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I. Voorwoord 

Beste lezer, 

 

Hierbij biedt het XXIIe bestuur van het Samenwerkings Overleg Faculteitsverenigingen (hierna: 

SOFv) u het beleidsplan aan. Het SOFv, opgericht omstreeks 1990, is de koepelvereniging 

waaraan het gros van de studieverenigingen van Nijmegen verbonden is. Alle faculteiten 

van de Radboud Universiteit te Nijmegen zijn dan ook vertegenwoordigd, wat voor een grote 

diversiteit zorgt binnen de vereniging. Faculteits- en studieverenigingen, zowel groot en klein, 

kunnen door middel van uitwisseling van kennis en ervaring veel van elkaar leren. Hierdoor 

worden allerhande zaken vergemakkelijkt omdat problemen zo vermeden of juist sneller op-

gelost kunnen worden.  

De vereniging heeft een missie die dit jaar wederom voortgezet zal worden. Deze mis-

sie bestaat uit verschillende doelen te weten: het behartigen van de gezamenlijke belangen 

van de faculteits- en studieverenigingen; het coördineren ten aanzien van de door haar le-

den georganiseerde activiteiten. Bovendien zal zoals voorheen genoemd, het zorgen van 

informatie-uitwisseling tussen studieverenigingen onderling als zowel informatie-uitwisseling 

tussen de koepel en haar lidverenigingen een van de doelen zijn.   

Dit jaar zullen er binnen het SOFv geen ingrijpende veranderingen plaatsvinden. Con-

tinuering van de reeds genoemde taken zal bij ons de overhand krijgen, zoals u zal kunnen 

lezen in onderstaande beleidspunten. Naar aanleiding van eigen ervaringen met het SOFv 

zijn er, gepaard met input van de Algemene Leden Vergaderingen verschillende beleidspun-

ten gevormd die de basis vormen voor dit beleidsplan. We hebben het beknopt tot twee 

kernpunten namelijk: informatievoorziening en zichtbaarheid. Het beleidsplan zal als leidraad 

dienen voor het bestuursjaar 2012-2013 en we zullen er dan ook alles aan doen om de be-

paalde punten te behalen dan wel te handhaven. 

 

Was getekend het XXIIe bestuur van het Samenwerkings Overleg Faculteitsverenigingen, 

 

Daniel Bonder  Voorzitter  

Manouk Thewissen Secretaris 

Mariette Hannink Penningmeester 

Marcella Monteiro Politiek Commissaris 
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II. Beleidspunten  

Informatievoorziening 

Een van de kerntaken van het SOFv is de voorziening van informatie voor haar leden. Dit 

houdt in dat het SOFv middels de website en tijdens de ALV's informatie deelt die relevant is 

voor studieverenigingen. Ook staat binnen het SOFv het idee van wederzijdse informatievoor-

ziening. Dit wil zeggen dat het SOFv ook kan leren van de studievereningen. Daarnaast werkt 

het SOFv als schakel tussen verenigingen, zodat deze elkaar van informatie kunnen voorzien. 

Een voorbeeld hiervan is het overzicht van bestemmingen die lidverenigingen de afgelopen 

jaren tijdens hun studiereis hebben bezocht. Door middel van deze database weten leden 

sneller bij wie ze aan kunnen kloppen voor informatie. Ook dit jaar zullen wij deze database 

uit gaan breiden. Daarnaast zal er net als afgelopen jaren een uitgebreide agenda verstuurd 

worden voorafgaande aan de ALV. Via deze weg kan men zich beter voorbereiden op de 

ALV, waardoor deze efficiënter zal verlopen. 

  Het XXIe bestuur heeft het afgelopen jaar meermaals sprekers uitgenodigd om tijdens 

de ALV over uiteenlopende zaken een presentatie te geven. Op deze manier zijn de leden 

op toegankelijke en effectieve wijze van informatie voorzien. Graag willen wij ook komend 

jaar sprekers blijven uitnodigen voor de vergaderingen. Wat betreft de keuze voor de spre-

kers en de te bespreken onderwerpen, willen we het komend jaar om input vragen vanuit de 

leden zodat beter aan hun wensen kan worden voldaan. Het verzoek voor informatie over 

een bepaald onderwerp kan gedaan worden via Facebook of e-mail. Met het vergroten 

van de input van de lidverenigingen hopen we de betrokkenheid bij het SOFv te vergroten. 

  Het gebruik van de sociale media zal het komend jaar sterk vergroot worden. Niet 

alleen zal er via Facebook om input van de leden gevraagd worden, ook kan dit medium 

gebruikt worden om lidverenigingen op toegankelijke wijze op de hoogte te houden of om 

de informele activiteiten van het SOFv te promoten. Relevant is dan wel dat elk bestuurslid lid 

wordt van de SOFv-Facebookpagina. Wat betreft de website van het SOFv zal er dit jaar ge-

zocht worden naar een nieuwe host, zodat deze beter gebruikt kan worden. Afgelopen jaar 

zijn er veel problemen ontstaan door het gebruik van RUhosting, door het zoeken naar een 

nieuwe host kan dit hopelijk in de toekomst voorkomen worden.                      

