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2. Voorwoord 

 
Geachte ALV, 
 
Voor u ligt het externe beleidsplan van het IVe bestuur der Studievereniging van Psychologie 
in Nijmegen, ook wel SPiN genoemd. Dit beleidsplan is een aanvulling op het al op 3 oktober 
2011 gepresenteerde en ingestemde algemene beleid en behandelt het externe aspect van 
de vereniging.  
Sinds de oprichting van SPiN is er al een goede ontwikkeling geweest op extern gebied. Het 
eerste bestuur heeft veel aandacht besteed aan het onderhouden van contacten met andere 
verenigingen binnen en buiten Nijmegen. Daarnaast heeft zij SPiN vertegenwoordigd tijdens 
vergaderingen en andere activiteiten met externen organen. Het eerste bestuur van SPiN 
heeft op deze manier bekendheid willen en weten te creëren, een essentieel onderdeel om 
uit te groeien naar een van de grootste studieverenigingen van Nijmegen vandaag der dag. 
In het tweede jaar werden er nieuwe stappen voorwaarts gezet door het tweede bestuur 
van SPiN. Nadat het eerste bestuur had gezorgd voor een basis met externe organen en 
bekendheid had gecreëerd werd het tweede bestuur in staat gesteld invulling te geven aan 
het externe beleid en concrete veranderingen door te voeren. Sponsorgeld werd gezien als 
een belangrijke inkomstenbron voor SPiN. SPiN heeft destijds een breed spectrum aan 
sponsoren benaderd. De sponsoren bestonden zowel uit organisaties en bedrijven uit het 
psychologische werkveld als organisaties en bedrijven daar buiten.  
Het derde bestuur is op zoek gegaan naar een hoofdsponsor voor de vereniging. Ook werd 
er gestreefd naar de verwerving van sponsorgeld, waarbij een zo breed mogelijke groep van 

potentiële sponsoren werd benaderd. De acquisitiecommissie speelde gedurende het jaar 
een belangrijke rol, naast het werven van sponsoren organiseerden de commissieleden ook 
activiteiten. Ook werden samenwerkingsverbanden tussen SPiN en bedrijven aan gegaan, 
zoals de samenwerkingsovereenkomst met Business Courses, een bureau dat trainingen 
aanbood aan actieve leden van SPiN. 
Voor u ligt nu het externe beleidsplan van het vierde bestuur van SPiN. In tegenstelling tot 
vorig jaar, is er dit jaar een bestuurslid die speciaal aangesteld is voor de functie externe 
betrekkingen. Dat betekent dat dit jaar meer tijd besteed kan worden aan het aantrekken 
van externe partners en verkennen van alle mogelijkheden voor SPiN op extern gebied. 
 
Om de externe plannen van het vierde bestuur der SPiN in het verenigingsjaar 2011-2012 
uiteen te zetten, worden hier de belangrijkste richtlijnen besproken. Dit betreffen de zaken 
waarvoor externe betrekkingen zich het aankomende jaar met alle enthousiasme in wilt 
zetten. SPiN zal zich komend jaar richten op duurzaamheid en zal zich vooral inzetten om 
langetermijnsamenwerkingen te realiseren. Daarnaast zullen differentiatie en een efficiënt 
acquisitiebeleid een belangrijke rol spelen. In het externe beleidsplan zal per kopje uitleg 
gegeven worden over onze plannen.  
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SPiN hoopt door komend jaar veel te investeren in de kwaliteit meer efficiëntie te kunnen 
realiseren. SPiN wil zich dit jaar dan ook focussen op kwaliteit om succes op lange termijn te 
kunnen realiseren.  

 
Met vriendelijke groet, 

Het IVe bestuur der Studievereniging Psychologie in Nijmegen 
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3. Doelen 2011-2012 
 
SPiN heeft dit jaar meerdere doelen betreffende het externe beleid van de vereniging. Het 
IVe bestuur denkt dat als deze doelen bereikt zijn, SPiN zich goed ontwikkeld heeft op het 
gebied van acquisitie en samenwerking met externe partijen. Deze doelen staan hieronder 
uitgelegd. 
 

