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I. Inleiding 

 

Geacht lid, beste lezer, 

 

Voor u ligt het beleidsplan van het XXe bestuur der Samenwerkings Overleg Facul-

teitenverenigingen. Een nieuw jaar, een nieuw bestuur en een nieuw plan van aanpak. 

Zoals de naam van het SOFv al indiceert, is de voornaamste taak van het SOFv samen-

werking tussen de vele unieke studieverenigingen te bewerkstelligen, voort te zetten en 

te behouden. Daarnaast is het SOFv in de twintig jaar die ons voorgingen gegroeid in 

haar wezen als koepelvereniging.   

 

 Vele jaren bestuurders gingen ons voor en nu we aangekomen zijn bij het XXe jaar 

rest ons de taak deze huidige gang van zaken te continueren met behulp van onze erva-

ringen en input vanuit de leden. Bij deze willen wij het voorgaande bestuur dan ook har-

telijk bedanken voor hun inzet bij het vertegenwoordigen van het SOFv en diens belang.    

 

Aankomend jaar zal de reeds ingeslagen koers gecontinueerd worden. Op gebied 

van professionalisering zullen de bestaande taken worden voortgezet en hopelijk tot 

nieuwe hoogtes kunnen worden gebracht. Daarnaast willen wij de betrokkenheid van 

leden op academisch niveau continueren en meer integreren in het takenpakket van het 

SOFv wat uiteindelijk zal bijdragen aan de transparantie tussen het SOFv, de leden en 

externe relaties. Op gebied van adviseren zal het SOFv ook dit jaar haar bijdrage leve-

ren. Met deze speerpunten hopen we dit bestuursjaar waardig in te kunnen vullen.  

 

We hopen dan ook tezamen en met de belangrijke input van de leden een mooi, 

betrokken en transparant jaar neer te zetten. 

 

 

Het XXe bestuur der SOFv, 

 

 

 

Esther Nizet, voorzitter 

Reint-Jan Groot Nuelend, secretaris 

Vince Klösters, penningmeester 

Mats klein Breteler, politiek commissaris 
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II. Beleidsvisie 

 

 

Efficiëntie en effectiviteit 

 

Een koepelvereniging als het SOFv fungeert in de praktijk als een spreekwoorde-

lijk spin in het web. Zij vertegenwoordigt de belangen van de Nijmeegse studieverenigin-

gen naar uiteenlopende instanties, intern of extern. Om deze manier van opereren zo 

efficiënt en effectief mogelijk te laten verlopen, dient men professionaliteit uit te stralen. 

De trend van professionalisering die afgelopen collegejaar door het negentiende bestuur 

met nadruk is ingezet, zal het twintigste bestuur in dezelfde mate trachten voor te zet-

ten. 

 

Naast het effectief en efficiënt samenwerken met verschillende instanties, komt 

een professionele houding ook ten goede aan het contact met leden. Een goed geordende 

en gestructureerde organisatie zal het toekomen van informatie aan de studieverenigin-

gen eenvoudiger maken. Daarnaast zal het SOFv nadruk leggen op het in goede banen 

leiden van de onderlinge uitwisseling van opinie, informatie en ervaring tussen haar le-

den. Wanneer zij met een enthousiaste en professionele houding hier op inspeelt en hel-

der communiceert zal dit voor studieverenigingen daar waar nodig van toegevoegde 

waarde zijn.  

 

Een van de manieren waarop het SOFv bovenstaande wil bewerkstelligen is door 

middel van het regelmatig bijwerken van haar website welke naast de met regelmaat 

verstuurde e-mail een toegevoegde waarde dient te zijn voor de overzichtelijkheid van de 

actuele gebeurtenissen relevant voor de Nijmeegse studieverenigingen. Een concrete 

ingreep is bijvoorbeeld het toevoegen van een agenda op haar website welke laat zien 

wanneer er evenementen plaatsvinden die voor studieverenigingen van belang dan wel 

van invloed zijn. Daarnaast wordt er onderzoek gedaan naar het wijzigen van het web-

adres. Naast het verspreiden van het laatste nieuws onder haar leden zal het SOFv door 

middel van in voorgaand collegejaar opgerichte Wiki trachten te bemiddelen in de onder-

linge uitwisseling van informatie. Hierbij valt te denken aan subsidieaanvragen en draai-

boeken. 

