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1. VOORWOORD 
 
Geachte Algemene Ledenvergadering,  
 
Voor u ligt het beleid van het Xe bestuur der Studievereniging Psychologie in Nijmegen (SPiN). De 
afgelopen weken is er vol enthousiasme gewerkt aan dit beleid, waarin een overzicht gegeven wordt 
van wat het Xe bestuur in het jaar 2017-2018 wil gaan bereiken. 
 
In de afgelopen negen jaar is SPiN uitgegroeid tot een van de grootste studieverenigingen van 
Nijmegen. Deze groei heeft zo snel kunnen plaatsvinden door de ontwikkelingen die afgelopen 
besturen hebben gemaakt. De vereniging viert dit jaar haar tiende verjaardag, wat betekent dat dit 
jaar in het teken staat van het tweede lustrum. Er zullen, verspreid door het jaar, een aantal grootse 
en feestelijke activiteiten plaatsvinden. Een aantal van de reeds bestaande activiteiten is geschrapt 
zodat er ruimte in de jaarplanning is voor de lustrumactiviteiten. 
 
Het Xe bestuur heeft teruggekeken naar het werk van eerdere besturen en op basis hiervan een 
beleid geschreven. Hieruit is een aantal speerpunten tot stand gekomen, namelijk ‘Opkomst & 
Enthousiasme’ en ‘Internationalisering & Integratie’.  
 
Een doel van het Xe bestuur is om leden enthousiast(er) te maken voor de vereniging. In de 
afgelopen jaren is er een daling zichtbaar bij de opkomst van activiteiten. Het bestuur ziet 
graag dat deze trend doorbroken wordt. De verwachting bestaat dat leden enthousiaster 
worden voor activiteiten door middel van goede promotie en op deze manier de opkomst 
verhoogd zal worden. Deze promotie zal het bestuur professioneel aanpakken. Er zal een 
nieuwe functie binnen de commissies komen, de commissaris promotie, die een promotieplan 
opstelt na een training van een externe expert. Naast deze verandering zullen er meer 
concrete voorstellen gedaan worden om haar leden enthousiast te maken voor haar 
activiteiten en daarmee de opkomst te vergroten.  
 
Het afgelopen bestuur heeft zich ingezet voor de internationalisering en integratie van SPiN en het Xe 
bestuur vindt het belangrijk dat deze trend doorgezet wordt, vooral nu de tweede lichting van de 
Engelstalige bachelor track begint. De wens van het Xe bestuur is om de vereniging zo toegankelijk 
mogelijk te maken. Niet alleen voor de Nederlandse studenten, maar ook voor de internationale 
leden, zodat zij zich thuis voelen in een onbekende stad. Dit zal bereikt worden door zoveel mogelijk 
activiteiten in het Engels aan te blijven bieden. Het bestuur gaat ook een Engelstalige ALV-pilot 
organiseren om de internationale leden meer bij de vereniging te betrekken. Bovendien streeft het 
bestuur naar verbinding tussen leden van beide bachelor tracks. Om dit doel te bereiken zal er een 
aantal stappen worden gezet, die in dit beleid besproken worden. 
 
Het Xe bestuur der SPiN heeft er ontzettend veel zin in om als team aan haar doelen te werken en zal 
zich volledig inzetten om van dit tiende jaar een schitterend lustrumjaar te maken!  
 

Met vriendelijke groet,  

 
Het Xe bestuur der Studievereniging Psychologie in Nijmegen 
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2. LUSTRUM 
 
Dit jaar bestaat SPiN tien jaar en zal zij haar tweede lustrum vieren. In het collegejaar 2016-2017 is er 
een lustrumcommissie opgesteld die begonnen is met het bedenken en organiseren van zes 
activiteiten die dit speciale jaar extra feestelijk zullen maken. Deze commissie zal dit jaar blijven 
bestaan en de activiteiten verder uitwerken en uitvoeren. Het overkoepelende thema van de 
activiteiten in het lustrumjaar is ‘neon’. Dit thema is gebaseerd op het tiende element uit het periode 
stelsel en is bovendien goed toepasbaar bij activiteiten. Ook het lustrumlogo is in neon stijl. Dit logo 
is verwerkt op de nieuwe SPiN-stickers en zal dit jaar als SPiN-logo dienen bij de lustrumactiviteiten.  
De lustrumactiviteiten zullen door het jaar heen verspreid plaatsvinden. Naar aanleiding van advies 
vanuit de heidag uit 2016 is besloten om dit op deze manier te doen en om niet alle 
lustrumactiviteiten in één week plaats te laten vinden. Hiervoor is gekozen omdat anders de kans 
bestaat dat leden één activiteit kiezen om naar toe te gaan en er spreiding zal plaats vinden. Deze 
situatie wil het Xe bestuur voorkomen door de lustrumactiviteiten gespreid aan te bieden. 

 
Na afloop van het eerste lustrum was het Ve bestuur van mening dat het beter is om twee 
bestuursleden als algemeen lid in de lustrumcommissie te laten plaatsnemen. Dat is afgelopen jaar 
dan ook gebeurd en zal dit jaar hetzelfde blijven. Uit het afgelopen jaar is gebleken dat het een 
commissie is met een hoge werkdruk, daarom zal de lustrumcommissie groter zijn dan andere 
commissies. Op basis van advies van het Ve bestuur, streeft het bestuur ernaar tien mensen zitting te 
laten nemen in de commissie omdat er veel activiteiten georganiseerd moeten worden.  

Naast de lustrumcommissie is afgelopen jaar nog een commissie opgericht in verband met 
het lustrumjaar, namelijk de almanakcommissie. Deze commissie zal halverwege het lustrumjaar de 
Engelstalige almanak uitgeven. De HersenSPiNsels zal ook een lustrumeditie uitbrengen.  
 
Er zullen zes lustrumactiviteiten plaatsvinden in het jaar 2017-2018. Het gala en één lezing zullen 
wegvallen bij de oorspronkelijke commissies en worden georganiseerd door de lustrumcommissie. 
Deze activiteiten zullen aankomend jaar groter worden opgezet en er zal een extra lustrumfeest 
plaatsvinden. Verder vindt er nog één formele en één informele activiteit en een tweedaagse 
diesviering plaats waarvan de invulling door de commissie wordt bepaald.  
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3. OPKOMST & ENTHOUSIASME  
 
In de afgelopen jaren is er een daling zichtbaar bij de opkomst bij activiteiten. Deze daling is 
tweeledig. Zo is er een dalende trend in gemiddelde opkomst bij themadagen en SPiN-feesten over 
de jaren heen en tussen semester één en semester twee. Het Xe bestuur is zich bewust van het feit 
dat dit maar een klein scala van het grote aanbod activiteiten van SPiN is. Echter ziet het bestuur 
graag dat deze trend doorbroken wordt en zij wil dit gaan bereiken door enthousiasme te verhogen 
voor SPiN bij alle leden. Bij bepaalde activiteiten, zoals feesten, kan een verhoogde opkomst een 
factor zijn om hieraan bij te dragen. Het bestuur is van mening dat deze twee begrippen met elkaar 
samen kunnen hangen. In dit speerpunt worden concrete voorstellen gedaan om leden enthousiast 
te maken voor alle activiteiten en daarmee de opkomst te vergroten.  
 

3.1 Promotie  
Om SPiN-activiteiten meer onder de aandacht te brengen, acht het bestuur het van belang dat er 
wordt gezorgd voor een gedegen promotie. Om dit te bereiken heeft het bestuur een aantal 
voorstellen opgesteld. 
 

3.1.1 Commissaris Promotie  
De huidige commissie samenstelling heeft naast de functies voorzitter, secretaris en penningmeester 
ook een commissaris communicatie. Het Xe bestuur is van mening dat promotie benadrukt mag 
worden en stelt daarom voor om de commissaris communicatie te vervangen door de commissaris 
promotie. Door de naam te vervangen, zal de term beter aansluiten bij de functies van de 
commissaris. In de huidige samenstelling zorgde de naam van commissaris communicatie namelijk 
voor verwarring. De commissaris promotie zal zich nu voornamelijk bezighouden met het 
ontwikkelen van een promotieplan voor een activiteit, de almanak of de HersenSPiNsels. De 
commissaris is bovendien verantwoordelijk voor het plaatsen Facebookberichten in zijn/haar eigen 
evenementen en het onderhouden van het contact met de Illustratiecommissie en eventueel de 
Videocommissie. Door nadruk te leggen op promotie van activiteiten via verscheidene manieren, 
wordt er een verhoogde opkomst verwacht. De overige taken die oorspronkelijk bij de commissaris 
communicatie hoorden, zullen verdeeld worden over de overige functies binnen de commissies. 

