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1. Voorwoord 
 
Geachte leden, 
 
Voor u ligt het secretarieel jaarverslag van het VIe bestuur der Studievereniging Psychologie in 
Nijmegen (SPiN). In dit jaarverslag wordt een overzicht gegeven van alle gebeurtenissen en 
ontwikkelingen binnen de vereniging tussen 1 oktober 2013 en 30 september 2014. Alle in het beleid 
gestelde doelen en de verwezenlijking hiervan zullen worden geëvalueerd. Daarnaast worden 
verschillende, niet in het beleid genoemde, ontwikkelingen besproken. Allereerst beginnen we dit 
jaarverslag met een korte terugblik op het zesde verenigingsjaar van de Studievereniging Psychologie 
in Nijmegen. 
 
Met gepaste trots blikken wij terug op het afgelopen verenigingsjaar. Een jaar waarin er sprake was 
van veel ontwikkelingen binnen de vereniging, zowel voor als achter de schermen. Een van de 
belangrijkste ontwikkelingen waren de aanpassingen van de statuten en het huishoudelijk reglement. 
De fundering waarin SPiN is verankerd, is hiermee helemaal up-to-date gebracht en klaar voor de 
toekomst. Daarnaast is er onder andere hard gewerkt aan het ledenbestand en werkt SPiN in een 
vroeg stadium mee aan de vormgeving van de nieuwe huisvesting van de studieverenigingen FSW.  
 
Niet alleen achter maar ook voor de schermen hebben zich een aantal belangrijke ontwikkelingen 
voorgedaan. De belangrijkste hiervan zijn misschien wel de aanpassingen aan de website. Gedurende 
het jaar is er veel werk verzet om deze verder te ontwikkelen en te optimaliseren. Daarnaast is onder 
andere de SPiN-kamer heringericht, de mastergids opgesteld, de maandelijkse nieuwsbrief aangepast 
en zijn er wijzigingen doorgevoerd in de commissiebegeleiding en -evaluaties. 
 
Hoewel er in een beleidsplan wordt vooruitgeblikt op het aanstaande bestuursjaar, vinden er 
gedurende het jaar veel ontwikkelingen plaats welke ten tijde van het schrijven van de speerpunten 
niet te voorzien zijn. Als bestuur hebben we er naar gestreefd om direct op deze veranderingen in te 
spelen. Voorbeelden hiervan zijn terug te vinden in de aanpassingen aan het ledenbestand en de 
website, de aanschaf van een pinautomaat, het opzetten van een ‘bestuursbijbel’ en het opstellen 
van de algemene voorwaarden. Doordat deze zaken buiten het reguliere beleid vielen, zorgden zij 
echter wel voor een verschuiving van focus. Helaas hebben wij als bestuur ten tijde van de 
halfjaarlijkse verslaglegging moeten concluderen dat mede door het gebrek aan deze beleidsfocus 
een aantal speerpunten niet of slechts gedeeltelijk uitgevoerd konden worden. Desondanks zal er in 
deze verslaglegging zo goed mogelijk gereflecteerd worden op de uitvoer van deze punten.  
 
Wij zijn ontzettend trots en dankbaar dat we ons als VIe bestuur der SPiN hebben mogen inzetten 
voor deze vereniging. Het is voor ons een ontzettend leerzaam jaar geweest waarin we als bestuur 
vele mooie ervaringen hebben meegemaakt. We kijken er dan ook naar uit om al onze bevindingen 
met u te delen. 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Het VIe bestuur der Studievereniging Psychologie in Nijmegen 
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2. Secretariaat 
 

2.1 Ledenbestand 
2.1.1 Ledenaantal 

De ontwikkelingen in het ledenaantal van SPiN worden hieronder weergegeven in de vorm van een 

tabel: 

Jaar Aantal leden 

2010-2011 1502 

2011-2012 1488 

2012-2013 1699 

2013-2014 (oktober) 1900 

2013-2014 (februari) 1762 

2013-2014 (september) 1563 

 

Zoals u kunt lezen, heeft er aan het einde van het verenigingsjaar 2012-2013 een opmerkelijke groei 

plaatsgevonden. Het VIe bestuur heeft hiervoor gezocht naar verklaringen, en na controle bleken de 

gegevens in het nieuwe ledenbestand op meerdere punten incorrect te zijn. Vanaf oktober 2013 zijn 

er om deze reden verschillende wijzigingen in het ledenbestand doorgevoerd. Voor een gedetailleerd 

overzicht van alle aanpassingen aan het ledenbestand wordt u doorverwezen naar bijlage 1, 

‘Aanpassingen ledenbestand 2013-2014’, in het secretarieel halfjaarverslag van het VIe bestuur. In 

februari 2014 betrof het ledenaantal 1762. 

 

De jaarlijkse contributie-inning heeft dit jaar in maart en juni plaatsgevonden. Naar aanleiding van 

deze inning bleken nog niet alle onjuistheden in het ledenbestand te zijn opgelost. Om te zorgen dat 

het ledenbestand zoveel mogelijk bestond uit leden die daadwerkelijk lid wilden zijn van SPiN en 

daadwerkelijk de diensten van SPiN gebruikten, zijn er in de tweede helft van het verenigingsjaar 

wederom veel wijzigingen doorgevoerd in het ledenbestand. Hiermee werd voorkomen dat er 

onnodig veel extra storneringen plaatsvonden en dat, gekeken naar de toekomst, de contributie-

inkomsten door het nieuwe bestuur onjuist wordt begroot.  

 

Vanaf juli 2014 zijn de leden meerdere malen via verschillende kanalen op de hoogte gebracht van de 

uitschrijfprocedure bij SPiN. Naar aanleiding van deze berichtgeving gaven veel studenten aan hun 

lidmaatschap te willen beëindigen. In juli en augustus 2014 zijn alle uitschrijvingen verwerkt, maar in 

de periode vanaf de introductie hebben ook veel nieuwe leden zich aangemeld via de SPiN-site, wat 

heeft geleid tot een totaal ledenaantal van 1563 leden op 22 september 2014.  
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2.1.2 Ereleden en alumni 

SPiN is een jonge vereniging en kent tot op heden nog geen ereleden. Wel groeit het aantal alumni 

van de vereniging. In september 2013 telde SPiN 156 alumni, welke in de eerste helft van het jaar zijn 

toegenomen tot 227 in februari 2014. Dit aantal is in de tweede helft van het jaar verder gestegen 

tot 324 alumni. Voor een verdere bespreking verwijzen we u door naar punt 3.4.3. Alumni.  

 

2.1.3 Actieve leden 

SPiN telde in het afgelopen jaar 123 actieve leden, verdeeld over 22 commissies. Het VIe bestuur is 

tevreden over het aantal leden per commissie en de geobserveerde werkdruk binnen de commissies 

en raadt aan deze aantallen te behouden. 

 

2.2 Correspondentie 
2.2.1 Nieuwsbrief 

Dit jaar is er voor het eerst gebruik gemaakt van het programma MailChimp, wat het opstellen van 

de nieuwsbrief zou moeten vergemakkelijken. Ondanks de beperkte gebruiksvriendelijkheid van het 

programma is er dit jaar een standaard template ontwikkeld. Met behulp van dit template is het 

opstellen van de nieuwsbrief vereenvoudigd en heeft deze een professionelere uitstraling gekregen. 

 

Dit jaar is er maandelijks een digitale nieuwsbrief verstuurd naar alle reguliere leden van SPiN, 

behalve in de maanden november, januari, juli en augustus. In november en januari is de nieuwsbrief 

niet verstuurd omdat er onvoldoende activiteiten definitief vaststonden voor een update. In juli en 

augustus is er vanwege het gebrek aan activiteiten en belangrijke informatie voor de leden geen 

nieuwsbrief verstuurd. In totaal zijn er acht nieuwsbrieven verstuurd. 

Daarnaast zijn er dit jaar drie alumni-nieuwsbrieven verstuurd. Een vierde nieuwsbrief is uitgebleven, 

wegens onvoldoende informatieve updates voor de alumni.  

 

2.2.2 Kerstgroet 

Dit verenigingsjaar is er een digitale kerstwens naar alle actieve leden, oud-bestuursleden,  

zusterverenigingen en externe partners gestuurd. 

 

2.2.3 Verjaardagskaartjes/e-cards 

Door een miscommunicatie met de webmasters is de e-cardfunctie pas op 31 januari geactiveerd. 

Wegens een serverfout zijn de verjaardagsmails pas vanaf 4 maart verzonden en bleek er daarnaast 

een fout te zitten in de bestandscode, waardoor een groot aantal van de leden die dag een 

verjaardagskaart ontvingen. De storing is diezelfde dag verholpen en sindsdien zijn de 

verjaardagsmails weer geactiveerd en zijn er felicitaties verstuurd naar de leden. Er hebben zich 

sindsdien geen (server)fouten meer voorgedaan.  

 

2.3 Website 
Sinds 8 augustus 2013 maakt SPiN gebruik van haar nieuwe website. Helaas bevatte deze op het 

moment van ingebruikname een aantal gebreken waardoor de website tot op heden volop in 
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ontwikkeling is. Er is hard gewerkt om de verschillende functionaliteiten van de website op orde te 

krijgen en om nieuwe functies te implementeren. Bij deze ontwikkelingen is onder andere de 

structuur van de website aangepast en over de gehele website gestandaardiseerd. Tevens is de 

weergave van de menukopjes bewerkt. Deze aanpassingen komen ten goede aan de 

overzichtelijkheid en de gebruiksvriendelijkheid van de website. Daarnaast is de kalender aangepast 

en is er een gedeelte van de ontbrekende informatie in- en aangevuld. In de tweede helft van dit 

verenigingsjaar zijn onder andere het inlogmenu, de banner, de fotopagina, de HersenSPiNsels-

pagina en de agendastructuur aangepast. Een volledig overzicht van de aanpassingen is op te vragen 

bij het bestuur. Om de boekenwebshop toegankelijker te maken, is de link uit het account-gedeelte 

van de website gehaald. 

 

De hosting en het beheer van de website zijn dit jaar samengevoegd onder Dualbrands. Dit zodat er, 

bij eventuele problemen, sneller en vooral effectiever kan worden ingegrepen. Daarnaast zorgde 

deze overstap voor een kortere laadtijd van de pagina’s en een functionelere onderliggende 

techniek. De overzetting heeft op zijn beurt enkele problemen veroorzaakt, waardoor de e-

mailaccounts tijdelijk niet meer functioneerden. Deze problemen werden binnen enkele dagen 

verholpen. 

 

Ondanks de vele aanpassingen die er aan de website zijn gedaan, verliep de communicatie tussen de 

webmasters en het bestuur niet altijd optimaal. Om deze reden zijn er gedurende het jaar meerdere 

evaluatiegesprekken gevoerd en werd het contact met de webmasters door twee bestuursleden 

onderhouden. Daarnaast is er nagedacht over het contractueel vastleggen van performance-

standaarden voor de webmasters, dit wordt meegegeven aan het volgende bestuur.  

 

Om de toekomstige bestuursleden beter voor te bereiden op het gebruik en beheer van de website is 

er contractueel een inwerkcursus vastgelegd. Deze ‘Drupal-cursus’ leert gebruikers de basale functies 

van de website en het gebruik van het content management systeem. Deze cursus heeft in juli 2014 

plaatsgevonden.  

 

De SPiN-website, en met name het achterliggende programma Drupal, is oorspronkelijk niet 

ontworpen voor het voeren van een ledenbestand. De functionaliteit is wel door de webmasters 

ingebouwd, maar blijkt niet volledig geschikt voor het opslaan van dit soort (gevoelige) informatie. 

Daarnaast is het systeem rigide en moeten wijzigingen in de structuur van het ledenbestand apart 

door de webmaster worden doorgevoerd. Deze beperkingen hebben dit jaar veel extra werk 

opgeleverd betreffende het controleren en toevoegen van leden uit het boekenbestand en het innen 

van de contributiegelden. Om deze reden wordt er momenteel gekeken naar een alternatief 

programma voor het voeren van het ledenbestand. Een optie die momenteel wordt overwogen, is 

Conscribo, dat SPiN momenteel gebruikt als boekhoudprogramma. Dit programma bevat een 

uitgebreid ledenadministratiesysteem en maakt het innen van contributiegelden gemakkelijker. Aan 

deze implementatie (communicatie tussen Conscribo en spin-nijmegen.com) zijn echter wel kosten 
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verbonden. Er wordt momenteel een advies geschreven voor een mogelijke overstap. Dit plan wordt 

meegegeven aan het nieuwe bestuur.  