 Een nieuwe bron van informatie komend jaar is de nieuwsbrief die vanaf oktober, na 

elke ALV, naar de lidverenigingen gestuurd zal worden. In deze nieuwsbrief, die vooral ge-

richt is op ontwikkelingen binnen het SOFv zal een overzicht gegeven worden van de hoog-
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tepunten van de ALV en indien nodig extra informatie gegeven worden. Tevens zal in de 

nieuwsbrief een agenda opgenomen worden waar de open activiteiten van de lidvereni-

gingen en de datum van de eerstvolgende universitaire Gezamelijke Vergadering (GV) 

weergegeven worden. De Google-agenda die eerder een overzicht gaf van deze activitei-

ten zal dus verdwijnen. Tot slot is er in de nieuwsbrief ook plaats voor de eigen activiteiten van 

het SOFv. Aangezien de nieuwsbrief kort na de ALV verzonden wordt, is deze actueler en 

tevens compacter dan de notulen.  

 

Zichtbaarheid  

Zoals eerder vernoemd onder het kopje 'informatievoorziening' heeft het SOFv de taak om als 

schakel tussen de verenigingen te werken en om hen van informatie te voorzien. Om goed 

antwoord te kunnen geven op de vragen van de leden is input erg van belang. Zichtbaar-

heid van het SOFv speelt hierbij een belangrijke rol: zodra leden bekend zijn met het bestaan 

en het nut van SOFv, zullen zij zich hopelijk eerder met vragen tot ons richten. Het is het ko-

mend jaar dan ook het streven om het SOFv zichtbaarder en toegankelijker te maken voor 

de leden. Een intensiever gebruik van de sociale media staat hier voorop. Deze media geven 

op laagdrempelige wijze de mogelijkheid tot het stellen van vragen.  

 Bovendien legt het SOFv jaarlijks kamerbezoeken af bij haar lidverenigingen zodat in 

kaart kan worden gebracht welke zaken er spelen bij de verschillende studieverenigingen. 

Veel voorkomende onderwerpen kunnen besproken worden in de ALV en het SOFv kan le-

den die worstelen met bepaalde problemen in contact brengen met besturen die hetzelfde 

probleem al eens eerder aan de hand hebben gehad. Om deze koepelfunctie nog beter te 

kunnen vervullen is het ons streven om komend jaar twee bezoeken per vereniging af te leg-

gen. Het eerste bezoek zal een gesprek zijn met alleen de studievereniging en deze zal 

plaatsvinden voor de kerst. Het tweede bezoek zal een facultair overleg zijn die in maart/april 

zal worden gehouden. Hiervoor is gekozen omdat er faculteitsbreed ook zaken afspelen die 

interessant kunnen zijn voor het SOFv. Daarnaast is het erg lastig om twee rondes te houden 

die individueel met alleen de studievereniging worden gehouden wegens de tijdsplanning. 
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III. Belangenbehartiging 

Een van de kerntaken van het SOFv is belangenbehartiging voor haar leden. 

De politiek commissaris zal dit jaar wederom namens het SOFv plaatsnemen 

in de Universitaire Studentenraad (USR). Vanuit deze positie zal de politiek 

commissaris opkomen voor studentenbelangen en er met name op toezien 

dat de belangen van studieverenigingen worden behartigd.   

 

Het SOFv streeft naar een heldere communicatie met betrekking tot de 

ontwikkelingen op het gebied van beleid van de Radboud Universiteit Nijme-

gen (RU). Het SOFv houdt de lidverenigingen in elk geval via ALV’s en 

nieuwsbrieven op de hoogte van de ontwikkelingen. Tevens zal het SOFv 

doorverwijzen naar NU!Medezeggenschap waar behalve updates vanuit de 

USR ook updates vanuit de Facultaire Studentenraad (FSR) te vinden zijn. De 

belangrijkste focus van de politiek commissaris aankomend jaar binnen de 

USR ligt op de ontwikkeling van een duurzame regeling FOndS.  

 

Om op de hoogte te zijn van de visie van de lidverenigingen wat be-

treft het beleid van de RU zijn vragen, suggesties en opmerkingen te allen tij-

de van harte welkom en kunnen kenbaar worden gemaakt per e-mail en via 

ALV’s. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 
 

 

 Samenwerkings Overleg Faculteitsverenigingen    

 
  Pagina 6 van 10 
 

 

 

Samenwerkings Overleg Faculteitsverenigingen 
 
Heyendaalseweg 141, N -1.280  
6525 AJ Nijmegen  

info@sofv.nl 

www.sofv.nl  

 

IV. Begroting en balans 
 

 

Begroting 

 

Contributie Inkomsten Uitgaven Saldo 

Verenigingen <150 300 

 

300 

Verenigingen 150-500 370 

 

370 

Verenigingen >500 500 

 

500 

SUB 1.170,00 0 1.170,00 

    Bestuurs- en ledenkosten 

   Administratie 

 

-15 -15 

ALV's en naborrel 

 

-240 -240 

Representatie 

 

-281,7 -281,7 

Constitutieborrel 

 

