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I. Voorwoord 

 

Geachte lezer, 

 

Voor u ligt het beleidsplan van het XXIe bestuur van het Samenwerkings Overleg Fa-

culteitsverenigingen. Het SOFv is opgericht omstreeks 1990 en is de koepel waarin de studie-

verenigingen in Nijmegen zijn verenigd. De missie van de vereniging is door de jaren heen 

ongewijzigd gebleven: het behartigen van de gezamenlijke belangen van de faculteits- en 

studieverenigingen aan de Radboud Universiteit te Nijmegen. Daarnaast stelt zij zich verant-

woordelijk voor de coördinatie ten aanzien van de door haar leden georganiseerde activitei-

ten, het bevorderen van de integratie van studenten van diverse studierichtingen en de uit-

wisseling van kennis en ervaring. 

In de afgelopen jaren stond continuering van de hierboven weergegeven missie 

hoog in het vaandel. Ook dit jaar zal de reeds ingeslagen koers voortgezet worden. Het SOFv 

bestaat immers uit verenigingen met verschillende achtergronden, belangen en culturen en 

onzes inziens passen radicale veranderingen niet bij een universiteitsbrede koepelvereniging. 

Dit beleidsplan is tot stand gekomen naar aanleiding van een intensieve brainstormsessie, 

waarin de sterke en zwakkere punten van het SOFv zijn besproken. Het beleidsplan zal ons, 

als bestuur, houvast bieden en als leidraad dienen gedurende het bestuursjaar 2011-2012. Uit 

de gemaakte analyse zijn drie kerntaken afgeleid, die als kapstok dienen waaraan het te 

voeren beleid wordt opgehangen. Het betreft informatievoorziening, vertegenwoordiging en 

het bevorderen van de betrokkenheid. De invulling van de genoemde kerntaken zullen in 

hoofdstuk 2 besproken worden. 

Via deze weg willen wij, als XXIe bestuur, graag het aftredend bestuur bedanken voor 

haar inzet tijdens het afgelopen jaar. Dankzij de door hen gemaakte inspanningen kunnen 

wij met een gerust hart aan ons bestuursjaar beginnen. Ook de inzet van alle voorgaande 

besturen mag niet vergeten worden. Mede door hun betrokkenheid heeft het SOFv uit kun-

nen groeien tot de vereniging die zij vandaag de dag is. 

 

Was getekend het XXIe bestuur van het SOFv, 

 

Emiel Helmink 

Tim Smit 

Sascha Verstegen 

Niek Janssen 
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II. Beleidspunten 

 

Informatievoorziening: 

 

Zoals de naam al impliceert, is het SOFv de koepel waarin de studieverenigingen in 

Nijmegen zijn verenigd. Hoewel al deze verenigingen verschillen qua grootte, gewoontes en 

financiële middelen, valt er een hoop te leren van elkaar. Negatieve ervaringen opgedaan 

door de ene vereniging kunnen negatieve ervaringen voor andere verenigingen voorkomen. 

En vanzelfsprekend kunnen positieve ervaringen leiden tot meer positieve ervaringen. 

Door het grote aantal lidverenigingen en hun diversiteit bestaat er een hoop parate 

kennis. Het afgelopen jaar is het XXe bestuur begonnen met het verzamelen van deze kennis 

en heeft verschillende databases op de website www.sofv.nl geplaatst. Via mailings heeft 

het bestuur onder andere om informatie gevraagd over studiereizen. Bij het zoeken van een 

nieuwe reislocatie kan eenvoudig de database worden geraadpleegd voor ervaringen van 

soortgelijke verenigingen. Wij zien hier het nut van in en daarom zijn er voornemens om de 

databases op de website uit te breiden. Wij denken hierbij onder andere aan een database 

voor ALV- en constitutielocaties. 

Naast de website is ook de algemene ledenvergadering van het SOFv een ideale ge-

legenheid om informatie met elkaar te delen en advies bij elkaar in te winnen. Tijdens de ver-

gadering zal het bestuur haar uiterste best doen om verenigingen op de hoogte te houden 

van hetgeen er speelt op zowel  het niveau van de studieverenigingen als op universitair ni-

veau. Dankzij de zetel van het SOFv in de Universitaire Studentenraad kan de Politiek Com-

missaris de lidverenigingen op de hoogte houden van alle relevante ontwikkelingen binnen 

de Radboud Universiteit. 

