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1. VOORWOORD 1 

 2 
Geachte Algemene Ledenvergadering,  3 
 4 
Voor u ligt het beleid van het Xe kandidaatsbestuur der Studievereniging Psychologie in Nijmegen 5 
(SPiN). De afgelopen weken is er vol enthousiasme gewerkt aan dit beleid, waarin een overzicht 6 
gegeven wordt van wat het Xe kandidaatsbestuur in het jaar 2017-2018 wil gaan bereiken. 7 
 8 
In de afgelopen negen jaar is SPiN uitgegroeid tot een van de grootste studieverenigingen van 9 
Nijmegen. Deze groei heeft zo snel kunnen plaatsvinden door de ontwikkelingen die afgelopen 10 
besturen hebben gemaakt. De vereniging viert dit jaar haar tiende verjaardag, wat betekent dat dit 11 
jaar in het teken staat van het tweede lustrum. Er zullen, verspreid door het jaar, een aantal grootse 12 
en feestelijke activiteiten plaatsvinden. Een aantal van de reeds bestaande activiteiten is geschrapt 13 
zodat er ruimte in de jaarplanning is voor de lustrumactiviteiten. 14 
 15 
Het Xe kandidaatsbestuur heeft teruggekeken naar het werk van eerdere besturen en op basis 16 
hiervan een beleid geschreven. Hieruit is een aantal speerpunten tot stand gekomen, namelijk 17 
‘Opkomst & Enthousiasme’ en ‘Internationalisering & Integratie’.  18 
 19 
Een doel van het Xe kandidaatsbestuur is om leden enthousiast(er) te maken voor de 20 
vereniging. In de afgelopen jaren is er een daling zichtbaar bij de opkomst van activiteiten. Het 21 
kandidaatsbestuur ziet graag dat deze trend doorbroken wordt. De verwachting bestaat dat 22 
leden enthousiaster worden voor activiteiten door middel van goede promotie en op deze 23 
manier de opkomst verhoogd zal worden. Deze promotie zal het kandidaatsbestuur 24 
professioneel aanpakken. Er zal een nieuwe functie binnen de commissies komen, de 25 
commissaris promotie, die een promotieplan opstelt na een training van een externe expert. 26 
Naast deze verandering zullen er meer concrete voorstellen gedaan worden om haar leden 27 
enthousiast te maken voor haar activiteiten en daarmee de opkomst te vergroten.  28 
 29 
Het afgelopen bestuur heeft zich ingezet voor de internationalisering en integratie van SPiN en het Xe 30 
kandidaatsbestuur vindt het belangrijk dat deze trend doorgezet wordt, vooral nu de tweede lichting 31 
van de Engelstalige bachelor track begint. De wens van het Xe kandidaatsbestuur is om de vereniging 32 
zo toegankelijk mogelijk te maken. Niet alleen voor de Nederlandse studenten, maar ook voor de 33 
internationale leden, zodat zij zich thuis voelen in een onbekende stad. Dit zal bereikt worden door 34 
zoveel mogelijk activiteiten in het Engels aan te blijven bieden. Het kandidaatsbestuur gaat ook een 35 
Engelstalige ALV-pilot organiseren om de internationale leden meer bij de vereniging te betrekken. 36 
Bovendien streeft het kandidaatsbestuur naar verbinding tussen leden van beide bachelor tracks. Om 37 
dit doel te bereiken zal er een aantal stappen worden gezet, die in dit beleid besproken worden. 38 
 39 
Het Xe kandidaatsbestuur der SPiN heeft er ontzettend veel zin in om als team aan haar doelen te 40 
werken en zal zich volledig inzetten om van dit tiende jaar een schitterend lustrumjaar te maken!  41 
 42 

Met vriendelijke groet,  43 
 44 

Het Xe kandidaatsbestuur der Studievereniging Psychologie in Nijmegen 45 

46 
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2. LUSTRUM 47 

 48 
Dit jaar bestaat SPiN tien jaar en zal zij haar tweede lustrum vieren. In het collegejaar 2016-2017 is er 49 
een lustrumcommissie opgesteld die begonnen is met het bedenken en organiseren van zes 50 
activiteiten die dit speciale jaar extra feestelijk zullen maken. Deze commissie zal dit jaar blijven 51 
bestaan en de activiteiten verder uitwerken en uitvoeren. Het overkoepelende thema van de 52 
activiteiten in het lustrumjaar is ‘neon’. Dit thema is gebaseerd op het tiende element uit het periode 53 
stelsel en is bovendien goed toepasbaar bij activiteiten. Ook het lustrumlogo is in neon stijl. Dit logo 54 
is verwerkt op de nieuwe SPiN-stickers en zal dit jaar als SPiN-logo dienen bij de lustrumactiviteiten.  55 
De lustrumactiviteiten zullen door het jaar heen verspreid plaatsvinden. Naar aanleiding van advies 56 
vanuit de heidag uit 2016 is besloten om dit op deze manier te doen en om niet alle 57 
lustrumactiviteiten in één week plaats te laten vinden. Hiervoor is gekozen omdat anders de kans 58 
bestaat dat leden één activiteit kiezen om naar toe te gaan en er spreiding zal plaats vinden. Deze 59 
situatie wil het Xe kandidaatsbestuur voorkomen door de lustrumactiviteiten gespreid aan te bieden. 60 
 61 
Na afloop van het eerste lustrum was het Ve bestuur van mening dat het beter is om twee 62 
bestuursleden als algemeen lid in de lustrumcommissie te laten plaatsnemen. Dat is afgelopen jaar 63 
dan ook gebeurd en zal dit jaar hetzelfde blijven. Uit het afgelopen jaar is gebleken dat het een 64 
commissie is met een hoge werkdruk, daarom zal de lustrumcommissie groter zijn dan andere 65 
commissies.  66 

Naast de lustrumcommissie is afgelopen jaar nog een commissie opgericht in verband met 67 
het lustrumjaar, namelijk de almanakcommissie. Deze commissie zal halverwege het lustrumjaar de 68 
tweetalige almanak uitgeven. De HersenSPiNsels zal ook een lustrumeditie uitbrengen.  69 
 70 
Er zullen zes lustrumactiviteiten plaatsvinden in het jaar 2017-2018. Het gala en één lezing zullen 71 
wegvallen bij de oorspronkelijke commissies en worden georganiseerd door de lustrumcommissie. 72 
Deze activiteiten zullen aankomend jaar groter worden opgezet en er zal een extra lustrumfeest 73 
plaatsvinden. Verder vindt er nog één formele en één informele activiteit en een tweedaagse 74 
diesviering plaats waarvan de invulling door de commissie wordt bepaald.   75 
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3. OPKOMST & ENTHOUSIASME  76 

 77 
In de afgelopen jaren is er een daling zichtbaar bij de opkomst bij activiteiten. Deze daling is 78 
tweeledig. Zo is er een dalende trend in gemiddelde opkomst bij themadagen en SPiN-feesten over 79 
de jaren heen en tussen semester één en semester twee. Dit laatste gaat ook op voor de 80 
aanwezigheid bij lezingen. Het Xe kandidaatsbestuur is zich bewust van het feit dat dit maar een klein 81 
scala van het grote aanbod activiteiten van SPiN is. Echter ziet het kandidaatsbestuur graag dat deze 82 
trend doorbroken wordt en zij wil dit gaan bereiken door enthousiasme te verhogen voor SPiN bij 83 
alle leden. Bij bepaalde activiteiten, zoals feesten, kan een verhoogde opkomst een factor zijn om 84 
hieraan bij te dragen. Het kandidaatsbestuur is van mening dat deze twee begrippen met elkaar 85 
samen kunnen hangen. In dit speerpunt worden concrete voorstellen gedaan om leden enthousiast 86 
te maken voor alle activiteiten en daarmee de opkomst te vergroten.  87 
 88 

3.1 Promotie  89 
Om SPiN-activiteiten meer onder de aandacht te brengen, acht het kandidaatsbestuur het van belang 90 
dat er wordt gezorgd voor een gedegen promotie. Om dit te bereiken heeft het kandidaatsbestuur 91 
een aantal voorstellen opgesteld. 92 
 93 

