, een 
efficiëntere verenigingsstructuur zou niet ten koste gaan van de kwaliteit. 
 
Realisatie van het gestelde doel: In dit jaarverslag wordt per hoofdstuk en per paragraaf terug 
gekeken naar de mate waarin het beleid tot uitvoering gebracht is. In grote lijnen kan gesteld worden 
dat het parttime besturen een plek in de vereniging lijkt te vinden. Echter, zoals een wijs man ooit 
zei: ‘Fulltime besturen is altijd meer dan fulltime besturen en parttime besturen is ook altijd meer 
dan parttime besturen.’ Deze zin vond het bestuur erg sprekend voor afgelopen jaar. Dit is tevens het 
uitgangspunt geweest van de wijze van besturen voor het IVe bestuur van SPiN.  
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In dit hoofdstuk wordt kort aandacht besteed aan het parttime besturen. Reden hiervoor is omdat 
dit de grootste verandering is geweest die SPiN doorgemaakt heeft afgelopen jaar.  
 
Wanneer we kijken naar maatregelen die het bestuur bewust getroffen heeft in het kader van 
parttime besturen zijn dat de volgende zaken: 

- Het inlassen van één studiedag per bestuurslid per week waarop het bestuurslid niet 
gestoord mocht worden. 

- Het terugbrengen van twee bestuursvergaderingen naar één bestuursvergadering per week. 
- Het terugbrengen van twee kamerdiensten naar één kamerdienst per week. 
- Er zijn een klein aantal bestuurstaken bewust afgewenteld (zie pagina 8). 
- Er is vaak de hulp ingeschakeld van actieve leden, bijvoorbeeld bij het schrijven van de 

enveloppen voor kerstkaarten of bij het maken van de dagstaten. 
- Met twee bestuursleden aanwezig zijn op activiteiten (in plaats van met vijf). 

 
Problemen waar tegenaan gelopen werd waren de volgende: 

- Op de studiedag werden bestuursleden vaak toch gestoord of konden zij zelf SPiN niet goed 
naast zich neerleggen. Hierdoor werd er minder efficiënt gestudeerd. 

- Hetzelfde geldt voor SPiN, doordat wanneer een bestuurslid tijdens SPiN-werkzaamheden 
ook in gedachte bij een naderend tentamen was, werd er minder efficiënt voor SPiN gewerkt. 

- Er waren minder contactmomenten (zowel bestuur onderling als naar commissies toe), wat 
zorgde voor een tragere informatiestroom en tragere besluitvorming. 

- Bestuursleden zijn minder flexibel door colleges, groepsopdrachten en tentamens. 
- Er was een verminderd inzicht in elkaars bezigheden.  
- Er was minder speelruimte en er waren minder uitloopmogelijkheden in planning. 

 
Adviezen (op bestuursniveau): 

- Maak jezelf als bestuurslid zo flexibel mogelijk. Dit doe je bijvoorbeeld door beperkte vaste 
activiteiten naast studie en SPiN in te plannen. 

- Maak concrete afspraken over de studiedag. Zet eventueel tussen bepaalde tijdstippen je 
telefoon uit. 

- Werk met buddysystemen binnen het bestuur, zodat er altijd een bestuurslid is dat op de 
hoogte is van jouw taken en weet hoe deze verwerkt moeten worden indien nodig. 

- Vergader wel twee keer per week, maar besteed één vergadering aan lopende zaken, en één 
vergadering aan beleidszaken. Op deze manier ben je evenveel tijd kwijt aan vergaderen 
doordat je kort met elkaar vergadert over twee keer verschillende onderwerpen, maar 
spreek je elkaar wel voldoende. Dit advies komt voort uit de ervaring van twee lange 
vergaderingen terugbrengen naar één lange vergadering en de vermindering in het aantal 
contactmomenten.  

- Ga op zoek naar een effectieve werkplek, de SPiN-kamer is hier niet altijd ideaal voor. 
Installeer bijvoorbeeld de NAS-schijf zodat er vanuit huis gewerkt kan worden. Ook kan 
gebruik gemaakt blijven worden van de FSR-kamer of een andere locatie op de universiteit. 

- Ga gebruik maken van het communicatiesysteem (zie pagina 17), zowel voor communicatie 
met commissies als voor communicatie met elkaar. 

- Maak gebruik van een gedeelde google calendar, zodat je van elkaar kan zien waar iedereen 
is. Het is afgelopen jaar wenselijk gebleken dat hierin ook persoonlijke afspraken opgenomen 
worden. 
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- Ben flexibel met het plannen van Algemene Leden Vergaderingen (ALV). Deze hoeven niet 
per se op maandag plaats te vinden, maar kunnen afhankelijk van bijvoorbeeld tentamens 
best op een andere dag in de week plaats vinden. 

 
Het IVe bestuur vindt het tot slot belangrijk te benoemen dat het parttime besturen ontstaan is 
vanuit het huidige overheidsklimaat. De langstudeerboete* en voorwaardelijke bestuursbeurzen 
dwingen af dat een bestuurder tijdens zijn of haar bestuursjaar ook studiepunten haalt. Mochten 
deze zaken veranderen dan dient overwogen te worden om terug te gaan naar een fulltime model. 
Het IVe bestuur wil hiermee de hoop uitspreken dat er altijd gekeken wordt naar een zo optimaal 
mogelijke wijze van besturen voor de vereniging. 
 
*Op moment van schrijven is de langstudeerboete net afgeschaft.  

4. Naleving beleid, algemene maatregelen 

4.1 Efficiëntiebevorderend  
Er zal per gesteld doel nagegaan worden of een bepaald doel gerealiseerd is. In deze paragraaf staan 
vooral maatregelen genoemd om de vereniging in het kader van parttime besturen efficiënter te 
kunnen besturen. 
 
Minder Activiteiten  
Doel: Het IVe bestuur beoogde door het terugbrengen van het aantal activiteiten naar 52, de 
efficiëntie in de vereniging te verhogen.  
 
Realisatie van het gestelde doel: Er zijn 56 activiteiten georganiseerd door commissies die te 
bezoeken waren voor alle leden. Dit is exclusief Socialcie activiteiten, themamiddagen, borrels 
behorende bij o.a. reizen en interne activiteiten. Het precieze aantal van deze activiteiten is te vinden 
in bijlage één, waarin het activiteitenoverzicht staat. Het bestuur had dit doel gesteld om te bereiken 
dat de werklast voor zowel commissie als bestuur lager zou worden. Het bestuur was minder tijd 
kwijt aan de totale begeleiding rondom activiteiten, maar heeft wel zelf de themamiddagen 
georganiseerd. Het is daarnaast de vraag in hoeverre minder activiteiten daadwerkelijk een verlaging 
van de werklast voor commissies tot gevolg had.  
 
Advies: Het IVe bestuur raadt af om meer activiteiten te organiseren. Hoofdreden is dat bij een groot 
aanbod van activiteiten het voor leden moeilijk is een keuze te maken over welke activiteiten te 
bezoeken. Tevens is het prettig om ruimte in te bouwen voor spontane initiatieven zoals het S-feest. 
Daarnaast adviseert het bestuur om de organisatie themamiddagen af te wentelen op een 
commissie.  
 
Digitale inschrijving activiteiten  
Doel: Dit jaar zou onderzocht worden of inschrijving voor activiteiten digitaal mogelijk gemaakt kan 
worden.  
 
Realisatie van het gestelde doel: Na onderzoek is er dit jaar contact gelegd met een ontwikkelaar, die 
vanaf augustus 2012 een inschrijfsysteem gericht op studieverenigingen aanbiedt. Door middel van 
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dit systeem kunnen leden zich online aanmelden voor betaalde en onbetaalde activiteiten. Het 
systeem heeft diverse voordelen voor de vereniging: 

- Er is door online betalen minder contant geld op de verenigingskamer, wat veiliger is. 
- Het is mogelijk dat de leden zich sneller inschrijven voor activiteiten, omdat er minder 

moeite hoeft te worden gedaan: vanuit de studentenkamer achter de pc kan ingeschreven 
en betaald worden voor de SPiN-activiteit.  

- Er hoeven geen inschrijflijsten meer gemaakt te worden op papier, maar inschrijven, de 
controle en administratie hiervan kan allemaal digitaal. 

- Indien alle activiteiten online betaald zullen worden, zal dit veel tijd schelen voor de 
penningmeester. De penningmeester heeft in dit geval niet meer een papieren én een 
digitale boekhouding als het gaat om activiteiten, maar alleen een digitale. Dit zorgt voor 
meer overzicht en minder tijdverlies aan administratie. 

Een nadeel is dat het systeem ook kosten met zich mee brengt, namelijk ongeveer één euro per 
transactie. Ook is het belangrijk er op te letten dat mensen met een Duitse bankrekening ook online 
kunnen betalen.  
 
Advies: Volgens het IVe bestuur moet er goed gekeken worden op welke manier het digitale 
inschrijfsysteem ingevoerd wordt, maar ze is van mening dat het een positieve ontwikkeling zou zijn 
voor de vereniging. Het is nu belangrijk om onderzoek te doen naar een goedkopere manier van 
online betalen en naar een manier om ook voor studenten met een Duits bankrekeningnummer 
online betalen mogelijk te maken. 
 
Afwentelen van bestuurstaken op actieve leden  
Doel: Om te voorkomen dat bepaalde bestuurstaken aan kwaliteit zouden inleveren en om tijd te 
creëren in het takenpakket van het bestuur, zouden sommige taken afgewenteld worden op actieve 
leden. Taken die volgens het beleidsplan afgewenteld zouden worden, waren het maken van foto’s 
op activiteiten en het organiseren van de ALV’s. In het halfjaarverslag is geopperd om de 
Boekencommissie te laten helpen bij het organiseren van themamiddagen. 
 
Realisatie van het gestelde doel: Er zal puntsgewijs nagegaan worden welke zaken al dan niet 
uitbesteed worden aan actieve leden. 

- Aan het begin van het jaar is geprobeerd om foto’s maken op activiteiten uit te besteden aan 
een actief lid.  

- ALV’s organiseren wordt uitbesteed aan de ALV-commissie.  
- Commissies printen zelf posters voor activiteiten. 
- Themamiddagen worden nog niet uitbesteed, actieve leden zijn afgelopen jaar met een 

ander doel in de Boekencommissie gegaan dan het organiseren van deze dagen. 
- De internationaliseringscommissie is opgestart om het buddyproject op zich te nemen. 
- Er is getracht een samenvattingencommissie op te starten om de organisatie van de 

samenvattingen over te nemen. 
 