 

 

Betrokkenheid 

 

Zoals algemeen bekend is, kan een studievereniging niet voortbestaan zonder ac-

tieve en enthousiaste leden. Dit geldt, voor zover mogelijk, nog meer voor het SOFv. Een 

van de speerpunten van het XXe bestuur der SOFv is dan ook het stimuleren en accom-

moderen van betrokkenheid bij de lidverenigingen. Deze betrokkenheid zal vooral gesti-

muleerd worden op academisch niveau, waardoor er door de enorme diversiteit aan ver-

enigingen een interdisciplinaire invalshoek gehanteerd kan worden.  

 

Iets concreter betekent dit het samen laten komen van ideeën en inspiratie vanuit 

onze leden buiten de algemene ledenvergaderingen om. Door interactiemomenten te 

faciliteren buiten de gestandaardiseerde algemene ledenvergaderingen hopen wij vanuit 

onze leden creativiteit en innovatie te genereren. Dit kan, onder meer, als feedback ge-

bruikt kan worden richting de Politiek Commissaris. De Politiek Commissaris kan de ver-
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worven ideeën vervolgens gebruiken bij zijn meningsvorming en aanbevelingen in de 

verschillende vergaderingen van de USR. Hiernaast kunnen we de bemachtigde vorderin-

gen ook presenteren aan de rest van de leden zodat zij hier ook van kunnen profiteren. 

De uiteindelijke concrete manifestatie van dit beleid zal een soort van denktank zijn, 

waarin leden vanuit verschillende ervaringen en disciplines hun licht laten schijnen over 

relevante en actuele onderwerpen rondom universitaire zaken. De onderwerpen zullen 

nog bepaald moeten worden door de leden, daar zij degenen zijn die in aanraking komen 

met de meest relevante problematiek naargelang het jaar vordert. Deze denktanks zullen 

dus vooral leunen op initiatief van de leden zelf. 

 

Natuurlijk hoort er bij betrokkenheid ook een informeel aspect en wij willen dan 

ook de traditionele informele voortzetting na de algemene ledenvergaderingen in stand 

houden. Het is van groot belang dat leden ook op informeel vlak elkaar treffen, veelal 

omdat dit de samenwerking op academisch vlak zal bevorderen. Hiernaast hopen we 

vanuit onze adviserende functie verschillende ervaringen rondom ledenwerving samen te 

laten komen en daar waar nodig advies uit te brengen over het bevorderen van actief 

lidmaatschap.  

 

Hiernaast zullen wij in onze beleidszaken transparant moeten zijn om hogere be-

trokkenheid aantrekkelijk te maken, iets wat we concreet willen ondersteunen door het 

traditionele SOFv-kamerbezoek door te trekken naar dit jaar. Samengevat betekent dit 

dat het SOFv op alle niveaus waar nodig bevordering van betrokkenheid zal proberen te 

ondersteunen. 

 

 

Universitaire Studentenraad 

 

Het SOFv heeft het voorrecht een vaste zetel in de Universitaire Studentenraad 

(USR) te bekleden. Zowel op formeel als informeel gebied zorgt dit voor veel ingangen op 

het hoogste niveau binnen de organisatie van de universiteit. Er dient daarom optimaal 

gebruik gemaakt te worden van de mogelijkheden die dit gegeven biedt. 

 

Het afgelopen jaar hebben leden van het SOFv informatie ontvangen over de za-

ken die speelden op het hoogste niveau door onder meer een mailingpoule en gedurende 

de algemene ledenvergaderingen. Bovendien waren zij in de gelegenheid zelf hier op te 

reageren via deze kanalen. De voornoemde informatievoorziening willen wij graag voort-

zetten, opdat de leden van het SOFv er goed weet van hebben wat er zich afspeelt 

rondom de USR en de GV-commissies. Deze laatstgenoemde commissies bespreken aller-

lei actuele en beleidszaken op verschillende gebieden. De Politiek Commissaris van het 

SOFv zal in het komende jaar zitting nemen in de Toetsingscommissie en de commissie 

Onderwijs, Onderzoek en Maatschappelijke dienstverlening (ook wel bekend als de com-

missie OOM). Het kandidaatsbestuur is uitermate tevreden met dit gegeven, aangezien 

dit voor studieverenigingen de meest relevante GV-commissies zijn. 

