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1. Inleiding 

Geachte lezer,  

 

Voor u ligt het jaarverslag van het XXIIe bestuur der SamenwerkingsOverleg 

Faculteitsverenigingen (SOFv). Middels dit verslag willen we, samen met u, terugblikken op 

het afgelopen jaar waarin een hoop is gebeurd. Aan de hand van het beleidsplan, dat 

aan het begin van het jaar geschreven is, evalueren wij de verschillende zaken die aan de 

orde zijn geweest dit bestuursjaar. In het beleidsplan hadden we twee verschillende 

speerpunten genoemd die voor ons de koers van het hele jaar zouden bepalen. Deze 

twee punten waren informatievoorziening en zichtbaarheid die wij voorts hadden 

uitgewerkt in verschillende punten.         

 In het bestuursverslag zal ten eerste worden besproken in hoeverre wij, als XXIIe 

bestuur, ons hebben gehouden aan de twee voorgenoemde punten. Daarnaast zal er 

gekeken hoe wij invulling hebben gegeven aan deze twee punten. Dit zullen we 

voornamelijk doen we aan de hand van de notulen van de algemene 

ledenvergaderingen.           

 In het zetelverslag zal worden besproken wat het SOFv heeft gedaan in de 

Universitaire Studentenraad (USR). Zoals u weet heeft het SOFv een zetel in de USR 

waardoor de belangen van studieverenigingen mee worden genomen in de vergadering 

met onder andere het College van Bestuur. De maandelijkse uitgebreide verslaglegging 

van de werkzaamheden van de Politiek Commissaris zal bijdragen aan dit zetelverslag.

 Hierna zal het financieel jaarverslag worden gepresenteerd en zal het toegelicht 

worden waar nodig. 

 

Was getekend door het XXIIe bestuur der SOFv 

Daniel Bonder  - Voorzitter  

Manouk Thewissen  - Secretaris  

Mariëtte Hannink  - Penningmeester  

Marcella Monteiro  – Politiek Commissaris 
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2. Bestuursverslag  

Informatievoorziening 

Het SOFv heeft in het bestuursjaar 2012-2013 acht algemene ledenvergaderingen 

gehouden. Zoals het XXIIe bestuur stelde in haar beleidsplan stond informatievoorziening 

voorop en behoorde het tot een van de kerntaken. Door middel van de alv’s heeft er een 

wederzijdse uitwisseling plaatsgevonden van informatie tussen het SOFv en haar 

verenigingen en daarnaast heeft er een uitwisseling van informatie plaatsgevonden tussen 

de leden. Hierdoor kon elke alv ook worden gezien als een platform voor alle verenigingen 

dienend voor vragen, opmerkingen en tips.        

 Het bijeenroepen van de alv’s gebeurde middels een vooraankondiging en een 

beknopte agenda. Voorts werd er een week voor de alv een uitgebreide agenda 

verstuurd wat diende als verduidelijking op de al eerder verzonden agenda en het diende 

tevens als reminder. Elke alv hebben we volgens een bepaalde volgorde aangepakt 

namelijk door middel van de volgende punten: mededelingen, spreker, algemene 

bestuurszaken en verslaglegging USR. Door middel van deze opbouw trachtten we elk te 

bespreken punt onder te kunnen verdelen.    

De agenda  

Bij de mededelingen werd ervoor gekozen enkele korte berichten op te noemen wat in 

onze ogen als meerwaarde kon worden gezien voor de lidverenigingen. Voorbeelden 

hiervan waren onder andere de Week van het Studentbestuur, de Wat-zijn-de-

Plannenweek en enkele belangrijke data voor eigen activiteiten en SNUF-cursussen. Het 

XXIe bestuur is in het jaar 2011-2012 begonnen met het uitnodigen van sprekers bij de alv. 

In onze ogen was dit een goede toevoeging en we hebben dit dan ook gecontinueerd. 