Advies: We adviseren om alles wat genoemd is af te blijven wentelen behalve het maken van foto’s. 
Foto’s kunnen het best door een bestuurslid zelf gemaakt worden. Je bent als bestuur immers altijd 
aanwezig op activiteiten en je bent ook het snelst weer met de camera terug op de SPiN-kamer. Er 
moet  daarnaast niet geschroomd worden om nog meer taken af te wentelen op actieve leden. 
Eerder is hier als voorbeeld het beheer van de facebook door actieve leden genoemd.  
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Openingstijden  
Doel: Om een goed (efficiënt) werkklimaat te kunnen realiseren heeft het IVe bestuur der SPiN de 
openingstijden van de SPiN-kamer aangepast. Dagelijks zou de SPiN-kamer tussen 12.00 en 14.00 een 
sociale functie hebben. De overige uren (10.30 – 12.00 & 14.00 – 15.00) zou de kamer een 
kantoorfunctie vervullen. 
 
Realisatie van het gestelde doel: De verdeling van deze openingstijden blijkt in de praktijk goed te 
werken. Naar de leden toe is er getracht zo duidelijk mogelijk te zijn over deze tijden. Dit werd onder 
meer gedaan door posters op de deur te hangen die aangaven of er op dat moment een 
kantoorklimaat nagestreefd werd of juist een sociale functie. Ook werd de deur tussen 12.00 en 
14.00 open gehouden om duidelijk te maken dat iedereen welkom was om te pauzeren. Op de 
overige openingstijden werd de deur gesloten en was het luik geopend. In het kader van aandacht 
voor leden tussen 12.00 en 14.00 dient opgemerkt te worden dat dit niet altijd even goed tot 
uitvoering gebracht is. Dit ligt bij de bestuursleden zelf. Bestuursleden met kamerdienst waren zich 
vaak bewust van de sociale functie van de kamer tussen 12.00 en 14.00, dit was echter voor de 
bestuursleden zonder kamerdienst niet altijd het geval. Omtrent de openingstijden algemeen is in 
praktijk de kamer vaak geopend van 10.00 tot 17.00 uur. De officiële openingstijden zijn echter van 
10.30 tot 15.00 uur. Het bestuur ziet het als een positief punt dat er blijkbaar ondanks de parttime 
insteek van het bestuur toch voldoende tijd is om beschikbaar te zijn voor vragen van leden buiten 
de officiële openingstijden.  Hier aan toegevoegd kan worden dat uit de enquête blijkt dat 53 procent 
van de leden de openingstijden van de kamer ruim genoeg vindt.  
 
Advies: Hoewel de kamer in de praktijk vaak langer open was, raadt het IVe bestuur af om deze tijden 
ook officieel zo vast te leggen. Op deze manier houd je na 15.00 de ruimte om besprekingen te 
plannen of bijvoorbeeld ’s middags naar college te gaan. Korte openingstijden creëren meer tijd voor 
bestuurswerk en studie. Om de sociale functie beter te kunnen handhaven adviseert het IVe bestuur 
om tussen 12.00 en 14.00 het werk op de SPiN-kamer neer te leggen. Bestuursleden zonder 
kamerdienst die toch moeten werken kunnen dat het beste elders gaan doen op deze tijd.  
 
Boekverkoop 
Doel:  In het kader van efficiënt besturen zouden de boeken niet meer dagelijks, maar in zes blokken 
van twee weken verkocht worden. 
 
Realisatie van het doel: De boekverkoop in blokken leverde, zeker aan het begin van het jaar, de 
uitdaging op dat alle leden op de hoogte waren van deze regeling en hier goed op anticipeerden. 
Zoals verwacht, was er aan het begin van het jaar onduidelijkheid over wat de blokken precies 
inhielden en hoe strikt ze werden aangehouden. Nu lijken de boekverkoopblokken echter bekend te 
zijn bij alle leden die boeken nodig hebben.  
 
Advies: Communiceer de blokken op zo veel mogelijk manieren: via social media, e-mail, de website, 
collegepraatjes, maar ook middels de SPiN-app. Het is van belang om zowel het begin, als het einde 
van blokken aan te kondigen. 



                  Secretarieel Jaarverslag 2011-2012 

 

10 

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

4.2 Kwaliteitsbevorderend  
Doel: Het uitgangspunt voor het IVe bestuur was dit jaar ‘kwaliteit boven kwantiteit’. Hiermee legde 
het bestuur de nadruk op kwalitatief goede activiteiten. Het bestuur dacht dat meer tijd voor het 
organiseren van een activiteit, de kwaliteit zou bevorderen.  
 
Realisatie van het doel: Zoals reeds beschreven onder het kopje ‘minder activiteiten’(pagina 7), is het 
gelukt om dit jaar minder activiteiten te organiseren dan het voorgaande jaar. Of de activiteiten 
daadwerkelijk beter waren dan vorig jaar is uiteindelijk niet makkelijk te bepalen. Dit is in het 
secretarieel halfjaarverslag al gebleken.  Het IVe bestuur probeerde de kwaliteit van de activiteiten te 
waarderen door de opkomst van de activiteiten, de evaluatie van de commissie, de evaluatie van de 
deelnemers en de evaluatie van het bestuur te beoordelen. Evaluaties zijn echter niet consistent 
bijgehouden en op basis van opkomst van de activiteiten dit jaar lijkt de kwaliteit niet altijd hoger 
dan vorig jaar. Sommige activiteiten waren erg populair, zoals het gala, het congres en Psypop, maar 
sommige activiteiten spraken een kleiner publiek aan, zoals het debat over wetenschappelijke 
integriteit en sommige trainingen. Om deze reden heeft het IVe bestuur dit jaar op twee momenten 
aan de leden gevraagd om activiteiten te evalueren. Hier zijn gemiddelde cijfers uit ontstaan, welke 
gebruikt kunnen worden als nulmeting voor de toekomst. 
 
Via de jaarlijkse enquête is een gemiddeld cijfer berekend voor een selectie van de georganiseerde 
activiteiten. Gemiddeld scoren activiteiten een 7,4. Dit is een verhoging ten opzichte van het 
gemiddelde cijfer dat voortkwam uit de halfjaarlijkse enquête. Dit cijfer was immers een 7,2.  
 
De evaluaties van de deelnemers, commissies en het bestuur zijn zo goed mogelijk bijgehouden, om 
zo informatie over te leveren aan het volgende bestuur. Deze evaluaties geven reden tot 
tevredenheid. De activiteiten werden in het merendeel van de gevallen als goed en leuk ervaren door 
deelnemers, commissie en bestuur. Wanneer de opkomst tegenviel, lag dat vooral aan de planning, 
de promotie, en hoe herkenbaar (de activiteit heeft een duidelijk concept of is al vaker georganiseerd 
en spreekt tot de verbeelding) of aantrekkelijk (de activiteit spreekt een kleine of grote doelgroep 
aan) de activiteit was.  
 
Advies: Ook volgend jaar kan het principe van kwaliteit boven kwantiteit aangehouden worden en dit 
kan bevorderd worden door intensieve begeleiding van commissies, creatief te zijn in het 
activiteitenaanbod en groots te denken. Het is ook ten zeerste aangeraden om goed commissie-, 
bestuurs-, en deelnemersevaluaties bij te houden en vragen om beoordelingen van activiteiten in de 
enquêtes. Op deze manier kan namelijk de kwaliteit beter bepaald en vergeleken worden met 
eerdere jaren.  
 
Bevordering betrokkenheid  
Doel: Omdat het IVe bestuur vreesde voor een afname in betrokkenheid naar de leden toe wilde het 
bestuur een aantal maatregelen nemen om dit te voorkomen. Om zowel leden, actieve leden als 
oud-bestuursleden betrokken te houden bij SPiN en om vanuit het bestuur betrokkenheid te tonen, 
zouden een aantal maatregelen genomen worden om de betrokkenheid te vergroten. 
 
Realisatie van het gestelde doel: 

- Tussen 12.00 en 14.00 zouden bestuursleden ter beschikking staan van hun leden. 
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Zoals beschreven staat onder het punt openingstijden, is dit doel niet volledig naar wens tot 
uitvoering gebracht. Het advies met betrekking tot de sociale functie van de SPiN-kamer staat ook 
onder het kopje openingstijden op pagina 9. 
 

- Er zou onderzoek verricht worden naar de verkoop van tosti’s in de pauze. 
In verband met concurreren met het Gerecht is het niet mogelijk om tosti’s te verkopen. Daarnaast 
wordt het elektriciteitsnet hiermee dusdanig belast dat de SPiN-kamer qua faciliteiten niet 
toereikend is. Er is in het kader van themamiddagen wel één tostimiddag georganiseerd met gratis 
tosti’s. Hiervoor zijn speciale elektriciteitsvoorzieningen getroffen. 
 

- Er zou maandelijks een thema middag georganiseerd worden. 
Er zijn zes themamiddagen georganiseerd, te weten: schoenzetten (SPiNterklaas), tostimiddag, 
Ragweekveiling, Blue Tuesday, Vitamine day en gameweek. Themamiddagen werden wisselend 
bezocht. Schoenzetten, tostimiddag en vitamineday waren het populairst. Van deze thema’s was de 
inhoud het duidelijkst voor de leden.    
 

- Er zou een heidag georganiseerd worden waarop het huidige bestuur met oud-besturen 
ideeën uit zou wisselen over SPiN. 

Er zijn twee heidagen georganiseerd. Op de eerste heidag zijn drie thema’s die betrekking hebben op 
de vereniging besproken. Het verslag van deze heidag is gepubliceerd op de website. De tweede 
heidag is georganiseerd in navolging van de eerste heidag. Toen is er het idee ontstaan om met het 
kandidaatsbestuur te brainstormen over hun beleid. De heidag heeft een dusdanige vorm gekregen 
dat het kandidaatsbestuur vragen en twijfels over hun beleid aan oud-bestuursleden voor kon leggen 
en hen om advies kon vragen. 
 

- Er zou een eerstejaarsweekend georganiseerd worden. 
Het weekend heeft plaatsgevonden op 12 ,13 en 14 oktober te Epe. Tijdens dit weekend maakten 
eerstejaars studenten kennis met het nieuwe bestuur en SPiN en werd er aandacht besteed aan het 
lustrum. Op het weekend werden er activiteiten gedaan waarmee de eerstejaars elkaar maar ook 
SPiN leerden kennen. Onder deze activiteiten vielen spelletjes, een pubquiz en een cantus. Er zijn 
uiteindelijk 40 eerstejaars studenten (en 15 organisatie en 4 oudere jaars) meegeweest op 
eerstejaarsweekend. 
  

- Er zou onderzoek gedaan worden naar de uitbreiding van het merchandise assortiment. 
Er is contact gelegd met Kwestie van Lef en hierbij zijn de mogelijkheden tot het uitbreiden van het 
merchandise assortiment overlegd. Er ligt echter nog niets vast. Dit is aan het volgende bestuur om 
eventueel op te pakken. 
 

- Er zou onderzocht worden of het mogelijk is om e-cards te sturen op de verjaardagen van 
leden. 

Inmiddels worden naar alle leden via de website een e-card gestuurd op hun verjaardag. De enige 
voorwaarde is dat er op die dag ten minste één bezoeker op de website komt. 
 
