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Beste SPiN-leden, 
 
Hierbij presenteert het Xe bestuur de tweede bestuurlijke update. In deze update is te lezen waar het 
bestuur zich de afgelopen twee maanden voornamelijk mee bezig heeft gehouden. Hierin zijn de 
vorderingen met betrekking tot het uitvoeren van het beleid en de afgelopen activiteiten terug te 
vinden. Voor eventuele vragen of opmerkingen kun je altijd bij één van ons terecht of stuur een 
mailtje naar info@spin-nijmegen.com  
 
Activiteitenoverzicht 
Onderstaand een overzicht van de activiteiten die in de afgelopen twee maanden zijn georganiseerd. 
 
December 
5 Themadag 2   Niet-studie gerelateerd   295 aanwezigen 
5 Doneren goede doel  Niet-studie gerelateerd   65 aanwezigen 
5 Goede doelen: veiling  Niet-studiegerelateerd   20 aanwezigen 
6 Goede doelen: dans workshop Niet-studiegerelateerd   30 aanwezigen 
13  Masteravond    Studiegerelateerd   121 aanwezigen  
 
Januari 
11 Lustrumgala   Niet-studiegerelateerd   267 aanwezigen 
15 Actieve leden borrel  Niet-studiegerelateerd   32 aanwezigen 
16 Themadag   Niet-studiegeralteerd   129 aanwezigen 
17 Escape room   Niet-studiegerelateerd   23 aanwezigen 
31  Eerstejaars activiteit  Niet-studiegerelateerd   38 aanwezigen 
 
ALV’s  
Sinds de vorige bestuurlijke update heeft er geen Algemene Leden Vergadering plaats gevonden. De 
volgende ALV vindt plaats op dinsdag 27 februari waarbij onder andere het secretarieel en financieel 
jaarverslag zal worden gepresenteerd. Deze zal volledig in het Engels plaatsvinden.  
 
Naleving beleid 
 
1. Lustrum 
In januari heeft het lustrumgala plaatsgevonden in 'de Vereeniging'. Dit gala was afgekocht en er 
heeft een band en DJ opgetreden. De DJ heeft de gehele avond gedraaid, met uitzondering van 
23.00-00.00u waarin de 'BlueBand' heeft gespeeld. Het bestuur vond dit een goede afwisseling en 
vindt het een toevoeging aan de avond ter onderscheiding van andere feesten. Er zijn tijdens deze 
avond professionele foto's gemaakt door een fotograaf en deze zijn geplaatst op de website. Verder 
verliep het contact met 'de Vereeniging, de 'Blueband', DJTRD (de DJ van de avond) en AVPlus (voor 
het licht) goed. De locatie is goed bevallen met verschillende zalen en garderobe. De combinatie van 
muziek, licht en geluid was een goede samenwerking en viel, na horen zeggen, goed in de 
smaak. Momenteel is de lustrumcommissie bezig met het voorbereiden van de poolparty op 1 
maart in Zwembad West. Het bestuur heeft gebrainstormd over ideeën voor een formele 
lustrumactiviteit en deze input doorgegeven aan de commissie.  
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Voor de HersenSPiNsels is de tijdschriftcommissie bezig met brainstormen voor de lustrumeditie. 
De almanak is inhoudelijk af en er wordt momenteel aan de lay-out gewerkt. Zodra alle offertes 
binnen zijn voor het drukken, gaat dit proces van start.  
 