Hieronder wordt een tabel weergegeven met de bezoekersaantallen van de website over het 

afgelopen jaar: 

 

Bezochte pagina’s Aantal bezoeken 

Totaal aantal site-bezoeken  31.568 bezoeken, waarvan 19.100 keer door unieke bezoekers 

Totaal aantal bezochte pagina’s 86.660 bezoeken 

Nieuwsberichten 4.666 bezoeken 

Fotoalbums 2.619 bezoeken 

Activiteitenpagina 1.921 bezoeken 

Vacaturepagina 1.799 bezoeken 
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3. Naleving beleid 
 

3.1 Communicatie 
3.1.1 Commissiebegeleiding 

Om de efficiëntie en de effectiviteit van de horizontale overleggen te verbeteren, wordt de structuur  

en invulling van deze overleggen gewijzigd. Er vinden drie overleggen plaats waarvan één  

functiespecifieke plenaire inwerking, één halfjaarlijkse evaluatie en één eindevaluatie met de gehele 

commissie. Bij de eerste twee overleggen wordt er speciaal gebruik gemaakt van casussen. Daarnaast 

stuurt de commissiebegeleider aan op feedbackrondes binnen de commissie. 

 

In oktober 2013 hebben de functiespecifieke plenaire inwerkingen plaatsgevonden. Deze 

bijeenkomsten zijn destijds per functie verzorgd door twee bestuursleden, waarvan één Commissaris 

Intern. 

 

In februari en maart hebben de commissiebegeleiders per commissie een halfjaarlijkse evaluatie 

gehouden. Gedurende deze maanden is er met de commissies geëvalueerd om een beeld te krijgen 

van hoe het commissiejaar tot dusver verliep, of er problemen waren, of de communicatie binnen de 

commissie goed verliep, etc. Vanwege de drukke periode rondom deze maanden en de korte looptijd 

van bijvoorbeeld de Gala- en de Padova-uitwisselingcommissie zijn een aantal halfjaarlijkse 

evaluaties helaas komen te vervallen en vervangen door een eindevaluatie. Tijdens de eindevaluatie 

werd er onder andere teruggeblikt op het commissiejaar, de communicatie met het bestuur en 

werden er tips opgesteld voor het komende jaar. In overleg met de commissies is er in enkele 

gevallen gekozen voor het houden van één evaluatie waarin de genoemde onderwerpen werden 

gecombineerd. Op het moment van schrijven hebben alle commissies ten minste één evaluatie 

gehad. Ten slotte hebben enkele commissies op aanraden van de commissiebegeleider een 

feedbackronde gehouden.  

 

Het bestuur achtte het niet nodig om tijdens de bovengenoemde bijeenkomsten casussen te 

bespreken. Dit met name omdat problemen direct werden besproken met de commissies. Het VIe 

bestuur heeft de hierboven beschreven invulling van commissiebegeleiding, -inwerking en -evaluatie 

als erg prettig ervaren. Voor zowel de begeleider als de commissieleden was de evaluatie een fijn 

reflectiemoment waarin eventuele frustraties konden worden geuit, er werd gekeken naar 

oplossingen en tips konden worden meegegeven. In de praktijk bleek het echter lastig om zowel een 

halfjaarlijkse als een eindevaluatie te plannen voor de commissiebegeleiders. Daarbij leken de 

halfjaarlijkse en eindevaluatie erg op elkaar. Het VIe bestuur raadt aan om de evaluaties samen te 

voegen en één uitgebreide evaluatie per commissie te houden. Idealiter vindt deze evaluatie plaats 

op de helft van het commissiejaar. Op deze manier kunnen de besproken tips en afspraken nog 

worden meegenomen.  

 

3.1.2 Communicatie met commissies 

Om de communicatie met de commissiebegeleider en de communicatie tussen commissies te  
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optimaliseren, worden er nieuwe procedures opgesteld. Het communicatiesysteem wordt afgeschaft, 

ter vervanging hiervan wordt er gebruik gemaakt van het mailprogramma Roundcube en van 

Facebook. Door middel van goede instructies en standaardisatie van de aanvraagprocedures wordt 

eenduidige communicatie bewerkstelligd. Om de Acquisitie- en Mediacommissie van een goed 

jaaroverzicht te voorzien, ontvangen zij aan het begin van het verenigingsjaar een  

activiteitenplanning. 

 

Dit jaar zijn Roundcube en Facebook gebruikt als primaire communicatiemiddelen. In het begin van 

het jaar is het gebruik van deze communicatiemiddelen uitgebreid toegelicht. Iedere commissie heeft 

gebruik gemaakt van een Facebook-groep. Dit hebben zowel het bestuur als de commissies als 

prettig ervaren. Naast de commissiebegeleiders is er in maart bij iedere Facebook-groep het 

algemene SPiN-account toegevoegd. Door dit account toe te voegen konden, naast de 

commissiebegeleider, ook de overige bestuursleden belangrijke bestanden inzien, zoals posters of 

notulen. Hiermee werd de communicatie tussen commissie en begeleider volledig transparant 

gemaakt voor het gehele bestuur. Dit gaf de overige bestuursleden inzicht in het reilen en zeilen van 

de commissies. 

 

Het standaardiseren van de media- en acquisitieaanvragen via Roundcube verliep dit jaar eveneens 

naar wens. Hoewel niet alle commissies gebruik hebben gemaakt van de standaardformulieren, 

hebben zij wel de benodigde standaardinformatie overgenomen in de aanvragen naar de Media- en 

Acquisitiecommissie.  

 

Aan het begin van het verenigingsjaar hebben de Media - en Acquisitiecommissie een globaal 

activiteitenoverzicht ontvangen. Halfjaarlijks hebben deze commissies een nieuw overzicht 

ontvangen met de meest recente jaarplanning. De commissies gaven aan de inzage van dit 

jaaroverzicht als prettig te ervaren. Voor een goede planning zijn zij echter wel afhankelijk van de 

overige commissies wat de effectiviteit van dit overzicht enigszins inperkt.  

 

3.1.3 Promotie 

  1. Ludieke promotie 

Commissies worden dit jaar aangestuurd om meer gebruik te maken van ludieke promotie. Om dit te 

bewerkstelligen zullen commissies actief gestimuleerd worden om ludieke promotieacties te 

bedenken en uit te voeren. Voor deze acties zal extra budget beschikbaar worden gesteld. 

 

In de eerste helft van het jaar is met name door de niet-studiegerelateerde commissies enthousiast 

gebruik gemaakt van ludieke promotie. Voor de skireis zijn er bijvoorbeeld shotjes Jägermeister 

verkocht op een SPiN-feest en voor het gala is er gepromoot met warme chocolademelk. In de 

tweede helft van het jaar viel het verschil weg en maakten zowel studie- als niet-studiegerelateerde 

commissies gebruik van de mogelijkheid tot het opzetten van ludieke promotie-acties. Zo konden 

leden er ter promotie van Expercience Your Future cakejes versieren en zijn er voor het congres extra 

flyers uitgedeeld.  
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Gedurende het jaar werd duidelijk dat er vooral voor de grotere activiteiten ludieke promotie-

aanvragen werden gedaan. Hoewel de commissiebegeleiders alle commissies hebben aangestuurd 

op het gebruik van ludieke promotie, sloeg dit concept minder goed aan bij de kleinere activiteiten. 

Desondanks blijft ludieke promotie een unieke manier om aanstaande SPiN-activiteiten, naast de 

reguliere promotie, uit te lichten. Het VIe bestuur raadt dan ook aan om deze vorm van promotie te 

continueren en waar mogelijk uit te breiden.  

 

  2. Collegepraatjes 

Er zullen acht collegepraatjes per jaargang worden gehouden, waar mogelijk met audiovisuele 

ondersteuning. 

 

In het afgelopen jaar zijn er in totaal 23 collegepraatjes gehouden, waarvan zeven voor de 

eerstejaars-, acht voor de tweedejaars- en acht voor de derdejaarsstudenten. Het doel was om ook 

voor de eerstejaarsstudenten een achtste collegepraatje te houden, maar door de vak- en 

tentamenroostering van deze doelgroep is het helaas niet gelukt hier vóór de zomervakantie nog een 

achtste praatje te houden.  

De derdejaarsstudenten zijn verspreid over drie verschillende domeinen. Om ook bij deze jaargang 

een groot bereik te creëren, zijn, waar mogelijk, dubbele collegepraatjes gehouden (bij twee 

verschillende domeinen). Vijf van de acht praatjes zijn daadwerkelijk dubbel gehouden, in de andere 

gevallen bleek een extra praatje planningstechnisch niet mogelijk.  

Op één collegepraatje na is er altijd gebruik gemaakt van een Powerpointpresentatie met korte tekst, 

posters, foto’s of filmpjes. Op verzoek van de docent is er eenmaal besloten een uitzondering te 

maken en af te zien van het gebruik van audiovisuele middelen. 

 

  3. Facebook 

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

 

In de eerste helft van het verenigingsjaar is het VIe bestuur gestart met het schrijven van een plan 

voor het efficiënt gebruik van Facebook. Al snel kwam het bestuur tot de conclusie dat het nodig was 

om de Facebookpromotie in een breder perspectief te plaatsen. Derhalve is er halfjaarlijks besloten 

een algemeen promotieplan op te stellen, waarin ook de overige promotiemiddelen die SPiN kent 

werden opgenomen. In dit plan is er kritisch gekeken naar het gebruik van de promotiemiddelen en 

zijn de resultaten van de halfjaarlijkse enquête meegenomen. Aan de hand van de hieruit volgende 

bevindingen is de conclusie getrokken dat grote veranderingen in het gebruik van promotiemiddelen, 

zoals in het begin van dit jaar verondersteld werd, niet per se de juiste oplossing zijn. Veel studenten 

(73,4%) gaven bijvoorbeeld aan juist het liefst via Facebook op de hoogte gehouden te worden van 

het activiteitenaanbod van SPiN. Het bestuur hechtte echter wel grote waarde aan het kritisch 

bekijken van het gebruik van de verschillende promotiemiddelen. Daarnaast achtte zij het van belang 

om een duidelijk advies op te stellen met betrekking tot het gebruik van deze middelen. Op deze 

manier worden er geen promotiemogelijkheden onbenut gelaten en ligt er voor de aankomende 

jaren een duidelijk overzicht om de promotie zo optimaal mogelijk te laten verlopen. Het algehele 
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promotieplan, zoals op 25-06-2014 aan de ALV gepresenteerd, is daarmee een overdrachtsdocument 

geworden in plaats van een vernieuwend plan. Desondanks vindt het bestuur dat een dergelijk plan 

ook in deze vorm een grote toegevoegde waarde heeft en kan bijdragen aan het optimaliseren van 

de promotie vanuit SPiN.  

 

  4. Merchandise 

De zichtbaarheid en naamsbekendheid van SPiN wordt vergroot door middel van nieuwe 

merchandise. Hiervoor zal een pilot worden gestart met een beperkt aantal nieuwe producten in een 

bescheiden hoeveelheid. Na enkele maanden zal de verkoop geëvalueerd worden en zullen 

beslissingen omtrent de voortzetting genomen worden. 

 

In januari is er een pilot gestart met de verkoop van linnen tasjes. Door de geringe vraag naar deze 

merchandise viel de verkoop uiteindelijk tegen. Uit de halfjaarlijkse enquête is gebleken dat 57,7% 

van de psychologiestudenten geen behoefte heeft aan SPiN-merchandise. Van de overige 42,3% gaf 

slechts 3,0% aan een tasje te willen kopen. Desalniettemin had er meer tijd en energie geïnvesteerd 

kunnen worden in de promotie van de SPiN-merchandise. Dit is in het afgelopen jaar lang blijven 

liggen, onder andere door de drukke planning en andere promotie-acties.  

 

Na een evaluatie van de eerste verkoopperiode en op basis van de resultaten van de halfjaarlijkse 

enquête, is er besloten de merchandise-pilot in dit jaar niet voort te zetten. Dit houdt in dat er niet 

meer gezocht is naar nieuwe merchandise. Uiteraard is de verkoop van de truien, vesten, tasjes, 

mokken en almanakken wel doorgezet. Ondanks de late levering van de truien en vesten, verliep de 

verkoop hiervan naar wens. Er zijn in het afgelopen jaar 77 vesten en truien verkocht. Het bestuur 

raadt aan om voor het opstarten van nieuwe merchandise-acties vooraf de behoefte onder de leden 

te peilen en om hierbij de resultaten van de halfjaarlijkse enquête 2013 - 2014 te gebruiken. 