Advies: Betrokkenheid is en blijft een belangrijk thema. Tostimiddagen kunnen slechts een aantal 
keer per jaar georganiseerd worden. Het is wel de moeite waard. Ook met andere themamiddagen 
trek je een hoop leden naar de kamer toe. Wat betreft het organiseren van een heidag adviseert het 
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IVe bestuur om dit volgend jaar weer te doen, mocht het bestuur hier behoefte aan hebben. Ook zou 
het een idee kunnen zijn om een heidag met actieve leden te organiseren. Los van heidagen is het 
sowieso belangrijk om oud-bestuursleden en actieve leden betrokken te houden bij de vereniging en 
hier op een of andere manier invulling aan te geven. Zij bezitten een hoop kennis over wat er in de 
afgelopen jaren bij SPiN gebeurd is. Uitbreiden van het merchandise assortiment wordt zeker aan-
geraden, aangezien de eerste stappen hiervoor al gezet zijn. 
 
Werving van bestuursleden 
Doel: Omdat het in het huidige overheidsklimaat minder aantrekkelijk is om een bestuursfunctie te 
bekleden, zou het bestuur eerder in het jaar beginnen met het zoeken naar bestuursleden. Daarnaast 
zouden actieve leden betrokken worden bij het lot van de vereniging om op deze wijze eventuele 
bestuursaspiraties te stimuleren. 
 
Realisatie van het gestelde doel: In december is er gestart met een eerste ‘interesse in het bestuur’-
bijeenkomst. Er waren op dat moment elf geïnteresseerden. Tevens zijn actieve leden betrokken bij 
de vereniging door hen deel te laten nemen aan taskforces. Er zijn in april meeloopdagen 
georganiseerd om mensen gelegenheid te bieden alvast na te denken over een beleid en om te 
ervaren hoe het is om dit te presteren. Tot slot hebben er veel individuele gesprekken plaats 
gevonden om geïnteresseerden te informeren en enthousiasmeren voor een bestuursfunctie. 
 
Advies: Begin vroeg met het zoeken naar bestuursleden. Stel daarnaast al je actieve leden op tijd op 
de hoogte van de vacatures. Dit kan gedaan worden door vroeg in het verenigingsjaar al een e-mail 
naar de actieve leden te sturen. Tevens wordt aangeraden om nooit te stoppen met het zoeken naar 
bestuursleden. Het aantal geïnteresseerden aan het begin van het jaar is geen garantie voor het 
aantal kandidaten dat uiteindelijk solliciteert. Daarnaast is het wenselijk dat de Sollicitatiecommissie 
keuze heeft uit meerdere kandidaten.  
 
Procedure: 
Hoewel dit in de Algemene Leden Vergadering van elf juli 2012 al uitgebreid besproken is, heeft het 
bestuur besloten toch een klein stuk over de procedure op te nemen in het jaarverslag. Ondanks dat 
het IVe bestuur absoluut tevreden is over de bestuurswerving en het zevenkoppig bestuur dat hen 
overneemt, heeft de procedure enig stof doen opwaaien. 
 
In de ALV van tien april 2012 werd de Sollicitatiecommissie ingesteld. In deze commissie zaten Erik 
Bouwman, Simone ten Kate, Joris Blaauw, Koen van Heijster en Lenthe Martin. De commissie had de 
verantwoordelijkheid om de sollicitaties af te nemen en om naar aanleiding hiervan een advies uit te 
brengen aan het bestuur. Uit de sollicitaties zijn zeven geschikte kandidaten gekomen. Het bestuur 
heeft het advies van de Sollicitatiecommissie grotendeels overgenomen, maar besloten om twee 
functies met elkaar te wisselen. Er is gebleken dat er onduidelijkheid was over tot waar de 
verantwoordelijkheid van de Sollicitatiecommissie ging, en waar die van het bestuur begon. Het 
bestuur zou daarom willen adviseren aan zowel het Ve bestuur als de ALV, om van te voren goed vast 
te leggen wat de verantwoordelijkheden van de Sollicitatiecommissie zijn en dit vast te leggen in een 
apart sollicitatiebeleid.  
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5. Naleving beleid, functies van de vereniging 
Alles wat SPiN haar leden te bieden heeft, kan in drie functies gegoten worden. Te weten de 
onderwijsfunctie, de werkveld functie en de sociale functie. Deze functies hebben als doel om 
studenten psychologie verdieping te bieden op psychologie als wetenschap, een beeld te schetsen 
over het toekomstige werkveld en om psychologie studenten aan elkaar te binden. Deze functies 
zullen in dit hoofdstuk uitgebreider toegelicht worden. 

5.1 Onderwijsfunctie 
Activiteiten 
Doel: Op gebied van onderwijs beoogde het IVe bestuur dit verenigingsjaar ongeveer veertien 
studiegerelateerde activiteiten te organiseren. 
 
Realisatie van het gestelde doel: Er zijn dit jaar zestien onderwijsgerelateerde activiteiten 
georganiseerd. Erg belangrijk en positief is de goede ontvangst geweest van de activiteiten: de 
opkomst van de lezingen stemde tevreden, terwijl het congres vanwege de grote interesse een 
grotere capaciteit gekregen heeft dan aanvankelijk de bedoeling was. Al met al blijkt dat door 
originele onderwerpen te kiezen voor studiegerelateerde activiteiten veel interesse opgewekt wordt. 
 
Advies: Voor volgend jaar is het goed om studiegerelateerde activiteiten originele thema's te laten 
behandelen en goed te kijken naar de populaire en minder populaire activiteiten die  de afgelopen 
jaren georganiseerd zijn.   
 
HersenSPiNsels 
Doel: De HersenSPiNsels als tijdschrift is een studiegerelateerd onderdeel van SPiN, omdat er in het 
blad een focus ligt op het verbreden en verdiepen van de kennis over de psychologie. Het tijdschrift 
had echter ook als doel om behalve de onderwijsfunctie, ook de andere twee functies van SPiN terug 
te laten komen.  
 
Realisatie van het gestelde doel:  Dit jaar is het tijdschrift vijf maal uitgegeven, met daarin aandacht 
voor een strakke, terugkomende en herkenbare structuur als het gaat om de drie domeinen, maar 
ook in het oog springende andere artikelen. Dit heeft ervoor gezorgd dat het tijdschrift 
doorontwikkeld is en steeds meer een vaste vorm heeft weten te vinden.  Het tijdschrift kent veel 
vaste elementen, zoals de columns (waaronder die van statistiekdocent Jules Ellis) en een reportage 
rondom het thema van de editie, maar ook psychologiegerelateerde artikelen over de domeinen 
brein, persoon en gedrag. De drie functies van de vereniging waren dit jaar goed vertegenwoordigd 
in het tijdschrift. De onderwijsfunctie kreeg de meeste aandacht, in de vorm van kennisartikelen over 
psychologische onderwerpen, maar ook de werkveldfunctie en de sociale functie waren terug te zien 
in respectievelijk interviews met psychologen uit het werkveld en aansprekende reportages.  
 
Advies: Houd de huidige structuur aan als sterke basis en ga dan kijken hoe het tijdschrift kan worden 
doorontwikkeld. 
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Universiteitsorganen 
Doel: Met betrekking tot de universiteitsorganen is dit jaar als doel gesteld een actieve rol in de 
Opleidingscommissie (OLC) aan te nemen en de relatie met het Onderwijsinstituut (OWI) te 
intensiveren. 
 
Realisatie van het doel: Als het gaat om de OLC, zijn er enkele belangrijke thema's besproken zoals 
het Onderwijs Examen Reglement (OER), vakevaluaties en de onderwijsintensivering. In de OLC 
vergaderingen is duidelijk voorgelegd dat SPiN de gewenste verbinding tussen onderwijs en praktijk 
is of kan zijn. Ook is de mogelijkheid geopperd dat activiteiten van SPiN een waarde kunnen krijgen in 
het kader van de onderwijsintensivering. 
 
Dit jaar hebben vele overleggen plaatsgevonden met de medewerkers van het OWI. Hier zijn 
verschillende onderwerpen besproken, zoals de boekverkoop, collegepraatjes, studiebegeleiding, 
promotie via de universiteit en internationalisering. SPiN heeft tevens haar steentje bijgedragen aan 
de propedeuse uitreiking door het feliciteren en geven van bonbons. Het OWI zal nog benaderd 
worden door de lustrumcommissie. Tot slot hebben SPiN, de onderwijsdirecteur en zijn naaste 
collega's samen de verjaardag van SPiN gevierd.  
 
Advies: Op dit moment staat het OWI erg open voor nieuwe ideeën, bijvoorbeeld met betrekking tot 
de HersenSPiNsels en promotie van studiegerelateerde activiteiten. Ook de mogelijkheid van 
activiteiten van SPiN laten tellen in het kader van de onderwijsintensivering past hierbij. Dit is iets 
waar aan het begin van het nieuwe verenigingsjaar goed naar moet worden gekeken en waar op 
ingehaakt moet worden, zodat SPiN meer verweven wordt met de studie. Tot slot adviseert het IVe 
bestuur om bij aanvang van het verenigingsjaar concrete speerpunten op te stellen met betrekking 
tot de OLC. Concrete speerpunten zijn beter te toetsen en geven gedurende het jaar een leidraad in 
de OLC vergaderingen v oor SPiN.  
 
Internationalisering 
Doel: Het IVe bestuur wilde de internationale koers die de universiteit ingeslagen heeft, 
ondersteunen door middel van een buddyproject voor Erasmus studenten psychologie. 
 
Realisatie van het doel: De internationale weg die SPiN wilde bewandelen in de vorm van het 
organiseren van het buddyproject is dit jaar niet goed van de grond gekomen. Het koppelen en 
coördineren van de studentenkoppels vereist een actieve rol en vergt veel tijd. In de drukke periodes 
bleek het moeilijk voor het bestuur om dit project op zich te nemen. Het bestuur heeft hier op 
gereageerd door in april de Internationiseringscommissie op te starten, die behalve dat ze een 
uitwisseling organiseren ook een uitvoerende taak heeft met betrekking tot het laten slagen van het 
buddyproject. Komend jaar zal de commissaris onderwijs dit project aansturen. Het is belangrijk dat 
er genoeg feedbackmomenten plaats zullen vinden. Vanuit de buitenlandse student is feedback erg 
welkom, maar vanuit de Nederlandse student net zozeer.  Inmiddels heeft er al één bijeenkomst 
plaatsgevonden waar de buitenlandse studenten geïntroduceerd werden met het project en 
gekoppeld werden aan hun Nederlandse buddy's. 
 
Advies: Zet het buddyproject door met de internationaliseringcommissie onder leiding van de 
commissaris onderwijs. Controleer wel meerdere malen of internationale studenten en Nijmeegse 
studenten er genoeg uithalen door bijvoorbeeld feedback momenten in te lassen. 
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Studiebegeleiding 
Doel: Dit jaar stelde SPiN zich als doel het studiebegeleidingsysteem, opgezet in het derde 
verenigingsjaar, goed tot uitvoer te brengen. Dit betrof het bijlessysteem en het organiseren van 
studiegroepen. 
 