3.1.1 Commissaris Promotie  94 
De huidige commissie samenstelling heeft naast de functies voorzitter, secretaris en penningmeester 95 
ook een commissaris communicatie. Het Xe kandidaatsbestuur is van mening dat promotie benadrukt 96 
mag worden en stelt daarom voor om de commissaris communicatie te vervangen door de 97 
commissaris promotie. Door de naam te vervangen, zal de term beter aansluiten bij de functies van 98 
de commissaris. In de huidige samenstelling zorgde de naam van commissaris communicatie namelijk 99 
voor verwarring. De commissaris promotie zal zich nu voornamelijk bezighouden met het 100 
ontwikkelen van een promotieplan voor een activiteit, de almanak of de HersenSPiNsels. De 101 
commissaris is bovendien verantwoordelijk voor het plaatsen Facebookberichten in zijn/haar eigen 102 
evenementen en het onderhouden van het contact met de Illustratiecommissie en eventueel de 103 
Videocommissie. Door nadruk te leggen op promotie van activiteiten via verscheidene manieren, 104 
wordt er een verhoogde opkomst verwacht. 105 

Om de commissaris promotie op een gedegen manier te kunnen inwerken is het Xe 106 
kandidaatsbestuur tot de conclusie gekomen dat de gewenste kennis niet intern aanwezig is en dat 107 
er extern gezocht moet worden naar een communicatie en/of promotie adviseur. Door een 108 
inwerking van een externe partij, die vakkennis heeft met betrekking tot communicatie en/of 109 
promotie, wordt er getracht om het niveau van de promotie en daarmee de opkomst voor SPiN-110 
activiteiten te vergroten.     111 
 112 

3.1.2 Promotiebudget  113 
In de voorgaande besturen is er voor elke commissie een geldbedrag gereserveerd dat zij mocht 114 
gebruiken in het kader van een ludieke promotie. Het Xe kandidaatsbestuur vindt echter dat er een 115 
bedrag in de commissie begroting moet worden opgenomen voor promotie. De grootte van het 116 
promotiebudget verschilt tussen commissies en is onder andere afhankelijk van de capaciteit van de 117 
activiteit. Door promotie niet meer vrijblijvend te maken, maar op te nemen in de begroting, wordt 118 
er gehoopt dat het promotiebudget gebruikt wordt. De commissaris promotie zal hierop toe zien en 119 
samen met de commissie de invulling van het promotiebudget gaan bepalen. De mogelijkheid tot 120 
aanvraag van een ludiek promotiebudget komt te vervallen omdat het kandidaatsbestuur vindt dat 121 
promotie niet ludiek in haar aard hoeft te zijn. Het hoofddoel van promotie is het bereiken van leden.  122 
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Bovendien zal er voor activiteiten waarbij externen een belangrijke inkomstenbron zijn, een 123 
Facebook promotiebudget begroot worden. Hierbij kan onder andere gedacht worden aan Insomnia-124 
feesten. Het kandidaatsbestuur ziet Facebook promotie als een effectieve manier om niet alleen 125 
leden, maar ook externen te bereiken.  126 
 127 

3.1.3 SPiN-applicatie  128 
Het kandidaatsbestuur ziet een SPiN-applicatie als een uitgelezen mogelijkheid om goed te kunnen 129 
promoten voor activiteiten van SPiN. Deze promotie krijgt vorm door middel van pushberichten, 130 
activiteitenoverzichten en –beschrijvingen. Bovendien geeft de laagdrempeligheid van een applicatie 131 
en een professionele uitvoering hiervan de doorslag voor het Xe kandidaatsbestuur om de applicatie 132 
te ontwikkelen. Daarnaast is uit de winterenquête van 2016-2017 gebleken dat een dergelijke 133 
applicatie aansluit bij de vraag van de leden. Het kandidaatsbestuur heeft als doel om binnen dit 134 
studiejaar tot een ontwikkelde applicatie te komen.  135 
 136 

3.1.4 HersenSPiNsels 137 
Het verenigingsblad ‘HersenSPiNsels’ kan op verschillende manieren haar bekendheid vergroten. Het 138 
Xe kandidaatsbestuur stelt twee aandachtspunten voor. Het eerste aandachtspunt slaat op de 139 
invulling van de HersenSPiNsels en het tweede aandachtspunt gaat over de promotie van het blad 140 
zelf.  141 
 De invulling van de artikelen zal in de trend van het IXe bestuur doorgezet worden. Om een 142 
juiste balans te vinden tussen de taligheid van de artikelen en de inhoud (formeel/informeel) zal er in 143 
de halfjaarlijkse enquête worden opgenomen wat de mening van de leden rondom het blad is. Dit is 144 
nodig om te kunnen achterhalen waar verbeterpunten liggen. 145 
 Verder blijven er veel exemplaren over, hierdoor is het bereik kleiner. Door de promotie te 146 
verbeteren, zullen er meer exemplaren bij de leden terecht komen. Naar verwachting zal hierdoor de 147 
HersenSPiNsels meer gelezen worden. Deze promotie zal online plaatsvinden. Op de website en via 148 
Facebook zal een aankondiging van de uitgave worden gedaan. Ook zal er een digitale preview 149 
geupload worden met een artikel uit de nieuwe HersenSPiNsels om de aandacht van de leden te 150 
trekken. Het Xe kandidaatsbestuur hoopt middels deze acties de HersenSPiNsels aantrekkelijker te 151 
maken voor haar leden.  152 

Daarnaast zal het Xe kandidaatsbestuur het enthousiasme voor de HersenSPiNsels proberen 153 
te verhogen door in kader van het lustrumjaar een lustrumeditie uit te brengen. Met een groter 154 
budget voor deze editie zal er de mogelijkheid zijn voor de commissie om groter uit te pakken met 155 
bijvoorbeeld interviews. Daarbij zal er specifiek aandacht besteed worden aan de lustrumactiviteiten 156 
door middel van evaluatie en ervaringen van de reeds georganiseerde activiteiten en aandacht voor 157 
de aankomende activiteiten.  158 
 159 

3.2 Enthousiasme van de leden behouden en bevorderen  160 
Het Xe kandidaatsbestuur gaat onderzoeken of het geven van een andere invulling aan een aantal 161 
activiteiten zal zorgen voor het behoud van het enthousiasme van leden of het verhogen daarvan. 162 
 163 

3.2.1 Themadagen 164 
Uit de afgelopen winterenquête is gebleken dat SPiN-leden zich tijdens de themadagen het meest 165 
betrokken voelen bij SPiN. Het kandidaatsbestuur ziet dit als de kracht van een themadag. Door een 166 
sterker lunchvervangend karakter aan de themadagen te koppelen, door hier meer budget voor vrij 167 
te maken, hoopt het Xe kandidaatsbestuur meer leden naar de SPiN-kamer te krijgen waardoor de 168 
betrokkenheid van de aanwezigen met SPiN verhoogd wordt.  169 
  170 
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3.2.2 Invulling activiteiten  171 
Het Xe kandidaatsbestuur is van plan om een nieuwe draai te geven aan een aantal activiteiten om 172 
hiermee het enthousiasme van de leden te behouden en bevorderen. Er zal rekening gehouden 173 
worden met de planning van de leden door bijvoorbeeld een lunchlezing te organiseren. Verder zou 174 
er op grond van locatie ook mogelijkheden zijn om beter bij de interesse van de leden aan te sluiten, 175 
denk hierbij aan een kroeglezing. Tot slot gaat het kandidaatsbestuur activiteiten organiseren met 176 
andere studieverenigingen.  177 

De afgelopen jaren heeft er regelmatig een samenwerking met andere studieverenigingen 178 
plaats gevonden. Gezamenlijk georganiseerde feesten zorgden voor een hoge opkomst. Door feesten 179 
samen met een andere vereniging te organiseren wordt voorkomen dat er externenspreiding 180 
plaatsvindt over de feesten van de verschillende verenigingen. Een drukker bezocht feest zal, naar 181 
verwachting van het kandidaatsbestuur, een aantrekkende werking hebben voor SPiN-leden. De 182 
verwachting is dat ditzelfde effect optreedt als er andere activiteiten met andere studieverenigingen 183 
georganiseerd worden. Het Xe kandidaatsbestuur zal zich daarom ook inzetten om het tweede 184 
semester activiteiten met andere studieverenigingen te organiseren om zo de daling in opkomst bij 185 
activiteiten te doorbreken.   186 
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4. INTERNATIONALISERING & INTEGRATIE  187 

 188 
Het VIIe, VIIIe en het IXe bestuur hebben een aantal stappen gezet omtrent internationalisering en 189 
integratie. De visie van het Xe kandidaatsbestuur is dat de vereniging dient aan te sluiten bij haar 190 
leden van de Nederlandstalige en Engelstalige bachelor track. Het Xe kandidaatsbestuur is van 191 
mening dat een tweetalige vereniging hier het beste bij past, omdat de vereniging zo voor leden uit 192 
beide bachelor tracks toegankelijk is. Hiervoor worden stappen gezet omtrent internationalisering, 193 
om de vereniging toegankelijker te maken voor haar Engelstalige leden.  194 