Om de commissaris promotie op een gedegen manier te kunnen inwerken is het Xe bestuur 
tot de conclusie gekomen dat de gewenste kennis niet intern aanwezig is en dat er extern gezocht 
moet worden naar een communicatie en/of promotie adviseur. Door een inwerking van een externe 
partij, die vakkennis heeft met betrekking tot communicatie en/of promotie, wordt er getracht om 
het niveau van de promotie en daarmee de opkomst voor SPiN-activiteiten te vergroten.     
 

3.1.2 Promotiebudget  
In de voorgaande besturen is er voor elke commissie een geldbedrag gereserveerd dat zij mocht 
gebruiken in het kader van een ludieke promotie. Het Xe bestuur vindt echter dat er een bedrag in de 
commissie begroting moet worden opgenomen voor promotie. Op deze manier is de commissie 
vanaf het begin van het jaar op de hoogte van de grootte van het budget. De grootte van het 
promotiebudget verschilt tussen commissies en is onder andere afhankelijk van de capaciteit van de 
activiteit. Door promotie op te nemen in de begroting, wordt er verwacht dat het promotiebudget 
gebruikt wordt omdat de drempel tot het aanvragen van een budget komt te vervallen. De 
commissaris promotie zal hierop toe zien en samen met de commissie de invulling van het 
promotiebudget gaan bepalen. Het hoofddoel van promotie is het bereiken van leden. De ludieke 
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promotie zal niet komen te vervallen, maar krijgt een ander karakter door de vaste aanstelling 
binnen het budget van de commissies. Deze vorm van promotie is nog steeds mogelijk en zal het 
bestuur juist stimuleren zodat niet alle promotie op elkaar gaat lijken, maar een creatieve draai krijgt. 

Bij activiteiten waarbij externen een belangrijke inkomstenbron zijn, zal er net als in eerdere 
jaren, een Facebook promotiebudget begroot worden. Hierbij kan onder andere gedacht worden aan 
Insomnia-feesten. Het bestuur ziet Facebook promotie als een effectieve manier om niet alleen 
leden, maar ook externen te bereiken.  
 

3.1.3 SPiN-applicatie  
Het bestuur ziet een SPiN-applicatie als een uitgelezen mogelijkheid om goed te kunnen promoten 
voor activiteiten van SPiN. Deze promotie krijgt vorm door middel van pushberichten, 
activiteitenoverzichten en –beschrijvingen. Bovendien geeft de laagdrempeligheid van een applicatie 
en een professionele uitvoering hiervan de doorslag voor het Xe bestuur om de applicatie te 
ontwikkelen. Daarnaast is uit de winterenquête van 2016-2017 gebleken dat een dergelijke applicatie 
aansluit bij de vraag van de leden. Het bestuur heeft als doel om binnen dit studiejaar tot een 
ontwikkelde applicatie te komen.  
 

3.1.4 HersenSPiNsels 
Het verenigingsblad ‘HersenSPiNsels’ kan op verschillende manieren haar bekendheid vergroten. Het 
Xe bestuur stelt twee aandachtspunten voor. Het eerste aandachtspunt slaat op de invulling van de 
HersenSPiNsels en het tweede aandachtspunt gaat over de promotie van het blad zelf.  
 De invulling van de artikelen zal in de trend van het IXe bestuur doorgezet worden. Om een 

juiste balans te vinden tussen de taligheid van de artikelen en de inhoud (formeel/informeel) zal er in 

de halfjaarlijkse enquête worden opgenomen wat de mening van de leden rondom het blad is. Dit is 

nodig om te kunnen achterhalen waar verbeterpunten liggen. Voordat de resultaten uit de enquête 

bekend zijn zal de balans qua inhoud hetzelfde zijn als afgelopen jaar.  

 Verder blijven er veel exemplaren over, hierdoor is het bereik kleiner. Door de promotie te 
verbeteren hoopt het Xe bestuur dat leden enthousiaster worden over het lezen van HersenSPiNsels 
en het blad daarom meer gelezen zal worden. Deze promotie zal online plaatsvinden. Op de website 
en via Facebook zal een aankondiging van de uitgave worden gedaan. Ook zal er een digitale preview 
geupload worden met een artikel uit de nieuwe HersenSPiNsels om de aandacht van de leden te 
trekken. Het Xe bestuur hoopt middels deze acties de HersenSPiNsels aantrekkelijker te maken voor 
haar leden doordat de interesse al wordt opgewekt. Door deze bekendmaking verwacht het bestuur 
dat er een verhoogde interesse zal zijn. Samen met het actief stimuleren van de commissie om het 
uitdelen van de HersenSPiNsels te bevorderen, verwacht het bestuur dat er meer exemplaren bij de 
leden zullen verschijnen en dus niet meer achter blijven op de SPiN-kamer.  

Daarnaast zal het Xe bestuur het enthousiasme voor de HersenSPiNsels proberen te verhogen 
door in kader van het lustrumjaar een lustrumeditie uit te brengen. Met een groter budget voor deze 
editie zal er de mogelijkheid zijn voor de commissie om groter uit te pakken met bijvoorbeeld 
interviews. Daarbij zal er specifiek aandacht besteed worden aan de lustrumactiviteiten door middel 
van evaluatie en ervaringen van de reeds georganiseerde activiteiten en aandacht voor de 
aankomende activiteiten.  
 

3.2 Enthousiasme van de leden behouden en bevorderen  
Het Xe bestuur gaat onderzoeken of het geven van een andere invulling aan een aantal activiteiten 
zal zorgen voor het behoud van het enthousiasme van leden of het verhogen daarvan. 
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3.2.1 Themadagen 
Uit de afgelopen winterenquête is gebleken dat SPiN-leden zich tijdens de themadagen het meest 
betrokken voelen bij SPiN. Het bestuur ziet dit als de kracht van een themadag. Door een sterker 
lunchvervangend karakter aan de themadagen te koppelen, door hier meer budget voor vrij te 
maken, hoopt het Xe bestuur meer leden naar de SPiN-kamer te krijgen. Het aanbieden van een 
luxere lunch, zoals bij de dies-viering van het IXe bestuur, is een dienst die het Xe bestuur wil 
aanbieden en waardoor de betrokkenheid van de aanwezigen met SPiN verhoogd wordt. Bovendien 
zal het ludieke karakter van de themadagen behouden worden. 
 

3.2.2 Invulling activiteiten  
Als voortzetting van het beleid van eerdere besturen gaat het Xe bestuur aan een aantal activiteiten 
een nieuwe draai geven om hiermee het enthousiasme van de leden te behouden en bevorderen. Er 
zal rekening gehouden worden met de planning van de leden door bijvoorbeeld een lunchlezing te 
organiseren. Verder zou er op grond van locatie ook mogelijkheden zijn om beter bij de interesse van 
de leden aan te sluiten, denk hierbij aan een kroeglezing. Tot slot gaat het bestuur activiteiten 
organiseren met andere studieverenigingen. Het bestuur stelt als doel om één feest en één lezing 
samen te organiseren met een andere vereniging. Bovendien is er ruimte om nog één extra activiteit 
samen met een andere vereniging te organiseren. Deze invulling van activiteiten is grotendeels 
gebaseerd op goedlopende samenwerkingen met andere verenigingen in de geschiedenis en is 
bovendien gefocust op de jaarplanning. Door een activiteit samen met een andere vereniging te 
organiseren in het tweede semester, hoopt het bestuur de dalende trend van opkomst te 
doorbreken door een nieuwe draai te geven aan de tot dan toe al uitgevoerde activiteiten.  