Hierdoor werden er afwisselende lezingen van sprekers aangeboden zodat er meer inzicht 

zou komen in allerhande zaken. Op de alv van 30 oktober kwam er een spreker van het 

SNUF (dhr. Van Erp) die vertelde over subsidies waar een vereniging voor in aanmerking 

kan komen. Op de alv van 22 januari bracht mevr. De Jongh, advocate bij Dirk Zwager 

Advocaten, een bezoek aan de alv om te vertellen over de rechten en plichten van 

studieverenigingen met betrekking tot privacy en persoonsgegevens van de leden. Ze gaf 

duidelijke en concrete tips voor studieverenigingen over wat ze in bepaalde situaties 

kunnen doen en wat verenigingen niet kunnen doen. Op de alv van 26 februari gaven 
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mevr. Hustinx (werkzaam op de Radboud Universiteit bij de Faculteit der Letteren) en dhr. 

Vaessen (coördinator van de Radboud Introductie) een lezing. Mevr. Hustinx gaf een 

spoedcursus overtuigend schrijven, dit deed zij op een interactieve manier wat in onze 

ogen als erg nuttig werd ervaren. Daarnaast gaf dhr. Vaessen informatie over de Radboud 

Introductie 2013 waar veel vragen konden worden gesteld en waar hij alle 

onduidelijkheden uitgebreid uitlegde. Op de alv’s van 9 april en 14 mei bracht dhr. Boon 

een bezoek aan de alv om een lezing te geven over bestuursopvolging en –werving en op 

het tweede bezoek praatte hij over het inwerken van een nieuw bestuur.  De keuze van de 

sprekers waren gebaseerd op de fase waar een bestuur zich bevond in de loop van het 

jaar. Enkele uitzonderingen daargelaten. Daarnaast hebben we onze sprekers uitgenodigd 

op basis van de input die we kregen tijdens de kamerbezoeken, hier wordt later op 

teruggekomen.            

 Tweemaal is er geen spreker uitgenodigd aangezien wij het als bestuur nuttiger 

vonden over iets te spreken wat wij als bestuur zelf konden coördineren. Dit was het geval 

op de alv van 4 december waar we discussieerden over allerlei zaken die te maken 

hadden met commissies. Tevens werd op de alv van 18 juni gepraat over de SOFv-

wegwijzers die het bestuur heeft gemaakt om de studieverenigingen enig overzicht te 

bieden bij problemen en vragen.         

 Het volgende punt op de agenda, te weten algemene bestuurszaken, werd 

verschillend ingevuld. Zaken als het boekenproject, de SOFv-website, de kamerbezoeken 

en de faculteitsgesprekken werden hier besproken. Ook werd hier het introductie-overleg 

besproken en de SOFv-brief voor de letterenverenigingen.      

 De verslaglegging van de USR, wat het volgende punt op de agenda is, zal worden 

besproken in het zetelverslag. Tevens hebben wij dit jaar een discussiepunt toegevoegd 

aan de agenda waardoor er een onderwerp die werd besproken in de USR in een stelling 

terugkwam bij de alv´s van het SOFv. Hierdoor kon de Politiek Commissaris beschikken over 

meer input die zij vervolgens weer kon meenemen naar de USR.    

 Naast de algemene punten hebben wij uiteraard geprobeerd zoveel mogelijk input 

te krijgen van de lidverenigingen. Tijdens de rondvraag en de borrel na afloop van de alv 

werden vaak nog erg nuttige vragen gesteld die we geprobeerd hebben zo goed 

mogelijk te beantwoorden.            
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Social media, website en nieuwsbrief  

Alhoewel we in grote lijnen hebben voortgezet wat voorgaande besturen hebben bereikt 

en opgezet hebben we ook enkele zaken verbeterd en in gang gezet. In ons beleidsplan 

gaven we aan het gebruik van de social media te intensiveren. Dit hebben we gedaan, 

enkele updates van de website en updates vanuit de USR konden hier op snelle wijze 

worden weergeven. Tevens kon het SOFv haar activiteiten promoten. We hebben het 

gebruik van social media alsnog beperkt omdat er anders een te grote informatiestroom 

zal komen door middel van alle kanalen die het SOFv gebruikt.    

 De website is een andere bron van informatie. Aan het begin van het jaar kregen 

wij, als XXIIe bestuur, te maken met een website die niet functioneerde. Door ons beperkte 

technische kennis heeft het een tijd geduurd voordat er een nieuwe website kwam. 