 

3.2 Ledenbinding 
3.2.1 Compensatie contactverlies 

Alle contactmomenten die op de SPiN-kamer plaatsvonden tijdens het leveren van diensten zoals de 

boekverkoop, de samenvattingenverkoop en het inschrijven voor activiteiten, verschuiven in het 

verenigingsjaar 2013-2014 naar het online domein. Dit contactverlies wordt waar mogelijk 

gecompenseerd door inzet van verschillende middelen. 

 

Door verschillende ontwikkelingen gedurende het afgelopen verenigingsjaar is het bovenstaande 

doel komen te vervallen. Hoewel er ten tijde van het opstellen van het beleidsplan werd verwacht 

dat het contact met de leden aanzienlijk zou verminderen, is deze aanname foutief gebleken. De 

achterliggende gedachtegang worden hieronder toegelicht. 

 

Ten tijde van het opstellen van het beleidsplan was het bestuur van mening dat de boeken- en 

samenvattingenverkoop zorgden voor een waardevol contactmoment met de SPiN-leden. De 

aanname dat een waardevol contactmoment bestaat uit het simpelweg verkopen van een boek of 
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samenvatting is hierbij foutief gebleken. Juist het kleinschalige en persoonlijke contact met de leden 

is wat SPiN open en betrokken maakt.  

Naast de bovengenoemde constatering is de inschrijving voor de activiteiten niet verschoven naar 

het online domein. Dit had tot gevolg dat leden zich naar de SPiN-kamer moesten begeven om zich in 

te schrijven voor activiteiten, waardoor dit contactmoment behouden bleef. 

Tijdens dit bestuursjaar heeft het VIe bestuur zich actief ingezet om leden zich thuis te laten voelen 

op de SPiN-kamer en zoveel mogelijk leden bij SPiN te betrekken. Dit hield in dat leden actief werden 

uitgenodigd op de kamer en dat de inschrijvingen ook op de kamer zelf plaatsvonden. Samen met het 

creëren van de zithoek heeft dit tot een positief effect geleid waardoor leden vaker en langer op de 

kamer te vinden zijn.  

 

Samenvattend zijn er ondanks het wegvallen van het oorspronkelijke doel binnen dit speerpunt een 

aantal positieve resultaten geboekt.  

  1. Themadagen 

Er wordt een nieuwe commissie opgericht, genaamd de Actiecommissie. Deze commissie zet dit jaar 

acht groots georganiseerde themadagen op. Dit houdt in dat deze themadagen gedurende de gehele 

openingstijd van de SPiN-kamer zullen plaatsvinden. 

 

De Actiecommissie is in het begin van dit verenigingsjaar opgericht en bestond uit zes leden. Deze 

commissie heeft gedurende het jaar acht themadagen georganiseerd.  

De themadagen waren dit jaar over het algemeen succesvol. In het begin van het jaar was de 

opkomst lager dan verwacht, wat waarschijnlijk te wijten is aan de planning van de themadagen. Na 

de eerste twee themadagen is er beter rekening gehouden met de collegeplanning waarna het aantal 

bezoekers steeg. De piek lag ondanks de verruimde openingstijden nog altijd in de pauzes. Echter 

bleven leden, mede door de herinrichting van de kamer, langer op de SPiN-kamer zitten. Door de 

oprichting van de Actiecommissie is veel werk uit handen genomen van het bestuur, waardoor zij 

meer tijd had om zich tussen de leden te mengen. De oprichting van de Actiecommissie is het VIe 

bestuur goed bevallen. Het bestuur raadt het VIIe bestuur aan om de Actiecommissie te continueren. 

 

 2. Zichtbaarheid bij tentamens 

Bij iedere jaargang wordt er minimaal één keer langs langs gegaan bij de tentamens om de studenten 

te steunen. Het doel hiervan is om betrokkenheid naar de SPiN-leden te tonen. 

 

Het VIe bestuur is tijdens drie tentamenperiodes langsgegaan om de studenten te steunen. Hierbij is 

elke jaargang een keer aan bod gekomen en is er kauwgom of ranja uitgedeeld. In de derde jaargang 

is het bestuur tevens bij alle drie de domeinen langs gegaan. Deze tentamenacties werden door de 

leden enthousiast ontvangen. Desondanks bleek het voor het bestuur, in verband met de eigen 

tentamenroostering, ingewikkeld om voltallig aanwezig te zijn, terwijl dit door het grote aantal 

tentamenlocaties wel gewenst is. Hierom raadt het bestuur aan om de tentamenacties door te 

zetten en verder uit te breiden, maar om de rol van het bestuur hierbij te herzien. 
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 3. Maandagenda en flyer bij de boekenpakketten 

Om het wegvallen van de directe activiteitenpromotie aan de boekenbalie te ondervangen, wordt er 

een flyer met de boekenpakketten meegestuurd, met daarop een activiteitenoverzicht. Tevens wordt 

er maandelijks een activiteitenoverzicht gemaakt welke wordt verspreid door het Spinozagebouw. 

 

Conform de afspraken gemaakt tijdens de halfjaarlijkse ALV, heeft het VIe bestuur een boekenflyer 

opgesteld. Bij navraag bij de boekenleverancier bleek de optie voor het versturen van fysieke flyers 

bij de boeken niet meer mogelijk te zijn. In de laatste periode is de boekenflyer daarom digitaal 

meegestuurd met de bevestigingsmail van de boekenbestelling. De overige flyers zijn tijdens en ná de 

introductieperiode verspreid onder de SPiN-leden met een specifieke focus op de eerstejaars.  

Doordat de boekenflyer pas laat in het jaar is opgesteld, is deze helaas eenmalig verstuurd. Om deze 

reden is het moeilijk om dit concept op een gedegen manier te evalueren. Daarnaast kan men zich 

afvragen of er met de huidige manier van het meesturen van de boekenflyers het beoogde doel 

wordt bereikt, immers wordt de boekenflyer niet standaard getoond. 

 

Vanaf maart is er een maandagenda gemaakt, welke elke maand, met uitzondering van de 

zomervakantie, is verspreid in het Spinozagebouw. Zoals in het secretarieel halfjaarverslag is 

vermeld, is het bestuur te laat begonnen met het verspreiden van de maandagenda. Echter raadt het 

bestuur aan om deze manier van promotie te continueren en waar mogelijk uit te breiden. Er kan 

bijvoorbeeld worden gekeken naar het printen van de maandagenda in posterformaat of het 

plaatsen van een overzicht op Facebook zodat er per keer meerdere activiteiten kunnen worden 

gepromoot. Daarnaast is het van belang om één bestuurslid aan te stellen welke deze vorm van 

promotie in zijn/haar takenpakket opneemt. 

 

3.2.2 Foto’s bij activiteiten 

Het VIe bestuur maakt bij alle SPiN-activiteiten foto’s en plaatst deze binnen drie werkdagen op de 

website. Daarnaast zal een selectie van deze foto’s op Facebook worden geplaatst. Voor het maken 

van deze foto’s zal een nieuwe camera worden aangeschaft. 

 

Aan het begin van dit verenigingsjaar is er een nieuwe camera aangeschaft. Gedurende het jaar is er 

voor iedere activiteit één bestuurslid verantwoordelijk gesteld voor het maken en online zetten van 

de foto’s. Bij het grootste deel van de activiteiten zijn de foto’s binnen drie werkdagen op de website 

gezet. Helaas bleek dit bij een aantal activiteiten niet haalbaar. Dit was deels te wijten aan 

tijdsgebrek en in een aantal andere gevallen waren technische problemen aan de website de 

oorzaak. De laatstgenoemde problemen zijn inmiddels opgelost en de foto’s kunnen tegenwoordig 

ook worden vergroot en gedownload.  

 

Dit jaar zijn er bij negen activiteiten geen foto’s gemaakt. Bij het S-feest heeft het bestuur het maken 

van foto’s uitbesteed aan Nultweevier. Er is destijds wel via Facebook naar deze foto’s verwezen. Bij 

de overige acht activiteiten zijn om diverse reden geen foto’s gemaakt.  

Het bestuur heeft in de loop van dit jaar besloten geen selectie van de foto’s op Facebook te 
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plaatsen. Dit omdat zij een overmaat aan Facebook-promotie wilde voorkomen. 

 

Op basis van de ervaringen uit het afgelopen jaar zou het bestuur als advies willen meegeven om in 

de aankomende jaren wederom bij alle activiteiten foto’s te maken. Uit de bezoekersaantallen van 

de website is op te maken dat veel leden de fotopagina bezoeken. Het is goed bevallen om hierbij 

een deadline te stellen voor het online plaatsen van deze foto’s. Hoewel een dergelijke deadline 

realistisch gezien niet altijd haalbaar zal zijn, is dit wel een goede stok achter de deur.  

 

3.3 Onderwijs 
3.3.1 Aansluiting van activiteiten op het onderwijsprogramma 

Een betere aansluiting van activiteiten op het onderwijsprogramma zou moeten leiden tot een 

vergrote deelname aan SPiN-activiteiten. Om deze aansluiting te bewerkstelligen, gaat het VIe 

bestuur in overleg met het onderwijsinstituut. Per domein zal er minimaal één activiteit worden 

aangesloten op het onderwijsprogramma en dus qua planning aansluiten op een vak. 

 

Het bleek in het afgelopen jaar lastig om activiteiten te koppelen aan vakken, omdat het bestuur de 

creativiteit en vrijheid van de commissies van groot belang achtte. Uiteindelijk sloten slechts enkele 

activiteiten direct aan op het onderwijsprogramma, hier was echter niet specifiek op geanticipeerd. 

In plaats van het koppelen van activiteiten is er na aanleiding van de halfjaarlijks verslaglegging 

gekozen om de activiteitenpromotie gerichter plaats te laten vinden. Hierbij is er waar mogelijk 

tijdens collegepraatjes rekening gehouden met de aanstaande activiteiten en de te bereiken 

doelgroep. 

3.3.2 Contact met docenten en het onderwijsinstituut 

Docenten worden betrokken bij de organisatie van activiteiten. Er wordt vijf maal per jaar een update 

gestuurd met daarin een overzicht van relevante studiegerelateerde en sociale activiteiten. Wanneer 

activiteiten aansluiten op het onderwijsprogramma zullen desbetreffende docenten persoonlijk 

worden benaderd met het verzoek de activiteit onder de aandacht te brengen bij studenten. Docenten 

worden uitgenodigd voor relevante studiegerelateerde activiteiten. 

 

Halfjaarlijks is er besloten om de algemene activiteitenoverzichten niet naar docenten te sturen. In 

plaats daarvan werden docenten uitgenodigd voor specifieke activiteiten. Dit is éénmaal gebeurd 

vanuit het bestuur zelf en tweemaal vanuit het onderwijsinstituut. Helaas was zowel bij benadering 

vanuit SPiN als vanuit het onderwijsinstituut het animo gering. De enkele docent die reageerde op de 

uitnodiging gaf aan geen interesse te hebben in de activiteit. In september zijn de docenten 

nogmaals vanuit het onderwijsinstituut benaderd. Ditmaal is de ‘Favorieten van...’ onder docenten 

gepromoot middels de docentennieuwsbrief. Doordat de activiteit pas eind september plaatsvindt, 

wordt deze promotiemethode in het aankomende bestuursjaar geëvalueerd.  

 

Commissies hebben gebruik gemaakt van de contacten binnen het onderwijsinstituut met externe 

docenten en andere universiteiten. Zo heeft de Uitwisselingcommissie met behulp van het 
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onderwijsinstituut contact gelegd met de University of Strathclyde in Glasgow. Daarnaast heeft het 

onderwijsinstituut, naar aanleiding van de uitwisseling naar Nederland, in samenwerking met de 

University of Padova een nieuwe psychologieminor opgezet. 

 

Reflecterend op dit beleidspunt moet geconstateerd worden dat het contact met docenten zeker 

voor verbetering vatbaar is. Docenten staan open voor het spreken op activiteiten van SPiN, maar 

hebben weinig tijd en/of belangstelling voor het bezoeken ervan. In overleg met het 

onderwijsinstituut wordt momenteel gekeken hoe activiteiten beter gepland kunnen worden en 

waar de behoeften van de docenten liggen zodat de promotie beter kan worden afgestemd. 

Hiernaast moet vermeld worden dat het contact met het onderwijsinstituut dit jaar goed is verlopen. 