Realisatie van het gestelde doel: Allereerst is dit jaar het gedeelte van de website voor de 
bijlesaanmeldingen en studiegroepaanmelding verder ontwikkeld en afgemaakt. Het IVe bestuur 
heeft dit jaar tevens contracten opgesteld voor bijlesgevers en voor bijlesnemers. Deze kunnen 
ondertekend worden wanneer zij een overeenkomst aangaan met elkaar. Daarbij zijn er ook een 
aantal wervingsmomenten geweest voor bijlesgevers. Een klein aantal studenten heeft elkaar met 
bijles voor geholpen. Wat betreft studiegroepen is er aan het eind van het jaar één studiegroep 
georganiseerd.  
Al met al is er niet de gehoopte progressie geboekt, aangezien er maar enkele bijlessen gegeven zijn, 
die niet op regelmatige basis waren en aangezien er maar één studiegroep plaatsgevonden heeft. 
 
Advies: Stel één iemand verantwoordelijk van het aansturen van de studiebegeleiding. Het werven 
van bijlesgevers en monitoren van de bijlessen vereist veel aandacht. Maak gebruik van de website 
om de promotie en aanmeldingen zo goed mogelijk te laten verlopen. Plan ook regelmatig 
overleggen met het onderwijsinstituut om feedback te vergaren, maar ook om draagvlak en 
ondersteuning te krijgen voor de projecten. 
 
Samenvattingen 
Doel: Het IVe bestuur zou samenvattingen vanaf dit verenigingsjaar opkopen. Dit zou resulteren in 
een lagere prijs voor de leden. Op lange termijn zou SPiN quitte draaien op het opkopen en verkopen 
van samenvattingen. De prijzen zouden dan weer omlaag gebracht kunnen worden. 
 
Realisatie van het gestelde doel: Alle samenvattingen die reeds bij SPiN verkocht werden zijn 
opgekocht. Dit zijn 19 samenvattingen. Er zijn 1928 samenvattingen verkocht. In totaal zijn de kosten 
voor de samenvattingen tot nu toe (inclusief auteursvergoedingen, printen en papier) €6751,31. Het 
leek dit jaar praktisch om de samenvattingen voor eenzelfde prijs te verkopen. Dit is erg duidelijk 
voor de leden en makkelijk voor de Boekencommissie, wat tot minder kasverschillen leidt. 
Bij de samenvattingen moet opgemerkt worden dat sommige samenvattingen kwalitatief minder 
goed waren, doordat de stof van vakken veranderd is door de jaren heen. Voor SPiN's 
samenvattingenverkoop is het belangrijk dat de samenvattingen goedkoop en kwalitatief sterk zijn. 
Afgelopen jaar waren de samenvattingen goedkoper dan eerdere jaren, maar de kwaliteit was 
regelmatig niet voldoende. Hier is geprobeerd op in te spelen door actieve leden te werven die 
bestaande samenvattingen en nieuwe aangeboden samenvattingen goed controleren op kwaliteit op 
actualiteit en kwaliteit.   
 
Dat de leden het belangrijk vinden dat SPiN samenvattingen aanbiedt, is op te maken uit de onlangs 
afgenomen enquête. Hierbij zei  57 procent van de leden het erg vinden als SPiN geen 
samenvattingen meer zou verkopen, tegenover twintig procent die het niet erg zou vinden. Met dit 
gegeven in het achterhoofd is het een belangrijke vraag hoe de samenvattingen het beste 
aangeboden kunnen worden aan de leden. Afgelopen jaar zijn de samenvattingen nog dagelijks 
verkocht. Dit leverde werk op zoals het zoeken, controleren en opkopen van nieuwe samenvattingen, 
het verkopen van de samenvattingen door de boekencommissie en het doen van de administratie 
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door de penningmeester. Een online open-source systeem, zoals ingestemd op de beleids-ALV van 
één oktober 2012, zou deze problemen kunnen oplossen. 

Advies: Blijf samenvattingen aanbieden, aangezien leden deze dienst van de vereniging waarderen. 
Bekijk wel op welke manier het beste is, kijkende naar efficiëntie en kwaliteit. Het open-source 
systeem zou hier goed aan kunnen beantwoorden, maar moet wel kritisch geëvalueerd worden. 

Boekentips 
Doel: Periodiek een advieslijst met additionele literatuur naar buiten brengen. 

Realisatie van het doel: De boekentips, met andere woorden optionele literatuur voor de 
geïnteresseerde psychologiestudent, is bereikbaar via de website en hangt ook bij de 
boekenverkoopbalie. Deze boekentips zijn dit jaar op basis van tips van de docenten en  
psychologiestudenten actueler en completer gemaakt. 

Advies:  Blijf deze boekentips uitbrengen, aangezien er wel interesse naar is en het ook wat kleur 
geeft aan de vereniging. Breid echter wel je bronnen uit naar ideeën van leden, maar ook populaire 
boekensites. 

5.2 Werkveldfunctie 
Doel: Om psychologiestudenten te helpen bij toekomst oriëntatie, zouden er dit jaar vijftien 
werkveldgerelateerde activiteiten georganiseerd worden. 

Realisatie van het gestelde doel: Dit jaar hebben de leden zich goed kunnen oriënteren en ook 
kunnen ontwikkelen door één van de elf werkveldgerelateerde activiteiten te bezoeken. Deze 
activiteiten varieerden van Experience Your Future en een excursie aan de gehandicaptenzorgkliniek 
tot een training netwerken. Binnenkort zal er nog een Bedrijvendag plaats vinden, waarbij studenten 
gekoppeld worden aan bedrijven in het werkveld. Hoewel de activiteiten positief werden ontvangen 
door de deelnemers van de activiteiten, was de opkomst niet zo hoog als bij de 
onderwijsgerelateerde activiteiten.  

Advies: Blijf deze werkveldactiviteiten bewust organiseren. Het is belangrijk ervoor te blijven zorgen 
dat deze activiteiten goed gepland worden, maar ook zeker via de vereniging en de universiteit goed 
gepromoot worden als waardevol voor de toekomstoriëntatie. Het IVe bestuur zou wel aanraden de 
onderwijsgerelateerde en werkveldgerelateerde activiteiten onder één kopje (namelijk 
studiegerelateerd) te scharen, omdat er heel veel overlap is tussen deze activiteiten. Let er echter 
wel op dat datgene wat de werkveldactiviteiten zo kenmerkt, namelijk de praktijkelementen, wel 
blijft terugkomen in de studiegerelateerde activiteiten. 

5.3 Sociale functie 
Doel: In het kader van de sociale functie van SPiN zouden er dit jaar drieëndertig sociale activiteiten 
georganiseerd worden. Onder sociale activiteiten vallen de niet–studie- of werkveld gerelateerde 
activiteiten. Aan het begin van het vierde verenigingsjaar is gesteld dat sociale activiteiten niet 
minder belangrijk zijn dan de onderwijs- of werkveld gerelateerde activiteiten. 
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Realisatie van het gestelde doel: Er zijn dit jaar eenendertig sociale activiteiten en vier reizen 
georganiseerd, waaronder grote en populaire activiteiten als SPiN-feesten, het SPiN-gala, de reizen, 
en een cantus. Deze activiteiten spreken veel mensen aan, worden gewaardeerd door leden én niet-
leden en hebben, kijkende naar de succesvolle inschrijvingen, nog groeipotentie.  
 
Er zijn ook traditiegetrouw weer activiteiten voor de actieve leden georganiseerd, deze zijn volgens 
het bestuur erg succesvol geweest. De actieve leden ontvingen de laagdrempelige activiteiten, zoals 
een kerstdiner, kroegentocht en het welbekende actieve ledenweekend positief en de actieve leden 
zijn, ondanks dat er veel nieuwe actieve leden waren dit jaar, naar elkaar gegroeid. 
SPiN heeft dit jaar ook de organisatie van enkele nieuwe activiteiten in gang gezet. Het 
eerstejaarsweekend heeft plaatsgevonden, de inschrijvingen hiervoor zijn redelijk succesvol 
verlopen. Het vijfde jaar is ook het eerste lustrumjaar van SPiN. Ter ere hiervan zal de 
Lustrumcommissie van SPiN enkele activiteiten organiseren.  
 
Advies: Zet de sociale activiteiten in de huidige vorm voort. Het is hierbij belangrijk om in de 
toekomst goed te waken voor een te volle planning. Bij deze planning is het erg belangrijk om te 
kijken naar de planning van de universiteit (zoals deadlines van verslagen), maar ook naar de 
planning van andere verenigingen (zoals grote feesten). Daarbij moeten activiteiten een duidelijke 
inhoud hebben, zodat mensen gemakkelijk weten of het voor hen aantrekkelijk is om te komen of 
niet.  
 
Tot slot wordt het advies meegegeven om kritisch te kijken naar de verhouding van studie, werkveld, 
en sociaal gerelateerde activiteiten. 

6. Naleving beleid, ondersteuning van de vereniging 
Commissaris Communicatie 
Doel: Het toevoegen van de commissaris communicatie voor een beter communicatie tussen 
commissies. De commissaris communicatie zal contact onderhouden met de Promotie- en Carrière- 
& acquisitiecommissie.  
 
Realisatie van het gestelde doel: De commissaris communicatie heeft zich het afgelopen jaar 
ontwikkeld tot een functie met de verantwoordelijkheid om contact met de Promotie- en Carrière- 
en acquisitiecommissie te onderhouden. De specifieke taken van de commissaris communicatie zijn 
in verschillende commissies op verschillende manieren uitgevoerd. Zo is het zo dat bij enkele 
commissies de commissaris communicatie ook contact gehad heeft met externe partijen zoals 
sprekers en locaties. De commissaris communicatie heeft daarnaast een structureel probleem 
blootgelegd binnen een grote organisatie. Dit probleem is dat er veel verschillende stappen door veel 
verschillende commissies tegelijkertijd genomen worden die allemaal  met elkaar samenhangen. Dit 
probleem is mogelijk niet op te lossen door de commissaris communicatie. Daarom is in de loop van 
het jaar het Commissie Communicatie Systeem ontwikkeld.  
 
Communicatie systeem  
Doel: De communicatiestromen versnellen en een overkoepelend overzicht verschaffen voor 
commissies en bestuur.  
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Realisatie van het gestelde doel: Het Commissie Communicatie Systeem (CCS) is ontwikkeld en heeft 
op dit moment de volgende mogelijkheden: 

- Het geef het bestuur de kans om een vaste structuur aan te brengen die commissies stap 
voor stap moeten doorlopen en die nodig is voor het organiseren van activiteiten. 

- Het systeem biedt mogelijkheden om projecten uit te besteden en te monitoren hoe deze 
uitbestedingen zich ontwikkelen. Daarnaast kan een richtlijn ingevoerd worden voor 
wanneer deze projecten uitgevoerd dienen te zijn.  

- Een derde functie is dat dit systeem het mogelijk maakt om belangrijke documenten 
beschikbaar en zichtbaar te houden voor alle betrokken partijen. 

- Het systeem  geeft een totaaloverzicht van waar elke commissie mee bezig is en hoe ver deze 
commissie is met desbetreffende projecten.  