De afgelopen jaren heeft er regelmatig een samenwerking met andere studieverenigingen 
plaats gevonden. Gezamenlijk georganiseerde feesten zorgden voor een hoge opkomst. Door feesten 
samen met een andere vereniging te organiseren wordt voorkomen dat er externenspreiding 
plaatsvindt over de feesten van de verschillende verenigingen. Een drukker bezocht feest zal, naar 
verwachting van het bestuur, een aantrekkende werking hebben voor SPiN-leden. De verwachting is 
dat ditzelfde effect optreedt als er andere activiteiten met andere studieverenigingen georganiseerd 
worden. Het Xe bestuur zal zich daarom ook inzetten om het tweede semester activiteiten met 
andere studieverenigingen te organiseren om zo de daling in opkomst bij activiteiten te doorbreken.  
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4. INTERNATIONALISERING & INTEGRATIE  
 
Het VIIe, VIIIe en het IXe bestuur hebben een aantal stappen gezet omtrent internationalisering en 
integratie. De visie van het Xe bestuur is dat de vereniging dient aan te sluiten bij haar leden van de 
Nederlandstalige en Engelstalige bachelor track. Het Xe bestuur is van mening dat een tweetalige 
vereniging hier het beste bij past, omdat de vereniging zo voor leden uit beide bachelor tracks 
toegankelijk is. Hiervoor worden stappen gezet omtrent internationalisering, om de vereniging 
toegankelijker te maken voor haar Engelstalige leden.  

Het Xe bestuur biedt leden uit beide tracks de mogelijkheid om met elkaar in contact te 
komen via commissies en activiteiten. Om deze mogelijkheid toegankelijker te maken voor 
eerstejaars studenten, zal er een nieuwe commissie worden opgericht, genaamd de 
Eerstejaarscommissie. 
 

4.1 Internationalisering 
SPiN is sinds vorig studiejaar een tweetalige vereniging. Dit zal komend studiejaar zo blijven omdat 
het Xe bestuur verwacht dat tweetaligheid het beste aansluit bij haar leden en de toekomst van SPiN. 
Om voor de Engelstalige leden de vereniging net zo toegankelijk te maken als voor Nederlandstalige 
leden, zal het bestuur stappen zetten met betrekking tot internationalisering. 
 

4.1.1 Communicatie 
Gezien het feit dat de vereniging zowel Nederlandstalige als Engelstalige leden heeft, acht het Xe 
bestuur het nodig de afspraken opgesteld door het IXe bestuur, te hanteren. Deze afspraken 
betreffen mondelinge en schriftelijke communicatie. Mondelinge communicatie, zoals gesprekken 
tussen leden en bestuursleden, worden gevoerd in de voorkeurstaal van het lid. Schriftelijke 
communicatie blijft tweetalig, zodat leden hierin ook worden geïnformeerd in hun voorkeurstaal. 
Waar tweetalige communicatie overbodig is, zoals op promotieposters, zal communicatie enkel in 
het Engels zijn. Er wordt verwacht dat alle leden genoeg basiskennis hebben van de Engelse taal om 
deze simpele communicatie te begrijpen. Als berichten enkel bedoeld zijn voor Nederlandstalige 
leden, dan zullen deze in het Nederlands zijn.  
 

4.1.2 Taligheid activiteiten 
Eén van de mogelijkheden die de vereniging aanbiedt, is het deelnemen aan activiteiten. Dit zijn 
zowel studiegerelateerde als sociale activiteiten. Afgelopen studiejaar heeft het IXe bestuur al haar 
informele activiteiten en 75% van haar formele activiteiten in het Engels aangeboden. Het Xe bestuur 
wil behouden om al haar informele activiteiten in het Engels te organiseren. In vergelijking tot vorig 
studiejaar worden dit jaar alle formele activiteiten in het Engels georganiseerd, met uitzondering van 
twee excursies en de masteravond. Deze twee excursies worden in het Nederlands georganiseerd. 
De masteravond wordt tweetalig georganiseerd, waarbij Nederlandstalige masteropleidingen in het 
Nederlands en Engelstalige masteropleidingen in het Engels worden voorgelicht. 
 

4.1.3 Taligheid ALV 
Een van de stappen die het Xe bestuur gaat zetten wat betreft de internationalisering van SPiN heeft 
betrekking op de Algemene Ledenvergadering (hierna te noemen ALV). Afgelopen jaar werden 
tijdens ALV’s tussentijdse Engelse samenvattingen gegeven, er zijn echter weinig internationale leden 
aanwezig geweest bij de ALV’s. Als de ALV’s volledig in het Engels plaatsvinden, verwacht het bestuur 
dat de ALV’s aantrekkelijker worden voor Engelstalige leden. Als er meer internationale studenten 
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aanwezig zijn bij ALV’s, zal ook hun mening tellen bij beslissingen. 
 Er bestaat echter een mogelijk nadeel van een volledig Engelstalig gesproken ALV.  De 
kwaliteit zou namelijk verloren kunnen gaan doordat het bestuur zich minder goed kan uitdrukken. 
Een mogelijkheid kan ook zijn dat Nederlandstalige leden minder snel naar een ALV komen of zich 
durven te uiten. Deze vermoedens zullen getest gaan worden door de halfjaarlijkse ALV volledig in 
het Engels te laten plaatsvinden, een pilot ALV. Zowel de spreektaal van de ALV als de aangeboden 
schriftelijke stukken zullen volledig in het Engels zijn.  

Na afloop van de ALV zal er middels een enquête onderzocht worden hoe zowel 
internationale leden als Nederlandstaligen de pilot ervaren hebben. Deze enquête zal opgesteld 
worden door een evaluatie werkgroep. Ook wordt de mening van het bestuur, en de ALV-commissie, 
over de pilot meegenomen in de resultaten. De resultaten uit de enquête zullen door de evaluatie 
werkgroep geanalyseerd worden. 

De resultaten van de pilot ALV zullen vergeleken worden met de volgende Nederlandstalige 
ALV. Zo kan er bijvoorbeeld onderzocht worden of de voertaal van een ALV veel invloed heeft op het 
aantal aanwezigen. De resultaten van de enquêtes van deze twee ALV’s, zullen besproken worden 
tijdens de ALV hierna. Het Xe bestuur wil graag de resultaten delen met de ALV zodat hun 
interpretatie meegenomen kan worden. Een samenvatting van alle partijen die de pilot ALV hebben 
beoordeeld, zal doorgegeven worden aan het volgende bestuur. Het XIe bestuur kan met behulp van 
deze samenvatting besluiten over de taal van de ALV.  

Aangezien er de afgelopen jaren nauwelijks internationale leden tijdens ALV’s aanwezig zijn 
geweest, zullen de ALV’s goed gepromoot gaan worden. Dit zal gebeuren door berichten op 
Facebook te plaatsen en voorzitters van commissies te vragen hun commissieleden te stimuleren 
naar de ALV’s te gaan. Bovendien zullen er posters verspreid worden. Dit geldt voor alle ALV’s. Voor 
de pilot zal er nadruk gelegd worden op de Engelstaligheid. Door betere promotie wordt verwacht 
meer internationale en Nederlandstalige leden te bereiken. 

 

4.1.4 Taligheid aankomende bestuursleden 
Het Xe bestuur wil de vereniging toegankelijker maken voor haar Engelstalige leden en wil daarom 
verschillende bestuursfuncties openstellen voor Engelstalige leden. Volgens het bestuur is het op dit 
moment niet mogelijk om de functies voorzitter, secretaris, commissaris onderwijs, één van de 
commissarissen interne betrekkingen en commissaris externe betrekkingen open te stellen voor 
Engelstalige leden. Het bestuur is van mening dat er een hoog niveau van de Nederlandse taal 
beheerst moet worden om deze functies goed uit te oefenen. De volgende functies kunnen volgens 
het bestuur wel worden opengesteld voor Engelstalige leden: penningmeester en één van de 
commissarissen interne betrekkingen. Het is hierbij een voorwaarde dat toekomstig Engelstalige 
bestuursleden een basiskennis hebben van de Nederlandse taal, minimaal A2 niveau, wat wordt 
gecontroleerd door de sollicitatiecommissie. Het Xe bestuur volgt hierin het advies van het IXe 
bestuur.  

