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Al sinds jaren wordt wegens verschillende redenen geprobeerd om een koepelvereniging op te 
richten voor alle studieverenigingen binnen de Faculteit der Sociale Wetenschappen van de Radboud 
Universiteit, vergelijkbaar met de bestaande concepten bij de Faculteit voor 
Managementwetenschappen, SVM, en bij de Faculteit der Natuurwetenschappen en Informatica, 
Olympus. Nu werd dit idee weer aangehaald, omdat er over een paar jaar een nieuw gebouw voor de 
Faculteit komt. Daar zullen de studieverenigingen een centralere rol krijgen door onder andere een 
zogenaamde gemeenschappelijke huiskamer te krijgen en misschien zelfs een eigen faculteitskroeg, 
zoals de Aesculaaf bij de medische Faculteit of de kantines in het Huyensgebouw voor Olympus. De 
besturen van onze Faculteit achten het nuttig als er hiervoor een centrale aanspreekpartner is die de 
administratie van en ook de verantwoordelijkheid voor zo’n gemeenschappelijk project zou kunnen 
overnemen.  

Daarom werd het project van een facultaire koepelvereniging dit jaar opnieuw opgepakt door 
vertegenwoordigers van de besturen van de zes bachelorverenigingen Postelein, Umoja, CognAC, 
Mycelium, den Geitenwollen Soc. en SPiN. Zij zijn in de eerste helft van dit verenigingsjaar in gesprek 
geweest met hun voorgangers, het bestuur van de Samenwerkingsoverleg Faculteitsverenigingen 
(SOFv), Olympus, zusterverenigingen in andere steden, verschillende masterverenigingen van deze 
Faculteit, het facultair bestuur en de facultaire medezeggenschap om hierover na te denken. Het 
idee is nu om deze koepelvereniging nog binnen dit verenigingsjaar op te richten, om op tijd goed 
voorbereid te zijn voor de mogelijke taken die het nieuwe gebouw met zich meebrengt.  

De bovengenoemde vertegenwoordigers van de zes bachelorverenigingen zijn ondertussen in de 
vorm van een oprichtingsbestuur begonnen met het opstellen van statuten alsmede voor dit lopende 
verenigingsjaar ook begroting en beleid, zodat de koepelvereniging daadwerkelijk nog binnen dit 
verenigingsjaar tot bestaan kan komen. Verder zal zich het oprichtingsbestuur later dit jaar met het 
formuleren van een langetermijnvisie en een huishoudelijk reglement bezighouden.  

De mogelijke toekomstige doelen van een facultaire koepelvereniging liggen volgens het 
oprichtingsbestuur niet alleen in het realiseren van een gemeenschappelijke huiskamer en een 
mogelijke kroeg. Zo is Olympus bijvoorbeeld organisator van het Beestfeest, en SVM 
verantwoordelijk voor de coördinatie van het internationale buddy-project van de Faculteit der 
Managementwetenschappen. Op dezelfde manier zou een koepelvereniging van deze Faculteit de 
organisatie van het S-feest kunnen overnemen en het buddy-project, dat tot nu toe alleen bij SPiN 
bestaat, faculteitsbreed kunnen trekken. Hiernaast is deze Faculteit ook de grootste Faculteit in 
Nijmegen wat het aantal studenten betreft, en zou een gezamenlijke koepelvereniging zowel de 
studieverenigingen naar buiten toe een sterke positie verlenen als de contacten tussen de lid-
verenigingen vergemakkelijken. 

Voordat SPiN lid zou kunnen worden van deze vereniging, zal de ALV hierover uiteraard nog haar 
toestemming moeten geven, zodra statuten en beleid voor alle leden van SPiN toegankelijk zijn. Deze 
zijn nog niet af, maar het is nu al bekend dat een lidmaatschap van SPiN in deze koepelvereniging dit 
jaar een symbolisch contributiebedrag van €10 zou kosten. De hoogte van contributie vanaf het 
volgende jaar zijn nog niet in te schatten, maar zullen door de vertegenwoordigers van de volgende 
bestuurders bepaald worden, afhankelijk van onder andere of het S-feest door de koepelvereniging 
georganiseerd moet worden of niet. 

 