 
Advies: Het IVe bestuur is tevreden over de huidige functies van voorzitter, secretaris, 
penningmeester en commissaris communicatie en adviseert om deze lijn door te zetten. Daarbij 
wordt geadviseerd om de commissaris communicatie ook het communicatiesysteem te laten 
beheren. Wat betreft de secretaris zou het kunnen zijn dat deze een te zware functie heeft omdat de 
secretaris notuleert, de mail bijhoudt en verantwoordelijk is voor zowel draaiboeken als evaluaties. 
Omdat draaiboeken en evaluaties niet altijd goed uit de verf komen adviseert het IVe bestuur een 
lastenvermindering. Dit zou kunnen door in de commissie iemand anders dan de secretaris 
verantwoordelijk te maken voor het draaiboek en de evaluaties van activiteiten. Een andere optie is 
om de mail te laten beheren door de commissaris communicatie. In dat laatste geval zou de 
secretaris in het geheel gaan over verslaglegging, en zou de commissaris communicatie in het geheel 
gaan over de communicatie. Beide opties dienen overwogen te worden.  
 
Toewijzing en evaluatie van functies: Voorzitters  
Doel: Het werven van goede voorzitters. Het IIIe bestuur heeft geholpen met het werven van 
commissievoorzitters voor het IVe bestuur die zouden zorgen voor autonome commissies. Het IVe 
bestuur wilde dit ook voor het Ve bestuur doen. Dit wilde het IVe bestuur doen door tijdens het jaar 
te kijken wie geschikt zou kunnen zijn en door gesprekken te voeren met de commissie voorzitters 
van afgelopen verenigingsjaar.  
 
Realisatie van het gestelde doel: Het bestuur vindt dat er afgelopen jaar goede voorzitters zijn 
gekozen en ziet dat terug in het feit dat de commissies autonoom en zelfstandig opereren. Een aantal 
commissies functioneren geheel zelfstandig, het bestuur maakt hieruit op dat het goed mogelijk is 
dat de vereniging en haar commissies minder afhankelijk worden van het bestuur. Afgelopen jaar is 
door bestuursleden gekeken welke leden eventueel voorzitter konden worden. Tevens is na 
gesprekken met huidig commissievoorzitters informatie ingewonnen over welke leden geschikt 
waren voor het commissievoorzitterschap. Er is dit jaar weinig aandacht besteed aan 
informatievoorziening over deze procedure. 
 
Advies: Houd regelmatig gesprekken met commissievoorzitters om de commissievoortgang te 
bespreken en om te peilen welke leden geschikt zou zijn om volgend jaar commissievoorzitter te 
worden. Informeer alle actieve leden op tijd over eventueel voorzitterschap in het jaar daarna. Het is 
beter om alle actieve leden een kans tot voorzitterschap te geven. Zij moeten zich dan wel kenbaar 
maken en dit kan alleen als zij weten wanneer en bij wie ze dit kunnen doen. 
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Horizontale overleggen  
Doel: Horizontale overleggen houden met de verschillende functies om het functioneren van 
commissies en de specifieke functies te evalueren.  
 
Realisatie van het gestelde doel: Het IVe bestuur der SPiN heeft afgelopen jaar meerdere horizontale 
overleggen gehad met alle functies en heeft deze overleggen als zeer nuttig beschouwd. De 
horizontale overleggen hebben het bestuur inzicht gegeven over de problemen die speelden bij 
commissies en bij de verschillende functies. Ook werden deze horizontale overleggen gebruikt voor 
mededelingen vanuit het bestuur naar de actieve leden toe en vanuit verschillende commissies naar 
andere commissies toe. Deze manier van informatie delen heeft meerdere malen tot een goede 
oplossing geleid. Om de commissies extra te kunnen ondersteunen hebben bestuursleden 
gesprekken gevoerd met voorzitters. In deze gesprekken werd samen met de voorzitters gekeken of 
er zaken zijn waar de voorzitters of commissies tegen aan gelopen zijn en hoe het bestuur de 
voorzitters eventueel extra kon ondersteunen.  
 
Advies: Horizontale overleggen zijn nuttig gebleken en het bestuur adviseert om deze in de huidige 
vorm voort te zetten.  
 
Digitale promotie in colleges 
Doel: Het bestuur zou gebruik maken van de posters en ander materiaal in haar maandelijkse 
collegepraatje. In het beleid beschreef het bestuur te willen werken met digitale dia’s die in pauzes 
van colleges getoond zouden kunnen worden ter promotie. 
 
Realisatie van het gestelde doel: De bedoeling was dat het digitale promotiemateriaal naar alle 
colleges toe werd gebracht op een usb-stick. Dit is echter niet gelukt, omdat de organisatie meer 
omvatte dan van te voren ingeschat werd. Wel is het mogelijk gebleken om promotiemateriaal van 
SPiN op de breedbeeldschermen verspreid op de universiteit te tonen en dit is ook gebeurd. 
 
Advies: Het is niet ideaal om als bestuur bij elk college aanwezig te moeten zijn om een 
diavoorstelling af te spelen. Om digitaal te promoten in colleges is het nodig dat er onderzoek 
gedaan wordt naar de beste methode. Gedacht kan worden aan een systeem waarin altijd de meest 
recente posters staan dat zichzelf ververst.  
 
Promotie via Social Media 
Doel: Promotie via facebook en andere social media.  
 
Realisatie van het gestelde doel: Twitter is aangemaakt, maar niet gebruikt. Dit werd reeds 
beschreven op pagina 5. Facebook is wel gebruikt en bijna alle activiteiten van SPiN zijn met behulp 
van facebook gepromoot. Het bestuur heeft alle evenementen aangemaakt en bij bijna alle 
activiteiten leden zelf uitgenodigd.  
 
Advies: Via facebook bereik je een groot aantal leden. Het advies luidt dan ook om hiermee verder te 
gaan. Wel is het de vraag of het bestuur de promotie via facebook zelf in handen moet houden. Er 
kan overwogen worden om de pagina van Actief SPiN door de Socialcie te laten beheren en om SPiN 
als persoon / bedrijf te laten beheren door de commissievoorzitters. Op die manier kunnen zij zelf 
leden uitnodigen voor hun activiteiten. 
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Lustrum 2012-2013 
Doel: Onderzoek doen naar- en starten met de organisatie van het lustrumjaar.  
 
Realisatie van het gestelde doel: De lustrumtaskforce heeft een advies geschreven over de 
organisatie van het lustrum. Het plan met een lustrumjaar en lustrum finaleweek is aangenomen in 
de ALV. De Lustrumcommissie is opgestart om dit plan te realiseren. De lustrumcommissie vindt het 
haalbaarder om een lustrumjaar met een lustrum finale dag te organiseren. Dit plan is in de beleids 
ALV ingestemd. Het advies luidt om met deze organisatie verder te gaan.  
 
Commissiestructuur 
Doel: Er zouden enkele commissies toegevoegd worden, namelijk de SPiN-commissie en de ALV-
commissie. Verder zouden de Galacommissie en de Feestcommissie gesplitst worden. In de loop van 
het jaar zouden de nieuwe Skireiscommissie, Internationaliseringscommissie en 
Samenvattingencommissie opgestart worden. 
 
Realisatie van het gestelde doel: Er zal per commissie besproken worden in hoeverre dit van 
toepassing was en hoe dit bevallen is.  
 
De SPiN-commissie  heeft een Pubquiz over Nederland en Duitsland, een ouderdag, een docent-
studentlunch en Diner Rouler georganiseerd. Een alumniactiviteit heeft niet plaats gevonden omdat 
het alumniledenbestand op dat moment slechts uit 36 leden bestond. De plannen voor het 
eerstejaarsweekend zijn ook gerealiseerd.  
Advies: De activiteiten van de SPiN-commissie spreken een gevarieerd publiek aan. Geadviseerd 
wordt om deze commissie te behouden. De commissie zorgt voor binding onder verschillende 
groepen studenten die lid zijn van SPiN, precies zoals de commissie bedoeld was. 
 
De ALV-commissie is ook werkelijkheid geworden en het IVe bestuur is hier, zoals al eerder vermeld, 
uitermate tevreden over. Het bestuur ervaart een lastvermindering als het gaat om de organisatie 
van een ALV en is tevreden over de duidelijke rol- en taakverdeling in de commissie.  
Advies: Behoud deze commissie. 
 
De Gala- en de Feestcommissie zijn gesplitst. De Feestcommissie heeft zich volledig kunnen focussen 
op de feesten en de Galacommissie heeft al haar aandacht aan het gala kunnen besteden. 
Advies: Het IVe bestuur is tevreden over de splitsing tussen de Feestcommissie en de Galacommissie 
en adviseert daarom deze splitsing te behouden. Wel kan gekeken worden naar een invulling voor de 
Galacommissie in de tweede helft van het jaar of de mogelijkheid om de Galacommissie net zoals de 
Skireiscommissie al halverwege het jaar te laten starten. 
 
De Skireiscommissie die de skireis van 2012-2013 gaat organiseren is opgestart en heeft de eerste 
vergaderingen achter de rug.  
 
De Internationaliseringscommissie is opgestart en zal een uitwisseling organiseren met een 
buitenlandse universiteit. Er zal gestreefd worden naar een programma van één week in Nederland 
en één week in de stad waar onze uitwisselingspartner zich bevind. Tevens heeft de 
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Internationaliseringscommissie het buddyproject op zich genomen.  
 
Er is getracht om de Samenvattingencommissie te vullen. De commissie heeft één lid gehad.  
 
De Commissiestructuur zag er als volgt uit:  
Studiegerelateerde commissies: 
Training en Informatiecommissie, 6 leden.  
Congrescommissie, 5 leden. 
Lezing & Excursiecommissie, 5 leden.  
Tijdschriftcommissie, 9 leden. 
 
Werkveldgerelateerde commissies: 
Oriëntatiecommissie, 7 leden. 
Carrière- & Acquisitiecommissie, 6 leden. 
 
Niet-studiegerelateerde commissies: 
Almanakcommissie, 7 leden. 
Feestcommissie, 6 leden. 
Galacommissie, 5 leden. 
Activiteitencommissie, 7 leden. 
Sportcommissie, 7 leden. 
SocialCie, 6 leden. 
SPiN-commissie 6 leden. 
 
Reis commissies: 
Stedentripcommissie 7 leden. 
Studiereiscommissie, 7 leden. 
Skireiscommissie 6 leden. 
 
Statutaire commissies: 
Boekencommissie, 11 leden.  
Promotiecommissie, 8 leden. 
 
Verenigingsorganen: 
Kascontrolecommissie, 2 leden. 
Raad van Advies, 5 leden. 
ALV-commissie, 2 leden. 
 