2. Opkomst & Enthousiasme 
 
Opkomst 

• Commissaris promotie en promotiebudget 
Het bestuur heeft het idee dat middels de commissaris promotie meer nadruk op promotie is komen 
te liggen. Er is in meerdere commissies gebruik gemaakt van het promotiebudget. Daarnaast komen 
er in vrijwel iedere evenementbeschrijving technieken naar voren die tijdens de promotietraining 
door Ward van Gasteren zijn besproken en bestudeerd. De commissaris promotie heeft in enkele 
gevallen aan het begin van het jaar een promotieplan gemaakt en deze voorgelegd aan de 
commissie. Er bleek wat onduidelijkheid over hoe zo'n promotieplan eruit zou moeten zien. Om meer 
duidelijkheid te geven over het promotieplan, promotietechnieken en de functie commissaris 
promotie wordt er een promotiehandleiding gemaakt. 
Bij activiteiten waarbij externen een belangrijke inkomstenbron zijn is er budget begroot voor 
Facebookpromotie. Hiervan is gebruik gemaakt bij het SPiN-feest, de vijfde editie van Insomnia en 
het lustrumfeest in Waalhalla.   

• SPiN-applicatie 
Op dit moment zijn er geen stappen ondernomen in de ontwikkeling van een SPiN-applicatie. Er is 
besloten om te wachten tot de nieuwe website in de lucht is met het ontwikkelen en lanceren van 
een applicatie. Hiermee wordt voorkomen dat er gelijktijdig twee nieuwe formats voor leden zijn.  

• HersenSPiNsels 
In het beleid is als doel gesteld om de HersenSPiNsels meer onder de aandacht van de leden te 
krijgen, zodat zij meer gelezen wordt. De eerste editie is in december uitgekomen en voor en na de 
vakantie uitgedeeld onder de leden. Bovendien is er op de website en op de Facebook-
pagina van SPiN een bericht gedeeld over de eerste editie HersenSPiNsels met een preview van een 
artikel zodat de HersenSPiNsels meer onder de aandacht van haar leden komt. Het 
bestuur ziet echter dat na het uitdelen bij alle jaarlagen nog steeds een doos 
met HersenSPiNsels achterblijft op de SPiN-kamer. Mogelijk moet het XIe bestuur volgend jaar naar 
een lagere oplage HersenSPiNsels gaan. 
 
Enthousiasme van de leden behouden en bevorderen 

• Themadagen 
Op dinsdag 5 december vond een themadag plaats met het thema Sinterkerst & SPiN. Hierbij was 
de SPiN kamer gedecoreerd in sinterklaas- en kerstversiering en werden poffertjes, kerststollen, 
warme chocolademelk en andere sinterklaas- en kerstgerelateerde snoepjes en koekjes uitgedeeld. 
Deze themadag was goed bezocht met circa 300 aanwezigen, wat bijna een verdubbeling is van het 
aantal aanwezigen op de themadag van 14 november. Deze themadag vond plaats rond de 
tentamens, wat mogelijk heeft gezorgd voor een lagere opkomst.   
Op 16 januari vond er nog een themadag plaats met het thema ‘Animal theme, going wild in 2000-
apeteen’. Dit was een vegetarische themadag, waar soep met stokbrood, groenten en fruit spiesjes 
werden uitgedeeld. Deze themadag vond plaats rond de tentamens, met 129 aanwezigen, wat een 
vergelijkbaar aantal is met de themadag op 14 november.   
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• Invulling activiteiten 
Het Xe bestuur heeft als doel gesteld om aan een aantal activiteiten een nieuwe draai te geven 
om het enthousiasme van de leden te behouden en bevorderen. Hierbij werd gedacht aan het geven 
van een nieuwe invulling aan een bestaande activiteit en het organiseren van activiteiten met andere 
verenigingen. Er zijn samenwerkingen gestart met twee andere studieverenigingen, 
namelijk met TOEP (toegepaste psychologie op de HAN) en Synergy (bedrijfskunde). Met TOEP wordt 
er een kroeglezing georganiseerd met een afsluitende borrel, met als doel dat de studenten van 
toegepaste psychologie op de HAN en studenten van de universitaire bachelor psychologie 
met elkaar kunnen interacteren. Voor deze activiteit heeft de lezingcommissie van SPiN en de 
commissie en het bestuur van TOEP samengewerkt en samen een lezer en een kroeg geregeld. Ook is 
er een contract opgesteld en door beide partijen ondertekend.  
Naast TOEP is er ook een samenwerking met Synergy gestart om samen een feest in de Drie 
Gezusters te organiseren. Dit feest zal plaatsvinden op 25 april. De feestcommissies van beide 
verenigingen zullen samenwerken bij het verzinnen van een thema en het promoten van het feest. 
Voor deze activiteit is nog geen contract opgesteld, dit zal spoedig gebeuren. Er is nog ruimte om een 
extra activiteit met een andere vereniging te organiseren, hier zijn tot op heden nog geen concrete 
plannen voor. 
 