Het Xe kandidaatsbestuur biedt leden uit beide tracks de mogelijkheid om met elkaar in 195 
contact te komen via commissies en activiteiten. Om deze mogelijkheid toegankelijker te maken voor 196 
eerstejaars studenten, zal er een nieuwe commissie worden opgericht, genaamd de 197 
Eerstejaarscommissie. 198 
 199 

4.1 Internationalisering 200 
SPiN is sinds vorig studiejaar een tweetalige vereniging. Dit zal komend studiejaar zo blijven omdat 201 
het Xe kandidaatsbestuur verwacht dat tweetaligheid het beste aansluit bij haar leden en de 202 
toekomst van SPiN. Om voor de Engelstalige leden de vereniging net zo toegankelijk te maken als 203 
voor Nederlandstalige leden, zal het kandidaatsbestuur stappen zetten met betrekking tot 204 
internationalisering. 205 
 206 

4.1.1 Communicatie 207 
Gezien het feit dat de vereniging zowel Nederlandstalige als Engelstalige leden heeft, acht het Xe 208 
kandidaatsbestuur het nodig om een aantal vuistregels over de manier van communicatie, opgesteld 209 
door het IXe bestuur, te hanteren. Deze vuistregels betreffen mondelinge en schriftelijke 210 
communicatie. Mondelinge communicatie, zoals gesprekken tussen leden en bestuursleden, worden 211 
gevoerd in de voorkeurstaal van het lid. Schriftelijke communicatie blijft tweetalig, zodat leden hierin 212 
ook worden geïnformeerd in hun voorkeurstaal. Waar tweetalige communicatie overbodig is, zoals 213 
op promotieposters, zal communicatie enkel in het Engels zijn. Er wordt verwacht dat alle leden 214 
genoeg basiskennis hebben van de Engelse taal om deze simpele communicatie te begrijpen. Als 215 
berichten enkel bedoeld zijn voor Nederlandstalige leden, dan zullen deze in het Nederlands zijn.  216 
 217 

4.1.2 Taligheid activiteiten 218 
Eén van de mogelijkheden die de vereniging aanbiedt, is het deelnemen aan activiteiten. Dit zijn 219 
zowel studiegerelateerde als sociale activiteiten. Afgelopen studiejaar heeft het IXe bestuur al haar 220 
informele activiteiten en 75% van haar formele activiteiten in het Engels aangeboden. Het Xe 221 
kandidaatsbestuur wil behouden om al haar informele activiteiten in het Engels te organiseren. In 222 
vergelijking tot vorig studiejaar worden dit jaar alle formele activiteiten in het Engels georganiseerd, 223 
met uitzondering van twee excursies en de masteravond. Deze twee excursies worden in het 224 
Nederlands georganiseerd. De masteravond wordt tweetalig georganiseerd, waarbij Nederlandstalige 225 
masteropleidingen in het Nederlands en Engelstalige masteropleidingen in het Engels worden 226 
voorgelicht. 227 
 228 

4.1.3 Taligheid ALV 229 
Een van de stappen die het Xe kandidaatsbestuur gaat zetten wat betreft de internationalisering van 230 
SPiN heeft betrekking op de Algemene Ledenvergadering (hierna te noemen ALV). Afgelopen jaar 231 
werden tijdens ALV’s tussentijdse Engelse samenvattingen gegeven, er zijn echter weinig 232 
internationale leden aanwezig geweest bij de ALV’s. Als de ALV’s volledig in het Engels plaatsvinden, 233 
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verwacht het kandidaatsbestuur dat de ALV’s aantrekkelijker worden voor Engelstalige leden. Als er 234 
meer internationale studenten aanwezig zijn bij ALV’s, zal ook hun mening tellen bij beslissingen. 235 
 Er bestaat echter een mogelijk nadeel van een volledig Engelstalig gesproken ALV.  De 236 
kwaliteit zou namelijk verloren kunnen gaan doordat het kandidaatsbestuur zich minder goed kan 237 
uitdrukken. Een mogelijkheid kan ook zijn dat Nederlandstalige leden minder snel naar een ALV 238 
komen of zich durven te uiten. Deze vermoedens zullen getest gaan worden door de halfjaarlijkse 239 
ALV volledig in het Engels te laten plaatsvinden, een pilot ALV. Zowel de spreektaal van de ALV als de 240 
aangeboden schriftelijke stukken zullen volledig in het Engels zijn.  241 

Na afloop van de ALV zal er middels een enquête onderzocht worden hoe zowel 242 
internationale leden als Nederlandstaligen de pilot ervaren hebben. Deze enquête zal opgesteld 243 
worden door een evaluatie werkgroep. Ook wordt de mening van het kandidaatsbestuur over de 244 
pilot meegenomen in de resultaten. De resultaten uit de enquête zullen door de evaluatie werkgroep 245 
geanalyseerd worden. 246 

De resultaten van de pilot ALV zullen vergeleken worden met de volgende Nederlandstalige 247 
ALV. Zo kan er bijvoorbeeld onderzocht worden of de voertaal van een ALV veel invloed heeft op het 248 
aantal aanwezigen. De resultaten van de enquêtes van deze twee ALV’s, zullen besproken worden 249 
tijdens de ALV hierna. Het Xe kandidaatsbestuur wil graag de resultaten delen met de ALV zodat hun 250 
interpretatie meegenomen kan worden. Een samenvatting van alle partijen die de pilot ALV hebben 251 
beoordeeld, zal doorgegeven worden aan het volgende bestuur. Het XIe bestuur kan met behulp van 252 
deze samenvatting besluiten over de taal van de ALV.  253 

Aangezien er de afgelopen jaren nauwelijks internationale leden tijdens ALV’s aanwezig zijn 254 
geweest, zullen de ALV’s goed gepromoot gaan worden. Dit zal gebeuren door berichten op 255 
Facebook te plaatsen en voorzitters van commissies te vragen hun commissieleden te stimuleren 256 
naar de ALV’s te gaan. Bovendien zullen er posters verspreid worden. Dit geldt voor alle ALV’s. Voor 257 
de pilot zal er nadruk gelegd worden op de Engelstaligheid. Door betere promotie wordt verwacht 258 
meer internationale en Nederlandstalige leden te bereiken. 259 

 260 
4.1.4 Taligheid aankomende bestuursleden 261 

Het Xe kandidaatsbestuur wil de vereniging toegankelijker maken voor haar Engelstalige leden en wil 262 
daarom verschillende bestuursfuncties openstellen voor Engelstalige leden. Volgens het 263 
kandidaatsbestuur is het niet mogelijk om de functies voorzitter, secretaris, commissaris onderwijs, 264 
één van de commissarissen interne betrekkingen en commissaris externe betrekkingen open te 265 
stellen voor Engelstalige leden. Het kandidaatsbestuur is van mening dat er een hoog niveau van de 266 
Nederlandse taal beheerst moet worden om deze functies goed uit te oefenen. De volgende functies 267 
kunnen volgens het kandidaatsbestuur wel worden opengesteld voor Engelstalige leden: 268 
penningmeester en één van de commissarissen interne betrekkingen. Het is hierbij een voorwaarde 269 
dat toekomstig Engelstalige bestuursleden een basiskennis hebben van de Nederlandse taal, 270 
minimaal A2 niveau, wat wordt gecontroleerd door de sollicitatiecommissie. Het Xe 271 
kandidaatsbestuur volgt hierin het advies van het IXe bestuur.  272 

Het kandidaatsbestuur zal stappen zetten om de functie commissaris onderwijs 273 
toegankelijker te maken voor een toekomstig Engelstalig bestuurslid. Een groot en belangrijk aspect 274 
van deze functie is het deelnemen aan overleggen, die momenteel in het Nederlands plaatsvinden. 275 
Het kandidaatsbestuur gaat uitzoeken of deze overleggen ook in het Engels kunnen plaatsvinden, 276 
wat zou betekenen dat deze functie in de toekomst mogelijk uitgevoerd kan worden door een 277 
Engelstalig bestuurslid.  278 

Tot slot zal het Xe kandidaatsbestuur stappen zetten om bestuursfuncties beter uitvoerbaar 279 
te maken voor Engelstalige leden. In ieder geval zullen het algemene bestuursdraaiboek en de 280 
bestuursbijbel worden vertaald naar het Engels. Als er sprake is van een internationaal 281 
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(kandidaats)bestuurslid, dan zullen de functiespecifieke bestuursdraaiboeken, voor de 282 
desbetreffende functies, worden vertaald naar het Engels. Ook zal de boekhouding uitvoerbaar 283 
gemaakt worden voor toekomstige Engelstalige bestuursleden. Om dit te realiseren zal dit jaar 284 
‘Conscribo’ in het Engels worden gebruikt, zodat een toekomstige mogelijk Engelstalige 285 
Penningmeester zich ook wegwijs kan maken. 286 
 287 