Uiteindelijk hebben we zelf een nieuwe, enigszins simpele website opgezet. Alle informatie 

die men moet weten staat erop en daarnaast is de studiereizendatabase, die wij hebben 

opgezet dit jaar, erop gezet. Daarnaast staan alle lidverenigingen erop vermeld en diens 

open activiteiten, staat alle informatie omtrent de Universitaire Studentenraad erop en 

werd de nieuwsbrief er maandelijks opgezet.        

 Nog een andere bron van informatie die dit jaar is opgezet is de nieuwsbrief. De 

nieuwsbrief werd naar aanleiding van de alv verstuurd. Hierin stond kort opgesomd wat er 

tijdens de alv gezegd werd. Daarnaast werden enkele punten van de USR besproken en 

stonden enkele activiteiten genoemd van het SOFv (zowel informeel als formeel).  

Zichtbaarheid 

Naast dat we dit jaar het logo van het SOFv in een nieuw jasje hebben gestoken hebben 

we uiteraard meer gedaan om de zichtbaarheid van het SOFv te vergroten en te 

verbeteren. Informatievoorziening en zichtbaarheid hangen voor een groot deel met 

elkaar samen. Waar wij dit jaar achter zijn gekomen is dat zichtbaarheid gelijk bijdraagt 

aan de input die je krijg vanuit je leden. Bij zowel de formele gesprekken (zoals 

kamerbezoeken en faculteitsgesprekken) als de informele gesprekken (zoals 

constitutieborrels en het langskomen op de verenigingskamers) droeg onze zichtbaarheid 

automatisch bij aan de informatievoorziening. We hebben getracht ons, als bestuur zijnde, 

open op te stellen en bij te dragen aan een sfeer waarin laagdrempeligheid voorop staat. 

In onze ogen heeft dit een goede uitwerking gehad op het contact met onze leden en 

allerlei andere partijen.  
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Kamerbezoeken en Faculteitsgesprekken  

Aan het begin van het jaar hadden we gesteld dat we dit jaar een kamerbezoek én een 

faculteitsgesprek af wilden leggen. We hadden hiervoor gekozen omdat er naast 

studieverenigingsspecifieke problemen ook faculteitsspecifieke problemen bestaan. 

Daarnaast was het planningsmatig niet mogelijk om twee kamerbezoeken af te leggen.

  Door de handige aanpak van de planning van de kamerbezoeken middels een 

Google-document was het mogelijk de gesprekken grotendeels voor de jaarwisseling 

afgerond te hebben. Deze gesprekken dienden als kennismaking met de besturen en 

daarnaast diende het grotendeels om inzicht te verkrijgen in de verschillende 

verenigingen. Het SOFv bestaat inmiddels uit 32 zeer verschillende leden waarbij inzicht in 

elke vereniging noodzakelijk werd geacht. De input die het SOFv verkreeg door deze 

bezoeken konden we vervolgens gebruiken in de vorm van sprekers, discussiepunten en 

cursussen. Een aantal zaken die zijn blijven liggen hebben we doorgegeven aan het 

nieuwe bestuur zoals een eventuele BHV-cursus en enkele sprekers over fraude en 

dergelijke.            

 De faculteitsgesprekken werden voor ons ook als erg nuttig ervaren en zijn in 

mei/juni uitgevoerd. We hebben de studieverenigingen van de Faculteit der Letteren, de 

Faculteit der Sociale Wetenschappen, de Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde 

en Informatica en de Faculteit der Managementwetenschappen per faculteit bezocht. Bij 

deze gesprekken hadden we het in grotere mate over faculteitsbrede problemen zoals 

contact met de faculteit en de vakgroep en planning van de studie en dergelijke. Ook hier 

kwamen zaken naar voren die het nieuwe bestuur zou gaan meenemen zodat er gelijk 

goed op deze problemen kan worden ingegaan.  
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3. Zetelverslag 

Het afgelopen jaar heeft de Politiek Commissaris zich ingezet om de studieverenigingen 

binnen de Universitaire Studentenraad (USR) te vertegenwoordigen. De Politiek 

Commissaris heeft namens het SOFv plaatsgenomen in diverse commissies, te weten OOM-

2, PSC-1 en de Toetsingscommissie. Daarnaast heeft de Politiek Commissaris zich binnen de 

USR bij verschillende werkgroepen aangesloten onder andere dankzij signaleringen vanuit 

lidverenigingen. Tegelijkertijd heeft de Politiek Commissaris als vicevoorzitter van de USR 

aan extra overleggen met het college van bestuur deelgenomen.     