Het bestuur zal stappen zetten om de functie commissaris onderwijs toegankelijker te maken 
voor een toekomstig Engelstalig bestuurslid. Een groot en belangrijk aspect van deze functie is het 
deelnemen aan overleggen, die momenteel in het Nederlands plaatsvinden. Het bestuur gaat 
uitzoeken of deze overleggen ook in het Engels kunnen plaatsvinden, wat zou betekenen dat deze 
functie in de toekomst mogelijk uitgevoerd kan worden door een Engelstalig bestuurslid.  

Tot slot zal het Xe bestuur stappen zetten om bestuursfuncties beter uitvoerbaar te maken 
voor Engelstalige leden. In ieder geval zullen het algemene bestuursdraaiboek en de bestuursbijbel 
worden vertaald naar het Engels. Als er sprake is van een Engelstalig (kandidaats)bestuurslid, dan 
zullen de functiespecifieke bestuursdraaiboeken, voor de desbetreffende functies, worden vertaald 
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naar het Engels. Ook zal de boekhouding uitvoerbaar gemaakt worden voor toekomstige Engelstalige 
bestuursleden. Om dit te realiseren zal dit jaar ‘Conscribo’ in het Engels worden gebruikt, zodat een 
toekomstige mogelijk Engelstalige Penningmeester zich ook wegwijs kan maken. 
 

4.2 Integratie  
Het Xe bestuur hecht veel waarde aan het settelen van haar eerstejaars studenten en aan de 
integratie tussen leden van beide bachelor tracks. Om dit te realiseren wordt er een commissie 
opgericht voor en door eerstejaars studenten, genaamd de eerstejaarscommissie. Daarnaast is er de 
optie voor leden om vanuit SPiN taalbijles te geven/krijgen, dit faciliteert de integratie op persoonlijk 
niveau tussen de tracks. 
 

4.2.1 Eerstejaarscommissie 
Het Xe bestuur zal dit jaar de eerstejaarscommissie oprichten, die jaarlijks drie sociale activiteiten 

organiseert, waaronder een eerstejaars barbecue. Het doel van deze commissie is om nieuwe 

psychologie studenten kennis te laten maken met elkaar en met SPiN, op een laagdrempelige 

manier. Aangezien de activiteiten enkel beschikbaar zijn voor eerstejaars psychologie studenten, 

denkt het Xe bestuur dat de drempel om naar deze activiteiten te gaan lager zal zijn dan activiteiten 

met ouderejaars studenten. Zo zullen eerstejaars studenten zich meer op hun gemak voelen, 

waardoor de onderlinge integratie wordt gefaciliteerd. Bij het selecteren van commissieleden is er 

gekeken of er leden waren met commissie-ervaring buiten SPiN zodat bijvoorbeeld organisatiekennis 

in de commissie aanwezig is.   

De eerstejaars barbecue wordt georganiseerd aan de start van het volgende studiejaar 
(2018-2019). Het voordeel van deze vroege periode is dat studenten vaak nog druk bezig met het 
vinden van hun vriendengroep, wat mogelijk een versterkende werking heeft op de onderlinge 
integratie. Daarnaast is dit ook een uitgelezen kans om leden te informeren over SPiN en actief 
lidmaatschap te promoten. 

 

4.2.2. Taalbijles 
Uit de ludieke evaluatie bij de Engelstalige track in het afgelopen jaar zijn er enkele interessante 
ideeën naar voren gekomen. Een uitwerking hiervan is het verbreden van het bijlesformat van SPiN 
met Nederlandse taalbijles aan internationale studenten. Het bestuur ziet deze methode als een 
bijdrage aan de integratie van het internationale lid in Nederland. Daarnaast kan een internationaal 
en een Nederlandstalig lid met elkaar interacteren.  

Voor cursusmateriaal, ter ondersteuning van de lessen, stelt het bestuur voor om gebruikt te 
maken van de methode ‘SpreekTaal’. Deze methode is gebruiksvriendelijk voor zowel bijlesgever als 
de bijlesnemer, bevat verschillende aspecten van taal (spreken, luisteren, lezen en schrijven), is 
ingericht voor een-op-een begeleiding en het is daarnaast gratis. De voorgestelde methode loopt tot 
en met taalniveau A2 (begrip van eenvoudige teksten: niveau na inburgeringsexamen). Dit vindt het 
bestuur een voldoende niveau voor deze lessen. Ter controle van het niveau van de bijlessen zal er 
een kennismakingsgesprek gehouden worden met de bijlesgever en zal de bijlesnemer feedback 
geven over de bijlessen van zijn bijlesgever. 
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5. INTERN BELEID 
 
Het Xe bestuur is van mening dat er een positieve veranderingen zijn ingevoerd in de voorgaande 
jaren met betrekking tot het interne beleid van SPiN. Zij wil daarom graag de grote lijnen van de 
vorige besturen doortrekken in het huidige beleid. Dit geldt onder andere voor de door het Ve 
bestuur ingestelde buddy-systeem. Ook dit jaar zal er aandacht besteed worden aan het persoonlijke 
welzijn van de bestuursleden. Er wordt getracht dit te verhogen door meer aandacht te besteden aan 
de werkdrukvermindering, mede vanwege de vergrootte activiteiten met betrekking tot het 
lustrumjaar. 
 

5.1 De SPiN-kamer 
De huidige openingstijden van de SPiN-kamer worden behouden. Dit houdt in dat op alle 
doordeweekse dagen de kamer open is van 10:30 uur tot 15:30 uur, met uitzondering van vrijdag 
wanneer de kamer om 14:00 uur zal sluiten. Gedurende de tentamenperiode zullen speciale 
openingstijden van kracht zijn.  
 

5.2 Website 
Het IXe bestuur heeft een taskforce opgericht die werkt aan een nieuwe website. Deze 

website is gebruiksvriendelijker voor zowel leden als bestuur. Voor de leden is de nieuwe website fijn 
in het gebruik omdat de mobiele weergave beter is. Bovendien is de lay-out aantrekkelijker in 
vergelijking tot die van de oude website. 

In de nieuwe website wordt gebruik gemaakt van het systeem ‘Wordpress’. Met dit systeem 
kan het Xe bestuur makkelijk aanpassingen maken. Hierdoor kan de website nog beter ingezet 
worden voor promotie doordat op elk gewenst moment aanpassingen op de website gedaan kunnen 
worden. Evenementen zullen aangekondigd worden op alle pagina’s van de website in een duidelijk 
zichtbare kalender. Bovendien zal de website in zowel Nederlands als Engels blijven zodat de website 
voor iedereen toegankelijk blijft.   
 

5.3 Werkdrukvermindering 
In het kader van werkdrukvermindering is er een aantal aspecten die het Xe bestuur graag wil 
behouden en toe wil voegen aan de huidige uitvoering. 
 

5.3.1 Activiteiten 
Vanwege het lustrumjaar zal er een aantal activiteiten grootser worden georganiseerd. Deze zullen 
de plaats innemen van reeds bestaande activiteiten om zo te voorkomen dat de werkdruk van het 
bestuur nog groter wordt. Voor een uitgebreid overzicht hiervan (zie ‘6.5 Overzicht commissies’). 

Zoals in de statuten vermeld staat, dienen er per activiteit minimaal twee bestuursleden 
aanwezig te zijn. Zij mogen voor hun aanwezigheid beroepen op de bestuurlijke vrijstelling (zie ‘5.5 
Bestuurlijke vrijstelling’). Mocht het echter voor sommige activiteiten zo zijn dat er meer dan twee 
bestuursleden geacht worden om actief te helpen met de commissie, dan zullen ook zij een 
bestuurlijke vrijstelling krijgen. Er zal gestreefd worden naar aanwezigheid van de commissie 
begeleider bij activiteiten van zijn/haar eigen commissie, mits persoonlijke omstandigheden dit 
toelaten. Verder zullen overige bestuursleden gelijk verdeeld worden over de activiteiten. 
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5.3.2 SPiN-vrij 
Het Xe bestuur gaat dezelfde regels hanteren als het VIIIe en IXe bestuur met betrekking tot SPiN-vrij. 
Met het indelen van de kamerdiensten wordt rekening gehouden worden met de voorkeuren voor 
SPiN-vrij waarbij er minimaal één verplicht dagdeel moet worden ingepland en één optioneel 
dagdeel.  
 