4.2 Integratie  288 
Het Xe kandidaatsbestuur hecht veel waarde aan het settelen van haar eerstejaars studenten en aan 289 
de integratie tussen leden van beide bachelor tracks. Om dit te realiseren wordt er een commissie 290 
opgericht voor en door eerstejaars studenten, genaamd de Eerstejaarscommissie. Daarnaast is er de 291 
optie voor leden om vanuit SPiN taalbijles te geven/krijgen, dit faciliteert de integratie op persoonlijk 292 
niveau tussen de tracks (zie ‘7.6 Taalbijles’) 293 
 294 

4.2.1 Eerstejaarscommissie 295 
Het Xe kandidaatsbestuur zal dit jaar de Eerstejaarscommissie oprichten, die jaarlijks drie sociale 296 
activiteiten organiseert, waaronder een eerstejaars barbecue. Het doel van deze commissie is om 297 
nieuwe psychologie studenten kennis te laten maken met elkaar en met SPiN, op een laagdrempelige 298 
manier. Aangezien de activiteiten enkel beschikbaar zijn voor eerstejaars psychologie studenten, 299 
denkt het Xe kandidaatsbestuur dat de drempel om naar deze activiteiten te gaan lager zal zijn dan 300 
activiteiten met ouderejaars studenten. Zo zullen eerstejaars studenten zich meer op hun gemak 301 
voelen, waardoor de onderlinge integratie wordt gefaciliteerd. 302 

De eerstejaars barbecue wordt georganiseerd aan de start van het volgende studiejaar 303 
(2018-2019). Het voordeel van deze vroege periode is dat studenten vaak nog druk bezig met het 304 
vinden van hun vriendengroep, wat mogelijk een versterkende werking heeft op de onderlinge 305 
integratie. Daarnaast is dit ook een uitgelezen kans om leden te informeren over SPiN en actief 306 
lidmaatschap te promoten.  307 
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5. INTERN BELEID 308 

 309 
Het Xe kandidaatsbestuur is van mening dat er een positieve veranderingen zijn ingevoerd in de 310 
voorgaande jaren met betrekking tot het interne beleid van SPiN. Zij wil daarom graag de grote lijnen 311 
van de vorige besturen doortrekken in het huidige beleid. Dit geldt onder andere voor de door het Ve 312 
bestuur ingestelde buddy-systeem. Ook dit jaar zal er aandacht besteed worden aan het persoonlijke 313 
welzijn van de bestuursleden. Er wordt getracht dit te verhogen door meer aandacht te besteden aan 314 
de werkdrukvermindering, mede vanwege de vergrootte activiteiten met betrekking tot het 315 
lustrumjaar. 316 
 317 

5.1 De SPiN-kamer 318 
De huidige openingstijden van de SPiN-kamer worden behouden. Dit houdt in dat op alle 319 
doordeweekse dagen de kamer open is van 10:30 uur tot 15:30 uur, met uitzondering van vrijdag 320 
wanneer de kamer om 14:00 uur zal sluiten. Gedurende de tentamenperiode zullen speciale 321 
openingstijden van kracht zijn.  322 
 323 

5.2 Website 324 
Het IXe bestuur heeft een taskforce opgericht die werkt aan een nieuwe website. Deze website is 325 
gebruiksvriendelijker voor zowel leden als bestuur. Voor de leden is de nieuwe website fijn in het 326 
gebruik omdat de mobiele weergave beter is. Bovendien is de lay-out aantrekkelijker in vergelijking 327 
tot die van de oude website. 328 

In de nieuwe website wordt gebruik gemaakt van het systeem ‘Wordpress’. Met dit systeem 329 
kan het Xe kandidaatsbestuur makkelijk aanpassingen maken. Hierdoor kan de website nog beter 330 
ingezet worden voor promotie doordat op elk gewenst moment aanpassingen op de website gedaan 331 
kunnen worden. Evenementen zullen aangekondigd worden op alle pagina’s van de website in een 332 
duidelijk zichtbare kalender. Bovendien zal de website in zowel Nederlands als Engels blijven zodat 333 
de website voor iedereen toegankelijk blijft.   334 
 335 

5.3 Werkdrukvermindering 336 
In het kader van werkdrukvermindering is er een aantal aspecten die het Xe kandidaatsbestuur graag 337 
wil behouden en toe wil voegen aan de huidige uitvoering. 338 
 339 

5.3.1 Activiteiten 340 
Vanwege het lustrumjaar zal er een aantal activiteiten grootser worden georganiseerd. Deze zullen 341 
de plaats innemen van reeds bestaande activiteiten om zo te voorkomen dat de werkdruk van het 342 
kandidaatsbestuur nog groter wordt. Voor een uitgebreid overzicht hiervan (zie ‘6.5 Overzicht 343 
commissies’). 344 

Zoals in de statuten vermeld staat, dienen er per activiteit minimaal twee bestuursleden 345 
aanwezig te zijn. Zij mogen voor hun aanwezigheid beroepen op de bestuurlijke vrijstelling (zie ‘5.5 346 
Bestuurlijke vrijstelling’). Mocht het echter voor sommige activiteiten zo zijn dat er meer dan twee 347 
bestuursleden geacht worden om actief te helpen met de commissie, dan zullen ook zij een 348 
bestuurlijke vrijstelling krijgen. Er zal gestreefd worden naar aanwezigheid van de commissie 349 
begeleider bij activiteiten van zijn/haar eigen commissie, mits persoonlijke omstandigheden dit 350 
toelaten. Verder zullen overige bestuursleden gelijk verdeeld worden over de activiteiten. 351 
  352 
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5.3.2 SPiN-vrij 353 
Het Xe kandidaatsbestuur gaat dezelfde regels hanteren als het VIIIe en IXe bestuur met betrekking tot 354 
SPiN-vrij. Met het indelen van de kamerdiensten wordt rekening gehouden worden met de 355 
voorkeuren voor SPiN-vrij waarbij er minimaal één verplicht dagdeel moet worden ingepland en één 356 
optioneel dagdeel.  357 
 358 

5.4 Persoonlijke ontwikkeling 359 
Het Xe kandidaatsbestuur zal aandacht besteden aan persoonlijke ontwikkeling. Het persoonlijk 360 
welzijn moet goed gewaarborgd worden en kan op diverse manieren worden bereikt, zoals 361 
hierboven besproken. Om hier voor alle bestuursleden van op de hoogte te blijven, zijn er een aantal 362 
tactieken die zullen worden ingezet. 363 
 364 

5.4.1 Persoonlijk Ontwikkelingsplan (POP-)gesprekken 365 
Minimaal drie keer per jaar vinden er tussen de kandidaatsvoorzitter van het kandidaatsbestuur en 366 
de andere kandidaatsbestuursleden een-op-een gesprekken plaats. De kandidaatsvoorzitter houdt 367 
haar POP-gesprek met de kandidaatsvice-voorzitter. Deze gesprekken dienen als update over het 368 
persoonlijke welzijn van het bestuurslid, maar grotendeels ook om het functioneren van de 369 
specifieke persoon te evalueren. Er zullen doelen besproken worden, net als SPiN- en 370 
studiegerelateerde zaken. 371 
 372 

5.4.2 Coach-gesprekken en feedback rondes 373 
Ieder kandidaatsbestuurslid zal dit jaar, net als voorgaande jaren, een coach hebben met wie hij/zij 374 
onafhankelijk van het kandidaatsbestuur kan afspreken om iemand te spreken buiten SPiN. Deze 375 
gesprekken acht het Xe kandidaatsbestuur niet verplicht en mag elk kandidaatsbestuurslid naar eigen 376 
wens invullen. 377 
 De feedbackrondes daarentegen acht het kandidaatsbestuur als een activiteit die verplicht 378 
minimaal eenmaal moet worden gehouden. Zij ziet dit als een uitgelezen kans om op elk willekeurig 379 
moment in het jaar volkomen eerlijk met al haar kandidaatsbestuursleden te zitten. Dit kan op elk 380 
gewenst moment in het jaar en is vooral situatie afhankelijk. Hierbij kunnen zowel positieve als 381 
negatieve aspecten van het functioneren van medekandidaatsbestuursleden besproken worden. 382 
 383 

5.4.3 Logboeken en bestuurlijke updates 384 
Om transparantie te behouden en ook naar haar leden toe te kunnen verantwoorden waar het Xe 385 
kandidaatsbestuur mee bezig is, zal het proces van logboeken en bestuurlijke updates worden 386 
voortgezet door het Xe kandidaatsbestuur. 387 
 388 