Tijdsloten 

In oktober stuurde de USR een brief naar het college van bestuur vanwege het besluit om 

een nieuw tijdslot toe te voegen met als gevolg dat de pauze zou verdwijnen. Zoals 

besproken in de SOFv alv was dit voor studieverenigingen om meerdere redenen een zeer 

onwenselijke situatie. De USR was dan ook tegen dit besluit van het College van Bestuur en 

beschreef dit in de brief. De USR-brief, in combinatie met diverse gesprekken, leidden ertoe 

dat het besluit om de pauze te laten verdwijnen werd teruggedraaid. In plaats daarvan is 

er een extra tijdslot van 17.45 tot en met 19.30 gekomen met als toezegging dat deze 

incidenteel gebruikt zou worden. 

Koppeling van vakinschrijvingen aan tentameninschrijvingen  

Tijdens de alv in januari werd besproken dat het koppelen van vak- aan 

tentameninschrijvingen wenselijk zou zijn. Op de Medische faculteit zou dit besluit echter 

worden teruggedraaid. De USR heeft een brief aan het College van Bestuur geschreven 

waarin zij hebben gepleit voor de koppeling van vak- aan tentameninschrijvingen op alle 

faculteiten. Het College van Bestuur deelde deze visie en heeft aangegeven hier bij elke 

faculteit op aan te dringen alsmede de Medische faculteit.  

Verhuizing verenigingskamers Letterenverenigingen  

Tijdens de alv in januari kwam tevens de verhuizing van de verenigingskamers bij de 

Letterenfaculteit ter sprake. Duidelijk werd dat er slecht gecommuniceerd was vanuit de 

faculteit. Naar aanleiding hiervan heeft het SOFv een gesprek gepland met de 

studieverenigingen van Letteren, het SOFv en de Facultaire Studentenraad (FSR). 



 

 

 

 
 

SamenwerkingsOverleg Faculteitsverenigingen 
 
 

Gezamenlijk hebben zij een brief geschreven naar het faculteitsbestuur waarin zij hun 

ongenoegen hebben laten blijken. 

Draadloos internet  

Het afgelopen jaar heeft de USR zich ingezet voor de beschikbaarheid en het goed 

functioneren van het draadloos netwerk op de campus. Tijdens de alv in februari gaf TFV 

aan dat er bij tandheelkunde helemaal geen wifi is. De Politiek Commissaris heeft dit 

aangekaart tijdens de Gezamenlijke Vergadering bij het College van Bestuur en zij hebben 

toegezegd om wifi te implementeren voor 2014. 

Studeren op de campus  

De USR heeft het visiestuk Studeren op de Campus geschreven en besproken met het 

college van bestuur. In dit visiestuk komt onder andere naar voren dat studieverenigingen 

een belangrijke bijdrage leveren aan het klimaat op de campus. Zoals bleek uit de alv van 

februari is het met het oog op de intensiveringsmaatregelen niet gewenst om meer taken 

bij studieverenigingen neer te leggen. Een betere samenwerken met de opleiding en 

faculteit is daarentegen wel gewenst. 

Visie op onderwijs – samenwerking studieverenigingen en faculteit/opleiding  

Binnen de commissie OOM-2 is de visie van de RU op het onderwijs besproken. In het 

visiestuk van het document ‘Kwaliteit, Binding & Duidelijkheid: visie van RU op onderwijs’ 

werd duidelijk dat het College van Bestuur inziet dat studieverenigingen een belangrijke rol 

spelen bij de binding van studenten met de universiteit. Als reactie hierop heeft het SOFv 

een brief geschreven naar het College van Bestuur waarin wordt aangegeven dat er 

tussen faculteiten en opleidingen grote verschillen bestaat wat betreft de samenwerking 

met studieverenigingen. Het SOFv roept in de brief op tot een betere samenwerking, zoals 

werd besproken in de alv van januari. In de brief wordt benadrukt dat elke partij veel baat 

heeft bij een goede samenwerking bijvoorbeeld op het gebied van 

arbeidsmarktoriëntatie. Daarnaast heeft het SOFv aangegeven dat een goede binding 

met de universiteit wordt bevorderd door de aanwezigheid van verenigingskamers in 

plaats van bestuurskamers, zoals bij de Letterenfaculteit. De gehele brief is opgenomen in 

de bijlage. Een reactie van het College van Bestuur moet nog volgen. 
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Visie op onderwijs – rendementsmaatregelen  