De lijntjes zijn kort en vanuit SPiN zijn er meerdere overleggen en samenwerkingsverbanden met het 

onderwijsinstituut opgestart. Voor het komende jaar adviseren we deze contacten te onderhouden 

en waar kan verder aan te halen.  

3.3.3 Mastergids 

Er wordt een herziene versie van de mastergids opgesteld welke voor het begin van het tweede 

semester gereed is. Deze gids zal ter inzage op de SPiN-kamer en digitaal via de website van SPiN 

beschikbaar worden gesteld. 

 

De mastergids is in samenwerking met de Stichting Studieverenigingen Psychologie in Nederland 

(SSPN) opgesteld. Iedere deelnemende studievereniging heeft het bij haar eigen universiteit 

behorende gedeelte geschreven. SPiN heeft hierbij de rol van coördinerende en aansturende 

vereniging op zich genomen. Het format van de mastergids is door SPiN opgesteld en alle informatie 

is samengevoegd tot een overzichtelijk geheel.  

 

Terugblikkend is dit beleidspunt gedeeltelijk succesvol uitgevoerd. Ondanks het grote animo voor het 

opstellen van de mastergids bleek het aansturen van tien verenigingen een lastige taak. Niet alle 

verenigingen reageerden op verzoeken of hielden zich aan de deadlines. Hierdoor heeft de voltooiing 

van de mastergids niet alleen vertragingen opgelopen, maar is deze ook incompleet; het 

mastergedeelte uit Tilburg ontbreekt nog. De mastergids is momenteel terug te vinden op de SPiN-

website en ligt ter inzage op de SPiN-kamer. Ondanks het ontbreken van één enkel stuk ligt het 

format voor de gids klaar en kan deze in de komende jaren worden voortgezet en eenvoudig worden 

aangevuld.  

3.3.4 Samenwerking masterverenigingen 

De samenwerking met de masterverenigingen wordt verbreed. Er worden ten minste drie activiteiten 

samen met de masterverenigingen georganiseerd. De focus zal hierbij liggen op studiegerelateerde 

activiteiten zoals lezingen, trainingen en excursies.  

 

Zoals tijdens de halfjaarlijkse ALV is aangegeven, is er in de tweede helft van het jaar gekeken naar de 

behoefte van een samenwerking met masterverenigingen, in plaats van naar het te behalen doel. 

Twee masterverenigingen hebben aangegeven open te staan voor een samenwerking, namelijk Halo 
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en B-change. Halo was betrokken bij het organiseren van een gezamenlijke training, maar helaas gaf 

deze vereniging uiteindelijk aan dat een extra activiteit planning-technisch niet meer mogelijk was 

voor hen. 

 

Dit jaar is gebleken dat er animo is voor het organiseren van activiteiten met de masterverenigingen. 

Wanneer komende besturen in de toekomst samenwerkingen met masterverenigingen willen 

realiseren, is het van belang om hierover in het begin van het jaar contact op te nemen, zodat de 

activiteitenplanningen op elkaar kunnen worden afgestemd.  

 

3.4 Extern 
3.4.1 Sponsoring 

In totaal wordt er een sponsorbedrag van 3500 euro geacquireerd. Hiervan zal 3000 euro aan 

hoofdsponsoring en 500 euro aan algemeen sponsorgeld worden opgehaald. Naast de sponsoring in 

de vorm van geld zal er tevens ingezet worden op het binnenhalen van alternatieve vormen van 

sponsoring, zoals goederen, sprekers en kleding.  

 

Het hoofdsponsorbedrag wordt volledig verkregen uit het sponsorcontract met Café van Buren. Het 

algemeen sponsorgeld wordt verkregen middels het aangaan van verschillende samenwerkingen met 

externe partijen. In dit verenigingsjaar is er met behulp van de acquisitiecommissie een totaal van 

436,07 euro aan algemeen sponsorgeld geacquireerd. Hiermee komt het totale sponsorbedrag uit op 

3436,07 euro. Het VIe bestuur raadt toekomstige besturen aan een gelijk bedrag aan algemeen 

sponsorgeld te acquireren, aangezien dit een realistisch, doch uitdagend doel is.  

  1. Tijdig beginnen met werving van sponsoren 

Er wordt dit jaar een tijdige start gemaakt met het benaderen van sponsoren. Concreet houdt dit in 

dat de Acquisitiecommissie in oktober van het verenigingsjaar 2013-2014 zo snel mogelijk van start 

zal gaan met het benaderen van bedrijven. Daarnaast zal deze commissie ter bevordering van de 

professionaliteit en de efficiëntie van de commissieleden dit jaar twee trainingen ontvangen. Voor het 

studiejaar 2014-2015 betekent dit dat de Acquisitiecommissie al in september 2014 wordt opgestart. 

Daarnaast zal deze commissie ter bevordering van de professionaliteit en de efficiëntie van de 

commissieleden dit jaar twee trainingen ontvangen. 

 

De Acquisitiecommissie is in oktober van dit verenigingsjaar direct begonnen met het benaderen van 

bedrijven. Daarbij heeft de commissie in diezelfde maand een training ‘Zakelijk Flirten’ bijgewoond. 

Tijdens deze training hebben de deelnemers geleerd hoe ze zich representatief moeten presenteren 

richting zakelijke partners, hoe ze een gesprek aangaan, hoe ze iemand kunnen overtuigen en hoe ze 

een goede indruk achter kunnen laten. Met behulp van deze training en de inwerking, welke werd 

verzorgd door de Commissaris PR, was de commissie voldoende voorbereid op het vervullen van 

haar taken. Hierom is ervoor gekozen geen tweede training meer te organiseren.  

 

In mei 2014 is het VIe bestuur in samenwerking met de Acquisitiecommissie begonnen met het 
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werven van nieuwe leden. Tot op heden hebben twee leden zich aangemeld welke tijdens de 

zomervakantie al hebben meegedraaid met de oude commissie. Hierdoor is de nieuwe commissie, 

zei het in een kleine samenstelling, begin september van start gegaan. Eind september wordt de 

commissie aangevuld met extra leden waarna zij zo snel mogelijk worden ingewerkt. 

 

Doordat een gedeelte van de commissie al vroeg is opgestart en omdat de ‘oude’ commissie haar 

werkzaamheden tot 1 oktober blijft vervullen, kunnen nieuwe partijen snel worden benaderd.  

  2. Sponsoring specifieke activiteiten 

Er worden sponsoren gezocht voor ten minste twee grote activiteiten, zoals het gala of het congres. 

 

Naast directe financiële sponsoring heeft het VIe bestuur dit jaar ook gezocht naar alternatieve 

vormen van sponsoring. Deze sponsoring is gevonden in de vorm van kortingen op diensten en het 

leveren van ‘goederen’. Zo is dit jaar bijvoorbeeld het gala gesponsord door middel van korting op de 

locatie, is er korting verkregen op de drankjes bij de nieuwjaarsborrel en zijn de truien voor de Skireis 

volledig gesponsord. 

3.4.2 Partners 

  1. Nieuwe en huidige partners uit het werkveld 

Er worden dit studiejaar vier nieuwe samenwerkingen met partners uit het werkveld gerealiseerd. 

Hierbij wordt getracht om in ieder studiedomein (Brein, Gedrag en Persoon) minstens één partner te 

vinden. Daarnaast worden alle lopende contacten met huidige partners actief onderhouden en 

eventueel geïntensiveerd. 

 

In het afgelopen jaar zijn er verschillende samenwerkingen met bedrijven uit de drie studiedomeinen 

gerealiseerd. Deze samenwerkingen omvatten vacatures voor meeloopdagen, stages en 

studiegerelateerde bijbaantjes. De vacatures op de SPiN-website zijn momenteel up-to-date en er is 

een database aangemaakt met daarin alle relevante informatie over de vacatures die in het verleden 

op de website hebben gestaan.  

 

Binnen het domein Gedrag  

Binnen dit domein zijn er samenwerkingen aangegaan met Clooser2, Development Factory en 

September Advies. Deze bedrijven richten zich respectievelijk op cultuurverandering binnen 

organisaties, personeelswerving en -selectie en coaching. De samenwerkingen varieerden van het 

plaatsen van vacatures tot het aanbieden van werkervaringsplekken en leer- werktrajecten. 

 

Binnen het domein Persoon  

Binnen dit domein zijn er samenwerkingen aangegaan met Siza Zorggroep, Karakter en SPRING. Deze 

bedrijven richten zich respectievelijk op het bieden van ondersteuning aan gehandicapten, jeugd- en 

kinderpsychiatrie en angststoornissen. De samenwerkingen varieerden van het aanbieden van 

vacatures voor maatjeswerk tot onderzoeksstages. 
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Binnen het domein Brein 

Binnen dit domein zijn er samenwerkingen aangegaan met het Max Planck Instituut, het Radboud 

Universitair Medisch Centrum voor Mindfullness en de First Language Acquistion groep van de 

Radboud Universiteit. Deze samenwerkingen varieerden van het aanbieden van 

studentassistentschap tot onderzoekstages. 

 

Het VIe bestuur stelde zich ten doel om lopende contacten met huidige partners actief te 

onderhouden. In het afgelopen jaar is er contact opgenomen met alle werkveldpartners waarmee in 

het verleden samenwerkingen zijn afgesloten. In overleg is besloten of en hoe de samenwerking zou 

worden gecontinueerd. Een voorbeeld van een samenwerking die is voortgezet, is die met Pro 

Persona. Dit jaar zijn er meerdere malen maatjes gezocht en is er gesproken over een uitbreiding van 

het locatie-aanbod. 

 

  2. Samenwerking met andere studieverenigingen 

Er worden zes samenwerkingen met andere studieverenigingen aangegaan, waarvan drie met 

masterverenigingen van psychologie. 

 

In december heeft SPiN in samenwerking met de studentendesk van het Rode Kruis een feest 

georganiseerd met als doel geld op te halen voor Serious Request. In februari is er in samenwerking 

met studievereniging BeeVee (Biologie) het SPiN-feest ‘Body and Soul’ georganiseerd. In mei is er in 

samenwerking met alle aan het FOS deelnemende verenigingen het jaarlijks terugkerende S-feest 

georganiseerd. Ondanks dat de organisatie niet altijd vlekkeloos verliep, was dit feest een groot 

succes. Op initiatief van SPiN is er, in samenwerking met de bachelor studieverenigingen FSW, de 

mastervereniging Halo (Gezondheidszorgspsychologie), en de Faculteit Sociale Wetenschappen een 

activiteit (On the Sofa with…) georganiseerd. On the Sofa with Pieter Derks vond in september plaats 

in het kader van het 50-jarige bestaan van de faculteit. Eind september organiseerde SPiN, in 

samenwerking met het SPS-NIP, een excursie naar het Vincent van Gogh instituut. Deze 

samenwerking is goed bevallen. 

 

In totaal zijn er vijf samenwerkingen gerealiseerd, waarvan drie met studieverenigingen. Helaas 

hebben een aantal samenwerkingen geen doorgang kunnen vinden of moesten deze worden 

afgelast, waaronder het Landelijk Psychologie Symposium. Het aantal aanmelding voor deze 

activiteit, georganiseerd met alle aan de SSPN deelnemende studieverenigingen, was dusdanig laag 

dat op het laatste moment is besloten het Symposium af te gelasten. Tevens is er een gezamenlijke 

training met HALO opgezet, helaas kon deze wegens planningstechnische redenen geen doorgang 

vinden. 

 

Over het algemeen bleek het opzetten van een degelijke samenwerking lastiger dan aanvankelijk 

werd aangenomen. Vooral op planningstechnisch gebied zorgde dit voor de nodige uitdagingen, met 

name het vinden van een geschikte datum en de afstemming op andere activiteiten bleek moeilijk. 

Het VIe bestuur is echter nog steeds van mening dat er veel uit deze samenwerkingen te halen valt en 
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dat ze een toevoeging kunnen zijn voor de vereniging. Zij wil wel meegeven om samenwerkingen al 

in het begin van het verenigingsjaar vast te leggen, voor de gehele jaarplanning definitief is. 

3.4.3 Alumni 

Er wordt ten minste één sociale en één studiegerelateerde alumni-activiteit georganiseerd. Daarnaast 

worden de alumni op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen binnen SPiN middels een alumni-

update, welke vier maal per jaar naar de alumni wordt verstuurd. 