5.5 Bestuurlijke vrijstelling 389 
Met de bestuurlijke vrijstelling worden alle activiteiten tot en met vijftien euro vergoed, mits het 390 
bestuurslid in functie aanwezig is om de desbetreffende activiteit in goede banen te leiden. Het IXe 391 
bestuur heeft een aanpassing aangebracht en dit wil het Xe kandidaatsbestuur voortzetten. In deze 392 
aanpassing is vastgelegd dat bedragen boven vijftien euro ook tot en met vijftien euro vergoed.  393 
 394 

5.6 Waardering leden 395 
Voor SPiN zijn alle leden erg belangrijk. Het Xe kandidaatsbestuur wil daarom, net als haar 396 
voorgangers, haar leden bedanken en hen ook tegemoetkomen.  397 
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5.6.1 Commissie vrijstelling 398 
Het Xe kandidaatsbestuur is van mening dat een bestuurlijke vrijstelling erg wordt gewaardeerd 399 
binnen het bestuur. Echter vindt zij het tegenstrijdig dat een commissie voor haar eigen activiteit wel 400 
moet betalen. De leden zetten zich volledig in voor deze activiteit, maar betalen vervolgens om deel 401 
te nemen aan die specifieke activiteit. Om deze scheve verdeling recht te trekken stelt het 402 
kandidaatsbestuur voor om een commissievrijstelling van vijf euro in te voeren. Dit bedrag geldt per 403 
actief lid per activiteit gedurende het gehele collegejaar. Het kandidaatsbestuur hoopt op deze 404 
manier haar leden tegemoet te komen en extra te belonen voor hun inzet. 405 
 406 

5.6.2 SPiN mokken en t-shirts  407 
Het Xe kandidaatsbestuur wil graag de lijn van het IXe bestuur door laten lopen met betrekking tot de 408 
SPiN mokken en de optionele bedrukking van t-shirts. Het Xe kandidaatsbestuur zal de al bestaande 409 
mokken blijven gebruiken, zonder het laten bedrukken van verenigingsjaar, zodat deze meerdere 410 
jaren gebruikt kunnen worden. Voor de t-shirts wil het kandidaatsbestuur de leden weer een 411 
eenmalig aanbod doen tot het gratis laten bedrukken met naam, commissie en verenigingsjaar. 412 
 413 

5.6.3 Kleine betrokkenheid 414 
Het Xe kandidaatsbestuur vindt het belangrijk om haar leden op speciale momenten in het zonnetje 415 
te zetten. Afgelopen jaren is er op de verjaardag van het lid een felicitatiemail verstuurd naar het lid. 416 
Om de betrokkenheid bij en daarmee de waardering voor SPiN te vergroten wil het 417 
kandidaatsbestuur de mogelijkheden onderzoeken om aan een felicitatiemail een speciale 418 
verjaardagsactie te koppelen. Het kandidaatsbestuur gaat bij externe partijen de mogelijkheden 419 
onderzoeken om een extra waardering richting het lid te kunnen tonen.  420 
 Een ander aspect dat haar intrede heeft gedaan in het IXe bestuur is het ‘Lid van de Maand’. 421 
Het kandidaatsbestuur acht dit een goede en leuke manier om een bepaald lid in het zonnetje te 422 
zetten. Dit lid zal, met goedkeuring van het lid, met een foto in de SPiN-kamer komen te hangen. 423 
Daarnaast ontvangt het lid een presentje.  424 
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6. COMMISSIES 425 

 426 
De rol van actieve leden is volgens het Xe kandidaatsbestuur van enorm belang. Actieve leden nemen 427 
veel werk uit handen van het kandidaatsbestuur, waardoor de vereniging meer kan betekenen voor 428 
haar leden. Zo worden er veel activiteiten georganiseerd en begeleid door actieve leden. In de 429 
volgende paragrafen wordt er meer informatie gegeven over hoe commissies er dit studiejaar uit 430 
komen te zien.  431 
 432 

6.1 Indeling  433 
De indeling in commissies bestaat uit de functies voorzitter, penningmeester, secretaris en 434 
commissaris promotie. Het Xe kandidaatsbestuur heeft besloten om de functie commissaris 435 
communicatie te vervangen voor commissaris promotie. De commissaris promotie is 436 
verantwoordelijk voor het opstellen van een promotieplan, het plaatsen van Facebookberichten, en 437 
het onderhouden van contact met de Illustratie- en Videocommissie. Door een commissielid 438 
verantwoordelijk te stellen voor promotie, verwacht het kandidaatsbestuur dat activiteiten beter 439 
gepromoot zullen worden. Daarnaast zal de commissaris promotie een training krijgen van een 440 
professional, om de kwaliteit van promotie te verhogen (zie ‘3.1.1 Commissaris promotie’). De 441 
overige leden van de commissie worden tot ´algemeen lid´ van de commissie benoemd worden. Voor 442 
ondersteunende commissies (Acquisitiecommissie, Kascontrolecommissie, ALV-commissie, 443 
Illustratiecommisse en de Videocommissie) zal er echter geen commissaris promotie nodig zijn, dit 444 
omdat promotie hierbij geen rol speelt. Uitzondering hierbij is de ALV-commissie, het 445 
kandidaatsbestuur zal hier de promotie zelf verzorgen. 446 

De commissies staan open voor zowel Nederlandse als internationale studenten. Dit is met 447 
uitzondering van de Kascontrolecommissie, ALV-commissie en Acquisitiecommissie, omdat het 448 
kandidaatsbestuur van mening is dat hiervoor een hoog niveau van de Nederlands taal beheerst 449 
dient te worden. 450 
  451 

6.2 Wijzigingen  452 
De Galacommissie komt dit jaar te vervallen omdat dit jaar een lustrumgala wordt georganiseerd 453 
door de Lustrumcommissie. 454 

Aangezien het handboek voor eerstejaars studenten af is en verspreid is onder de studenten 455 
in de introductieweek, heeft het Xe kandidaatsbestuur besloten om de Eerstejaars 456 
informatiecommissie te laten vervallen. In acht nemend dat het informatieboek actueel blijft, zal het 457 
kandidaatsbestuur deze controleren en eventueel bijwerken voor de volgende introductieweek. 458 

In het verenigingsjaar van het IXe bestuur organiseerde de Goede Doelen commissie vijf 459 
activiteiten, verspreid over een week. Dit verenigingsjaar zal de Goede Doelen commissie twee 460 
activiteiten organiseren verspreid over twee dagen.  461 
 462 

6.3 Nieuwe commissie 463 
Het Xe kandidaatsbestuur zal dit verenigingsjaar de Eerstejaarscommisse oprichten. Deze commissie, 464 
bestaande uit en gericht op eerstejaars psychologie studenten, is opgericht om de integratie tussen 465 
eerstejaars psychologie studenten te bevorderen (zie ‘4.2.1 Eerstejaars Commissie’). De commissie 466 
zal jaarlijks drie activiteiten organiseren, waaronder een barbecue, die allen Engelstalig zijn.  467 
 468 

6.4 Hoeveelheid activiteiten  469 
Er is gekozen om bij een aantal formele en informele commissies het aantal activiteiten te 470 
verminderen. Het gaat om zeven activiteiten: één SPiN-feest, één settel activiteit, één socialcie 471 
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activiteit, één training, de taalcursus en twee lezingen. Daarnaast worden de bedrijvenavond en 472 
Experience Your Future gezamenlijk georganiseerd en komt de ludieke reis te vervallen. 473 

Het Xe kandidaatsbestuur heeft ervoor gekozen om één van de SPiN-feesten te schrappen, 474 
aangezien er dit verenigingsjaar een extra feest wordt georganiseerd door de Lustrumcommissie. Het 475 
kandidaatsbestuur zal echter niet meer feesten schrappen aangezien de feesten een belangrijke 476 
inkomstenbron is voor de vereniging.  477 

Het kandidaatsbestuur is van mening dat de Settelcommissie van belang is voor de integratie 478 
van internationale studenten in Nederland, en de integratie tussen Nederlandse en internationale 479 
leden. Afgelopen jaar is echter gebleken dat de settel activiteiten niet het doel van integratie hebben 480 
bereikt waarop was gehoopt. Op de activiteiten waren voornamelijk Nederlandse studenten 481 
aanwezig, terwijl deze activiteiten juist bedoeld zijn om internationale studenten te helpen met 482 
integreren. Met het schrappen van één van deze activiteiten verwacht het kandidaatsbestuur dat de 483 
commissie meer tijd heeft voor het opzetten van activiteiten, waardoor de kwaliteit wordt verhoogd.  484 

Er zal dit verenigingsjaar een socialcie activiteit minder worden georganiseerd, omdat de 485 
werkdruk bij de Socialciecommissie hoog blijkt te liggen vanwege het actieve leden weekend dat zij 486 
organiseren. Door het schrappen van een van de activiteiten zal deze werkdruk verminderd worden.  487 