 
3. Internationalisering & Integratie 
 
Internationalisering 

• Taligheid activiteiten 
Sinds de vorige update zijn er negentien activiteiten georganiseerd die allen Engelstalig waren, met 
uitzondering van twee Nederlandstalige excursies. Er is gestreefd om de taligheid van excursies af te 
wisselen, echter is dit niet gelukt in verband met tijdsnood. Het streven is om de resterende 
excursies dit jaar in het Engels te organiseren.  

• Taligheid aankomende bestuursleden 
Het Xe bestuur is deze maand bezig geweest met het vertalen van het algemene bestuursdraaiboek. 
Het algemeen bestuursdraaiboek is vanaf nu ook beschikbaar in het Engels. Het bestuur zal 
binnenkort ook een start maken aan het vertalen van de bestuursbijbel. 
 
Integratie 

• Eerstejaarscommissie 
De eerste activiteit van de eerstejaarscommissie is verschoven van 17 januari naar 31 januari. Hier is 
voor gekozen omdat eerstejaars studenten meerdere tentamens en andere deadlines hadden in de 
periode dat de activiteit in eerste instantie gepromoot zou moeten worden. Door deze verschuiving 
kan de activiteit beter worden gepromoot, waardoor de activiteit bekender zal worden onder 
eerstejaars studenten.   
Deze promotie is heel goed gegaan, waarbij het evenement levendig is gehouden door dagelijkse 
updates en verschillende winacties zijn gehouden waar deelnemers die zich snel inschreven werden 
beloond. Op deze activiteit waren 38 aanwezigen.  
Op deze activiteit is er gezamenlijk gegeten in het Triavium, zijn er spelletjes gespeeld en is er 
geschaatst. Bij deze activiteit waren zes bestuursleden aanwezig om de integratie tussen SPiN en 
eerstejaars studenten te bevorderen. 
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• Taalbijles 
Op dit moment zijn er twaalf bijlesgevers voor de taalbijles. Er is middels een poster en Facebook 
promotie gemaakt voor het volgen van de taalbijles. Dit heeft helaas nog tot geen enkele inschrijving 
geleid. Dit komt niet overeen met de verwachting van het bestuur, omdat er wel degelijk mensen 
navraag hebben gedaan over de taalbijles. Er wordt nu nagedacht om een proefles te organiseren om 
internationale leden een beter idee te geven over de taalbijles en ze hiermee enthousiast te maken.   
 

 
4. Intern beleid 
 
SPiN-kamer 
Het bestuur heeft een grote schoonmaak gehouden voor de SPiN-kamer. Alle foto’s 
zijn geüpdatet naar het huidige jaar met de huidige commissies. Er is een nieuwe computer gekomen 
vanuit de universiteit, deze kan echter nog niet gebruikt worden vanwege problemen met het e-
nummer, hier is het bestuur mee bezig om dit op te lossen.   
 
Website 
De taskforce voor de website heeft de laatste aanpassingen op de nieuwe website gemaakt en 
feedback doorgegeven aan de webbouwer. Daarna is de taskforce afgesloten en onderhoudt de 
secretaris het contact met Best4u. Na telefonisch contact met best4u blijkt dat er op dit moment een 
laatste hand wordt gelegd aan het uploaden van het meest recente ledenbestand. Als dit gelukt is, is 
de website klaar om online te gaan. 
 