 

In het afgelopen halfjaar is er één sociale activiteit voor de alumni georganiseerd. Helaas was het 

animo dusdanig laag, dat het bestuur heeft besloten de activiteit niet door te laten gaan. Naar 

aanleiding van het geringe aantal aanmeldingen heeft het VIe bestuur de alumni meerdere malen 

benaderd en gevraagd naar hun behoeften met betrekking tot de activiteiten. Helaas bleef ook hier 

de respons erg laag, waarop het bestuur heeft besloten om geen tweede alumni-activiteit te 

organiseren.  

 

De alumni hebben in het afgelopen jaar drie nieuwsbrieven ontvangen. Een vierde nieuwsbrief is 

uitgebleven wegens het gebrek aan relevante informatie. Daarnaast zijn de alumni betrokken bij 

enkele win-acties. Via een loting konden zij kaarten winnen voor het congres over de ABC van 

Neuropsychologie en het ‘Jaarcongres organiseren, adviseren en begeleiden’. 

3.5 Commissies  
3.5.1 Functieverdeling 

Met behulp van de kennis van het voorgaande bestuur worden de voorzitters van de commissies 

aangewezen. De overige functies binnen een commissie worden tijdens de eerste 

commissievergadering verdeeld door en tussen de commissieleden. De Commissaris Communicatie zal 

dit jaar slechts verantwoordelijk zijn voor de acquisitie- en promotieaanvragen. In de Acquisitie- en 

Mediacommissie zal ook de Commissaris Communicatie gekozen worden door het bestuur. 

 

Alle commissievoorzitters zijn dit jaar aangewezen door het VIe bestuur, inachtnemende het advies 

van het Ve bestuur. Het VIe bestuur is tevreden over de functieverdelingen en er hebben zich geen 

noemenswaardige problemen voorgedaan. 

 

De functie van Commissaris Communicatie is dit jaar behouden met als doel het versturen van de 

acquisitie- en promotieaanvragen bij één commissielid neer te leggen, dit is goed bevallen. Anders 

dan in de andere commissies, is in de Media- en Acquisitiecommissie de Commissaris Communicatie 

aangewezen door het VIe bestuur. Uit de actieve ledenenquête en de evaluatiemomenten is gebleken 

dat deze commissies tevreden zijn met het concept ‘Commissaris Communicatie’, maar dat er op 

gebied van communicatie tussen commissies nog veel te verbeteren valt.  

Het VIe bestuur raadt aan de functie van Commissaris Communicatie voort te zetten, echter mag 

vanuit het bestuur strenger toezicht worden gehouden op het verloop van de aanvragen. 
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3.5.2 Commissiestructuur 

Voor het studiejaar 2013-2014 zijn er in totaal 52 activiteiten gepland, waarvan 25 studiegerelateerd 

en 27 niet-studiegeraleteerd. Daarnaast zijn er zes reizen, acht themadagen en acht buddy-

activiteiten gepland. 

 

Vanaf 1 oktober 2013 tot 1 oktober 2014 hebben er 23 studiegerelateerde activiteiten, 23 niet-

studiegerelateerde activiteiten, vijf reizen, acht themadagen en zes buddyactiviteiten 

plaatsgevonden. Eén buddyactiviteit heeft vóór 1 oktober plaatsgevonden. Een volledig overzicht van 

alle activiteiten die in het afgelopen zijn georganiseerd, vindt u in bijlage 1 ‘Activiteitenoverzicht’.  

 

In totaal zijn er acht activiteiten minder georganiseerd dan gepland, waaronder de uitwisseling. Voor 

één buddyactiviteit, twee alumni activiteiten, één sociale en één culturele activiteit bleek helaas te 

weinig animo te zijn om de activiteit door te laten gaan. In overleg met de commissies is ervoor 

gekozen om geen alternatieve activiteit te organiseren. Daarnaast is er door een last-minute 

annulering van een spreker een lezing ‘Favorieten van...’ minder georganiseerd. De overige lezingen 

stonden echter al vast en ook hier is in overleg met de commissie besloten om geen alternatief te 

organiseren. Ten slotte is er een training minder georganiseerd. De Training- & Infocommissie is door 

een gebrek aan aanmeldingen later opgestart dan andere commissies. De geplande trainingen zijn 

daardoor opgeschoven in de jaarplanning. In verband met de vollere jaarplanning aan het einde van 

het studiejaar is er besloten om één training minder te organiseren. De uitwisseling zal besproken 

worden bij het kopje ‘Uitwisselingcommissie’ hieronder.  

 

Het VIe bestuur raadt het VIIe kandidaatsbestuur aan om een gelijk aantal of minder activiteiten te 

organiseren. De activiteiten waren tamelijk goed verspreid over het verenigingsjaar. Echter is de 

periode vóór de zomervakantie een drukke tijd voor de studenten en werd de opkomst gedurende 

het jaar lager. Het aantal activiteiten in de tweede helft van het jaar was afgelopen jaar in 

verhouding dan ook te hoog.  

 

  1. Wijzigingen in commissies 

Het VIe bestuur der SPiN stelt wijzigingen voor in de naamgeving van een aantal commissies en wil 

daarnaast een aantal activiteiten bij andere commissies onderbrengen. 

 

De wijzigingen in de naamgeving van de commissies zijn goed bevallen. De naamswijzigingen van de 

‘Werkveldcommissie’, ‘Training- & Infocommissie’, ‘Integratiecommissie’, ‘Socioculturele commissie’ 

en ‘Mediacommissie’ geven een duidelijk beeld van de te organiseren activiteiten van de commissies. 

Tevens is de verdeling van de activiteiten per commissie goed bevallen. De ‘Congres- & 

Debatcommissie’ had voldoende tijd om zowel het debat als het congres te organiseren. De 

‘Lezingcommissie’ had voldoende taken aan het organiseren van de lezingen. De opspliting van de 

‘Internationaliseringscommissie’ in de ‘Uitwisselingcommissie’ en de ‘Buddyprojectcommissie’ is 

eveneens goed bevallen.  
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Actiecommissie  

De Actiecommissie heeft acht succesvolle themadagen georganiseerd. De commissie nam de gehele 

organisatie uit handen van het bestuur, zij konden hierdoor met de leden praten en activiteiten 

promoten. Tijdens de bezoekerspiek in de pauze was dit echter vaak lastig vanwege het hoge aantal 

aanwezige leden.  

 

Padova-uitwisselingcommissie  

De Padova-uitwisselingcommissie heeft in december 2013 een geslaagde uitwisseling georganiseerd 

voor dertien Italiaanse studenten, waar SPiN in juni 2013 op bezoek is geweest. 

 

Buddyprojectcommissie 

De Buddyprojectcommissie heeft in het eerste semester 31 internationale studenten aan 

Nederlandse buddy’s gekoppeld. In het tweede semester waren er 16 koppels. De opkomst variëerde 

per activiteit, maar was helaas lager dan verwacht. Eén activiteit is om deze reden geannuleerd. Het 

project verloopt helaas al meerdere jaren niet optimaal. Echter ziet het VIe bestuur potentie en 

interesse van de leden in het buddyproject.  

 

Het bestuur is met de Buddyprojectcommissie van 2013-2014 en het onderwijsinstituut in overleg 

gegaan. Het VIe bestuur wil aan het VIIe bestuur meegeven dat er goed uitgezocht moet worden 

welke mogelijkheden er zijn voor het buddyproject. In overleg met het VIIe kandidaatsbestuur is 

besloten om in het eerste semester geen nieuwe Buddyprojectcommissie op te starten. 

 

Uitwisselingcommissie 

De Uitwisselingcommissie heeft met behulp van het onderwijsinstituut contact kunnen leggen in 

Glasgow. Dit contact met de Stratclyde University Psychology Society is in februari tot stand 

gekomen. Vanwege het niet synchroon lopen van de jaarroosters was het niet mogelijk om in het 

afgelopen studiejaar een uitwisseling te laten plaatsvinden. In overleg met het contactpersoon in 

Glasgow en het VIIe kandidaatsbestuur is besloten om één deel van de uitwisseling vóór de 

kerstvakantie te organiseren en één deel na de kerstvakantie.  

 

Het blijkt al twee jaar erg moeilijk om een contact te vinden waarmee een uitwisseling georganiseerd 

kan worden. Het vinden van een contact en het organiseren van een uitwisseling binnen één jaar lijkt 

dan ook niet haalbaar. Naar aanleiding van de evaluatie met de Uitwisselingcommissie raadt het VIe 

bestuur aan om de Uitwisselingcommissie per anderhalf jaar te laten lopen. Op deze manier kan het 

eerste halfjaar contact gelegd worden en kan in het daaropvolgende jaar de uitwisseling 

plaatsvinden. De commissie heeft op deze manier de kans om het hele project zelf af te ronden.  

 

Het VIe bestuur der SPiN heeft in het begin van het jaar besloten om niet verder te gaan met het 

uitbrengen van een jaarlijkse almanak en daarmee ook om de Almanakcommissie niet te 

continueren. Wel heeft het VIe bestuur een bedrag gereserveerd voor het uitbrengen van een 

Lustrumalmanak in 2018. Zij raadt komende besturen aan om jaarlijks een gelijk bedrag te 
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reserveren.  

 

Naast de Almanakcommissie heeft het VIe bestuur besloten om ook de Boekencommissie niet te 

continueren. De sociale functie van de Boekencommissie is vanzelfsprekend opgevangen door het VIe 

bestuur zelf. 

3.6 Samenwerkingsoverleggen 
SPiN heeft dit jaar deelgenomen aan verscheidene samenwerkingsoverleggen. Zoals in het beleid 

genoemd, hebben deze overleggen een centrale plek gekregen binnen de vereniging. Hieruit zijn vele 

vruchtbare samenwerkingen ontstaan die zowel de vereniging als haar leden veel te bieden hebben. 

Hieronder zal een overzicht worden gegeven van de in het beleid gestelde doelen, de realisatie 

hiervan en van een aantal ontwikkelingen binnen de samenwerkingsoverleggen.  

 

3.6.1 Facultair Overleg Sociale wetenschappen (FOS) 

SPiN zal op de bijeenkomsten van het FOS vertegenwoordigd worden door twee bestuursleden en een 

actieve bijdrage leveren aan het overleg. Hierbij zullen updates worden gegeven over de stand van 

zaken binnen de vereniging en over de activiteitenplanning. Daarnaast zal dit overleg dienen als 

platform voor samenwerkingsverbanden met de aanwezige studieverenigingen. 

 

Het FOS is in het verenigingsjaar 2013-2014 tien keer bijeengekomen. Binnen het FOS zijn er in 

samenwerking met de andere studieverenigingen binnen de Faculteit der Sociale Wetenschappen 

verschillende projecten opgestart, welke hieronder worden toegelicht.  

 

De Faculteit der Sociale Wetenschappen en daarmee ook SPiN, zal in 2018 verhuizen naar een 

nieuwbouwcomplex op de plek van de huidige Thomas van Aquinostraat. Om tijdig bij het 

beslissingsproces betrokken te worden is er een samenwerkingsverband opgezet tussen de 

studieverenigingen van de Faculteit der Sociale Wetenschappen en de facultaire medezeggenschap. 

Vanuit dit verband is er een visiestuk opgesteld betreffende de toekomstige huisvesting van de 

studieverenigingen, welke is meegenomen door het faculteitsbestuur.  

 

In samenwerking met de bij het FOS aangesloten studieverenigingen en de 

communicatiemedewerkers binnen de Faculteit der Sociale Wetenschappen zijn enkele 

werkveldgerelateerde activiteiten gecentreerd in de ‘Career Week’. De activiteiten die SPiN in deze 

week organiseerde waren de mastervoorlichting en een excursie naar GITP.  

 

Het S-feest is een samenwerkingsverband tussen alle studieverenigingen van de Faculteit der Sociale 

Wetenschappen, georganiseerd vanuit het FOS, met als doel om een feest te organiseren voor alle 

studenten van deze faculteit. Dit feest heeft in mei in de Waalhalla plaatsgevonden en was een groot 

succes.  

 

Voor de toekomstige besturen van de studieverenigingen binnen de Faculteit der Sociale 
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Wetenschappen is er vanuit het FOS een EHBO-cursus geregeld. Deze EHBO-cursus zal naar alle 

waarschijnlijkheid in de tweede helft van 2014 plaatsvinden.  

 

3.6.2 Stichting Studieverenigingen Psychologie Nederland (SSPN) 

SPiN zal bij de overleggen van de SSPN vertegenwoordigd worden door twee bestuursleden en actief 

bijdragen aan discussies en het oplossen van de aangedragen vraagstukken. Daarnaast zal SPiN een 

bijdrage leveren aan het opzetten van het Landelijke Psychologie Symposium, SPiN vervult daarbij de 

rol van penningmeester. 