Er worden twee lezingen geschrapt om de werkdruk te verminderen. Er is hiervoor gekozen 488 
omdat de Lustrumcommissie al een lezing organiseert en omdat het kandidaatsbestuur meer waarde 489 
hecht aan kwaliteit dan kwantiteit. Op deze manier verwacht het kandidaatsbestuur te bereiken dat 490 
leden zich minder zullen spreiden over deze activiteiten. 491 

Er wordt een training geschrapt om de werkdruk te verminderen voor zowel het 492 
kandidaatsbestuur als de commissie. De werkdruk bij de Training- en Congrescommissie ligt hoog 493 
vanwege het congres dat zij naast de trainingen organiseren. Door deze commissie één activiteit 494 
minder te laten organiseren zal de werkdruk van deze commissie lager komen te liggen, waardoor de 495 
commissie meer tijd en aandacht kan besteden aan het organiseren van activiteiten.  496 

Het Xe kandidaatsbestuur is van mening dat de taalcursus activiteit, georganiseerd door de 497 
Integratiecommissie, zijn oorspronkelijke nut heeft verloren. Door de komst van de Engelstalige track 498 
zijn minder psychologie studenten geïnteresseerd in het leren van de Nederlandse taal en zijn het 499 
voornamelijk studenten van andere studies die de taalcursus activiteit bezoeken. Deze activiteit zal 500 
dan ook worden geschrapt. 501 

Tot slot heeft het Xe kandidaatsbestuur ervoor gekozen om de ludieke reis, die georganiseerd 502 
wordt door de Stedentripcommissie, te laten vervallen. Door de bijkomende uitwisseling is het 503 
kandidaatsbestuur van mening dat het aanbod van reizen groot genoeg zal zijn. Daarnaast is 504 
gebleken dat de werkdruk om de ludieke reis samen met de buitenlandse reis te organiseren erg 505 
hoog ligt binnen de commissie. Met het schrappen van de ludieke reis zal de werkdruk verminderen, 506 
zowel bij de commissie als bij het kandidaatsbestuur. De optie om een uitstapje binnen Nederland te 507 
maken wordt opgevangen door de Settelcommissie. Dit zal echter gaan om een een uitstapje van één 508 
dag, en niet meerdere dagen wat het geval was bij de ludieke reis.  509 

Door het schrappen van bovenstaande activiteiten zal de vereniging weinig inkomsten 510 
missen, maar kunnen commissies zich alsnog volledig focussen op de overige activiteiten die worden 511 
georganiseerd. Hiermee verwacht het Xe kandidaatsbestuur dat de kwaliteit van de activiteiten te 512 
verhogen en de werkdruk te verminderen. 513 
 514 

6.5 Overzicht commissies 515 
In totaal worden er dit jaar 63 activiteiten georganiseerd. Hiervan zijn 14 activiteiten studie- en 516 
werkveldgerelateerd, 30 niet-studiegerelateerde activiteiten, zes lustrum activiteiten, zeven 517 
themadagen, drie reizen, een uitwisseling, een oud-bestuursleden activiteit en een alumni-activiteit. 518 
 519 
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6.5.1 Studie-en werkveld gerelateerde commissies  520 
Lezingcommissie / Lecture committie 521 
Deze commissie organiseert vier lezingen, die in het Engels worden aangeboden. Dit zijn twee 522 
lezingen minder dan in het jaar 2016-2017 523 
 524 
Oriëntatiecommissie / Orientation committee 525 
Deze commissie organiseert in samenwerking met het SPS-NIP Experience Your Future. Op dit 526 
evenement zullen alle lezingen in het Engels aangeboden worden. Dit jaar wordt de bedrijvenavond 527 
bij het evenement Experience Your Future gevoegd.  528 
 529 
Praktijk-& Infocommissie / Workfield & Future committee 530 
Deze commissie organiseert vier excursies waarvan er twee Engelstalig en twee Nederlandstalig 531 
aangeboden worden. Daarnaast organiseert de commissie een mastervoorlichting met zowel 532 
Nederlandstalige als Engelstalige voorlichtingen. 533 
 534 
Tijdschriftcommissie / Magazine committee 535 
Deze commissie publiceert vier edities van het tijdschrift de HersenSPiNsels (waaronder een 536 
lustrumeditie) die tweetalig worden uitgegeven. 537 
 538 
Training- & Congrescommissie / Workshop- & Conference committee 539 
Deze commissie organiseert drie trainingen en één congres. Zowel de trainingen als het congres 540 
worden in het Engels aangeboden. Dit is één training minder dan vorig jaar.  541 
 542 

6.5.2 Niet-studiegerelateerde commissies  543 
Actiecommissie / Initiative committee  544 
Deze commissie organiseert zeven themadagen die allemaal Engelstalig zullen zijn. Bovendien 545 
ondersteunt de commissie het kandidaatsbestuur bij de tentamenacties.  546 
 547 
Almanakcommissie / Almanac committee  548 
Deze commissie is verantwoordelijk voor het maken van de tweetalige almanak over de afgelopen 549 
vijf jaar.  550 
 551 
Eerstejaarscommissie / Freshmen committee  552 
Deze commissie is verantwoordelijk voor het organiseren van drie activiteiten, waarvan één van de 553 
activiteiten de eerstejaars barbecue zal zijn. Alle activiteiten zijn in het Engels. Deze commissie 554 
bestaat uit eerstejaars studenten en organiseert activiteiten voor eerstejaars studenten.  555 
 556 
Feestcommissie / Party committee  557 
Deze commissie organiseert vijf themafeesten, die allemaal Engelstalig zijn. Dit is één feest minder 558 
dan het jaar 2016-2017. 559 
 560 
Festiviteitencommissie / Festivities committee  561 
Deze commissie organiseert twee feesten in de Waagh. Beide evenementen zijn Engelstalig. In 562 
vergelijking met het jaar 2016-2017 zal deze commissie de diesviering niet organiseren dit jaar. 563 
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Goede Doelen commissie / Charity committee  564 
Deze commissie organiseert twee activiteiten, die beide in het Engels zullen zijn. In vergelijking met 565 
het jaar 2016-2017 worden er drie activiteiten minder georganiseerd. Hier is voor gekozen om de 566 
werkdruk van de commissie te verminderen en spreiding over activiteiten tegen te gaan. 567 
 568 
Integratiecommissie / Integration committee  569 
Deze commissie organiseert drie activiteiten om studenten op verschillende manieren te integreren. 570 
Dit betreft het Eerstejaarsweekend, één activiteit gericht op integratie met docenten en één 571 
activiteit gericht op het betrekken van ouders bij de studie. Alle evenementen zijn in het Engels. In 572 
vergelijking met het jaar 2016-2017 zal deze commissie de taalcursus activiteit niet meer 573 
organiseren.  574 
 575 
Lustrumcommissie / Lustrum committee  576 
Deze commissie is verantwoordelijk voor de organisatie van de lustrumviering tijdens verenigingsjaar 577 
2017-2018. Hiervoor wordt het gala en één lezing dit verenigingsjaar groter worden opgezet en zal er 578 
een extra lustrumfeest georganiseerd worden. Verder wordt er nog één formele activiteit, één 579 
informele activiteit en een tweedaagse diesviering georganiseerd, waarvan de invulling door de 580 
commissie wordt bepaald. Alle activiteiten worden in het Engels aangeboden.  581 
 582 
Settelcommissie / Settling committee  583 
Deze commissie organiseert twee activiteiten gericht op de integratie van internationale studenten 584 
in Nederland. Dit is één activiteit minder in vergelijking met het jaar 2016-2017. Beide activiteiten 585 
zijn Engelstalig.  586 
 587 
SocialCie / SocialCie  588 
Deze commissie organiseert drie activiteiten voor actieve leden waaronder het Actieve 589 
Ledenweekend. Alle activiteiten zullen Engelstalig zijn. Dit is één activiteit minder dan het jaar 2016-590 
2017.  591 
 592 
Socioculturele commissie / Sociocultural committee  593 
Deze commissie organiseert Psypop, één sociale activiteit en één culturele activiteit. Alle activiteiten 594 
zijn Engelstalig. 595 
 596 
Sportcommissie / Sports committee 597 
Deze commissie organiseert drie sportactiviteiten, waaronder de Batavierenrace, die allemaal 598 
Engelstalig zijn.  599 
 600 