Werkdrukvermindering 

• Activiteiten 
In de afgelopen twee maanden zijn op alle activiteiten minimaal twee bestuursleden aanwezig 
geweest. 
 
Persoonlijke ontwikkeling 
In de derde week van januari heeft een logboekenweek plaats gevonden. De resultaten worden, na 
onderlinge bespreking, zo snel mogelijk online geplaatst. 
De feedbackronde die gepland stond in december heeft niet plaats gevonden wegens ziekte van één 
van de bestuursleden. Momenteel staat deze gepland in de eerste week van februari.  
De tweede ronde POP-gesprekken zal plaats vinden na de feedbackronde.   
 
Bestuurlijke vrijstelling 
Het bestuur heeft deze maanden voor vier activiteiten gebruik gemaakt van de 
bestuurlijke vrijstelling, namelijk voor de wintersport, escaperoom, schaatsen en het lustrumgala.  
 
Waardering leden 

• Commissie vrijstelling 
Het bestuur heeft gemerkt dat het soms moeilijk kan zijn om bij te houden welke actieve leden al 
betaald hebben met de commissievrijstelling. Er is gekeken naar oplossing hiervoor en er wordt 
momenteel gebruik gemaakt van een Googledocs voor de commissieleden die voor 
hun activiteit korting krijgen. Er is hier door commissies gebruik van gemaakt tijdens 
de sportactiviteit Bounz, escape room, lustrumgala, schaatsen en de wintersport. 
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• SPiN-mokken en t-shirts 
De SPiN mokken zijn momenteel georganiseerd op alfabetische volgorde na de eenmalige grote 
opruiming. Na de kamerdienst is het standaard dat deze ook weer schoon 
en op alfabet terug worden gezet. Er is in de maanden december en januari nog één t-
shirt verkocht op de SPiN kamer. Verder zijn alle actieve leden shirts op dertien na opgehaald, er is 
een reminder geplaatst in de actieve leden Facebookgroep.  
Het bestuur heeft de verandering gemaakt om de merchandise items op het whiteboard te zetten 
zodat het voor de leden duidelijk is wat een shirt/trui/vest kost en dat ze beschikbaar zijn.   

• Kleine betrokkenheid 
Het Xe bestuur vindt het belangrijk om haar leden op speciale momenten in het zonnetje te zetten, 
om waardering naar de leden te tonen. Net als voorgaande jaren wordt er een felicitatiemail 
verstuurd als een lid jarig is. Het bestuur heeft aan het begin van het jaar als doel gesteld om 
mogelijkheden te onderzoeken om een verjaardagsactie te koppelen aan de felicitatiemail, 
in samenwerking met een externe partij. Er heeft een gesprek plaatsgevonden met 
de Wunderkammer en hier kwamen concrete plannen uit. Helaas heeft het bestuur na het opstellen 
van een contract niets meer van de Wunderkammer vernomen, waarna er naar nieuwe 
mogelijkheden gekeken is. Daarna heeft er een gesprek plaatsgevonden met café Ruygh. Ruygh leek 
erg enthousiast over de verjaardagsactie en hiervoor zal zo snel mogelijk een contract opgesteld 
worden. Dan kan de verjaarsdagsactie in gang gezet worden. Daarnaast wordt er elke maand een 'Lid 
van de Maand' benoemt, om extra waardering te kunnen uitspreken naar een lid dat SPiN op een 
uitzonderlijke manier heeft bijgestaan.   
 
 
5. Commissies 
Indeling 
Er is een extra lid bij de acquisitiecommissie gekomen. Verder is er een lid gestopt in zowel de 
feestcommissie als de integratiecommissie. Deze leden zijn inmiddels vervangen.  
 
Wijzigingen 
Het gala is in januari georganiseerd door de Lustrumcommissie.  
Er zijn twee activiteiten in december georganiseerd door de Goede Doelen commissie. Dit was een 
goede doelen veiling en een dansworkshop.  
 