3.1 Duurzaamheid 
Het eerste doel dat gesteld wordt is het sluiten van duurzame langetermijnsamenwerkingen 
met externe partijen. Door bedrijven te binden aan SPiN wordt er een basis gelegd om op 
voort te bouwen door aankomende besturen, waardoor doorgroei mogelijk is.  

Kwaliteit 

Kwaliteit bieden aan de externe partijen is een belangrijk speerpunt. Concreter gezegd 
betekent dit dat het IVe bestuur dichter naar de situatie toe wil, waar sponsoren graag met 
SPiN willen samenwerken, omdat ze weten dat SPiN kwaliteit biedt. De verantwoordelijkheid 
voor dit doel ligt bij SPiN, de vereniging is immers verantwoordelijk voor datgene wat het 
aanbiedt aan externe partijen. Het bieden van kwaliteit aan derden kan er toe bijdragen dat 
er lange termijn relaties ontstaan, wat een zekere basis biedt voor de volgende besturen. 
Een belangrijke ondersteuning voor dit hooghouden van de kwaliteit zijn evaluaties. Dit jaar 
zal SPiN periodieke evaluaties opnemen in de contracten met externe partijen. Door na 
activiteiten de samenwerking te evalueren, kan de kwaliteit van de samenwerking 
beoordeeld worden en waar wenselijk verbeterd worden.  

Naast deze evaluaties met de externe partijen, zal SPiN zelf kritisch blijven kijken naar de rol 
van SPiN in de samenwerkingen die zij heeft of op het punt staat aan te gaan. Dit houdt in 
dat zowel gekeken wordt of een samenwerking SPiN genoeg opbrengt als dat gekeken wordt 
naar de positie van de externe partij in de samenwerking. De vraag wordt dus gesteld of 
beide partijen tevreden kunnen zijn over de samenwerking. 

Betrokkenheid 

SPiN zal dit jaar veel betrokkenheid tonen richting haar externe partijen. Dit zal, behalve 
door de reeds genoemde evaluaties, gedaan worden door middel van het sturen van 
bedankbrieven, flyers, visite kaartjes, en kerstkaarten met een persoonlijke gelukswens. Op 
deze manier probeert SPiN samenwerkingsverbanden te verstevigen en tevens zichzelf te 
onderscheiden. SPiN zal zich tegenover haar partners flexibel opstellen en blijk van goede wil 
en professionalisme tonen. Dit alles zal bijdragen aan een breed versterking van de 
samenwerkingsverbanden.  
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Fiscale aantrekkelijkheid 

SPiN zal dit jaar tevens onderzoek doen naar de positie van de vereniging in het 
belastingstelsel met betrekking tot instellingen. Bepaalde verenigingen beschikken namelijk 
over een zogenaamde Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) verklaring. Deze ANBI ’s 
kunnen gebruikmaken van bepaalde belastingvoordelen bij erven, schenken en giften door 
derden. Voor donateurs is dit een groot voordeel, aangezien zij hun sponsorbedragen aan de 
ANBI mogen aftrekken van de belasting. Voor de sponsor is het dus zeer prettig te weten dat 
zijn financiële steun aan een vereniging aftrekbaar voor de belasting is. Alle organisaties met 
een ANBI- verklaring staan online weergegeven in het ANBI register. Op deze manier kunnen 
alle donateurs zelf al zien dat een organisatie over een ANBI verklaring beschikt en zelf 
contact opnemen met organisaties. Als je als instelling als ANBI aangewezen wilt worden, 
kun je dit aanvragen bij de belastingdienst. Concluderend, voor een vereniging als SPiN is het 
belangrijk om een ANBI verklaring van de belastingdienst te hebben omdat het maakt haar 
aantrekkelijker maakt voor sponsoring. Mocht SPiN echter niet in staat zijn de ANBI 
verklaring te verkrijgen, dan levert dit ook een voordeel op. SPiN heeft dan immers meer 
informatie over haar status als vereniging en is beter in staat haar positie in te schatten ten 
opzichte van externe partijen.  