6.5.3 Reiscommissies  601 
Skireiscommissie / Winter sport committee  602 
Deze commissie organiseert een skireis die Engelstalig zal zijn.  603 
 604 
Stedentripcommissie / City trip committee  605 
Deze commissie organiseert een buitenlandse stedentrip die Engelstalig zal zijn. De commissie zal in 606 
vergelijking met het jaar 2016-2017 geen ludieke reis meer organiseren.  607 
 608 
Studiereiscommissie / Study trip committee  609 
Deze commissie organiseert een studiereis. Onderdeel van deze reis zijn studiegerelateerde, 610 
culturele en sociale activiteiten die allemaal Engelstalig zijn.  611 
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Uitwisselingscommissie / Exchange committee  612 
Deze commissie organiseert een uitwisseling met een universiteit in het buitenland. Deze activiteit is 613 
Engelstalig. 614 
 615 

6.5.4 Ondersteunende commissies  616 
Acquisitiecommissie / Acquisition committee  617 
Deze commissie is verantwoordelijk voor de acquisitie van de vereniging. De commissie richt zich 618 
hoofdzakelijk op sponsoring en sponsoraanvragen van commissies. Daarnaast zal de commissie, in 619 
samenwerking met de Commissaris Externe Betrekkingen, partners benaderen en de database met 620 
externe contacten bijhouden en uitbreiden.  621 
 622 
ALV-commissie / GMA committee (General Members’ Assembly)  623 
Deze commissie is in samenwerking met het kandidaatsbestuur verantwoordelijk voor het 624 
organiseren van de Algemene Ledenvergaderingen. Zij bestaat uit een technisch voorzitter en een 625 
technisch notulist.  626 
 627 
Illustratiecommissie / Illustration committee  628 
Deze commissie is verantwoordelijk voor het maken van de omslag van de HersenSPiNsels, posters, 629 
flyers en banners. 630 
 631 
Videocommissie / Video committee  632 
Deze commissie is verantwoordelijk voor het maken en monteren van video’s. Voorbeelden hiervan 633 
zijn een algemene promotievideo over SPiN, promotievideo’s en aftermovies van activiteiten. 634 
 635 
Evaluatie werkgroep / Evaluation workgroup 636 
In het verenigingsjaar 2016-2017 heeft het IXe bestuur der SPiN ervoor gekozen om een werkgroep 637 
te installeren die helpt met de analyse en het ontwerp van de enquete. Het Xe kandidaatsbestuur wil 638 
dit volgend jaar doorzetten. Bovendien zal deze werkgroep ook helpen met het analyseren en 639 
opstellen van de enquête met betrekking tot de ALV-pilot. 640 
 641 

6.5.5 Verenigingsorganen  642 
Kascontrolecommissie / Financial Audit committee  643 
De Kascontrolecommissie is het orgaan dat de boekhouding van de vereniging controleert.  644 
 645 
Raad van Advies / Advisory Council 646 
De Raad van Advies is een ondersteunend aanspreekpunt voor het kandidaatsbestuur bij vragen of 647 
problemen. Zij vergadert op regelmatige basis en mag vrijblijvend advies geven aan het 648 
kandidaatsbestuur.  649 
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7. EXTERN BELEID 650 

 651 
Dit jaar zal er een nieuw contract komen met de Drie Gezusters. Daarnaast blijft het 652 
hoofdsponsorcontract met de Waagh, Café de Fuik en het Bascafé van kracht, dat in oktober 2018 653 
afloopt. Te zijner tijd zal de samenwerking geëvalueerd worden en eventueel worden verlengd. Ook 654 
zal er een nieuw contract komen met de bijlespartner AthenaStudies en AthenaSummaries, wat 655 
betekent dat SPiN professionele samenvattingen kan blijven aanbieden aan haar leden. Het Xe 656 
kandidaatsbestuur gaat kijken naar nieuwe mogelijkheden voor de SPiN-korting.  657 
 658 

7.1 Sponsoring 659 
Het Xe kandidaatsbestuur zet zich dit jaar in om €4200 aan sponsorgeld te behalen. Een deel hiervan 660 
wordt verkregen via de vaste contracten van SPiN en het andere deel wordt met behulp van 661 
algemene sponsoring behaald.  662 
 663 

7.1.1 Vaste contracten 664 
Volgens het hoofdsponsorcontract met de Waagh, Café de Fuik en het Bascafé, ontvangt SPiN €1500 665 
aan sponsorgeld. In het contract met de Drie Gezusters is afgesproken dat SPiN €600 aan 666 
sponsorgeld ontvangt. Hiervoor worden dit jaar vijf feesten georganiseerd die op deze locatie zullen 667 
plaatsvinden. Ook is vastgelegd in het contract met AthenaStudies en AthenaSummaries dat SPiN 668 
€600 aan sponsorgeld krijgt. Via deze vaste contracten zal er €2700 aan sponsorgeld verkregen 669 
worden.  670 

Daarnaast zijn er een aantal bonusregelingen van kracht. Het Xe kandidaatsbestuur verwacht 671 
dat de eerste stap van de bonusregeling bij de Waagh behaald wordt. Dit houdt in dat er over beide 672 
feesten genomen tussen de 2000 en 4000 munten verkocht worden, waarvoor een bonus van €300 673 
zal worden toegekend aan SPiN. Bij het Bascafé en Café de Fuik wordt er per extra borrel buiten het 674 
contract een bonus van €50 uitgekeerd. Het kandidaatsbestuur verwacht dat er vijf borrels buiten 675 
het contract worden gehouden en er dus €250 extra ontvangen zal worden. Bij de Drie Gezusters 676 
geldt een bonusregeling voor de drank- en garderobe omzet. Wanneer de drank- en garderobe 677 
omzet per feest €3000 bedraagt, zal er per feest €150 worden uitgekeerd. Het kandidaatsbestuur 678 
verwacht bij minimaal drie feesten de bonusregeling van de Drie Gezusters te halen, wat een 679 
bonusbedrag van €450 oplevert. Hierdoor bedraagt het totale verwachte bonusbedrag van alle 680 
contracten €1000. Verwacht wordt dus dat er een totaalbedrag van €3700 aan sponsoring wordt 681 
behaald vanuit de vaste contracten.  682 
 683 

7.1.2 Algemene sponsoring 684 
Naast de vaste contracten zal er €500 verkregen worden door algemene sponsoring, met behulp van 685 
advertenties, vacatures en samenwerkingsverbanden.   686 
 687 

7.2 SPiN-korting 688 
Het Xe kandidaatsbestuur ziet de SPiN-korting als een goede dienst die behouden moet worden voor 689 
de leden. Echter is in de praktijk gebleken dat er weinig gebruik van wordt gemaakt. Daarnaast zijn 690 
bedrijven vaak niet op de hoogte van de korting voor SPiN-leden. Om deze redenen zal er gekeken 691 
worden naar nieuwe mogelijkheden voor de SPiN-korting om het gebruik daarvan te 692 
vergemakkelijken.  693 
 694 

7.3 N.K.S.W. Kompanio 695 
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N.K.S.W. Kompanio (hierna te noemen Kompanio) heeft afgelopen jaar een verandering 696 
doorgemaakt. Op dit moment neemt het eerste onafhankelijke bestuur van Kompanio zitting. Dit 697 
betekent dat er in het bestuur van Kompanio geen afgevaardigde zit van de lidverenigingen. Doordat 698 
er nu voor het eerst een onafhankelijk bestuur is neemt de directe betrokkenheid van SPiN bij 699 
Kompanio af. Het Xe kandidaatsbestuur hecht er echter waarde aan om de band met Kompanio nauw 700 
en sterk te houden. Dit omdat SPiN een overkoepelend orgaan tussen de verschillende 701 
studievereniging der sociale wetenschappen als een waardevolle toevoeging ziet voor haar leden. 702 
Het contact zal sterk blijven middels een contactpersoon bij Kompanio.  703 
 704 

7.3.1 Buddy-Project 705 
Het Xe kandidaatsbestuur vindt de internationalisering en een goede integratie van haar 706 
internationale leden belangrijk. Het Buddy-Project van Kompanio zal dit jaar openstaan voor alle 707 
internationale leden. Dit wordt door het kandidaatsbestuur gezien als een belangrijke manier voor de 708 
integratie van de internationale psychologiestudent. Het kandidaatsbestuur zal Kompanio hiervoor 709 
ondersteunen door promotie te maken voor het buddy-project.      710 
   711 

7.4 Bijlespartner 712 
SPiN heeft met AthenaStudies en AthenaSummaries afgelopen jaar een overeenkomst gesloten over 713 
het aanbieden van samenvattingen en korting op stoomcursussen. Het Xe kandidaatsbestuur ervaart 714 
deze samenwerking als een succesvolle match en zet deze samenwerking daarom voort. Het 715 
kandidaatsbestuur zou echter graag wel meer samenvattingen zien voor de verplichte vakken in 716 
verschillende jaarlagen. Daarom gaat het kandidaatsbestuur de promotie vanuit AthenaSummaries 717 
faciliteren. Ook krijgen SPiN-leden een korting van 10% op de stoomcursussen aangeboden vanuit 718 
AthenaStudies. 719 
 720 