5.4 Persoonlijke ontwikkeling 
Het Xe bestuur zal aandacht besteden aan persoonlijke ontwikkeling. Het persoonlijk welzijn moet 
goed gewaarborgd worden en kan op diverse manieren worden bereikt, zoals hierboven besproken. 
Om hier voor alle bestuursleden van op de hoogte te blijven, zijn er een aantal tactieken die zullen 
worden ingezet. 

Er zullen Persoonlijk Ontwikkelingsplan (POP-)gesprekken plaats vinden als update over het 
persoonlijke welzijn van het bestuurslid, maar grotendeels ook om het functioneren van de 
specifieke persoon te evalueren. Het kan hier gaan over doelen, net als SPiN- en studiegerelateerde 
zaken. 

Net als voorgaande jaren, heeft ieder bestuurslid een coach met wie hij/zij onafhankelijk van 
het bestuur kan afspreken om iemand te spreken buiten SPiN.  

Bovendien zullen er feedbackrondes plaats vinden, waarvan er minimaal één verplicht wordt 
gesteld. Deze rondes, zowel positief als negatief, zijn het uitgelezen moment om situatie afhankelijk 
volkomen eerlijk met alle bestuursleden te zitten. 

Om transparantie te behouden en ook naar haar leden toe te kunnen verantwoorden waar 
het Xe bestuur mee bezig is, zal het proces van logboeken en bestuurlijke updates worden voortgezet 
door het Xe bestuur. 
 

5.5 Bestuurlijke vrijstelling 
Met de bestuurlijke vrijstelling worden alle activiteiten tot en met vijftien euro vergoed, mits het 
bestuurslid in functie aanwezig is om de desbetreffende activiteit in goede banen te leiden. Het IXe 
bestuur heeft een aanpassing aangebracht en dit wil het Xe bestuur voortzetten. In deze aanpassing 
is vastgelegd dat bedragen boven vijftien euro ook tot en met vijftien euro vergoed.  
 

5.6 Waardering leden 
Voor SPiN zijn alle leden erg belangrijk. Het Xe bestuur wil daarom, net als haar voorgangers, haar 
leden bedanken en hen ook tegemoetkomen. 
 

5.6.1 Commissie vrijstelling 
Het Xe bestuur is van mening dat een bestuurlijke vrijstelling erg wordt gewaardeerd binnen het 
bestuur. De boodschap van de bestuurlijke vrijstelling is niet zozeer gericht op het bedrag dat als 
korting geldt, maar als symbolische tegemoetkoming. Het bestuur vindt dat commissies ook bedankt 
mogen worden op deze kleine manier. Zonder de commissies zouden de activiteiten namelijk niet 
kunnen bestaan en het bestuur vindt het van groot belang om de leden op deze manier een 
vrijstelling te gunnen. De leden zetten zich volledig in voor deze activiteit, maar betalen vervolgens 
om deel te nemen aan die specifieke activiteit. Om deze scheve verdeling recht te trekken stelt het 
bestuur voor om een commissievrijstelling van vijf euro in te voeren. Dit bedrag geldt per actief lid 
per activiteit gedurende het gehele collegejaar. Het bestuur hoopt op deze manier haar leden 
tegemoet te komen en extra te belonen voor hun inzet. 
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5.6.2 SPiN mokken en t-shirts  
Het Xe bestuur wil graag de lijn van het IXe bestuur door laten lopen met betrekking tot de SPiN 
mokken en de optionele bedrukking van t-shirts. Het Xe bestuur zal de al bestaande mokken blijven 
gebruiken, zonder het laten bedrukken van verenigingsjaar, zodat deze meerdere jaren gebruikt 
kunnen worden. Voor de t-shirts wil het bestuur de leden weer een eenmalig aanbod doen tot het 
gratis laten bedrukken met naam, commissie en verenigingsjaar.  
 

5.6.3 Kleine betrokkenheid 
Het Xe bestuur vindt het belangrijk om haar leden op speciale momenten in het zonnetje te zetten. 
Afgelopen jaren is er op de verjaardag van het lid een felicitatiemail verstuurd naar het lid. Om de 
betrokkenheid bij en daarmee de waardering voor SPiN te vergroten wil het bestuur de 
mogelijkheden onderzoeken om aan een felicitatiemail een speciale verjaardagsactie te koppelen. 
Het bestuur gaat bij externe partijen de mogelijkheden onderzoeken om een extra waardering 
richting het lid te kunnen tonen.  
 Een ander aspect dat haar intrede heeft gedaan in het IXe bestuur is het ‘Lid van de Maand’. 
Het bestuur acht dit een goede en leuke manier om een bepaald lid in het zonnetje te zetten. Dit lid 
zal, met goedkeuring van het lid, met een foto in de SPiN-kamer komen te hangen. Daarnaast 
ontvangt het lid een presentje. 
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6. COMMISSIES 
 
De rol van actieve leden is volgens het Xe bestuur van enorm belang. Actieve leden nemen veel werk 
uit handen van het bestuur, waardoor de vereniging meer kan betekenen voor haar leden. Zo 
worden er veel activiteiten georganiseerd en begeleid door actieve leden. In de volgende paragrafen 
wordt er meer informatie gegeven over hoe commissies er dit studiejaar uit komen te zien.  
 

6.1 Indeling  
De indeling in commissies bestaat uit de functies voorzitter, penningmeester, secretaris en 
commissaris promotie. Het Xe bestuur heeft besloten om de functie commissaris communicatie te 
vervangen voor commissaris promotie. De commissaris promotie is verantwoordelijk voor het 
opstellen van een promotieplan, het plaatsen van Facebookberichten, en het onderhouden van 
contact met de Illustratie- en Videocommissie. Door een commissielid verantwoordelijk te stellen 
voor promotie, verwacht het bestuur dat activiteiten beter gepromoot zullen worden. Daarnaast zal 
de commissaris promotie een training krijgen van een professional, om de kwaliteit van promotie te 
verhogen (zie ‘3.1.1 Commissaris promotie’). De overige leden van de commissie worden tot 
´algemeen lid´ van de commissie benoemd worden. Voor ondersteunende commissies 
(Acquisitiecommissie, Kascontrolecommissie, ALV-commissie, Illustratiecommisse en de 
Videocommissie) zal er echter geen commissaris promotie nodig zijn, dit omdat promotie hierbij 
geen rol speelt. Uitzondering hierbij is de ALV-commissie, het bestuur zal hier de promotie zelf 
verzorgen. 

De commissies staan open voor zowel Nederlandse als internationale studenten. Dit is met 
uitzondering van de Kascontrolecommissie, ALV-commissie en Acquisitiecommissie, omdat het 
bestuur van mening is dat hiervoor een hoog niveau van de Nederlands taal beheerst dient te 
worden. 
  

6.2 Wijzigingen  
De Galacommissie komt dit jaar te vervallen omdat dit jaar een lustrumgala wordt georganiseerd 
door de Lustrumcommissie. 

Aangezien het handboek voor eerstejaars studenten af is en verspreid is onder de studenten 
in de introductieweek, heeft het Xe bestuur besloten om de Eerstejaars informatiecommissie te laten 
vervallen. In acht nemend dat het informatieboek actueel blijft, zal het bestuur deze controleren en 
eventueel bijwerken voor de volgende introductieweek. 

In het verenigingsjaar van het IXe bestuur organiseerde de Goede Doelen commissie vijf 
activiteiten, verspreid over een week. Dit verenigingsjaar zal de Goede Doelen commissie twee 
activiteiten organiseren verspreid over twee dagen.  
 

6.3 Nieuwe commissie 
Het Xe bestuur zal dit verenigingsjaar de Eerstejaarscommisse oprichten. Deze commissie, bestaande 
uit en gericht op eerstejaars psychologie studenten, is opgericht om de integratie tussen eerstejaars 
psychologie studenten te bevorderen (zie ‘4.2.1 Eerstejaars Commissie’). De commissie zal jaarlijks 
drie activiteiten organiseren, waaronder een barbecue, die allen Engelstalig zijn.  
 