3.2 Verbintenis met hoofdsponsoren 

Dit jaar gaat SPiN op zoek naar hoofdsponsoren. Een partnership met een hoofdsponsor 
aangaan is wenselijk, aangezien dit een veilige basis biedt voor langere tijd. SPiN streeft 
ernaar drie verschillende hoofdsponsoren binnen te halen om op meerdere flanken te 
profiteren van privileges en stabiliteit voor de vereniging te garanderen. Als eerste zal SPiN 
zich inzetten om een financieel sterke partner aan zich te binden zoals bank. Ten tweede wil 
SPiN zich dit jaar inzetten om een hoofdsponsor binnen het psychologisch werkveld binnen 
te halen, dit om elk jaar een bepaald scala aan studiegerelateerde activiteiten te kunnen 
garanderen aan haar leden. Ten slotte wil SPiN een kroeg als hoofdsponsor aan zich binden, 
dit om te profiteren van voorrang op bepaalde diensten en zekerheid te hebben over een 
geschikte vaste locatie voor meerdere activiteiten, zoals de SPiN-feesten. 

Privileges 
 
De afgelopen jaren is gebleken dat het vinden van een hoofdsponsor niet altijd makkelijk is. 
Een manier om een bedrijf als hoofdsponsor te binden aan SPiN is door het bedrijf een 
speciale status te geven, die een bedrijf meerdere voordelen oplevert. SPiN is van plan 
eventuele hoofdsponsoren voordelen te bieden die te beschouwen zijn als exclusieve 
privileges. Privileges waar zij van kunnen profiteren zullen bijvoorbeeld zijn dat een sponsor 
als eerste de kans wordt geboden om een datum uit zoeken voor een bepaalde activiteit. 
Ook zal een hoofdsponsor voorrang krijgen boven andere partijen bij het plaatsen van 
advertenties.  
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3.3 Efficiëntie 

Als vierde doel heeft SPiN dit jaar het efficiënter maken van de acquisitie van de vereniging. 
Een efficiënte acquisitie zorgt immers voor een verhoogde productiviteit van de acquisitie en 
een professionelere uitstraling ten opzichte van externe partijen. 

Database 

Door middel van het goed bijhouden en uitbreiden van een database denkt het IVe bestuur 
het acquisitiebeleid van de vereniging te verbeteren en efficiënter te maken. SPiN zal dit jaar 
de huidige bedrijvencontactenlijst van externe partijen professionaliseren en uitbreiden tot 
een database. De database zal dit jaar in twee verschillende databases verdeeld worden. Eén 
database, de langetermijndatabase, zal bestaan uit een totaaloverzicht met alle gegevens 
van alle gecontacteerde partijen van de afgelopen jaren. Deze gegevens omvatten 
contactgegevens, kenmerken van de onderneming of organisatie, details over de 
uitgewisselde contacten en de eventuele waarde voor SPiN. Daarnaast zal een actuele, 
kortetermijndatabase gecreëerd worden bestaande uit de stand van zaken waarin alle 
contacten van dit jaar met de benodigde details staan weergegeven. Op een goede manier 
verslaglegging doen van de acquisitie is essentieel voor een betere samenwerking in de 
toekomst, of het vermijden van conflicten. SPiN zal hier op lange termijn profijt van hebben, 
op lange termijn zullen zowel commissies als aankomende bestuurders hier namelijk de 
vruchten van kunnen plukken.  

 

3.4 Differentiatie  

Als vierde doel voor 2011-2012 heeft SPiN dit jaar het differentiëren en daardoor vergroten 
van haar externe partnerbestand. SPiN heeft een veelzijdig aanbod aan activiteiten. Het 
huidige bestand aan externe partners is echter niet zo veelzijdig. Door creatief in te spelen 
op de mogelijkheden die er al liggen kan er een goede verbreding bewerkstelligd worden 
met betrekking tot externe partners. In de praktijk betekent dit bijvoorbeeld dat bij het 
organiseren van een activiteit als een sporttoernooi een sponsor de mogelijkheid krijgt de 
sponsornaam in de sporttoernooinaam te verwerken. Daarbij zal SPiN komend jaar 
onderzoek doen naar een koppeling van studenten aan bedrijven uit de dienstverlening. Een 
samenwerking met deze partijen levert namelijk een win-winsituatie op. SPiN zal door dit 
soort partnership mogelijkheden kunnen bieden om studenten met de desbetreffende 
diensten kennis te laten maken. Op deze manier wordt studenten de mogelijkheid geboden 
om voordelig en gemakkelijk aan een dokter, tandarts, (zorg)verzekering of bijvoorbeeld 
bank gekoppeld te worden. Het voordeel voor de externe partijen is dat ze de mogelijkheid 
krijgen op een directe manier in contact te komen met een grote studentenpopulatie. Dit 
nieuwe concept zal dit jaar in gebruik genomen worden als na onderzoek blijkt dat het 
mogelijk is dit concept te implementeren. Succesvolle ontwikkelingen met betrekking tot 
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samenwerkingsverbanden tussen SPiN en deze desbetreffende externe partijen is van uiterst 
belang om dit concept de komende jaren voortzetten.  