 
6. Extern beleid 
Sponsoring 
Er zijn tot nu toe drie borrels in het Bascafé gehouden, daarnaast zijn er nog zes gepland.  
De bonusregeling bij de Drie Gezusters op het eerste SPiN-feest is behaald, wat volgens het contract 
een extra sponsorbedrag van €150,- oplevert.   
 
SPiN-korting 
Het Xe bestuur is aan de slag gegaan met de SPiN-korting. Er is uitgezocht welke kortingen nog 
gelden, aangezien het aanbod op de website verouderd was. Dit is dan ook aangepast op de website. 
Mogelijkheden voor nieuwe opties voor SPiN-korting in Nijmegen worden nu onderzocht.  
 
 



     Bestuurlijke update december 2017 – januari 2018 

 

 Studievereniging Psychologie in Nijmegen  Montessorilaan 3 
 Kamer A.00.05C     6525 HR Nijmegen 

Ma t/m do 10.30-15.30 
Vrij 10.30-14.00         024-361 25 88 
info@spin-nijmegen.com     www.spin-nijmegen.com 

Boekencontract 
Er zijn enkele problemen ontstaan met de levering van twee boeken voor het tweede semester. Dit 
vindt het bestuur erg vervelend, omdat er duidelijke afspraken en deadlines zijn gesteld voor 
docenten, SPiN en Studystore. Helaas heeft Studystore zich hier niet aan kunnen houden. Deze 
situatie zal in een volgend evaluatiemoment met Studystore worden meegenomen.    
 
 
7. Bijlage I Jaarplanning 
Er zijn enkele wijzigingen in de jaarplanning. 

• 11-12-2017 Socioculturele activiteit (1) verplaatst naar   17-01-2018 

• 16-01-2017 Lezing (2)    verplaatst naar   13-03-2018 

• 17-01-2017 Eerstejaars activiteit (1)  verplaatst naar   31-01-2018 

• 31-01-2018 Feest (2)    verplaatst naar   07-02-2018 

• 06-02-2018 Settel activiteit (1)   verplaatst naar   26-03-2018 

 
 
Bijlage I: overige lopende zaken 
 

• Door de grote verkoop van samenvatting en werkdrukvermindering heeft het bestuur ervoor 
gekozen om de pin bonnen online te verwerken. 

• De S-feest voorbereidingen zijn in volle gang, het contract voor de lening en verdeelsleutel 
zijn ondertekend.  

• De formele activiteit die georganiseerd zou gaan worden door de Arbeidsmarktcommissie 
van Kompanio is vanwege de drukke planning van de verschillende sociale wetenschappen 
verplaatst naar november 2018. De commissie is op dit moment bezig met het voorbereiden 
van een kleine formele activiteit waarvan de datum nog bekend moet worden.  

• Er zijn vijf vacatures gedeeld via SPiN.  
• Er is een samenwerking gestart met Aethon voor het plaatsen van een betaalde vacture. 
• Er zijn twee commissie-bestuursuitjes geweest in de december-januari.  
• De eerste commissie battle ronde is afgelopen en de tweede ronde gaat van start na de 

tentamens.  
• Er is een samenwerkingsovereenkomst opgesteld voor de introductie tussen SPiN en het IC. 

Deze is door beide partijen ondertekend. 
• De evaluatiewerkgroep is opgestart om de halfjaarlijkse enquête te updaten en om een 

enquête op te stellen voor de eerste volledig Engelstalige ALV. 
• Er is een datum geprikt voor de oud-besturen activiteit en een aantal bestuursleden gaat aan 

de slag met de invulling van deze dag.  
• Het bestuur heeft een kerstwens verstuurd naar het Onderwijs Instituur, alle andere 

studieverenigingen en zusterverenigingen via de mail en met een persoonlijke foto in 
kerststijl.  

• Er is overgestapt op de nieuwe versie van Eventix. De oude gegevens blijven beschikbaar via 
de oude website, maar vanaf nu zal alle volgende verkoop via het nieuwe systeem 
plaatsvinden.  

 
 