Een ander aspect van het document ‘Kwaliteit, Binding & Duidelijkheid: visie van RU op 

onderwijs’ waren de rendementsmaatregelen. Tijdens de alv van mei zijn de diverse 

maatregelen besproken. In een besloten overleg met de Rector heeft de Politiek 

Commissaris een overzicht kunnen geven van stand van zaken bij verschillende 

opleidingen in het geval van bijvoorbeeld de portfolio, zoals besproken in voorgenoemde 

alv.  

Regeling FOndS  

De Politiek Commissaris heeft naar aanleiding van diverse gesprekken met lidverenigingen 

deelgenomen aan een werkgroep die zich bezig heeft gehouden met de invulling van de 

vernieuwde regeling FOndS. Het afgelopen jaar zou er namelijk een nieuwe regeling 

vastgesteld moeten worden. In praktijk bleek dat het afschaffen van de langstudeerboete 

in combinatie met de mogelijke komst van een leenstelsel de gesprekken rondom de 

bestuursbeurzen stil kwamen te liggen. Het College van Bestuur zou er pas over in gesprek 

willen als de politieke kaders duidelijk zijn.  

Combinatie studeren en besturen  

Ondanks het stilvallen van de gesprekken rondom FOndS heeft de Politiek Commissaris 

contact gehad met Dienst Studentenzaken over de combinatie van besturen en studeren. 

Tijdens deze gesprekken werd duidelijk dat de RU terughoudend is om beleid te maken 

voor studentbestuurders op het gebied van bijvoorbeeld verplichte aanwezigheid, omdat 

dit op opleidingsniveau afgestemd zou moeten worden. Dienst Studentenzaken zal wel 

meer informatie verstrekken aan nieuwe studentbestuurders om hen op de hoogte te 

stellen van de mogelijkheden die zij hebben om de tijd zelf in te delen. 

Engelse Taalvaardigheid van docenten  

De Politiek Commissaris heeft naar aanleiding van een gesprek met een van de 

lidverenigingen over de slechte Engelse taalvaardigheid van de docenten op de 

universiteit een USR-werkgroep opgestart. Deze USR-werkgroep heeft onderzoek gedaan 

naar de stand van zaken. Uiteindelijk is er een brief naar het college van bestuur gezonden 

met de oproep om hun beleid over de Engelse taalvaardigheid op te pakken. 
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Week van het Studentenbestuur  

Ten slotte heeft het SOFv in samenwerking met de USR een aantal acties uitgevoerd, 

waaronder de Week van het Studentenbestuur. Het SOFv is hierbij aanspreekpunt geweest 

voor studenten die vragen hadden omtrent het vervullen van een bestuurstaak bij een 

studievereniging. 
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4. Financieel Jaarverslag 

In het financieel jaarverslag zoals hieronder weergegeven zal het boekjaar, gelopen 

van 1 september 2012 tot en met 31 augustus 2013, toegelicht worden. De 

resultatenrekening en balans zullen gepresenteerd worden en bij elke tabel zullen 

relevante aspecten toegelicht worden.       

 Als eerste zijn er veranderingen te zien bij de post ‘contributie’. Dit komt doordat 

enkele leden verschoven zijn van betalingscategorie. Verder heeft er één vereniging 

het lidmaatschap opgezegd en hebben we twee verenigingen mogen verwelkomen. 