Ook zullen wij het komende jaar gebruik maken van de zogeheten Social Media. Ver-

enigingen kunnen het SOFv volgen via Facebook en Twitter en zullen zo op de hoogte wor-

den gehouden van alle updates. Ook zal er duidelijk worden aangegeven wanneer de vol-

gende algemene ledenvergadering plaats zal vinden en welke verbroederende activiteiten 

er op het programma staan. 

Door de afgelopen jaar doorgevoerde wijziging van de regeling FondS is het belang van 

efficiënt besturen nog groter geworden. Om besturen daarbij te helpen organiseert het SOFv 

in samenwerking met het SNUF een vervolgcursus op de al bestaande Goed Besturendag 

speciaal voor studieverenigingen. De nadruk zal komen te liggen op de thema’s organisatie 

verandering, studie en bestuur, netwerken, sponsoring en interne en externe communicatie, 

omdat er met name over deze onderwerpen in het verleden veel vragen rezen. Wij adviseren 

deze leerzame middag met zo veel mogelijk bestuursleden te bezoeken. 

 

 

 

 

 

 

http://www.sofv.nl/
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Vertegenwoordiging: 

 

Al geruime tijd heeft het SOFv het voorrecht jaarlijks via een afgevaardigde verte-

genwoordigd te zijn in de Universitaire Studentenraad (USR). Dit biedt zowel veel formele als 

informele ingangen op het hoogste niveau van de bestuurlijke informatie op de Radboud 

Universiteit. Het SOFv, en de Politiek Commissaris in het bijzonder, tracht hier optimaal gebruik 

van te maken. 

Net als het afgelopen jaar zal het dit jaar een belangrijke taak van het SOFv zijn om 

zijn leden op de hoogte te houden van actuele ontwikkelingen in en om de USR en de Uni-

versitaire Gemeenschappelijke vergadering (UGV). Dit kan onder meer geschieden via het 

voortzetten van de mails van de Politiek Commissaris, toelichting tijdens de ALV’s, het plaat-

sen van berichten op de SOFv-website en het gebruik van media als Facebook. 

De Politiek Commissaris van het SOFv neemt dit jaar zitting in de commissies Onderwijs, 

Onderzoek en Maatschappelijke dienstverlening (OOM) en Bestuur en Organisatie (BO). Het 

kandidaatsbestuur is zeer tevreden dat de Politiek Commissaris gekozen is om in deze com-

missies zitting te nemen, omdat hierin voor studieverenigingen zeer relevante zaken worden 

besproken. 

In de commissie OOM worden komen voor studentbestuurders en studieverenigingen 

gewichtige zaken aan de orde. Niet alleen omdat de studieverenigingen van nature een 

inhoudelijke kant hebben die nauw samenhangt met het onderwijs en onderzoek aan de 

verschillende faculteiten, maar vooral ook omdat in deze commissie afgelopen jaren zaken 

zijn besproken als de invoering van het bindend studieadvies (BSA). De gevolgen van dit 

soort maatregelen zijn voor studieverenigingen potentieel groot, omdat ze sommige studen-

ten, uit angst voor studievertraging, afhouden van het verrichten van commissiewerk en later 

eventueel een bestuurstaak. 

In de commissie BO worden concrete regelingen kritisch onder de loep genomen. In 

het afgelopen jaar kwam onder meer de aanpassing Profileringsfonds hier aan de orde, die 

te maken heeft met de voorwaarden voor het toekennen van bestuursmaanden aan stu-

dentbestuurders. 

Wij hopen dit jaar met name op het gebied van het Profileringsfonds en regelingen als 

het BSA een vinger aan de pols te houden binnen de USR en UGV, omdat het voor studie-

verenigingen van groot belang is te weten hoe deze regelingen worden toegepast, welke 

problemen zich kunnen voordoen en hoe deze tegengegaan kunnen worden. Dit trachten 

wij te bereiken middels de bovengenoemde communicatiemiddelen richting de leden van 

het SOFv. 