 

De SSPN-overleg is in het verenigingsjaar 2013-2014 negen keer bijeengekomen. Vanuit deze 

overleggen zijn verschillende samenwerkingen ontstaan, welke hieronder worden toegelicht. 

 

In samenwerking met de SSPN is de mastergids opgesteld (hiervoor verwijzen we u door naar punt 

3.3.3 Mastergids). Negen van de tien studieverenigingen hebben een bijdrage geleverd aan deze 

mastergids. De meest recente versie van de mastergids is inmiddels op de SPiN-website geplaatst en 

ligt ter inzage op de SPiN-kamer. 

 

De SSPN organiseert jaarlijks het Landelijk Psychologie Symposium (LPS). Drie verenigingen, 

waaronder SPiN, hebben de organisatie van dit symposium gecoördineerd. Deze subgroep van de 

SSPN kwam één keer per vier weken bijeen voor bespreking van de vorderingen en aansturing van de 

andere studieverenigingen. Helaas is het symposium vanwege een te geringe belangstelling (slechts 

38 aanmeldingen) afgelast. In de oorspronkelijke planning was er onvoldoende rekening gehouden 

met de eigen activiteiten van de deelnemende verenigingen op en rondom de dag van het 

symposium. Tijdens de overdracht van de SSPN zal er extra aandacht aan het organiseren van het LPS 

worden besteed.  

 

3.6.3 Samenwerkings Overleg Faculteitsverenigingen (SOFv) 

SPiN zal bij de overleggen van het SOFv vertegenwoordigd worden door twee bestuursleden en actief 

bijdragen aan discussies en het oplossen van vraagstukken. Tijdens de overleggen wordt er een 

update gegeven van de aankomende activiteiten en kunnen relevante zaken betreffende SPiN of het 

onderwijs worden besproken. 

 

De SOFv-ALV’s zijn acht keer georganiseerd en zes keer bezocht door SPiN. In het SOFv werd er 

overlegd over bestuurlijke zaken en gaven verenigingen elkaar tips. Daarnaast heeft het SOFv 

verschillende cursussen georganiseerd, waarvan SPiN er drie heeft bijgewoond. 

Ten eerste hebben een bestuurslid en een lid van de Tijdschriftcommissie een Indesign-cursus 

bezocht. Ten tweede heeft de Taskforce Statuten & HR een lezing over statutenwijzigingen 

bijgewoond. Tot slot hebben vier bestuursleden een BHV-cursus gevolgd. 
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3.7 Intern beleid 
3.7.1 Kamerdienst 

Gedurende de officiële openingstijden van de SPiN-kamer zijn er minimaal twee bestuursleden 

aanwezig op de kamer. Van 10.00 tot 12.00 uur en van 14.00 tot 15.00 uur dient de SPiN-kamer een 

kantoorfunctie waarbij het hoofdzakelijke doel het verrichten van bestuurs- en commissiewerk en 

algemene bestuurstaken is. Van 12.00 tot 14.00 uur dient de kamer een sociale functie waarbij het 

bestuur zich hoofdzakelijk zal richten op het contact met de leden. 

 

In de praktijk bleek dat de hierboven beschreven tweedeling van kantoor- en sociale functie niet 

eenvoudig te hanteren was. Het VIe bestuur heeft hierop ingespeeld door een flexibele indeling te 

hanteren. Leden waren in het afgelopen jaar tussen 10.00 en 15.00 uur welkom voor zowel 

commissiewerk als voor ontspanning. Deze tweedeling was goed te ondervangen door de nieuwe 

inrichting van de SPiN-kamer, tevens waren er doorgaans voldoende bestuursleden op de kamer 

aanwezig om deze flexibiliteit uit te oefenen. Alle kamerdiensten werden per twee bestuursleden 

gepland. 

 

3.7.2 Inrichting SPiN-kamer 

Om de sociale functie van de SPiN-kamer beter tot zijn recht te laten komen wil het VIe bestuur der 

SPiN de verenigingskamer herinrichten. 

 

Voor de herinrichting van de SPiN-kamer zijn er dit jaar een bank en tafels aangeschaft. Hiermee 

werd een zithoek gecreëerd die het computergedeelte scheidde van het sociale gedeelte van de 

ruimte. Het VIe bestuur merkte dat dit voor leden een positief effect had op de aantrekkelijkheid van 

de SPiN-kamer en op het gebruik van de kamer in een sociale context. Daarnaast maakten 

commissies regelmatig gebruik van de zithoek om te vergaderen. 

 

3.7.3 Bestuursvergaderingen 

Bestuursvergaderingen zullen één keer per week plaatsvinden met daarbij als uitgangspunt dat alle 

bestuursleden aanwezig zijn. 

 

Het VIe bestuur der SPiN heeft wekelijks vergaderd met het voltallige bestuur, enkele 

uitzonderingsgevallen daargelaten. 

 

3.7.4 Coaching 

Ieder bestuurslid wordt begeleid door een eigen coach. 

 

Ieder bestuurslid heeft regelmatig coachgesprekken met zijn of haar coach gehad, waarbij de 

frequentie in samenspraak met de coach werd bepaald.  

 

3.7.5 Buddysysteem 

Ieder bestuurslid heeft een buddy. 
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Doordat bestuursleden dagelijks aanwezig waren op de SPiN-kamer en er veel samenwerking 

plaatsvond met betrekking tot verschillende projecten en taken, werden buddy-updates als minder 

noodzakelijk geacht. De bestuursleden wisten door de intensieve samenwerking vaak al waar zijn of 

haar buddy zich mee bezighield.  

 

3.7.6 Feedbackrondes 

Omdat interne cohesie van belang is voor een goed functionerend bestuur, plant de voorzitter een 

aantal keer per jaar feedbackrondes in. 

 

Dit jaar hebben er vier feedbackrondes plaatsgevonden. De feedbackrondes zijn goed bevallen en het 

bestuur is van mening dat deze goed waren voor de interne cohesie. 

 

3.7.7 Sociale functie 

Ondanks dat dit niet vernoemd wordt in het beleid, wordt hieronder gereflecteerd op het wegvallen 

van de ‘sociale functie’ die de Boekencommissie naar de leden toe vervulde en de rol die het bestuur 

dit jaar speelde in het opvangen hiervan. 

 

Met het wegvallen van de Boekencommissie heeft het VIe het bestuur de ‘sociale functie’ hiervan 

overgenomen. Door het actief benaderen van leden, hen uit te nodigen voor een kop koffie of thee 

en hen persoonlijk in te schrijven werd deze functie opgevangen. Een open en actieve houding van 

het bestuur naar de leden toe zorgde voor een openhartige sfeer op de kamer. Leden reageerden 

hier positief op en bezochten de SPiN-kamer vaker en langer. 
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4. Overige zaken 
 

4.1 Statuten en HR 
Al meerdere jaren werd er gesproken over het wijzigen van de statuten en het huishoudelijk  

reglement van SPiN. In haar zesjarige bestaan is SPiN onderhevig geweest aan veel interne  

veranderingen, welke vervolgens weer vroegen om veranderingen in juist die ‘stukken’ die de 

fundering van onze vereniging vormen. Om na al die jaren praten over het wijzigen van deze 

grondregels daad bij woord te voegen, heeft het VIe bestuur der SPiN besloten om de ‘Taskforce 

statuten & huishoudelijk reglement’ in te stellen. Bij het instellen van en het zoeken naar leden voor 

deze Taskforce is er gezocht naar een degelijke balans tussen huidige bestuursleden, 

(commissie)leden en externe betrokkenen, waarna de Taskforce in februari is opgestart.  

De stukken zijn op drie achtereenvolgende algemene ledenvergaderingen door de Taskforce 

gepresenteerd. Op 25 juni zijn de nieuwe statuten en het huishoudelijk reglement door de ALV 

ingestemd, waarna de statuten de notaris zijn gepasseerd en de wijzigingen officieel zijn 

doorgevoerd. Met het passeren van de statuten is ook het nieuwe huishoudelijk reglement officieel 

vastgesteld. Het bestuur stelt voor de statuten en het HR niet onnodig vaak aan te passen, daar het 

een grote som geld kost.  

 

4.2 Contributie en betalingsvoorwaarden 

Het VIe bestuur heeft in het afgelopen jaar een probleem ondervonden met de toetsing voor de 

bestuursbeurzen. Dit heeft ze voorgelegd op de SSPN waarna besloten is tot het opstellen van 

contributie- en betalingsvoorwaarden. Deze zijn samengesteld om bepaalde rechten en plichten 

verbonden aan het SPiN-lidmaatschap te verduidelijken en concretiseren, alsmede om het probleem 

met de toetsing te verhelpen. De statuten, waarop deze voorwaarden zijn gebaseerd, zijn namelijk 

slecht inzichtelijk voor leden terwijl de contributie- en betalingsvoorwaarden aankomende leden 

inzicht geeft in bepaalde rechten en plichten. Na het opstellen van de voorwaarden zijn deze in een 

ALV-stuk gepresenteerd en ingestemd op de algemene ledenvergadering van 24-02-2014. De 

contributie- en betalingsvoorwaarden zijn op de website geplaatst en in overleg met de webmasters 

is er een (verplichte) bevestiging toegevoegd waarbij aanstaande leden moeten aangeven hiermee 

akkoord te gaan.  

 

4.3 Bestuursbijbel 
Tijdens een van de SSPN-bijeenkomsten en op de heidag van 18-03-2014 kwam het opzetten van één 

continuerende overdrachtsdocument ter sprake. Naar aanleiding hiervan is het VIe bestuur gestart 

met het opstellen van deze ‘bestuursbijbel’. Het doel hiervan is om een overzicht te creëren van alle 

zaken die SPiN vormen en in de afgelopen jaren hebben gevormd. Dit document zal naast de 

algemene bestuursdraaiboeken worden opgesteld en hierbij meer diepgang bieden aan aankomende 

besturen. Op deze manier kan er op een snelle en overzichtelijke manier inzicht worden geboden in 

de geschiedenis van SPiN maar ook in welke overwegingen ten grondslag liggen aan bepaalde 

besluiten.  
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De bestuursbijbel wordt opgesteld in samenwerking met alle oud-besturen der SPiN. Zij schrijven 

over hun ervaringen en belangrijkste ontwikkelingen uit hun bestuursjaar. Het VIe bestuur neemt 

hierbij een coördinerende rol op zich. 

 

4.4 Pinautomaat 
Het VIe bestuur stelde gedurende de eerste helft van het bestuursjaar een aantal verbeterpunten vast 

met betrekking tot het betalen voor activiteiten. Naar aanleiding hiervan is het ALV-stuk ‘elektronisch 

betalen’ opgesteld. In dit stuk werd de aanschaf van een pinautomaat besproken. Het stuk is 

gepresenteerd en ingestemd op de ALV van 24-02-2014. De pinautomaat is hierna aangeschaft en 

geïnstalleerd. Het VIe bestuur is van mening dat de pinautomaat zorgt voor een verhoogd 

betaalgemak en een verkleind financieel risico, waarmee de in het ALV-stuk beschreven doelen 

worden behaald.  
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5. Nawoord 
 
 

Geachte algemene ledenvergadering,  
 
Zojuist heeft u het secretarieel jaarverslag van het VIe bestuur der Studievereniging Psychologie in 
Nijmegen gelezen. Dit document diende tot doel het evalueren van het door het VIe bestuur 
opgestelde en het door de ALV ingestemde beleid. Alle gebeurtenissen, ontwikkelingen en de 
verwezenlijking van het beleid in het VIe verenigingsjaar staan hierin beschreven.  
 
Wij hebben ons dit jaar als bestuur met hart en ziel mogen inzetten om de vereniging draaiende te 
houden, uitdagingen aan te gaan en ontwikkelingen door te voeren. Met de inzet van alle actieve 
leden en de steun en het vertrouwen vanuit de ALV, hebben wij een prachtig jaar mogen beleven en 
ons ten volste in mogen zetten om de in het beleid gestelde doelen te behalen.  
Wij zijn ontzettend trots op onze actieve leden, op de vereniging en op alles wat wij dit jaar voor SPiN 
hebben mogen betekenen.  
 