Commissies later opgestart: 
Internationaliseringcommissie, 6 leden. 
Samenvattingencommissie, 1 lid. 
Skireiscommissie 2012-2013, 6 leden. 
Lustrumcommissie, 7 leden. 
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7. Extern beleid 
SPiN heeft aan het begin van dit bestuursjaar meerdere doelen gesteld betreffende het externe 
beleid van de vereniging. Met de gestelde doelen trachtte het bestuur een ontwikkeling op het 
gebied van acquisitie en samenwerking met externe partijen te creëren.  Er zal per doel besproken 
worden in hoeverre het gerealiseerd is. 

7.1 Duurzaamheid 
Doel: Over het algemeen was het doel om duurzame samenwerkingsverbanden aan te gaan. Dit zou 
onder andere gaan door het bieden van kwaliteit. Deze uitvoer van deze zaken staat hieronder 
besproken. 
   
Advies: Aan het nieuwe bestuur wordt geadviseerd de bestaande relaties kritische te bekijken en 
vervolgens op een juiste manier te onderhouden. Daarnaast wordt geadviseerd meer 
studiegerelateerde contacten te leggen met verschillende bedrijven uit het werkveld.  
  

Kwaliteit  
Doel: Een manier om te zorgen voor langetermijnverbanden was het waarborgen van de kwaliteit 
van zowel het aanbod SPiN als de externe partij. Dit zou gedaan worden door na elke activiteit een 
evaluatiegesprek te houden met externe partijen.  
  
Realisatie van het gestelde doel: De evaluatiegesprekken na activiteiten zijn gerealiseerd. De 
samenwerking tussen beide partijen werd met oog op de toekomst kritisch beoordeeld. Hierbij 
werden, waar mogelijk, verbeteringen direct doorgevoerd. In de training van Business Courses voor 
de Carrière- en Acquisitie commissie zal bijvoorbeeld naar aanleiding van de evaluatie meer nadruk 
gelegd worden op acquireren in plaats van op netwerken.  
 
Advies: Als advies wil het IVe bestuur meegeven de evaluatiegesprekken voort te zetten. Daarnaast 
adviseren wij de gesprekken secuur te documenteren (wat dit jaar niet gedaan is): op deze manier zal 
de overdracht gedurende de volgende jaren beter gerealiseerd worden en zullen 
samenwerkingsverbanden beter voortgezet worden in de toekomst.   
  
Betrokkenheid 
Doel: Ook beoogde SPiN dit jaar meer betrokkenheid te tonen naar haar externe partijen om op deze 
manier als vereniging in het oog te springen en SPiN goed op de kaart te zetten. Betrokkenheid zou 
getoond worden door middel van kerstkaarten en bedankbrieven. 
  
Realisatie van het gestelde doel: SPiN heeft afgelopen jaar betrokkenheid getoond richting haar 
externe partners. Dit werd behalve door de reeds genoemde evaluaties gedaan door het sturen van 
kerstkaarten met een persoonlijke gelukswens. De beoogde bedankbrieven zijn nog niet verstuurd. 
  
Advies: Naast betrokkenheid, is het belangrijk om professioneel te zijn. Daarom wordt geadviseerd 
om visitekaartjes te gaan gebruiken. Geadviseerd wordt om deze vroeg in het jaar te ontwerpen, 
omdat in die periode de meeste nieuwe samenwerkingen aangegaan worden. 
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Fiscale aantrekkelijkheid 
Doel: Onderzocht zou worden voor SPiN in aanmerking zou komen voor de status van Algemene Nut 
beoogde Instellingen (ANBI). Hiermee zou SPiN belastingvoordeel op kunnen doen. 

Realisatie van het gestelde doel: Er is een ANBI aanvraag verstuurd en ons verzoek is beantwoord. 
SPiN komt niet in aanmerking voor het ANBI, omdat het niet voldoet aan de eisen. Het ANBI wordt 
over het algemeen toegekend aan stichtingen en niet aan verenigingen. 

Advies: Wij adviseren het volgende bestuur in de gaten te blijven houden wat de financiële positie is 
van SPiN  is. Onderzocht kan worden of SPiN eventueel belastingvoordeel zou kunnen halen uit de 
BTW regeling. In het Samenwerkingsoverleg Faculteitsverenigingen is ter sprake gekomen dat 
studieverenigingen hier eventueel hun voordeel mee kunnen doen, maar dat er ook risico’s bij 
komen kijken in verband met de verplichting tot belasting afdragen. Het is verstandig om dit in ieder 
geval uit te zoeken.  

7.2 Verbintenis met hoofdsponsoren 
Doel: Het realiseren van drie hoofdsponsoren voor SPiN. Hierbij zou gezocht worden naar een 
hoofdsponsor in de trant van een kroeg, een werkveld gerelateerde sponsor en een financieel sterke 
partner zoals een bank. 

Realisatie van het gestelde doel: SPiN is dit jaar opzoek gegaan naar hoofdsponsoren. Er is één 
hoofdsponsor gevonden, namelijk café Van Buren. Over de precieze details wordt nog gesproken. 
Het is de bedoeling dat het hoofdsponsorcontract zo snel mogelijk ingaat. Ook zou er geprobeerd 
worden een financieel sterke partner, zoals een bank, te binden aan SPiN. Hier is dit jaar echter 
niet aan toegekomen. Er is ook nog geen werkveldgerelateerde hoofdsponsor gevonden.  

Advies: Aan het volgende bestuur wordt geadviseerd om de samenwerking met café Van Buren voort 
te zetten. Wat betreft het vinden van een financieel sterke partner luidt het advies om te gaan 
praten met banken. Het volgende bestuur wordt geadviseerd zich ook te richten op andere partijen 
op de financiële markt, aangezien banken niet de enige financieel sterke partners zouden kunnen 
zijn. Om een werkveldgerelateerde partij te vinden wordt geadviseerd om op de bedrijvendag de 
ogen open te houden voor mogelijke sponsoren.  

7.3 Efficiëntie 
Doel: Als vierde doel beoogde SPiN dit jaar de acquisitie van de vereniging efficiënter te maken door 
middel van een goede verdeling tussen taken van bestuurslid externe betrekkingen en leden uit de 
Carrière- & Acquisitiecommissie. Een efficiënte acquisitie en een consequente aanpak zorgt immers 
voor een verhoogde productiviteit van de acquisitie en een professionelere uitstraling ten opzichte 
van externe partijen. 

Realisatie van het gestelde doel: Dit doel is deels gerealiseerd, de taken tussen bestuurslid externe 
betrekkingen en de acquisitie commissie waren weliswaar verdeeld, maar niet altijd even duidelijk. 
 Concrete carrière activiteiten kregen meer prioriteit waardoor acquisitie activiteiten 
ondergeschoven raakten. Daarnaast waren de verwachtingen voor beide partijen niet duidelijk, er 
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werd gezocht naar een balans tussen enerzijds vrijheid en autonomie van de commissie en anderzijds 
een gestuurde begeleiding. 

Advies: Aan toekomstige besturen wordt geadviseerd om de Carrière- en Acquisitiecommissie op te 
splitsen in twee onafhankelijke commissies. Op deze manier zal de focus van de Acquisitiecommissie 
in de toekomst ook echt op acquireren liggen en zullen doelen beter gerealiseerd worden.  Daarnaast 
wordt geadviseerd om te investeren in een goede band met de Acquisitiecommissie om een 
intensieve samenwerking mogelijk te maken.  

Database 
Doel: Door het uitbreiden en bijhouden van een database beoogde het IVe bestuur de efficiëntie op 
gebied van externe contacten te verhogen. De huidige contactenlijst zou omgezet worden in een 
database en geprofessionaliseerd worden. 

Realisatie van het gestelde doel: De bestaande database is opnieuw geordend door de 
Acquisitiecommissie daarnaast is al het contact met externe partners door de Acquisitiecommissie 
vastgelegd. De database werd gedurende het hele jaar bijgehouden door de commissie, op deze 
manier kunnen toekomstige besturen profiteren van het werk dat er al gedaan is en voortbouwen op 
de contacten die al gezocht zijn. 

Advies: Aan toekomstige besturen en commissies wordt aangeraden om deze database in stand te 
houden en uit te breiden. Verder is het advies aan de commissaris PR om ook gesprekken met 
externe partners te documenteren, om op deze manier te voorkomen dat informatie verloren gaat. 
Dit is tot op heden nog niet gerealiseerd. 

7.4 Differentiatie 
Doel: Als vijfde doel van het externe beleid beoogde SPiN haar externe partner bestand te 
differentiëren om daarmee haar partnerbestand uit te breiden.  

Realisatie van het gestelde doel: SPiN heeft alle pogingen tot het benaderen van externe partners 
zoals eerder al besproken verwerkt in de database. Het vinden van nieuwe externe partners is in het 
huidige economische klimaat niet altijd even makkelijk gebleken. Hoewel SPiN een aantal nieuwe 
samenwerkingsverbanden aangegaan is, betreft dit met name kroegen. Het externe partner bestand 
is tot op heden niet gedifferentieerd. Op het gebied van studiegerelateerde partners zijn er enkel en 
alleen korte termijn relaties getroffen. 

Advies: Aan toekomstige besturen luidt het advies om hun pijlen in de toekomst te richten op het 
studiegerelateerde aspect van de vereniging en op deze manier nieuwe samenwerkingsverbanden te 
realiseren. Daarnaast is het verstandig in te spelen op de huidige vraag en open te staan voor nieuwe 
samenwerkingen, zowel korte termijn samenwerkingen als lange termijn samenwerkingen.  

7.5 Nauwe banden met alumni 
Doel: SPiN had dit jaar het voornemen om een alumnidag organiseren. Vier jaar geleden werd SPiN 
opgericht, dit maakt SPiN een relatief jonge vereniging. SPiN’s eerste (actieve leden) studeren op dit 
moment af of zijn net afgestudeerd. Vanaf nu wordt het onderhouden van contacten met alumni 
steeds belangrijker voor de vereniging. 
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Realisatie van het gestelde doel: Na het peilen van de interesse bleek dat een alumnidag nog net iets 
te vroeg was om te organiseren. Wel heeft SPiN haar alumni gekoppeld aan linkedin, op deze manier 
creëert SPiN voor zowel de vereniging als haar leden de mogelijkheid om contact te zoeken met 
alumni. Daarnaast is ook het automatiseren van het alumni bestand op de website door een 
standaard opzegformulier gerealiseerd. 

Advies: Aan het volgende bestuur wordt geadviseerd een alumniactiviteit te organiseren in het 
lustrumjaar. Het aantal alumni is inmiddels fors gestegen (van dertig gedurende het verenigingsjaar, 
naar ongeveer honderd op dit moment) waardoor meer alumni aangesproken zouden worden bij 
een dergelijke activiteit. Daarnaast wordt geadviseerd te denken over een alumnicommissie of -
vereniging. 

7.6 Uitvoerbaarheid 
Doel: SPiN had dit jaar als doel om minimaal  €2000,- aan algemeen sponsorgeld voor SPiN te werven 
en €2000,- aan sponsorgeld voor HersenSPiNsels. 

Realisatie van het gestelde doel: SPiN heeft terugblikkend op dit jaar dit doel slechts gedeeltelijk 
gerealiseerd. SPiN heeft naast het realiseren van het algemeen sponsorgeld, voldaan aan alle 
sponsoraanvragen van commissies, maar niet aan het vinden van sponsoring voor HersenSPiNsels. 