De post ‘bankkosten’ is hoger uitgevallen dan verwacht. Dit wordt nog verder 

toegelicht. Hiernaast zijn er enkele beleidsmatige beslissingen genomen die gevolgen 

hebben gehad voor de resultatenrekening. De opkomst tijdens de borrel na afloop van 

de algemene ledenvergaderingen was hoger dan verwacht, waardoor de kosten 

hoger zijn uitgevallen dan begroot. Als laatste belangrijk punt is dat de ‘SOFv-

vervolgcursus’ in samenwerking met het SNUF dit jaar niet is doorgegaan. Deze cursus is 

bedoeld als aanvulling voor de cursussen die het SNUF aan het begin van het jaar 

aanbiedt.  
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Resultatenrekening 

 

Contributie Inkomsten Uitgaven Saldo Begroting 

Verenigingen <150 250,00 0,00 250,00 300,00 

Verenigingen 150-500 407,00 0,00 407,00 370,00 

Verenigingen >500 550,00 0,00 550,00 500,00 

SUB 1.207,00 0,00 1.207,00 1.170,00 

   

 

 Bestuurs- en ledenkosten 

  

 

 Administratie 0,00 18,62 -18,62 -15,00 

ALV's en naborrel 76,05 345,08 -269,03 -240,00 

Representatie 0,00 232,54 -232,54 -281,70 

Constitutieborrel 0,00 320,31 -320,31 -250,00 

SUB 76,05 916,55 -840,50 -786,70 

   

 

 Vaste baten en lasten 

  

 

 Bankkosten 0,00 146.87 -146.87 -80,00 

Conscribo 0,00 55,05 -55,05 -55,00 

Rente 11,23 0,00 11,23 10,00 

Kamerhuur 0,00 135,00 -135,00 -135,00 

Kamer van Koophandel 0,00 0,00 0,00 -25,00 

SUB 11,23 336,92 -325,69 -285,00 

   

 

 Overig 

  

 

 Informele activiteiten 3.174,30 3.161,90 12,40 0,00 

SOFv Vervolgcursus 0,00 0,00 0,00 -90,00 

Onvoorziene kosten  0,00 4,95 -4,95 -59,00 

SUB 3.174,30 3.166,85 7,45 -149,00 

   

 

 TOTAAL 4.420,32 4468,58 48,26 -50,70 

 

Toelichting resultatenrekening 

Ter verduidelijking van de resultatenrekening wordt hier een korte toelichting gegeven. Per 

post worden de veranderingen ten opzichte van de begroting of mogelijke 

onduidelijkheden uitgelegd.   

Contributie 

Aan het begin van het jaar is er in de begroting vanuit gegaan dat twaalf verenigingen in 

categorie A zouden vallen, tien in categorie B en tien in categorie C. Binnen categorie A 
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zou dit betekenen dat er één nieuw lid verwelkomd zou worden. Dit zijn er uiteindelijk twee 

geworden. Verder is één vereniging afgetreden, namelijk mastervereniging HALO. Dit 

resulteert in een ledenaantal van 32. Hiernaast zijn er enkele verenigingen veranderd van 

categorie door een toename van hun ledenaantal. Nadat ledenaantallen 

geïnventariseerd waren en de bijbehorende contributie vastgesteld was, bleek dat er 10 

leden in categorie A vallen, 11 in categorie B en 11 in categorie C. Door deze verandering 

zijn de inkomsten 37 euro hoger dan begroot.  

Bestuurs- en ledenkosten  

De kosten voor de alv’s met de afsluitende borrel en de constitutieborrel waren begroot 

aan de hand van kosten die afgelopen jaar waren gemaakt. De opkomst bij de borrel na 

afloop van de alv was echter hoger dan verwacht. Er is geprobeerd deze extra kosten 

minimaal te houden. Ook de kosten voor de constitutieborrel zijn hoger door de hogere 

opkomst.           

 Onder de post representatie vallen de bestuursblouses, de kerstkaarten en de 

certificaten die aan het einde van het jaar zijn uitgereikt. Om de zichtbaarheid van het 

SOFv te vergroten, is het nieuwe logo uitgeprint en op het raam van het SOFv-kantoor 

gehangen. Uiteindelijk hebben we geen aanspraak hoeven te maken op het gehele 

bedrag.  

Vaste baten en lasten  

De vaste baten en lasten betreffen de jaarlijks te ontvangen en te betalen bedragen. Deze 

bedragen zijn redelijke stabiel en zijn gebaseerd op het afgelopen jaar. De rente is iets 

hoger uitgevallen, echter zijn de bankkosten wel fors omhoog te gaan. Naast de 

maandelijkse bijdrage waarop de post is gebaseerd, zijn er nog enkele facturen 

ontvangen voor extra diensten als geldstorting. De huur voor het SOFv-kantoor is gelijk 

gebleven met dank aan SNUF die wederom dit jaar een subsidie heeft verstrekt die gelijk is 

verrekend met de kamerhuur.        