-250 -250 

SUB 0 -786,7 -786,7 

    Vaste baten/lasten 

   Bankkosten 

 

-80 -80 

Conscribo 

 

-55 -55 

Rente 10 

 

10 

Kamerhuur 

 

-135 -135 

Kamer van Koophandel 

 

-25 -25 

SUB 10 -295 -285 

    Overig 

   Informele activiteiten 3.000,00 -3.000,00 0,00 

SOFv Vervolgcursus 

 

-90 -90,00 

Onvoorziene kosten  

 

-59 -59,00 

SUB 3.000,00 -3.149,00 -149,00 

    TOTAAL 4.180,00 -4.230,70 -50,70 
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Balans 

 

Balansrekening dd. 31 augustus 2012 

 
Activa  € 1.630,05 Passiva  € 1.630,05 

Betaalrekening   € 546,39 Crediteuren € 0,00 

Spaarrekening  € 1.014,01 Eigen vermogen € 1.630,05 

Kas  € 58,46   

Borrelsaldo Olympus € 0,00   

Debiteuren € 11,19   
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V. Toelichting begroting 

Ter verduidelijking van de begroting wordt hier een korte toelichting gegeven. Per post op de 

begroting worden de veranderingen of mogelijke onduidelijkheden uitgelegd. Grote veran-

deringen hebben niet plaatsgevonden. De begroting resulteert in een verlies door het aan-

schaffen van een nieuw boekhoudprogramma, wat extra kosten met zich mee brengt.  

 

Contributie 

Binnen deze post zijn er enkele kleine veranderingen. Afgelopen jaar is één extra lid toege-

treden en één lid veranderd van categorie. Daarnaast verwachten we één nieuw lid te ver-

welkomen. Dit betekent dat er twaalf verenigingen in categorie A vallen, tien in categorie B 

en tien in categorie C.  

 

Bestuurs- en ledenkosten 

De administratiekosten zijn lager begroot dan eerdere jaren omdat er is gebleken dat er wei-

nig administratieve kosten zijn. Onder de kosten voor de ALV’s en de borrel naderhand vallen 

ook de kosten van een cadeau voor een eventuele spreker. Met een bedrag van 240 euro 

kan er ongeveer 30 euro per ALV besteed worden. Onder de post representatie vallen de 

blousen, stickers en certificaten, welke gebaseerd is op offertes. Mede met deze laatste post 

hopen wij de zichtbaarheid van de vereniging te vergroten. 

 

Vaste baten en lasten 

Dit betreffen jaarlijkse te betalen en ontvangen bedragen. De rente, Kamer van Koophandel, 

kamerhuur en bankkosten zijn redelijk stabiel en gebaseerd op afgelopen jaar. Er is voor ge-

kozen om over te stappen op het boekhoudprogramma Conscribo. Hier hebben we veel 

goede verhalen over gehoord. Daarnaast hebben we een overeenkomst kunnen sluiten 

waardoor leden van het SOFv dit boekhoudprogramma voor lagere kosten kunnen gebrui-

ken. Voorheen werd een boekhoudprogramma gebruikt dat geen kosten met zich mee 

bracht, waardoor dit een nieuwe post op de begroting is.  
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Overig 

Onder de informele activiteiten van het SOFv vallen de kennismakingsborrel, cantus en bar-

becue. Bij deelname aan deze activiteiten wordt een vergoeding gevraagd zodat deze kos-

ten door de deelnemers zelf worden gedragen en niet ten koste van de vereniging gaan. 

Onder formele activiteiten valt de post ‘SOFv vervolgcursus’. Deze zal wederom in samen-

werking met het SNUF plaatsvinden. Hier zullen de kosten in gedeeld worden. De post ‘on-

voorziene kosten’ is gebaseerd op 5 procent van de inkomsten exclusief informele activitei-

ten.  
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VI. Nawoord 

Aan de hand van voorgaande beleidspunten hoopt het XXIIe bestuur van het SOFv een dui-

delijk beeld geschetst te hebben van hoe wij het komende bestuursjaar gaan vormgeven. 

Nogmaals, we zullen het werk van voorgaande besturen voortzetten en daarop enigszins 

gaan uitbouwen. Het SOFv staat altijd open voor op- en/of aanmerkingen. Deze zullen bij ons 

in alle ernst worden besproken en verwerkt. Hierbij grijpen wij de kans om, als XXIIe bestuur, 

het vorige bestuur te bedanken voor hun inzet gedurende het bestuursjaar 2011-2012. Tijdens 

dit jaar hebben wij een goede indruk gekregen van hoe het SOFv functioneert en we kijken 

er dan ook naar uit dit volgend jaar voort te zetten.    

 

 Rest ons nog te zeggen dat wij, als bestuur zijnde, ernaar uitkijken om tezamen met u 

een informatief, coöperatief maar bovenal memorabel jaar door te brengen.  

 

Was getekend het XXIIe bestuur van het Samenwerkend Overleg Faculteitsverenigingen, 

 

Daniel Bonder  Voorzitter  

Manouk Thewissen Secretaris 

Mariette Hannink Penningmeester 

Marcella Monteiro Politiek Commissaris 

 