7.5 Boekencontract  721 
Het IXe bestuur is een nieuw boekencontract met StudyStore overeengekomen. Deze loopt 1 722 
augustus 2019 af.   723 
 724 

7.6 Taalbijles 725 
Uit de ludieke evaluatie bij de Engelstalige track in het afgelopen jaar zijn er enkele interessante 726 
ideeën naar voren gekomen. Een uitwerking hiervan is het verbreden van het bijlesformat van SPiN 727 
met Nederlandse taalbijles aan internationale studenten. Het kandidaatsbestuur ziet deze methode 728 
als een bijdrage aan de integratie van het internationale lid in Nederland. Daarnaast kan een 729 
internationaal en een Nederlandstalig lid met elkaar interacteren.  730 

Voor cursusmateriaal, ter ondersteuning van de lessen, stelt het kandidaatsbestuur voor om 731 
gebruikt te maken van de methode ‘SpreekTaal’. Deze methode is gebruiksvriendelijk voor zowel 732 
bijlesgever als de bijlesnemer, bevat verschillende aspecten van taal (spreken, luisteren, lezen en 733 
schrijven), is ingericht voor een-op-een begeleiding en het is daarnaast gratis. De voorgestelde 734 
methode loopt tot en met taalniveau A2 (begrip van eenvoudige teksten: niveau na 735 
inburgeringsexamen). Dit vindt het kandidaatsbestuur een voldoende niveau voor deze lessen. Ter 736 
controle van het niveau van de bijlessen zal er een kennismakingsgesprek gehouden worden met de 737 
bijlesgever en zal de bijlesnemer feedback geven over de bijlessen van zijn bijlesgever. 738 
 739 

7.7 Alumni 740 
Het Xe kandidaatsbestuur wil zich graag inzetten om de alumni-activiteit tot een groter succes te 741 
maken. In de praktijk is namelijk gebleken dat het animo onder de alumni om naar een dergelijke 742 
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activiteit te komen laag is, dit wil het kandidaatsbestuur aanpakken. Het IXe bestuur heeft afgelopen 743 
jaar de keuze gemaakt om de formele en informele activiteit die voorheen op verschillende data 744 
plaatsvonden op één datum te laten plaatsvinden. Dit wil het Xe kandidaatsbestuur doorzetten. Het 745 
kandidaatsbestuur wil daaraan toevoegen om de oud-bestuursleden ook uit te nodigen voor deze 746 
activiteit. Door aanwezigheid van bekenden bij deze activiteit, verwacht het kandidaatsbestuur dat er 747 
meer alumni naar deze activiteit komen. De combinatie van een oud-besturenactiviteit en alumni-748 
activiteit zal de oorspronkelijke oud-besturenactiviteit echter niet vervangen. Deze vindt op een 749 
ander moment in het jaar ook nog plaats.   750 
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8. Nawoord 751 

 752 
Geachte Algemene Ledenvergadering, 753 
 754 
In de voorgaande pagina’s heeft u het beleid van het Xe kandidaatsbestuur der SPiN kunnen lezen, 755 
waarin twee speerpunten zijn opgesteld. Bovendien is er extra aandacht voor het lustrum om de 756 
tiende verjaardag van de vereniging met de leden te vieren. Voor het eerste speerpunt ‘Opkomst & 757 
Enthousiasme’ wil het kandidaatsbestuur de daling bij de opkomst van activiteiten doorbreken door 758 
meer aandacht te schenken aan promotie om zo het enthousiasme te verhogen voor SPiN bij alle 759 
leden. ‘Internationalisering & Integratie’ ten tweede om met de komst van de Engelstalige bachelor 760 
track, beide tracks te integreren en haar internationale leden thuis te laten voelen op de universiteit, 761 
in de stad en tussen Nederlandse studenten.  762 
    763 
Dit beleid had niet tot stand kunnen komen zonder de hulp en inzet van de voorgaande besturen. 764 
Het Xe kandidaatsbestuur wil daarom ook al haar voorgangers bedanken voor hun bijdrage aan het 765 
opzetten van een solide fundering van SPiN. In het bijzonder wil het kandidaatsbestuur het IXe 766 
bestuur bedanken voor hun adviezen, begeleiding en ondersteuning.   767 
 768 
SPiN gaat haar tweede lustrumjaar in samen met haar leden om de gestelde doelen te bereiken. Het 769 
Xe kandidaatsbestuur hoopt er samen met haar leden een fantastisch jaar van te maken voor 770 
betrokkenen, haar leden en het kandidaatsbestuur. 771 
  772 

Met vriendelijke groet,  773 
Het Xe kandidaatsbestuur der Studievereniging Pyschologie in Nijmegen, 774 

 775 
Flore van Grunsven 776 
Heleen van Renesse 777 

Tim Von den Hoff 778 
Evelien Smits 779 

Stef Bos 780 
Marek Voesenek 781 
Isabel Leemhuis 782 

783 
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Bijlage I: Jaarplanning 784 

 785 
Datum     Activiteit    Nummer activiteit  786 
 787 
Oktober 788 
5-10-2017   Lustrum activiteit  1 789 
18-10-2017   Feest    1 790 
19-10-2017   Kamerborrel   1 791 
 792 
November 793 
16-11-2017   Insomnia   1 794 
21-11-2017   Lezing    1 795 
21-11-2017   Themadag   1 796 
22 t/m 27-11-2017  Uitwisseling   1 797 
24-11-2017   Integratie activiteit  1 798 
27-11-2017   SocialCie activiteit  1 799 
28-11-2017   Training   1 800 
29-11-2017   Sportactiviteit   1 801 
30-11-2017   Excursie   1 802 
30-11-2017   Lustrum activiteit  2 803 
 804 
December 805 
5-12-2017   Themadag   2 806 
5-12-2017   Goede doelen activiteit  1 807 
6-12-2017   Goede doelen activiteit  2 808 
11-12-2017   Socio-culturele activiteit 1 809 
13-12-2017   Mastervoorlichting  1 810 
 811 
Januari 812 
11-1-2018   Lustrum activiteit  3 813 
15-1-2018   SocialCie activiteit   2 814 
16-1-2018   Themadag   3 815 
16-1-2018   Lezing    2 816 
17-1-2018   Eerstejaars activiteit  1 817 
31-1-2018   Feest    2 818 
 819 
Februari 820 
6-2-2018   Settel activiteit   1 821 
8-2-2018   Excursie   2 822 
20-2-2018   Lezing    3 823 
22 t/m 26-2-2018  Stedentrip   1 824 
27-2-2018   Themadag    4 825 
28-2-2018   Lustrum activiteit  4 826 
 827 
Maart 828 
6-3-2018   Training   2 829 
9 t/m 18-3-2018  Skireis    1 830 
14-3-2018   Feest    3 831 
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20 t/m 21-3-2018  Experience Your Future  - 832 
24-3-2018   Oud-besturen activiteit  - 833 
28-3-2018   Socio-cultureel    2 834 
29-3-2018   Kamerborrel   2 835 
 836 
April 837 
16-4-2018   Integratie activiteit  2 838 
17-4-2018   Themadag   5 839 
20 t/m 22-4-2018  Batavierenrace   - 840 
24-4-2018   Eerstejaars activiteit  2 841 
25-4-2018   Congres   - 842 
25-4-2018   Feest    4 843 
27-4 t/m 6-5-2018  Studiereis   - 844 
 845 
Mei 846 
11 t/m 16-5-2018  Uitwisseling   2 847 
15-5-2018   Themadag   6 848 
16-5-2018   Training   3 849 
18 t/m 20-5-2018  Actieve Ledenweekend  - 850 
22-5-2018   Lustrum activiteit   5 851 
24-5-2018   Excursie   3 852 
24-5-2018   Insomnia   2 853 
29-5-2018   Sportactiviteit   2 854 
31-5-2018   Kamerborrel   3 855 
 856 
Juni 857 
2-6-2018   Alumni activiteit  - 858 
6 t/m 7-6-2018   Diesviering   - 859 
 860 
September 861 
11-9-2018   Themadag   7 862 
12-9-2018   Feest    5 863 
18-9-2018   Eerstejaars activiteit  3 864 
19-9-2018   Lezing    4 865 
20-9-2018   Psypop    - 866 
24-9-2018   Settelactiviteit    2 867 
27-9-2018   Excursie   4 868 
28 t/m 30-9-2018  Eerstejaarsweekend  - 869 