Advies: Geadviseerd wordt om meer te focussen op het vinden van sponsoring voor HersenSPiNsels. 
Daarnaast zou vanuit de ervaring van afgelopen jaar geadviseerd worden om externe partners in 
termijnen te laten betalen. 
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8. Resumé

In dit resumé worden de belangrijkste jaarconclusies en aanbevelingen aan de hand van gestelde 
doelen kort herhaald.  

Algemene doelen: 
Parttime besturen 
Een van de belangrijkste doelen was het parttime besturen van de vereniging. De andere doelen, te 
weten efficiëntie en kwaliteit, hangen hier nauw mee samen. Het is gelukt om de vereniging op part-
time basis te besturen. Dit betekent dat de bestuursleden studiepunten hebben gehaald en de 
vereniging draaiende hebben kunnen houden. In de praktijk was het echter moeilijk om een goede 
balans te vinden. Een vijftal bestuursleden is niet voldoende om de vereniging op parttime basis te 
blijven besturen, omdat de werklast erg hoog ligt.  

Adviezen voor de opvolgers zijn: zorg voor een zo duidelijk mogelijk gezamenlijke agenda. Werk met 
to do lists. Voer studiedagen in (en denk na over hoe deze zo efficiënt mogen te benutten). Ga met 
het communicatiesysteem aan de slag. Probeer zoveel mogelijk activiteiten te laten organiseren door 
actieve leden. Zoek rustige werkplekken op, wanneer je een deadline hebt: meng je dan niet in de 
drukte van de SPiN-kamer! 

Efficiëntie 
De volgende maatregelen zijn genomen: er vinden minder activiteiten plaats, de ALV’s worden 
georganiseerd door actieve leden, boeken worden verkocht in blokken, posters worden door 
commissies zelf uitgeprint. Ook zijn de openingstijden van de SPiN-kamer aangepast. Aan de 
opvolgers wordt geadviseerd om deze zaken volgend jaar ook te doen. Een ontwikkeling die in gang 
gezet is, is dat commissies zelf mensen uitnodigen voor hun facebook event. Deze lijn zou komend 
jaar voorgezet kunnen worden door voorzitters ook zelf evenementen aan te laten maken op 
facebook. Het beheer van de facebook van actief SPiN kan uit handen gegeven worden aan de 
Socialcie. Besteed thema middagen uit.  

Kwaliteit & Betrokkenheid 
De volgende maatregelen zijn genomen: Er zijn themamiddagen georganiseerd. Er heeft een tweetal 
heidagen plaatsgevonden. Door minder activiteiten hadden commissies meer subsidie te besteden 
voor hun activiteiten. Er is een eerstejaarsweekend georganiseerd. Er worden e-cards verstuurd naar 
alle leden. Er is een plenaire inwerkdag georganiseerd voor het nieuwe bestuur. Activiteiten van SPiN 
scoren gemiddeld een 7,3. Geadviseerd wordt om kwaliteit te blijven monitoren door middel van het 
vragen van cijfers. Daarnaast wordt geadviseerd om populaire activiteiten te herhalen. Welke dit zijn 
is te zien in het activiteiten overzicht, en in het verslag van de enquête.  

Doelen met betrekking tot de functies van de vereniging: 
Onderwijs 
In het verenigingsjaar heeft SPiN getracht haar eerder geformuleerde onderwijsfunctie te vervullen. 
Dit hield in dat SPiN ervoor zorgt dat leden die verdieping zoeken op het aanwezige curriculum van 
de studie dit bij de vereniging kunnen vinden. Op meerdere fronten is dit gelukt. Vele activiteiten, 
zoals lezingen en het congres, zijn met succes georganiseerd, terwijl het tijdschrift de HersenSPiNsels 
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ook haar studiegerelateerde karakter heeft bewezen. Op bepaalde vlakken, zoals de 
internationalisering en studiebegeleiding,  is echter helaas niet de gehoopte progressie geboekt.  

Werkveld 
SPiN zorgde er dit jaar door het organiseren van verschillende soorten activiteiten voor dat de 
bachelorpsychologiestudenten zich een goed beeld kunnen vormen van hun toekomst en 
vaardigheden ontwikkelen die nuttig kunnen zijn in het kader van carrièreopbouw. Dit jaar werden 
deze werkveldactiviteiten positief ontvangen door de leden, maar hadden de activiteiten niet zo'n 
hoge opkomst als de onderwijsactiviteiten. Geadviseerd wordt werkveldactiviteiten en 
onderwijsactiviteiten niet meer los van elkaar te zien, maar wel nog aandacht te schenken aan het 
praktijkelement van de activiteiten. 

Sociaal 
Dit jaar heeft SPiN vele sociale activiteiten georganiseerd. Deze waren redelijk succesvol. Voor 
volgend jaar is het belangrijk goed te blijven letten op de planning van de vereniging, maar ook van 
andere verenigingen en de opleiding. Ook is het belangrijk dat sociale activiteiten herkenbaar zijn of 
een duidelijk concept hebben. 

Doelen met betrekking tot ondersteuning van de vereniging: 
De volgende maatregelen zijn genomen: Het instellen van de commissaris communicatie ter behoeve 
van de communicatie, het werven van goede voorzitters, horizontale overleggen blijven houden, 
digitaal promoten, de lustrumorganisatie onderzoeken en starten en de commissiestructuur ietwat 
wijzigen. Belangrijk vindt het IVe bestuur het om te adviseren het Commissaris Communicatie 
Systeem te blijven gebruiken, de commissiedocumentatie verder te standaardiseren en de carrière 
en acquisitiecommissie op te splitsen.  

Doelen met betrekking tot het extern beleid: 
De volgende speerpunten zijn er dit jaar vastgesteld: duurzaamheid, het vinden van hoofdsponsoren, 
efficiëntie, differentiatie en uitvoerbaarheid. Belangrijke adviezen om mee te geven zijn het beter 
documenteren van evaluatiegesprekken met externe partners, het zoeken naar hoofdsponsoren op 
in de financiële en psychologiegerelateerde sector, een alumniactiviteit mooi neer te zetten en 
duidelijke afspraken maken met financiële sponsoren over de betaaltermijnen. 
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9. Nawoord

Geachte Algemene Leden Vergadering, 

U hebt zojuist het secretarieel jaarverslag van het IVe bestuur der Studievereniging Psychologie in 
Nijmegen gelezen. Dit document diende als doel het evalueren van het door het bestuur opgestelde 

en het door de ALV ingestemde beleid. Naast dat er gekeken is naar de door het bestuur gestelde 
doelen, is ook het parttime besturen kritisch geëvalueerd. Wanneer wij terugkijken op het vierde 
bestaansjaar van SPiN, kunnen wij er niet om heen dat er een grote verandering plaats gevonden 

heeft. Deze verandering, namelijk het parttime besturen, dient ook samen te gaan met een 
cultuurverschuiving. Dit laatste is absoluut een uitdaging gebleken. Het is een ding om te besluiten 

de vereniging draaiende te gaan houden in een lager uren aantal, maar het is iets anders om daar je 
mindset totaal op aan te passen. Als bestuur loop je hier eerstegraads tegenaan. De normen en 

waarden van en voor een fulltime bestuurder werden ons al snel duidelijk, terwijl het voor ons even 
zoeken was welke richtlijnen het meest passend zijn voor een parttime bestuur. Wij zijn er allen trots 
op dat wij deze eerste (nog experimentele) fase van het parttime besturen hebben mogen trotseren 

en een basis hebben kunnen leggen voor de besturen die zullen volgen. Het allerbelangrijkste is 
volgens ons dat SPiN nu kan zeggen: ‘Ja het kán, besturen en studeren kán gecombineerd worden. 

Zelfs bij zo’n grote, actieve vereniging als SPiN.’ Wij hebben zowel individueel als in ons team moeten 
strijden voor deze verandering. Wij hebben onze weg moeten vinden binnen de verschillende 

gebieden waarin een parttime bestuur eisen stelt. Hoewel wij een parttime bestuur waren, zijn we 
met zijn allen fulltime voor SPiN bezig geweest. Het is ons inmiddels makkelijker voor te stellen hoe 
het zou zijn om fulltime te besturen, dan hoe het ook al weer is om fulltime te studeren. Het is ook 
niet voor niets dat het einde van dit bestuursjaar ons alles behalve onberoerd laat. Wij kijken met 

genoegen terug op afgelopen jaar. Wij zijn er van overtuigd dat wij zowel als individuen, als als 
vereniging, veel geleerd hebben over parttime besturen en de valkuilen die dit met zich meebrengt. 
Graag willen we in dit nawoord ook nog even aandacht besteden aan de Raad van Advies. Zij hebben 

ons dit jaar absoluut gesteunt in de hete vuren waar wij voor gestaan hebben. Bedankt dat wij dit 
niet alleen hoefden te doen. Een speciaal dankwoord gaat nog uit naar Lisa Knol. Het is mede dankzij 

haar dat het beleid de vorm gekregen heeft waarin het is uitgevoerd. 
Daarnaast een extra woord van dank voor Irma Cleven en Patricia Vaessen. 

Tot slot willen wij de actieve leden uit het jaar 2011-2012 hartelijk bedanken voor hun inzet. Zonder 
hun enthousiasme, inzet, organisatie talent, doorzettingsvermogen en uithoudingsvermogen was het 

dit jaar niet gelukt. Jullie hebben je super ingezet voor de vereniging en we hopen dat jullie dit nog 
vele jaren willen doen. 

Wij zijn er trots op een zevenkoppig Ve bestuur gevonden te hebben en wensen hen dan ook veel 
succes met het fantastische jaar dat hen te wachten staat. 

Met vriendelijke groet, 
Koen van Heijster, Lenthe Martin, Lodewijk Buffart, Rob van Broekhoven & Michelle van Kleef 

Het IVe bestuur der Studievereniging Psychologie in Nijmegen 
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BIJLAGEN  
Bijlage 1: Activiteitenoverzicht 

Activiteiten bedoeld voor alleen leden. Activiteiten bedoeld voor zowel leden als 
niet-leden. 

= Activiteiten bedoeld voor actieve leden. Overige activiteiten, zoals voorbereidende 
borrels. 

Datum Activiteit Functie Voor wie? 