 

De Toetsingscommissie behandelt de aanvragen voor financiële compensatie, zo-

als beschreven in de regeling FONDS. Deze financiële compensatie is beter bekend als 

‘bestuursmaanden’. In het afgelopen collegejaar is er een nieuwe regeling FONDS vast-

gesteld, op basis waarvan alle verenigingen in het komende jaar opnieuw worden ge-

toetst. De Politiek Commissaris kan de lidverenigingen van het SOFv hierbij uit de eerste 
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hand informeren over de toetsingsprocedure en de voortgang hiervan. Ter voorkoming 

van een schijn van vooringenomenheid zal de Politiek Commissaris hoogstwaarschijnlijk 

geen aanvragen van studieverenigingen behandelen. 

 

De commissie Onderwijs, Onderzoek en Maatschappelijke dienstverlening behan-

delt de zaken die te maken hebben met de onderwerpen uit de naam van de commissie, 

hetgeen dit een voor studenten bijzonder interessante commissie maakt. Ter illustratie: 

in het afgelopen collegejaar is in deze commissie onder meer gesproken over studieren-

dement, waarbij maatregelen als het Bindend Studieadvies en de B-in-5 zijn besproken. 

In het bijzonder voor bestuurders van verenigingen zijn de voortgangen met betrekking 

tot dergelijke regelingen van groot belang. Ook voor de leden van studieverenigingen 

worden er in deze commissie relevante zaken besproken. Zo worden zaken als internati-

onalisering en de kwaliteit van het onderwijs en docenten besproken in deze commissie. 

 

Doordat de Politiek Commissaris in commissies plaats zal nemen die van belang 

zijn voor studieverenigingen, verwachten wij dat naast het belang ook de interesse voor 

hetgeen in de USR besproken wordt toe zal nemen. Daarnaast heeft de Politiek Commis-

saris uiteraard een zetel in de USR, waardoor letterlijk en figuurlijk de deuren binnen de 

universiteit voor hem open gaan. In de lijn van vernoemd toegenomen belang willen wij 

relevante kwesties op een zo interactief mogelijke wijze aan de leden voorleggen. Wij 

streven ernaar dat zij eenvoudig vragen kunnen stellen over in de USR besproken kwes-

ties, alsmede dat leden eenvoudig de mogelijkheid hebben invloed uit te oefenen op het 

handelen van de Politiek Commissaris in de GV-commissies. Dit willen wij bereiken door 

het voor de leden zo eenvoudig en aantrekkelijk mogelijk te maken hun mening te laten 

horen over de zaken die in de USR en de GV-commissies worden besproken. Zo onder-

zoeken wij de mogelijkheid een blog van de Politiek Commissaris aan te maken, als aan-

vulling danwel vervanging voor de mailings van de Politiek Commissaris. Bovendien wil-

len wij in mindere mate de algemene kwesties en in meerdere mate de voor studievere-

nigingen relevante kwesties vanuit de USR in de algemene ledenvergaderingen aan de 

orde laten komen. Door dit bovendien zo vroeg mogelijk in de agenda van algemene le-

denvergaderingen te plaatsen, hopen wij dat leden eerder geneigd zijn feedback te geven 

op het besprokene. 

 

Door middel van bovenstaand omschreven visie zal het SOFv haar primaire doel-

stellingen zo efficiënt en effectief mogelijk nastreven. Op dit moment staat het SOFv be-

kend als een actief en professioneel koepelorgaan welke insteek wij als XXe bestuur in 

het zojuist aangevangen collegejaar trachten voort te zetten. 
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III. Begroting 

 

Omschrijving Inkomsten Uitgaven Netto 

Contributie       

Verenigingen met <150 leden € 200,00   € 200,00 

Verenigingen met 150-500 leden € 370,00   € 370,00 

Verenigingen met >500 leden € 550,00   € 550,00 

Totaal     € 1.120,00 

        

Bestuur- en Ledenkosten       

Administratie   € 50,00 -€ 50,00 

ALV's en Informele Voortzetting   € 300,00 -€ 300,00 

Representatie   € 200,00 -€ 200,00 

Bestuurswisseling   € 200,00 -€ 200,00 

Totaal     -€ 750,00 

        

Baten en lasten       

Bankkosten   € 80,00 -€ 80,00 

Rente € 10,00   € 10,00 

Kamerhuur   € 135,00 -€ 135,00 

Kamer van Koophandel   € 40,00 -€ 40,00 

Totaal     -€ 245,00 

        

Overige       

Onvoorziene Kosten   € 125,00 -€ 125,00 

Totaal     -€ 125,00 

        

Som € 1.130,00 € 1.130,00 € 0,00 

 

 