De Politiek Commissaris is voor een goed functioneren afhankelijk van een uitgebreide 

input door de lidverenigingen. Wij zullen de leden dan ook bij meerdere gelegenheden uit-

nodigen over lopende zaken mee te praten en denken. 
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Bevorderen van de betrokkenheid: 

 

Het SOFv is afhankelijk van haar leden en kan zonder hen niet bestaan. Het is daarom 

belangrijk dat de leden zich betrokken voelen bij het SOFv en goed met elkaar kunnen op-

schieten. Wij willen dit graag bewerkstelligen door net als afgelopen jaren verbroederende 

activiteiten te organiseren. Echter, in tegenstelling tot voorgaande jaren plaatsen wij onze 

eerste activiteit aan het begin van het nieuwe collegejaar. Het isvoor de nieuwe besturen de 

ideale gelegenheid zijn om hun collega’s, onder het genot van een informele borrel, aan het 

begin van het jaar te ontmoeten. Wij denken dat dit de band onderling  versterkt en dat men 

zich meer betrokken voelt bij het SOFv. Dit is belangrijk aangezien het als wenselijk wordt ge-

acht dat de verenigingen actief deelnemen aan de alv’s. Immers, met een actieve instelling 

weet het SOFv wat er speelt en kan het SOFv helpen waar dat nodig blijkt te zijn. Bovendien 

weet de Politiek Commissaris zonder een actieve instelling niet de verenigingen bezig houdt 

en kan hij deze derhalve niet optimaal vertegenwoordigen. Om een verdere actieve hou-

ding van de lidverenigingen te bevorderen, zal het XXIe bestuur van het SOFv de agenda 

voor de algemene vergadering uitbreiden. Het dient duidelijk te zijn of het gaat om een voor-

lichting of een stemming en bepaalde agendapunten kunnen kort worden toegelicht. Hier-

door kan men beter voorbereid de algemene ledenvergadering ingaan en dus meer input 

leveren. 

Naast het uitbreiden van de agenda zullen er wederom denktanks in het leven wor-

den geroepen In deze denktanks zal een bepaald probleem worden besproken en zal er 

worden gezocht naar een mogelijke oplossing. Wij hopen wederom op een ruime bezetting 

van verenigingen, zodat elke vereniging er baat bij heeft. Voor aankomend collegejaar 

wordt er onder andere gekeken naar denktanks over effectieve inschrijfsystemen en het vin-

den van nieuwe bestuurders. Vooral voor het laatste punt kan het handig zijn om de handen 

in een te slaan om te zoeken naar een mogelijke oplossing. 

Het bestuur heeft tevens het voornemen om de informele voortzettingen na de alge-

mene ledenvergaderingen in stand te houden. Deze bijeenkomsten dragen bij aan een posi-

tieve sfeer bij het SOFv en bevorderen het gevoel van betrokkenheid. 
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III. Begroting 2011-2012 

 

Omschrijving Inkomsten Uitgaven Begroot 

resultaat 

    

Contributie    

Verenigingen <150 leden € 225,00  € 225,00 

Verenigingen 150-500 leden € 407,00  € 407,00 

Verenigingen >500 leden € 500,00  € 500,00 

Subtotaal € 1.132,00 € 0,00 € 1.132,00 

    

Bestuurs- en ledenkosten    

Administratie  € 30,00 -€ 30,00 

ALV's en informele voortzettingen  € 310,00 -€ 310,00 

Eigen constitutieborrel  € 210,00 -€ 210,00 

Representatie  € 200,00 -€ 200,00 

Subtotaal € 0,00 € 750,00 -€ 750,00 

    

Vaste 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 

Subtotaal € 10,00 € 255,00 -€ 245,00 

    

Overig    

Activiteiten € 1.700,00 € 1.700,00 € 0,00 

SOFv vervolgcursus  € 90,00 -€ 90,00 

Overige initiatieven  € 125,00 -€ 125,00 

Subtotaal € 1.700,00 € 1.915,00 -€ 215,00 

    