 Aangezien de contributie voor de Kamer van Koophandel per 1 januari 2013 

onverwacht voor verenigingen vervallen is, zijn hier ook geen kosten aan gemaakt.  

Overig 

Bij deelname aan informele activiteiten is een vergoeding gevraagd zodat deze kosten 

door de deelnemers zelf worden gedragen en niet ten koste van de vereniging gaan. 
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Afgelopen jaar zijn hebben er vier informele activiteiten plaats gevonden. Bij de 

kennismakingsborrel is door de hoge opkomst ongeveer 100 euro winst gemaakt. Dit geld is 

tijdens de tweede activiteit, de pubquiz, ten dele gebruikt, namelijk voor de prijzen en voor 

een drankje voor de deelnemers. Verder is bij de derde activiteit, de cantus, tien euro winst 

gemaakt. Al het resterende geld is gebruikt bij de barbecue aan het eind van het jaar. 

Uiteindelijk is er hier nog 12 euro en 40 cent over. Dit bedrag is te klein om terug naar de 

leden te storten.  

SOFv-vervolgcursus 

Zoals vermeld is de SOFv vervolgcursus in samenwerking met het SNUF is dit jaar niet door 

gegaan. De cursus zou specifiek op besturen van studieverenigingen gericht worden, maar 

alle relevante onderwerpen waren door het SNUF op de 'Goed Besturen-dag’ reeds 

behandeld. In plaats van de vervolgcursus is er gekeken naar de mogelijkheden voor een 

EHBO- en/of BHV-cursus, maar er is besloten deze naar het begin van het volgende jaar te 

plaatsen.  Als laatste is een klein deel gebruikt van de post  ‘onvoorziene kosten’ om een 

tweedehands koffiezetapparaat te kopen.  
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Balans 

Balansrekening dd. 31 augustus 2013 

Activa  € 1.738,31 Passiva  € 1.738,31 

Betaalrekening   € 547,10 Crediteuren € 0,00 

Spaarrekening  € 1.025,24 Eigen vermogen € 1.738,31 

Kas  € 55,07   

Debiteuren € 83,90   

 

Balansrekening dd. 31 augustus 2012 

Activa  € 1.690,05 Passiva  € 1.690,05 

Betaalrekening   € 546,39 Crediteuren € 0,00 

Spaarrekening  € 1.014,01 Eigen vermogen € 1.690,05 

Kas  € 58,46   

Debiteuren € 71,19   

 

Toelichting balansrekening  

Aan de hand van de balansrekening is te zien dat er na dit boekjaar financieel weinig is 

veranderd.  De betaalrekening, de spaarrekening en de kas laten nagenoeg gelijke 

bedragen zien. Minimale verandering is te zien door de winst die dit jaar is geboekt. 

Hierdoor zijn de liquide middelen met bijna 50 euro gestegen. Op de post debiteuren staat 

nog een riant bedrag. Dit bestaat uit het statiegeld van de bierkratten die nog in het SOFv-

kantoor staan. 
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7. Nawoord 

Dit jaarverslag is geschreven om u, de lezer, een helder beeld te geven van alle 

werkzaamheden die het SOFv heeft uitgevoerd afgelopen jaar. Voor ons is het een 

overzichtelijk beeld van wat we allemaal hebben opgepakt en van wat we allemaal 

hebben meegenomen naar de Universitaire Medezeggenschap. Doe er uw voordeel mee 

door gebruik te maken van de informatie van dit jaarverslag. En mocht u op- of 

aanmerkingen hebben dan kunt u altijd bij ons terecht.  

Aangekomen bij het nawoord beweegt ons er uiteindelijk toe er een eind aan te maken. 

Aan elk mooi bestuursjaar komt een einde, en zo ook aan de onze. Het was een jaar 

waarin wij veel hebben geleerd, waarin we veel mensen hebben leren kennen en waarin 

we zoveel mogelijk hebben geprobeerd bij te dragen aan het Nijmeegse 

studieverenigingsleven. Alhoewel we nog zoveel zaken wilden oppakken rest ons niks 

anders te doen dan deze zaken over te dragen aan het nieuwe bestuur. We hebben het 

volste vertrouwen in dit nieuwe bestuur en willen daarom Valentijn Kuperus, Mitchel 

Suijkerbuijk, Mirly van Schaijk en Teun Dings heel veel succes wensen als het XXIIIe bestuur 

der SOFv.  