6.4 Hoeveelheid activiteiten  
Er is gekozen om bij een aantal formele en informele commissies het aantal activiteiten te 
verminderen. Dit is gedaan in vanwege de lustrumactiviteiten en gebrek aan ruimte in de 
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jaarplanning, mede vanwege twee extra weken die volledig bezet zijn in verband met de uitwisseling. 
De volgende zes activiteiten zullen geschrapt worden: één SPiN-feest, één settel activiteit, één 
socialcie activiteit, één training, de taalcursus en één lezingen. Daarnaast worden de bedrijvenavond 
en Experience Your Future gezamenlijk georganiseerd en komt de ludieke reis te vervallen. 

Het Xe bestuur heeft ervoor gekozen om één van de SPiN-feesten te schrappen, aangezien er 
dit verenigingsjaar een extra feest wordt georganiseerd door de Lustrumcommissie. Het bestuur zal 
echter niet meer feesten schrappen aangezien de feesten een belangrijke inkomstenbron is voor de 
vereniging.  

Het bestuur is van mening dat de Settelcommissie van belang is voor de integratie van 
internationale studenten in Nederland, en de integratie tussen Nederlandse en internationale leden. 
Afgelopen jaar is echter gebleken dat de settel activiteiten niet het doel van integratie hebben 
bereikt waarop was gehoopt. Op de activiteiten waren voornamelijk Nederlandse studenten 
aanwezig, terwijl deze activiteiten juist bedoeld zijn om internationale studenten te helpen met 
integreren. Met het schrappen van één van deze activiteiten verwacht het bestuur dat de commissie 
meer tijd heeft voor het opzetten van activiteiten, waardoor de kwaliteit wordt verhoogd.  

Er zal dit verenigingsjaar een socialcie activiteit minder worden georganiseerd, omdat de 
werkdruk bij de Socialciecommissie hoog blijkt te liggen vanwege het actieve leden weekend dat zij 
organiseren. Door het schrappen van een van de activiteiten zal deze werkdruk verminderd worden.  

Er wordt één lezing geschrapt. Hier is voor gekozen omdat de lustrumcommissie al een lezing 
organiseert en omdat het bestuur meer waarde hecht aan kwaliteit dan kwantiteit. Op deze manier 
verwacht het bestuur te bereiken dat leden zich minder zullen spreiden over deze activiteiten. 

Er wordt een training geschrapt om de werkdruk te verminderen voor zowel het bestuur als 
de commissie. De werkdruk bij de Training- en Congrescommissie ligt hoog vanwege het congres dat 
zij naast de trainingen organiseren. Door deze commissie één activiteit minder te laten organiseren 
zal de werkdruk van deze commissie lager komen te liggen, waardoor de commissie meer tijd en 
aandacht kan besteden aan het organiseren van activiteiten.  

Het Xe bestuur is van mening dat de taalcursus activiteit, georganiseerd door de 
Integratiecommissie, zijn oorspronkelijke nut heeft verloren. Door de komst van de Engelstalige track 
zijn minder psychologie studenten geïnteresseerd in het leren van de Nederlandse taal en zijn het 
voornamelijk studenten van andere studies die de taalcursus activiteit bezoeken. Deze activiteit zal 
dan ook worden geschrapt. 

Tot slot heeft het Xe bestuur ervoor gekozen om de ludieke reis, die georganiseerd wordt 
door de Stedentripcommissie, te laten vervallen. Door de bijkomende uitwisseling is het bestuur van 
mening dat het aanbod van reizen groot genoeg zal zijn. Daarnaast is gebleken dat de werkdruk om 
de ludieke reis samen met de buitenlandse reis te organiseren erg hoog ligt binnen de commissie. 
Met het schrappen van de ludieke reis zal de werkdruk verminderen, zowel bij de commissie als bij 
het bestuur. De optie om een uitstapje binnen Nederland te maken wordt opgevangen door de 
Settelcommissie. Dit zal echter gaan om een uitstapje van één dag, en niet meerdere dagen wat het 
geval was bij de ludieke reis.  

Door het schrappen van bovenstaande activiteiten zal de vereniging weinig inkomsten 
missen, maar kunnen commissies zich alsnog volledig focussen op de overige activiteiten die worden 
georganiseerd. Hiermee verwacht het Xe bestuur dat de kwaliteit van de activiteiten te verhogen en 
de werkdruk te verminderen. 
 

6.5 Overzicht commissies 
In totaal worden er dit jaar 64 activiteiten georganiseerd. Hiervan zijn 15 activiteiten studie- en 
werkveldgerelateerd, 37 niet-studiegerelateerde activiteiten, zes lustrum activiteiten, drie reizen, 
een uitwisseling, een oud-bestuursleden activiteit en een alumni-activiteit. 



                  Beleid SPiN 2017-2018  

 

 17 

 

6.5.1 Studie-en werkveld gerelateerde commissies  
Lezingcommissie / Lecture committie 
Deze commissie organiseert vijf lezingen, die in het Engels worden aangeboden. Dit is één lezing 
minder dan in het jaar 2016-2017. 

 
Oriëntatiecommissie / Orientation committee 
Deze commissie organiseert in samenwerking met het SPS-NIP Experience Your Future. Op dit 
evenement zullen alle lezingen in het Engels aangeboden worden. Dit jaar wordt de bedrijvenavond 
bij het evenement Experience Your Future gevoegd.  

 
Praktijk-& Infocommissie / Workfield & Future committee 
Deze commissie organiseert vier excursies waarvan er twee Engelstalig en twee Nederlandstalig 
aangeboden worden. Daarnaast organiseert de commissie een mastervoorlichting met zowel 
Nederlandstalige als Engelstalige voorlichtingen. 

 
Tijdschriftcommissie / Magazine committee 
Deze commissie publiceert vier edities van het tijdschrift de HersenSPiNsels (waaronder een 
lustrumeditie) die tweetalig worden uitgegeven. 
 
Training- & Congrescommissie / Workshop- & Conference committee 
Deze commissie organiseert drie trainingen en één congres. Zowel de trainingen als het congres 
worden in het Engels aangeboden. Dit is één training minder dan vorig jaar.  
 

6.5.2 Niet-studiegerelateerde commissies  
Actiecommissie / Initiative committee  
Deze commissie organiseert zeven themadagen die allemaal Engelstalig zullen zijn. Bovendien 
ondersteunt de commissie het bestuur bij de tentamenacties.  
 
Almanakcommissie / Almanac committee  
Deze commissie is verantwoordelijk voor het maken van de Engelstalige almanak over de afgelopen 
vijf jaar.  
 
Eerstejaarscommissie / Freshmen committee  
Deze commissie is verantwoordelijk voor het organiseren van drie activiteiten, waarvan één van de 
activiteiten de eerstejaars barbecue zal zijn. Alle activiteiten zijn in het Engels. Deze commissie 
bestaat uit eerstejaars studenten en organiseert activiteiten voor eerstejaars studenten.  
 
Feestcommissie / Party committee  
Deze commissie organiseert vijf themafeesten, die allemaal Engelstalig zijn. Dit is één feest minder 
dan het jaar 2016-2017. 
 
Festiviteitencommissie / Festivities committee  
Deze commissie organiseert twee feesten in de Waagh. Beide evenementen zijn Engelstalig. In 
vergelijking met het jaar 2016-2017 zal deze commissie de diesviering niet organiseren dit jaar.  
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Goede Doelen commissie / Charity committee  
Deze commissie organiseert twee activiteiten, die beide in het Engels zullen zijn. In vergelijking met 
het jaar 2016-2017 worden er drie activiteiten minder georganiseerd. Hier is voor gekozen om de 
werkdruk van de commissie te verminderen en spreiding over activiteiten tegen te gaan. 
 
Integratiecommissie / Integration committee  
Deze commissie organiseert drie activiteiten om studenten op verschillende manieren te integreren. 
Dit betreft het Eerstejaarsweekend, één activiteit gericht op integratie met docenten en één 
activiteit gericht op het betrekken van ouders bij de studie. Alle evenementen zijn in het Engels. In 
vergelijking met het jaar 2016-2017 zal deze commissie de taalcursus activiteit niet meer 
organiseren.  
 