Totaal € 2.842,00 € 2.920,00 -€ 78,00 
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IV. Toelichting op de begroting 
 

Ter verduidelijking van de begroting wordt hier een korte toelichting gegeven. In het 

algemeen kan worden opgemerkt dat een negatief resultaat van € 78,00 begroot is. Er is ge-

kozen voor een negatief resultaat omdat er afgelopen jaren winst is gedraaid en om te zor-

gen dat het eigen vermogen niet te groot wordt, echter wel met mate zodat het SOFv finan-

cieel gezond blijft. Per post op de begroting worden de veranderingen of mogelijke onduide-

lijkheden uitgelegd.  

De grootste verandering is dat er nieuwe posten voor activiteiten en voor de SOFv 

vervolgcursus zijn.  

 

Contributie:  

 

De inkomsten van de contributie blijven gelijk. Er is een nieuwe lidvereniging toege-

treden en ook een lid uitgetreden. Verwacht wordt dat zij in dezelfde categorie contributie-

tarief vallen. 

 

Bestuurs- en ledenkosten: 

 

Onder de post administratie valt alles wat nodig is om de boekhouding goed te kun-

nen uitvoeren. Verwacht wordt dat de kosten voor alv’s en informele voortzettingen iets ho-

ger uitvallen omdat er cadeaus voor sprekers nodig zullen zijn. Daarnaast zal bij borrels in de 

Noordkantine in het Huygensgebouw aanspraak worden gedaan op het borrelsaldo dat het 

SOFv bij Olympus heeft staan. Hierdoor is de drank een fractie duurder, maar wordt een on-

nodig hoog saldo voorkomen.  

 

Vaste baten en lasten: 

  

Dit betreffen de jaarlijkse  bedragen. De rente, Kamer van Koophandel, kamerhuur- 

en bankkosten zijn redelijk stabiel en gebaseerd op afgelopen jaar.  

 

Overig: 

 

Onder Activiteiten vallen de kennismakingsborrel, de cantus en de barbecue. Hierop 

wordt quitte gespeeld. Verder is er een bijdrage aan een nieuwe formele activiteit: de SOFv 

vervolgcursus, de kosten voor deze middag worden gedeeld met het SNUF. Verder zetten wij 

€125,- opzij voor het ontplooien van soortgelijke of andere relevante initiatieven, afhankelijk 

van de wensen van de leden en de ontwikkelingen in de landelijke politiek, de universitaire 

medezeggenschap en het verenigingsleven.  
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V. Nawoord 
 

Wij hopen, als XXIe bestuur van het SOFv, dat dit beleidsplan u een beter beeld heeft 

gegeven van onze beleidsvisie en de manier waarop wij hier het komende bestuursjaar invul-

ling aan denken te geven. Het is en was voor ons een hele uitdaging om al in een vroeg sta-

dium concreet aan te geven welke koers wij willen varen en hoe wij denken aan deze koers 

vast te kunnen houden. Mocht u dan ook op- en/of aanmerkingen hebben dan houden wij 

ons ten zeerste aanbevolen.  

Het schrijven van dit beleidsplan heeft bijgedragen aan ons inzicht in de samenhang 

van de verschillende taken en bevoegdheden binnen de vereniging. Het voornaamste doel 

van dit beleidsplan is echter om u, als lezer, te informeren over onze aanpak. Ook biedt het 

informatie die u er wellicht toe aanzet om met ons in contact te treden, samen te werken of 

informatie uit te wisselen.  

Rest ons te zeggen dat we iedereen van harte oproepen gebruik te maken van de in-

formatie in dit beleidsplan. Wij als bestuur zien uit naar de interessante taak die voor ons ligt, 

waarbij wij op een constructieve wijze samen met alle lidverenigingen kunnen bijdragen aan 

de vorming van een onvergetelijk jaar.  

 

Was getekend het XXIe bestuur van het SOFv, 

 

Emiel Helmink 

Tim Smit 

Sascha Verstegen 

Niek Janssen 

 