Terugkijkend op het afgelopen jaar kunnen we stellen dat we als bestuur veel hebben meegemaakt. 
Dit jaar is een aaneenschakeling geweest van kostbare ervaringen en herinneringen, die niemand ons 
meer kan afpakken. Daarnaast heeft dit jaar een belangrijke rol gespeeld in de ontwikkeling voor ons 
als team. We zijn in het begin van het jaar als zeven ‘vreemden’ bij elkaar gezet en hebben samen 
veel mooie momenten beleefd en veel steun aan elkaar gehad tijdens de zwaardere periodes in dit 
bestuursjaar. Nu, aan het einde van ons bestuursjaar, eindigen we met z’n zevenen als een hecht 
team, waarin vriendschappen zijn gesloten die nog lang zullen blijven voortbestaan. 
 
Wij blikken met genoegen terug op het afgelopen jaar. We zijn ontzettend dankbaar voor de kansen 
die we hebben gekregen om ons op een dergelijke manier in te zetten voor deze vereniging. Het 
heeft ons gebracht tot waar we nu staan en we kunnen dan ook met gepaste trots terugkijken op wat 
wij dit jaar met z’n allen hebben bereikt. Zowel voor de vereniging als op persoonlijk gebied.  
 
We willen nogmaals alle actieve leden hartelijk bedanken voor hun inzet. Met hun enthousiasme, 
doorzettingsvermogen en gezelligheid hebben zij een belangrijke rol gespeeld in de ervaringen die 
wij hebben opgedaan maar ook vooral in de mooie herinneringen aan dit jaar.  
 
Hoewel het ons zwaar valt dit jaar af te sluiten en achter ons te laten, hebben we ontzettend veel 
vertrouwen in een nieuw zevenkoppig bestuur. We wensen hen veel plezier en succes met het 
fantastische jaar dat hen te wachten staat.  
 
Met vriendelijke groet,  
Namens het VIe bestuur de Studievereniging Psychologie in Nijmegen, 
 
Fenna Dekkers 
Ilse Baijens 
Bas Romeijn 
Rinske Knoest 
Chris van Heijster 
Jeroen Weerwag 
Marjam Bahari 
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Bijlage 1. Activiteitenoverzicht 
 

Datum   Activiteit     Deelnemers 

September 

23 september:   Buddyproject pannenkoeken eten  38 deelnemers 

Oktober 

1 oktober:   Beleids-ALV     34 deelnemers 

2 oktober:   Constitutieborrel VIe bestuur   Onbekend 

15 oktober:   Begrotings-ALV     41 deelnemers 

16 oktober:   SPiN-feest Suit up    271 leden, 295 niet-leden 

November 

11 november:   Themadag Knotsknettergekke kleurendag 100 deelnemers 

12 november:   Commissiebattle     85 actieve leden 

13 november:   Buddyproject schaatsen   16 SPiN, 6 internationaal 

20 november:   SPiN-feest Woodstock    316 leden, 314 niet-leden 

25 november:   Lezing Jeugdculturen    20 deelnemers 

26 november:   Training Zakelijk Flirten    22 deelnemers 

December 

3 december:   Buddyproject Sinterklaas   16 SPiN, 4 internationaal 

5 december:   Themadag Sinterklaas    Onbekend (40 schoentjes) 

10 december:   Dropping     96 deelnemers  

11 december:   Lezing Schizofrenie    106 deelnemers 

11-15 december:  Uitwisseling Padova    13 internationaal, 10 NL 

17 december:   SPiN-feest Serious Request   112 leden, 117 niet-leden 

Januari 

7 januari:   Nieuwjaarsborrel actieve leden   82 deelnemers 

8 januari:   Docent-student lunch    36 deelnemers 

9 januari:   Bowlen      75 deelnemers 

14 januari:   Gala      245 deelnemers 

15 januari:   Lezing Eetgedrag    56 deelnemers 

16 januari:   Buddyproject internationale eetavond  9 SPiN, 4 internationaal 

31 januari:   Alumni koffieproeverij    Geannuleerd 

Februari 

3 februari:   Excursie Pompekliniek    26 deelnemers 

7-16 februari   Skireis      37 deelnemers 

11 februari:  Debat      15 deelnemers 

12 februari:  SPiN-feest Dare 2 Date    351 leden, 356 niet-leden 

18 februari:   Themadag Soeperdoeperdinsdag  132 deelnemers 

19 februari:   Lezing Medicinale cannabis   44 deelnemers  

20-24 februari:  Stedentrip Londen    48 deelnemers 
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24 februari:  ALV      32 deelnemers 

25 februari:   Training Time Management   17 deelnemers 

Maart 

11 maart:   Mastervoorlichting    56 deelnemers 

12 maart:   Psypop      Onbekend 

13 maart:   Excursie GITP     13 deelnemers 

14 maart:  Ouderdag     86 deelnemers 

17 maart:   Lezing Clientgerichte Psychotherapie  44 deelnemers   

18 maart:   Themadag Duitse Dag    211 deelnemers 

18 maart:   Buddyproject Meet & Eat   14 deelnemers 

18 maart:   Heidag SPiN     18 deelnemers 

19 maart:   SPiN-feest Colour Blocking   198 leden, 239 niet-leden 

21-23 maart:  Actieve-Ledenweekend    87 deelnemers 

25-26 maart:   Experience Your Future    97 deelnemers 

26 maart:   Commissiebattle shotjesborrel   30 deelnemers 

April 

15 april:  Themadag Ragweek tostidag    230 deelnemers 

15 april:   Buddyproject Pasen    17 deelnemers 

17 april:   ALV      Onbekend 

18-25 april:  Studiereis Tallinn & Helsinki   29 deelnemers 

22 april:  Lezing Rechtszaalpsychologie   63 deelnemers 

23 april:   SPiN-feest SPiN goes USA   110 leden, 118 niet-leden 

25 april:   Excursie Amarum    33 deelnemers 

Mei 

6 mei:    Training Presenteren    12 deelnemers 

7 mei:    Therapieëndag      31 deelnemers 

7 mei:    Kroegentocht actieve leden   35 deelnemers 

8 mei:    Tapdance workshop    Geannuleerd 

9-11 mei:   Batavierenrace     25 deelnemers 

12 mei:   ALV      25 deelnemers 

13 mei:   Congres     30 deelnemers 

14 mei:   SPiN-feest Happier by the hour   169 leden, 84 niet-leden 

16 mei:   Buddyproject stedentrip Utrecht  Geannuleerd 

16 mei:   Landelijk Psychologie Symposium  Geannuleerd 

19 mei:   Training Creatief denken   13 deelnemers 

20 mei:   Themadag Snoeperdoeperdinsdag   172 deelnemers 

23-24 mei:  Liftwedstrijd Gent    18 deelnemers 

27 mei:   S-feest      763 deelnemers 

Juni 

2 juni:    Excursie zorgboerderij Hoge Born  9 deelnemers 

3 juni:    Themadag Tentamenstress   112 deelnemers 
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3 juni:    Diësviering SPiN    100 deelnemers 

10 juni:   Lezing Alcoholverslaving   16 deelnemers 

17 juni:   Buddyactiviteit Picknick    15 deelnemers 

17 juni:   Casino-night     Geannuleerd 

18 juni:   Sushi-workshop    20 deelnemers 

19 juni:   SPiN-feest Pirate Bay    133 leden, 70 niet-leden 

23 juni:   Training Solliciteren     Geannuleerd 

24 juni:   Commissiebattleborrel    30 deelnemers 

25 juni:   ALV       29 deelnemers 

Juli 

10 juli:    Taalcursusactiviteit     49 deelnemers   

September 

9 september:  Themadag Gelukkig nieuwe collegejaar  300 deelnemers 

10 september:  SPiN-feest Glow at the start   283 leden, 273 niet-leden 

17 september:   Bedrijvendag     77 deelnemers 

18 september:  Beachdag     45 deelnemers 

24 september:   Excursie Vincent van Gogh instituut  25 deelnemers 

24 september:   Training Gebarentaal    16 deelnemers  

25 september:   Lustrumactiviteit FSW On the Sofa  Onbekend 

29 september:  ‘Favorieten van’     Onbekend 

17-19 oktober:   Eerstejaarsweekend     Onbekend 

30 september:   ALV      Onbekend 
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Bijlage 2. Resultaten Halfjaarlijkse Enquête 2013-2014 
 

1. Deelnemers 
In de onderstaande tabel zijn de gegevens van de deelnemers aan de enquête weergegeven. In totaal 

hebben 369 deelnemers de enquête ingevuld. Het grootste gedeelte van de deelnemers is vrouwelijk 

(79,9%), eerstejaars student (39,0%), twintig jaar oud (28,6%), heeft een Nederlandse nationaliteit 

(79,1%), studeert psychologie (98,7%), is SPiN-lid (95,4%) en is geen actief-lid bij SPiN (79,9%).  

 

Gegevens 

student 

 Count % 

Geslacht Vrouw 295 79,9% 

 Man 63 17,1% 

 Niet ingevuld 11 3,0% 

Ik ben ... jaars 

student 

1e 144 39,0% 

 2e 125 33,9% 

 3e 77 20,9% 

 4e 17 4,6% 

 5+ 5 1,4% 

 Niet ingevuld 1 0,2% 

Leeftijd 17 2 0,5% 

 18 42 11,4% 

 19 82 22,2% 

 20 106 28,6% 

 21 57 15,4% 

 22 32 8,7% 

 23 22 6,0% 

 24 8 2,2% 

 25 8 2,2% 

 26 2 0,5% 

 29 1 0,3% 

 30 1 0,3% 

 48 1 0,3% 

 Niet ingevuld 5 1,4% 

Nationaliteit  Nederlands 292 79,1% 

 Duits 73 19,8% 

 Niet ingevuld 4 1,1% 

Studie Psychologie 364 98,7% 

 Niet ingevuld 3 0,8% 

 Anders 2 0,5% 
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SPiN-lid Ja 352 95,4% 

 Nee 15 4,1% 

 Niet ingevuld 2 0,5% 

Actief-lid Nee 295 80,0% 

 Ja 57 15,4% 

 Geweest 14 3,8% 

 Niet ingevuld 3 0,8% 

 

2. Resultaten gesloten vragen 
Belangrijkste verdiensten SPiN 

Het valt op dat studieboeken met korting gezien wordt als de belangrijkste verdienste van SPiN 

(83,5%) met daarop volgend feesten en sociale activiteiten (64,8%), studiegerelateerde activiteiten 

(52,6%) en werkveldgerelateerde activiteiten (33,1%). Vacatures (2,7%) en bijles (2,2%) worden 

relatief gezien weinig genoemd als belangrijkste verdiensten van SPiN. 

 

Wat is/zijn voor jou de belangrijkste verdienste(n) 

van SPiN? (meerdere antwoorden mogelijk)  

Count % 

Studieboeken met korting 308 83,5% 

Feesten en sociale activiteiten 239 64,8% 

Studiegerelateerde activiteiten 194 52,6% 

Werkveldgerelateerde activiteiten 122 33,1% 

Kennismaking met andere studenten 64 17,3% 

Informatie, vragen en klachten over het onderwijs 39 10,6% 

Vacatures 10 2,7% 

Bijles 8 2,2% 

Anders 6 1,6% 

 

Deelname activiteiten 

34,4% van de deelnemers gaf aan van plan te zijn het SPiN-feest: Colour Blocking te bezoeken. Hierna 

waren de themadagen (18,7%), Experience Your Future (16,5%) Therapieëndag (11,4%) en 

Bedrijvendag (9,5%) de populairste activiteiten om eventueel te bezoeken.  

 

Ik ben van plan om deel te 

nemen aan de volgende 

activiteiten:  

 Count % 

Ouderdag Nee 323 87,5% 

 Ja, ik denk van wel 20 5,4% 

 Ik weet het nog niet/misschien 15 4,1% 

 Niet ingevuld 11 3,0% 

Experience Your Future Nee 200 54,2% 
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 Ik weet het nog niet/misschien 98 26,6% 

 Ja, ik denk van wel 61 16,5% 

 Niet ingevuld 10 2,7% 

SPiN-feest: Colour Blocking Nee 168 45,6% 

 Ja, ik denk van wel 127 34,4% 

 Ik weet het nog niet/misschien 65 17,6% 

 Niet ingevuld 9 2,4% 

Themadagen Nee 182 49,4% 

 Ik weet het nog niet/misschien 109 29,5% 

 Ja, ik denk van wel 69 18,7% 

 Niet ingevuld 9 2,4% 

Studiereis Nee 336 91,1% 

 Ik weet het nog niet/misschien 20 5,4% 

 Niet ingevuld 7 1,9% 

 Ja, ik denk van wel 6 1,6% 

Therapieëndag Nee 171 46,3% 

 Ik weet het nog niet/misschien 151 40,9% 

 Ja, ik denk van wel 42 11,4% 

 Niet ingevuld 5 1,4% 

Congres Nee 208 56,4% 

 Ik weet het nog niet/misschien 145 39,3% 

 Ja, ik denk van wel 10 2,7% 

 Niet ingevuld 6 1,6% 

Uitwisseling Nee 256 69,4% 

 Ik weet het nog niet/misschien 88 23,8% 

 Ja, ik denk van wel 14 3,8% 

 Niet ingevuld 11 3,0% 

Bedrijvendag Nee 180 48,8% 

 Ik weet het nog niet/misschien 146 39,6% 

 Ja, ik denk van wel 35 9,5% 

 Niet ingevuld 8 2,1% 

 

Ideeën activiteiten 

Er zijn hier vooral ideeën gegeven voor mogelijke studiegerelateerde activiteiten (27,4%). De ideeën 

zijn te vinden in de hoofdstuk waar de resultaten van de open vragen worden besproken. 