Lustrumcommissie / Lustrum committee  
Deze commissie is verantwoordelijk voor de organisatie van de lustrumviering tijdens verenigingsjaar 
2017-2018. Hiervoor wordt het gala en één lezing dit verenigingsjaar groter worden opgezet en zal er 
een extra lustrumfeest georganiseerd worden. Verder wordt er nog één formele activiteit, één 
informele activiteit en een tweedaagse diesviering georganiseerd, waarvan de invulling door de 
commissie wordt bepaald. Alle activiteiten worden in het Engels aangeboden.  
 
Settelcommissie / Settling committee  
Deze commissie organiseert twee activiteiten gericht op de integratie van internationale studenten 
in Nederland. Dit is één activiteit minder in vergelijking met het jaar 2016-2017. Beide activiteiten 
zijn Engelstalig.  
 
SocialCie / SocialCie  
Deze commissie organiseert drie activiteiten voor actieve leden waaronder het Actieve 
Ledenweekend. Alle activiteiten zullen Engelstalig zijn. Dit is één activiteit minder dan het jaar 2016-
2017.  
 
Socioculturele commissie / Sociocultural committee  
Deze commissie organiseert Psypop, één sociale activiteit en één culturele activiteit. Alle activiteiten 
zijn Engelstalig. 
 
Sportcommissie / Sports committee 
Deze commissie organiseert drie sportactiviteiten, waaronder de Batavierenrace, die allemaal 
Engelstalig zijn.  
 

6.5.3 Reiscommissies  
Skireiscommissie / Winter sport committee  
Deze commissie organiseert een skireis die Engelstalig zal zijn.  
 
Stedentripcommissie / City trip committee  
Deze commissie organiseert een buitenlandse stedentrip die Engelstalig zal zijn. De commissie zal in 
vergelijking met het jaar 2016-2017 geen ludieke reis meer organiseren.  
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Studiereiscommissie / Study trip committee  
Deze commissie organiseert een studiereis. Onderdeel van deze reis zijn studiegerelateerde, 
culturele en sociale activiteiten die allemaal Engelstalig zijn.  
 
Uitwisselingscommissie / Exchange committee  
Deze commissie organiseert een uitwisseling met een universiteit in het buitenland. Deze activiteit is 
Engelstalig. 
 

6.5.4 Ondersteunende commissies  
Acquisitiecommissie / Acquisition committee  
Deze commissie is verantwoordelijk voor de acquisitie van de vereniging. De commissie richt zich 
hoofdzakelijk op sponsoring en sponsoraanvragen van commissies. Daarnaast zal de commissie, in 
samenwerking met de Commissaris Externe Betrekkingen, partners benaderen en de database met 
externe contacten bijhouden en uitbreiden.  
 
ALV-commissie / GMA committee (General Members’ Assembly)  
Deze commissie is in samenwerking met het bestuur verantwoordelijk voor het organiseren van de 
Algemene Ledenvergaderingen. Zij bestaat uit een technisch voorzitter en een technisch notulist.  
 
Illustratiecommissie / Illustration committee  
Deze commissie is verantwoordelijk voor het maken van de omslag van de HersenSPiNsels, posters, 
flyers en banners. 
 
Videocommissie / Video committee  
Deze commissie is verantwoordelijk voor het maken en monteren van video’s. Voorbeelden hiervan 
zijn promotievideo’s en aftermovies van activiteiten. 
 
Evaluatie werkgroep / Evaluation workgroup 
In het verenigingsjaar 2016-2017 heeft het IXe bestuur der SPiN ervoor gekozen om een werkgroep 
te installeren die helpt met de analyse en het ontwerp van de enquete. Het Xe bestuur wil dit 
volgend jaar doorzetten. Bovendien zal deze werkgroep ook helpen met het analyseren en opstellen 
van de enquête met betrekking tot de ALV-pilot. 
 

6.5.5 Verenigingsorganen  
Kascontrolecommissie / Financial Audit committee  
De Kascontrolecommissie is het orgaan dat de boekhouding van de vereniging controleert.  
 
Raad van Advies / Advisory Council 
De Raad van Advies is een ondersteunend aanspreekpunt voor het bestuur bij vragen of problemen. 
Zij vergadert op regelmatige basis en mag vrijblijvend advies geven aan het bestuur. 
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7. EXTERN BELEID 
 
Dit jaar zal er een nieuw contract komen met de Drie Gezusters. Daarnaast blijft het 
hoofdsponsorcontract met de Waagh, Café de Fuik en het Bascafé van kracht, dat in oktober 2018 
afloopt. Te zijner tijd zal de samenwerking geëvalueerd worden en eventueel worden verlengd. Ook 
zal er een nieuw contract komen met de bijlespartner AthenaStudies en AthenaSummaries, wat 
betekent dat SPiN professionele samenvattingen kan blijven aanbieden aan haar leden. Het Xe 
bestuur gaat kijken naar nieuwe mogelijkheden voor de SPiN-korting.  
 

7.1 Sponsoring 
Het Xe bestuur zet zich dit jaar in om €4000 aan sponsorgeld te behalen. Een deel hiervan wordt 
verkregen via de vaste contracten van SPiN en het andere deel wordt met behulp van algemene 
sponsoring behaald.  
 

7.1.1 Vaste contracten 
Volgens het hoofdsponsorcontract met de Waagh, Café de Fuik en het Bascafé, ontvangt SPiN €1500 
aan sponsorgeld. In het contract met de Drie Gezusters is afgesproken dat SPiN €600 aan 
sponsorgeld ontvangt. Hiervoor worden dit jaar feesten vijf feesten georganiseerd die op deze locatie 
zullen plaatsvinden. Ook is vastgelegd in het contract met Pallas Athena dat SPiN €600 aan 
sponsorgeld krijgt. Via deze vaste contracten zal er €2700 aan sponsorgeld verkregen worden.  

Daarnaast zijn er een aantal bonusregelingen van kracht. Het Xe bestuur verwacht dat de 
eerste stap van de bonusregeling bij de Waagh behaald wordt. Dit houdt in dat er over beide feesten 
genomen tussen de 2000 en 4000 munten verkocht worden, waarvoor een bonus van €300 zal 
worden toegekend aan SPiN. Bij het Bascafé en Café de Fuik wordt er per extra borrel buiten het 
contract een bonus van €50 uitgekeerd. Het bestuur verwacht dat er vijf borrels buiten het contract 
worden gehouden en er dus €250 extra ontvangen zal worden. Bij de Drie Gezusters geldt een 
bonusregeling voor de drank- en garderobe omzet. Wanneer de drank- en garderobe omzet per feest 
€3000 bedraagt, zal er per feest €150 worden uitgekeerd. Het bestuur verwacht bij minimaal drie 
feesten de bonusregeling van de Drie Gezusters te halen, wat een bonusbedrag van €450 oplevert. 
Hierdoor bedraagt het totale verwachte bonusbedrag van alle contracten €1000. Verwacht wordt 
dus dat er een totaalbedrag van €3700 aan sponsoring wordt behaald vanuit de vaste contracten.  
 

7.1.2 Algemene sponsoring 
Naast de vaste contracten zal er €300 verkregen worden door algemene sponsoring, met behulp van 
advertenties, vacatures en samenwerkingsverbanden.   
 