Oktober 

3 Okt ALV  Intern 

5 Okt Constitutieborrel Intern 

(11 Okt Training Fietsenband Plakken Overig) 

12 Okt Feest: Pyjama Party Niet-Studiegerelateerd 

(19 Okt Training & Informatie: Budgetteren Werkveldgerelateerd) 

21 Okt ALV Intern 

31 Okt ALV Intern 

November 

1 Nov Activiteiten: Cantus  Niet-Studiegerelateerd 

2 Nov Bestuur & Tommy Van Steen: Debat 
Wetenschapsintegriteit 

Overig 

3 Nov Lezing & Excursie: Lezing Hypnotherapie  Studiegerelateerd 

7 Nov Socialcie: Bierbingo & Karaoke  Intern 

9 Nov Feest: Buitenwesten in het Wilde Westen Niet-Studiegerelateerd 

21 Nov ALV Intern 

29 Nov Training & Informatie: Social Media Werkveldgerelateerd 

December 

1 Dec Lezing & Excursie: Lezing Sportpsychologie Studiegerelateerd 

5 Dec Promo-Activiteit: SPiN-Terklaas Overig 

12 Dec SPiN:  Ich Liebe Holland Niet-Studiegerelateerd 

13 Dec Lezing & Excursie: Lezing Fantoompijn  Studiegerelateerd 

14 Dec Activiteiten: Gescheiden Avond Niet-Studiegerelateerd 

15 Dec Feest: Ranzen en Sjanzen Niet-Studiegerelateerd 

15 Dec Sport: Kickboksen  Niet-Studiegerelateerd 

19 Dec Bestuursvoorlichting  Intern 

20 Dec Socialcie: Kerstborrel (Diner) Intern 

21 Dec Training & Informatie: Mastervoorlichting Studiegerelateerd 
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Januari 

14 Jan Heidag Intern 

16 Jan ALV   Intern 

17 Jan Skireis: Pré-Borrel (Reizen) 

17 Jan Promo-Activiteit: Tostibakken Overig 

18 Jan Sport: Stijldansen Niet-Studiegerelateerd 

19 Jan Lezing & Excursie: Geboortevolgorde Studiegerelateerd 

Februari 

1 Feb Gala: Gala  Niet-Studiegerelateerd 

3-12 Feb Skireis: Skireis Briançon. Reizen 

8 Feb Activiteiten: Kroegentocht Niet-Studiegerelateerd 

14 Feb Carrière & Acquisitie: Lachmeditatie Studiegerelateerd 

14 Feb Stedentrip: Pré-Borrel Praag (Reizen) 

15 Feb Feest: Disney Niet-Studiegerelateerd 

16 Feb Lezing & Excursie: Lezing Geheimen Studiegerelateerd 

16 Feb Lezing & Excursie: Excursie Dierenlab Studiegerelateerd 

27 Feb ALV Intern 

28 Feb Sportcommissie: Paaldansen  Niet-Studiegerelateerd 

29 Feb Socialcie: Begin borrel Gotcha Intern 
29 Feb SPiN: Student-Docent Lunch Niet-Studiegerelateerd 

Maart 

2-4 Maart Stedentrip: Stedentrip naar Praag Reizen 

7 Maart Lezing & Excursie: Excursie Politie 
Academie 

Werkveldgerelateerd 

7 Maart Carrière & Acquisitie: Muziektherapie Werkveldgerelateerd 

8 Maart Bestuur: Promotieactiviteit Inleiding Brein Overig 
13 Maart Bestuur: Ragweek Veiling Overig 
13 Maart Stedentrip: After borrel Praag (Reizen) 

14 Maart Feest: Ragweek Flower Power Niet-Studiegerelateerd 

16-18 Maart Socialcie: ALW Intern 

20 Maart Skireis: After Skireis Borrel (Reizen) 

21-22 Maart Oriëntatie: Experience Youre Future  Werkveldgerelateerd 

22 Maart Activiteiten: Psypop Niet-Studiegerelateerd 

27 Maart Training & Informatie: Training Prezi Studiegerelateerd 

29 Maart Socialcie: Eind Borrel Gotcha Intern 

April 

5 April Training & Informatie: Training Werkveldgerelateerd 

Netwerken 
10 April ALV Intern 
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11 April Feest: Sexy And I Know It Niet-Studiegerelateerd 

13-15 April Stedentrip: Liftwedstrijd Berlijn Reizen 

17 April Meeloop Avond Besturen Intern 

17 April Sport: Batavieren Borrel (Niet-Studiegerelateerd) 

18 April Meeloop Avond Besturen Intern 

19 April Lezing & Excursie: Excursie 
Angststoornissen 

Werkveldgerelateerd 

20 April Carrière & Acquisitie: ACT-Dag Werkveldgerelateerd 

24 April Infolunch Interesse In Bestuur Intern 

24 April Promo-activiteit: Blue Tuesday Intern 

26 April Congres: Congres Crime Scene Psychology Studiegerelateerd 

27 April SPiN: Ouderdag Studiegerelateerd 

27 T/M 29 April Sport: Batavierenrace Niet-Studiegerelateerd 

Mei 

8 Mei Training & Informatie: Brein Dissectie Studiegerelateerd 

9 Mei Info Actieve Ledenwerving Intern 

9 Mei Lezing & Excursie: Excursie Vincent Van 
Gogh 

Werkveldgerelateerd 

9 Mei S-Feestcommissie: S-Feest Niet-Studiegerelateerd 

11-18 Mei Studiereis: Sint Petersburg Reizen 

21-25 Mei Promo-activiteit: Game Week Niet-Studiegerelateerd 

22 Mei Promo-activiteit: Vitamine Day Niet -Studiegerelateerd 

22 Mei Stedentrip: After Liftwedstrijd Borrel (Reizen) 

23 Mei Oriëntatie: Therapieëndag   Werkveldgerelateerd 

29 Mei Socialcie: Diesviering  Intern 

29 Mei Socialcie: Kroegentocht Intern 

30 Mei Feest: SPiN-feest: SPiN Goes Dierentuin Niet-Studiegerelateerd 

31 Mei Lezing & Excursie: Excursie Iriszorg Werkveldgerelateerd 

31 Mei Reünie Etentje En Borrel Studiereis (Reizen) 

Juni 

7 Juni Carrière & Acquisitie: Excursie 
Gehandicaptenzorg 

Werkveldgerelateerd 

20 Juni SPiN: Diner Rouler Niet-Studiegerelateerd 

25 Juni Lezing & Excursie: Lezing Fetisch Studiegerelateerd  

27 Juni Feest: SPiN-Feest: Moulin Rouge Niet-Studiegerelateerd 

28 Juni Sport: After Batavierenraceborrel (Niet-Studiegerelateerd) 

Juli 

11 Juli ALV Intern 

Augustus 
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Intern 

Overig 

Niet-Studiegerelateerd 

Studiegerelateerd 

Werkveldgerelateerd 

Reizen 

 

19-26 Aug Introductie Niet-Studiegerelateerd  
27 Aug Bestuur: SPiN-Feest Ovum Novum Niet-Studiegerelateerd  
 
September 
 

 
 

 
 
 

 

11 Sept Informatie Actieflidmaatschap Intern  
12 Sept Feest: Kick Of Party Niet-Studiegerelateerd  
18  Sept Training & Informatie: 

Omgevingspsycholoog 
Studiegerelateerd  

19  Sept Sport: Waterskiën  Niet-Studiegerelateerd  
25  Sept Training & Informatie: Leren Leren Studiegerelateerd  
 
Oktober 
 

 
 

 

1 Okt ALV Intern   
12-14 Okt 
16 Okt          

SPiN: 1
e
jaarsweekend 

Activiteiten: Bierspelen 
Niet-Studiegerelateerd 
Niet-Studiegerelateerd  

 

18 Okt Lezing & Excursie: Lezing Schizofrenie Studiegerelateerd  
 
Totalen:  
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Bijlage 2: Aantal geplande versus aantal gerealiseerde activiteiten 

 

Commissie Aantal Activiteiten Gepland Aantal Activiteiten Werkelijk 
Georganiseerd 

Activiteitencommissie 5 Activiteiten waaronder Psypop 5 Activiteiten waaronder Psypop 
(1 Activiteit heeft in oktober 
plaatsgevonden) 

Carrière- & 
Acquisitiecommissie 

2 Excursies, 3 Overige activiteiten en 
acquisitie verwerven 
 

1 Excursie, 3 activiteiten en acquisitie 

Stedentriptripcommissie 1 Ludieke reis en 1 buitenlandse 
stedentrip 

Liftwedstrijd Berlijn en stedentrip 
Praag 

Congrescommissie 1 Congres 
 

1 Congres: Crime Scene Psychology 

Feestcommissie 8 Feesten  9 Feesten (+1 Georganiseerd door 
bestuur.) 

Galacommissie 1 Gala 
 

1 Gala 

Training & 
Informatiecommissie 

4 Trainingen, 4 
Informatiebijeenkomsten 

4 Trainingen, 3 
Informatiebijeenkomsten. 
(Training budgetteren viel onder 3

e
 

bestuur.) 

Lezingen & 
Excursiecommissie 

4 Excursies, 9 Lezingen 
 

5 Excursies, 7 Lezingen 
(1

e
 lezing vond plaats in oktober.) 

Oriëntatiecommissie Experience Your Future & 
Therapieëndag  

Experience Your Future & 
Therapieëndag 

Socialcie 5 Activiteiten waaronder ALW (Actieve 
Leden Weekend) 
 

6 Activiteiten waaronder ALW (Actieve 
Leden Weekend) en Gotcha. 
 

Sportcommissie 5 Sportactiviteiten (O.a.: 
Batavierenrace en een Sporttoernooi) 

4 Activiteiten (Inclusief 
Batavierenrace).  

Studiereiscommissie 1 Studiereis 
 

1 Studiereis naar Sint-Petersburg 

Tijdschriftcommissie 5 Uitgaven van HersenSPiNsels 5 Uitgaven Van HersenSPiNsels 

Spincommissie 5 Sociale/Integrerende activiteiten 
waaronder EJW (Eerste Jaars 
Weekend) 
 

5 Sociale Activiteiten waaronder EJW  
(EJW heeft plaatsgevonden in 
oktober.) 

Skireiscommissie 1 Skireis  1 Skireis naar Briançon. 

Alvcommissie X Aantal ALV’s organiseren 
 

9 ALV’s 

Promotiecommissie Posters en promotiemateriaal voor alle 
andere commissies maken. 

Posters, Flyers en Filmpjes. 

Boekencommissie Boeken en samenvattingen verkoop.  
 

Boeken en samenvattingen verkoop.  

Almanakcommissie 1 Almanak (Optioneel: De opzet voor 
de Lustrum almanak) 

1 Almanak 

S-Feestcommissie  S-Feest 

Bestuur  5 Promotie Aciviteiten  
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Totaal:  56 Gepland 
(Exclusief: HersenSPiNsels (5), Almanak 
(1), ALV (9), SocialCie (5), 
Promotieactiviteiten (5). 
 

56 Uitgevoerd (Inclusief: extra feest 
door bestuur georganiseerd en S-
Feest.  
Exclusief: HersenSPiNsels (5), Almanak 
(1), ALV (9), SocialCie (6), 
Promotieactiviteiten (5)) 
 

 
* Diesviering en actieve leden kroegentocht vonden plaats na elkaar op één dag. Origineel was gepland dit op 
twee verschillende data te laten plaats vinden maar i.v.m. het rooster en de planning is ervoor gekozen deze 
gezamenlijk te organiseren. Het IV

e
 bestuur telt deze diesviering en kroegentocht als twee aparte activiteiten.  

 