 

Wat zou jij een leuk/idee thema 

vinden voor een lezing, excursie, 

sociale activiteit of andere 

activiteiten van SPiN?  

Count % 
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Niet ingevuld 205 55,5% 

Idee studiegerelateerde activiteit 101 27,4% 

Idee sociale activiteit 41 11,1% 

Idee overig 22 6,0% 

 

Communicatie activiteiten 

De respondenten gaven aan dat ze vooral door middel van Facebook op de hoogte worden gehouden 

van de aankomende activiteiten van SPiN (77,5%). Daarop volgen collegepraatjes (65.3%), Blackboard 

(40,4%), de nieuwsbrief (35,0%), flyers (36,6%) en posters (32,2%).  

 

Op welke manier word jij op de 

hoogte gebracht van de SPiN-

activiteiten? (meerdere 

antwoorden mogelijk)  

Count % 

Facebook 286 77,5% 

Collegepraatje 241 65,3% 

Blackboard 149 40,4% 

Flyers 134 36,3% 

Nieuwsbrief 129 35,0% 

Posters 119 32,2% 

Website 83 22,5% 

Bordjes in DE café 22 6,0% 

Twitter 0 0,0% 

 

Respondenten gaven aan het liefst via Facebook (73,4%) op de hoogte te worden gesteld van de 

aankomende SPiN-activiteiten. Daarop volgen collegepraatjes (32,8%) en Blackboard (32,2%).  

 

Op welke manier word je het 

liefst op de hoogte gebracht van 

SPiN-activiteiten? (meerdere 

antwoorden mogelijk) 

Count % 

Facebook 271 73,4% 

Collegepraatje 121 32,8% 

Blackboard 119 32,2% 

Posters 73 19,8% 

Website 64 17,3% 

Nieuwsbrief 63 17,1% 

Flyers 49 13,3% 

Bordjes in DE café 16 4,3% 

Twitter 2 0,5% 
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SPiN-website 

De website wordt voornamelijk gebruikt om boeken te bestellen (83,7%). De website wordt in 

mindere mate gebruikt voor de resterende mogelijkheden zoals het bekijken van de 

activiteitenagenda (27,1%) en het bekijken van foto’s (22,2%). 

 

Welke van de volgende mogelijkheden van de 

SPiN-website, gebruik je? (meerdere antwoorden 

mogelijk) 

Count % 

Boeken bestellen 309 83,7% 

Activiteitenagenda bekijken 100 27,1% 

Foto bekijken 82 22,2% 

Informatie over de SPiN-korting 52 14,1% 

Ik gebruik de SPiN-website niet 43 11,7% 

Informatie zoeken over SPiN 42 11,4% 

Vacatures bekijken 15 4,1% 

Digitale Hersenspinsels bekijken 5 1,4% 

 

Bijles 

Uit de enquête bleek dat 12,5% van de respondenten aangaf interesse te hebben in het geven van 

bijles, terwijl 8,1% van de respondenten graag bijles zou krijgen. Het grootste gedeelte van de 

respondenten heeft echter aangegeven geen bijles te willen geven of krijgen (76,7%). 

 

Bij SPiN wordt er bijles gegeven voor en door 

studenten. Zou je bijles willen geven/krijgen 

aan/van andere studenten?  

Count % 

Ik wil geen bijles krijgen of geven 283 76,7% 

Ik wil bijles geven 46 12,5% 

Ik wil bijles krijgen 30 8,1% 

Niet ingevuld 10 2,7% 

 

Tweedehands boeken 

Van de respondenten gaf 26,6% aan tweedehands studieboeken te kopen, 10,0% gaf aan 

tweedehands studieboeken te verkopen en 22,8% gaf aan tweedehands studieboeken te kopen én te 

verkopen. 

 

Koop of verkoop je wel eens tweedehands 

studieboeken?  

Count % 

Nee, ik koop of verkoop geen tweedehands 

studieboeken 

150 40,6% 

Ja, ik koop tweedehands studieboeken 98 26,6% 
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Ja, ik koop en verkoop tweedehands studieboeken 84 22,8% 

Ja, ik verkoop tweedehands studieboeken  37 10,0% 

 

Een opvallend hoog percentage van de respondenten gaf aan behoefte te hebben aan een 

tweedehands boekenverkoop vanuit SPiN (66,7%).  

 

Heb je behoefte aan een tweedehands 

boekenverkoop vanuit SPiN?  

Count % 

Ja 246 66,7% 

Nee, ik gebruik een ander medium 62 16,8% 

Nee, ik (ver)koop geen tweedehands studieboeken 58 15,7% 

Niet ingevuld 3 0,8% 

 

 SPiN-bestuur 

Uit de resultaten bleek dat 43,9% van de respondenten weet wie er zitting hebben in het bestuur van 

SPiN en vindt hen toegankelijk. Een klein gedeelte van de respondenten weet wie in het bestuur 

zitten en vindt hen niet toegankelijk (3,5%). 23,6% van de respondenten gaf aan niet te weten wie er 

zitting hebben in het bestuur, maar wel SPiN-activiteiten te bezoeken. De overige 27,1% gaf aan niet 

te weten wie er zitting hebben in het bestuur en ook geen SPiN-activiteiten te bezoeken.  

 

Weet je wie er zitting heeft in het SPiN-bestuur 

en vind je hen toegankelijk? 

Count % 

Ik weet wie er in het bestuur zitten en vind hen 

wel toegankelijk 

162 43,9% 

Ik weet niet wie er in het bestuur zitten en bezoek 

geen SPiN-activiteiten 

100 27,1% 

Ik weet niet wie er in het bestuur zitten maar 

bezoek wel SPiN-activiteiten  

87 23,6% 

Ik weet wie er in het bestuur zitten en vind hen 

niet toegankelijk  

13 3,5% 

Niet ingevuld 7 1,9% 

 

SPiN-kamer 

Een groot deel van de respondenten geeft aan dat zij zich welkom voelen op de SPiN-kamer (76,2%). 

20,1% van de respondenten geeft aan zich niet welkom te voelen op de SPiN-kamer.  

 

Voel je je welkom op de SPiN-kamer? Count % 

Ja 281 76,2% 

Nee, want ... 74 20,1% 

Niet ingevuld 14 3,7% 
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Uit de resultaten bleek dat respondenten voornamelijk naar de SPiN-kamer komen om zich in te 

schrijven voor activiteiten (63,4%) of voor het stellen van vragen (44,4%).  

 

Waarvoor kom je naar de SPiN-kamer toe? 

(meerdere antwoorden mogelijk) 

Count % 

Inschrijven 234 63,4% 

Vragen stellen 164 44,4% 

Themadagen bezoeken 88 23,8% 

Gezelligheid opzoeken 48 13,0% 

Nog nooit geweest 42 11,4% 

Anders 11 3,0% 

 

Betalingsmogelijkheden 

71,3% van de respondenten gaf aan gebruik te willen maken van iDEAL om voor SPiN-activiteiten te 

betalen. Daarnaast gaf 68.8% aan graag de mogelijkheid te hebben om te pinnen, 60,4% wil gebruik 

maken van contante betaling.  

 

Van welke betalingsmogelijkheden zou je graag 

gebruik willen maken voor activiteiten van SPiN? 

(meerdere antwoorden mogelijk) 

Count % 

iDEAL 262 71,3% 

Pinautomaat 254 68,8% 

Contant 223 60,4% 

Niet ingevuld 6 1,6% 

 

Merchandise 

Meer dan de helft van de respondenten geeft aan geen interesse te hebben in SPiN-merchandise 

(57,5%). Truien (27,4%) en vesten (19,5%) worden het meest genoemd als potentiële aankoop.  

 

SPiN verkoopt op dit moment truien, vesten, 

tasjes, mokken en almanakken. Welke 

merchandise zou jij kopen? (meerdere 

antwoorden mogelijk) 

Count % 

Geen interesse 213 57,5% 

Trui 101 27,4% 

Vest 72 19,5% 

Mok 32 8,7% 

Almanak 11 3,0% 

Tas 11 3,0% 
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3. Resultaten open vragen 
Associaties met SPiN 

Uit de resultaten van de enquête blijkt dat SPiN geassocieerd wordt met vele onderwerpen. De 

onderwerpen die het meest genoemd werden, zijn de volgende: SPiN-feesten (36,3%), activiteiten 

(23,6%), boeken (21,7%), studievereniging (19,0%), gezelligheid (11,9%) en blauw (10,3%) 

 

In de onderstaande tabel zijn alle genoemde associaties met SPiN te vinden. 

 

Wat is het eerste wat bij je 

opkomt als je aan SPiN 

denkt? (meerdere antwoorden 

mogelijk)  

Count % 

SPiN-feesten 134 36,3% 

Activiteiten 87 23,6% 

Boeken 80 21,7% 

Studievereniging 70 19,0% 

Gezelligheid 44 11,9% 

Blauw 38 10,3% 

Psychologie 27 7,3% 

Lezingen 23 6,2% 

SPiN-kamer 14 3,8% 

Commissies 9 2,4% 

Excursies 7 1,9% 

SPiN-truien 7 1,9% 

Chris 5 1,4% 

Gratis spullen 3 0,8% 

SPiN-korting 3 0,8% 

Uitnodigingen 3 0,8% 

Collegepraatjes 2 0,5% 

Themadagen 2 0,5% 

Vacatures 1 0,3% 

 

Ideeën voor activiteiten  

Ideeën voor sociale activiteiten die zijn aangedragen omvatten onder andere: een grote 

kroegentocht, extra feesten, strandfeesten, een moordspel, activiteiten voor eenzelfde jaarlaag, 

carnavalsactiviteit, meer weekenden, spooktocht.  

 

Ideeën voor studiegerelateerde activiteiten die zijn aangedragen omvatten onder andere: vaker een 

excursie naar de Pompekliniek, een excursie naar het museum, over de geschiedenis van de 

psychologie in Gent, meeloopdagen met psychologen. Daarnaast zijn er verschillende onderwerpen 
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genoemd voor lezingen zoals: studie ontwijkend gedrag, politie psychologie, eetstoornissen en 

ervaringsverhalen.  

 

SPiN-kamer 

Waarom voel je je niet welkom op de SPiN-kamer? 

De meest genoemde antwoorden omvatten: er is weinig plek, ik ken niemand, er zijn altijd veel 

actieve leden aanwezig, er hangt altijd een kliekje, ik heb geen behoefte.  

Wat kan SPiN doen om de verenigingskamer aantrekkelijker te maken? 

De meest genoemde antwoorden omvatten: grotere kamer, mooiere decoratie, meer zitplaatsen, 

meer opruimen, meer kleur, meer openstaan voor niet-actieve leden, de SPiN-kamer is goed en 

gezellig zo.  

Merchandise 

Waarom heb je geen merchandise gekocht? 

De meest genoemde redenen zijn: geen interesse of behoefte, geen geld, weinig affiniteit met SPiN, 

ik wist niet dat er merchandise verkocht werd.  

Wat voor soort merchandise zou je willen zien bij SPiN? 

Mogelijkheden voor merchandise die worden genoemd zijn: notitieblok, pennen, agenda, paraplu, 

zadelhoes, zonnebril, T-shirt. 

 

Overige zaken 

Heb je nog opmerkingen over SPiN? 

Er worden meerdere complimenten gegeven, SPiN is leuk, toegankelijk, de kamerindeling is gezellig 

en SPiN organiseert veel interessante activiteiten. Als verbeterpunten wordt meegegeven om na te 

denken over tweedehands boeken verkoop, het maken van een verkooppunt voor boeken op de 

SPiN-kamer en om over te stappen op een ander bewijs van lidmaatschap. 

 