7.2 SPiN-korting 
Het Xe bestuur ziet de SPiN-korting als een goede dienst die behouden moet worden voor de leden. 
Echter is in de praktijk gebleken dat er weinig gebruik van wordt gemaakt. Daarnaast zijn bedrijven 
vaak niet op de hoogte van de korting voor SPiN-leden. Om deze redenen zal er gekeken worden 
naar nieuwe mogelijkheden voor de SPiN-korting om het gebruik daarvan te vergemakkelijken. Het 
bestuur is van mening dat de SPiN-korting behouden moet worden omdat het kortingen aanbiedt die 
aansluiten bij het leven van de student in Nijmegen. Mogelijke nieuwe kortingen gelden algemeen en 
de SPiN-korting specifiek voor Nijmegen. Een aanbod voor beide diensten zal onderzocht worden. 
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7.3 N.K.S.W. Kompanio 
N.K.S.W. Kompanio (hierna te noemen Kompanio) heeft afgelopen jaar een verandering 
doorgemaakt. Op dit moment neemt het eerste onafhankelijke bestuur van Kompanio zitting. Dit 
betekent dat er in het bestuur van Kompanio geen afgevaardigde zit van de lidverenigingen. Doordat 
er nu voor het eerst een onafhankelijk bestuur is neemt de directe betrokkenheid van SPiN bij 
Kompanio af. Het Xe bestuur hecht er echter waarde aan om de band met Kompanio nauw en sterk 
te houden. Dit omdat SPiN een overkoepelend orgaan tussen de verschillende studievereniging der 
sociale wetenschappen als een waardevolle toevoeging ziet voor haar leden. Het contact zal sterk 
blijven middels een contactpersoon bij Kompanio.  
 

7.3.1 Buddy-Project 
Het Xe bestuur vindt de internationalisering en een goede integratie van haar internationale leden 
belangrijk. Het Buddy-Project van Kompanio zal dit jaar openstaan voor alle internationale leden. Dit 
wordt door het bestuur gezien als een belangrijke manier voor de integratie van de internationale 
psychologiestudent. Het bestuur zal Kompanio hiervoor ondersteunen door promotie te maken voor 
het buddy-project.      
   

7.4 Athena 
SPiN heeft met AthenaStudies en AthenaSummaries afgelopen jaar een overeenkomst gesloten over 
het aanbieden van samenvattingen en korting op stoomcursussen. Het Xe bestuur ervaart deze 
samenwerking als een succesvolle match en zet deze samenwerking daarom voort. Het bestuur zou 
echter graag wel meer samenvattingen zien voor de verplichte vakken in verschillende jaarlagen. 
Daarom gaat het bestuur de promotie vanuit AthenaSummaries faciliteren. Ook krijgen SPiN-leden 
een korting van 10% op de stoomcursussen aangeboden vanuit AthenaStudies. 
 

7.5 Boekencontract  
Het IXe bestuur is een nieuw boekencontract met StudyStore overeengekomen. Deze loopt 1 
augustus 2019 af.  
 

7.6 Alumni 
Het Xe bestuur wil zich graag inzetten om de alumni-activiteit tot een groter succes te maken. In de 
praktijk is namelijk gebleken dat het animo onder de alumni om naar een dergelijke activiteit te 
komen laag is, dit wil het bestuur aanpakken. Het IXe bestuur heeft afgelopen jaar de keuze gemaakt 
om de formele en informele activiteit die voorheen op verschillende data plaatsvonden op één 
datum te laten plaatsvinden. Dit wil het Xe bestuur doorzetten. Het bestuur wil daaraan toevoegen 
om de oud-bestuursleden ook uit te nodigen voor deze activiteit. Door aanwezigheid van bekenden 
bij deze activiteit, verwacht het bestuur dat er meer alumni naar deze activiteit komen. De 
combinatie van een oud-besturenactiviteit en alumni-activiteit zal de oorspronkelijke oud-
besturenactiviteit echter niet vervangen. Deze vindt op een ander moment in het jaar ook nog plaats.  
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8. Nawoord 
 
Geachte Algemene Ledenvergadering, 
 
In de voorgaande pagina’s heeft u het beleid van het Xe bestuur der SPiN kunnen lezen, waarin twee 
speerpunten zijn opgesteld. Bovendien is er extra aandacht voor het lustrum om de tiende 
verjaardag van de vereniging met de leden te vieren. Voor het eerste speerpunt ‘Opkomst & 
Enthousiasme’ wil het bestuur de daling bij de opkomst van activiteiten doorbreken door meer 
aandacht te schenken aan promotie om zo het enthousiasme te verhogen voor SPiN bij alle leden. 
‘Internationalisering & Integratie’ ten tweede om met de komst van de Engelstalige bachelor track, 
beide tracks te integreren en haar internationale leden thuis te laten voelen op de universiteit, in de 
stad en tussen Nederlandse studenten.  
    
Dit beleid had niet tot stand kunnen komen zonder de hulp en inzet van de voorgaande besturen. 
Het Xe bestuur wil daarom ook al haar voorgangers bedanken voor hun bijdrage aan het opzetten van 
een solide fundering van SPiN. In het bijzonder wil het bestuur het IXe bestuur bedanken voor hun 
adviezen, begeleiding en ondersteuning.   
 
SPiN gaat haar tweede lustrumjaar in samen met haar leden om de gestelde doelen te bereiken. Het 
Xe bestuur hoopt er samen met haar leden een fantastisch jaar van te maken voor betrokkenen, haar 
leden en het bestuur. 
  

Met vriendelijke groet,  
Het Xe bestuur der Studievereniging Pyschologie in Nijmegen, 

 
Flore van Grunsven 
Heleen van Renesse 

Tim Von den Hoff 
Evelien Smits 

Stef Bos 
Marek Voesenek 
Isabel Leemhuis 
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Bijlage I: Jaarplanning 
 
Datum     Activiteit    Nummer activiteit  
 
Oktober 
5-10-2017   Lustrum activiteit  1 
18-10-2017   Feest    1 
19-10-2017   Kamerborrel   1 
 
November 
16-11-2017   Insomnia   1 
21-11-2017   Lezing    1 
21-11-2017   Themadag   1 
22 t/m 27-11-2017  Uitwisseling   1 
24-11-2017   Integratie activiteit  1 
27-11-2017   SocialCie activiteit  1 
28-11-2017   Training   1 
29-11-2017   Sportactiviteit   1 
30-11-2017   Excursie   1 
30-11-2017   Lustrum activiteit  2 
 
December 
5-12-2017   Themadag   2 
5-12-2017   Goede doelen activiteit  1 
6-12-2017   Goede doelen activiteit  2 
11-12-2017   Socio-culturele activiteit 1 
13-12-2017   Mastervoorlichting  1 
 
Januari 
11-1-2018   Lustrum activiteit  3 
15-1-2018   SocialCie activiteit   2 
16-1-2018   Themadag   3 
16-1-2018   Lezing    2 
17-1-2018   Eerstejaars activiteit  1 
31-1-2018   Feest    2 
 
Februari 
6-2-2018   Settel activiteit   1 
8-2-2018   Excursie   2 
20-2-2018   Lezing    3 
22 t/m 26-2-2018  Stedentrip   1 
27-2-2018   Themadag    4 
28-2-2018   Lustrum activiteit  4 
 
Maart 
6-3-2018   Training   2 
9 t/m 18-3-2018  Skireis    1 
14-3-2018   Feest    3 
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20 t/m 21-3-2018  Experience Your Future  - 
24-3-2018   Oud-besturen activiteit  - 
28-3-2018   Socio-cultureel    2 
29-3-2018   Kamerborrel   2 
 
April 
16-4-2018   Integratie activiteit  2 
17-4-2018   Themadag   5 
20 t/m 22-4-2018  Batavierenrace   - 
24-4-2018   Eerstejaars activiteit  2 
25-4-2018   Congres   - 
25-4-2018   Feest    4 
27-4 t/m 6-5-2018  Studiereis   - 
 
Mei 
11 t/m 16-5-2018  Uitwisseling   2 
14-5-2018Lezing4 
15-5-2018   Themadag   6 
16-5-2018   Training   3 
18 t/m 20-5-2018  Actieve Ledenweekend  - 
22-5-2018   Lustrum activiteit   5 
24-5-2018   Excursie   3 
24-5-2018   Insomnia   2 
29-5-2018   Sportactiviteit   2 
31-5-2018   Kamerborrel   3 
 
Juni 
2-6-2018   Alumni activiteit  - 
6 t/m 7-6-2018   Diesviering   - 
 
September 
11-9-2018   Themadag   7 
12-9-2018   Feest    5 
18-9-2018   Eerstejaars activiteit  3 
19-9-2018   Lezing    5  
20-9-2018   Psypop    - 
24-9-2018   Settelactiviteit    2 
27-9-2018   Excursie   4 
28 t/m 30-9-2018  Eerstejaarsweekend   
 
 
 