3.5 Nauwe banden met alumni 

Dit jaar zullen de alumni meer dan ooit belangrijk worden voor SPiN. De vereniging is in haar 
vierde jaar op een punt aangekomen dat het alumnibestand van een significante omvang is. 
Goed het contact onderhouden met deze alumni zal de vereniging ten goede komen. 
Daarom zal dit jaar één specifieke alumniactiviteit georganiseerd worden en een exemplaar 
van elke nieuwe editie van de HersenSPiNsels gestuurd worden naar de alumni. Tevens zal 
periodiek een informerende update over de vereniging en voor alumni interessante 
activiteiten gemaild worden aan de alumni. Dit jaar zal SPiN tevens de huidige 
alumnicontacten lijst uitbreiden naar een echte alumnidatabase, die specifieke gegevens 
(jaar van afstuderen, werkzaam in welke sector enzovoorts) over iedere alumnus bevat. 
Commissies zullen meekrijgen bij het organiseren van activiteiten nadrukkelijk toenadering 
zoeken tot alumni. Activiteiten zoals lezingen, kunnen hierdoor gemakkelijker georganiseerd 
worden, terwijl alumni zich hierdoor meer gewaardeerd en betrokken bij de vereniging 
voelen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



   Beleidsplan SPiN 2011-2012 
 

 

9 
 

 
4. Resumé 

Samenvattend, stel het IVe bestuur van SPiN dit jaar de volgende doelen aan de externe 
ontwikkeling van SPiN: 

1. Duurzaamheid 
Door de kwaliteit van de samenwerking hoog in het vaandel te houden, 
betrokkenheid te tonen met de externe partners en fiscaal aantrekkelijk te zijn, wil 
SPiN ervoor zorgen dat de aantrekkelijkheid van samenwerken met SPiN verhoogd 
wordt en dat langetermijn overeenkomsten worden afgesloten. 

2. Verbintenis met hoofdsponsor 
SPiN wil dit jaar één of meerdere sponsoren als hoofdsponsor aan zich binden. Door 
sponsoren deze speciale status die ook bepaalde voordelen ten opzichte van andere 
partijen oplevert te verlenen hoopt SPiN geslaagde samenwerkingen te 
bewerkstelligen met grote externe partijen. 

3. Efficiëntie 
Dit jaar wil SPiN door het verbeteren van de huidige verslaglegging van de acquisitie 
de acquisitie efficiënter maken en professionaliseren. 

4. Differentiatie 
SPiN heeft dit jaar het differentiëren en daardoor vergroten van haar externe 
partnerbestand als doel. Door creatief te zijn en bedrijven uit de dienstverlenende 
sector te koppelen aan haar leden hoopt SPiN deze differentiatie te bereiken. 

5. Nauwe banden met alumni 
Het uitbreiden en gebruiken van het alumnibestand van SPiN is voor een jonge 
vereniging als SPiN erg belangrijk. Door de alumni betrokken te houden bij de 
vereniging en door een extensievere database te maken wil SPiN de mogelijkheden 
die alumni bieden beter te benutten. 

 
5. Nawoord 

 
Het IVe bestuur van SPiN heeft met veel plezier aan dit beleidsplan gewerkt. Dankbaar om 
het vertrouwen te hebben verkregen al deze plannen zo goed als mogelijk uit te mogen 
voeren, heeft zij geprobeerd de kleur en het karakter van SPiN te waarborgen en een 
vooruitziende blik naar de toekomst te werpen. Dit bestuur is ervan overtuigd de uitvoering 
van dit externe beleidsplan tot een goed einde te brengen. Ten slotte gaat nog een speciaal 
dankwoord uit naar al onze voorgangers, welke ons uitstekende steun hebben geboden. 
 
 
 
 
 