Wij, als bestuur, kijken terug op een enorm bewogen jaar waarin we in een fijne sfeer 

hebben samengewerkt met enerzijds elkaar als bestuur en anderzijds met de 

lidverenigingen. Elke activiteit, ook al was het een borrel, een cantus of een kamerbezoek 

hebben we erg leuk gevonden en daarom hebben de lidverenigingen grotendeels 

bijgedragen aan het succes van dit jaar.  

 

Was getekend, 

Namens het XXIIe bestuur der SOFv, 

Daniel Bonder  

Manouk Thewissen  

Mariëtte Hannink  

Marcella Monteiro 
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BIJLAGE 1 

Geachte college van bestuur, 

 

In de visie van de Radboud Universiteit op onderwijs komt binding als een van de drie pijlers 

naar voren. De visie is om studenten zich ‘thuis’ te laten voelen op de universiteit. De USR-

notitie ‘Studeren op de Campus’ toont aan dat deze visie overeenkomt met de wens van 

studenten. Waar het College van Bestuur de belangrijke rol van verenigingen enerzijds 

erkent, ontbreekt anderzijds de manier waarop dit vorm krijgt. Vanuit het 

SamenwerkingsOverleg Faculteitsverenigingen (SOFv) is dan ook de vraag gesteld op 

welke manier studieverenigingen nog meer bij kunnen dragen aan de binding met de 

universiteit. Middels deze brief deelt het SOFv haar bevindingen met het college en vraagt 

tegelijkertijd aandacht voor enkele knelpunten. 

 

Het ligt in de aard van de studievereniging om studiegerelateerde activiteiten te 

ontplooien. Om deze evenementen nog beter aan te laten sluiten op het 

studieprogramma is samenwerking met de universiteit een pre. Momenteel organiseren 

studieverenigingen onder andere symposia, congressen, lezingen en debatten om de 

wetenschap, beleid en praktijk over hun studie extra aandacht te geven. Door contact te 

onderhouden over praktische zaken als planning of het delen van contactinformatie kan 

een studievereniging in samenspraak met de vakgroep of de faculteit evenementen 

organiseren. Het succes van de Nijmegen Career Event, dat georganiseerd wordt door 

studievereniging Synergy, is bijvoorbeeld mede te danken aan het nauwe contact dat 

onderhouden is met de vakgroep. Een dergelijke samenwerking staat 

arbeidsmarktoriëntatie binnen de opleiding natuurlijk niet in de weg. De verscheidenheid 

aan beroepsmogelijkheden kan immers nimmer worden gedekt binnen het curriculum.  

 

Wat betreft samenwerking valt er niet alleen een hoop te winnen als het gaat om 

arbeidsmarktoriëntatie, maar zeker bij het onder de aandacht brengen van onderzoek. Op 

de Radboud Universiteit wordt veel (baanbrekend) onderzoek gedaan. Voor studenten is 

dit veelal een ver-van-mijn-bed-show. Jammer, want niet alleen de onderzoeker, maar ook 

studenten hebben er baat bij te weten welke ontwikkelingen er op hun vakgebied 

plaatsvinden. Betrokkenheid bij onderzoek draagt bij uitstek bij aan de binding met de 
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Radboud Universiteit. Uitwisseling van ideeën en vakspecifieke kennis tussen 

studieverenigingen en onderzoekers leidt ertoe dat er een aantrekkelijk, inhoudelijk sterk 

evenement wordt georganiseerd. Tegelijkertijd worden studenten geënthousiasmeerd om 

onderzoek te doen. Zo heeft studievereniging Postelein eerder dit jaar een goedbezocht 

kroegcollege georganiseerd waarbij een emeritus hoogleraar zijn onderzoek toelichtte in 

het CultuurCafé.  

 

Een andere manier waarop studieverenigingen bijdragen aan de binding met de 

universiteit is de invulling van verenigingskamers. Tussen het studeren door kunnen 

studenten op een herkenbare plek terecht om (onder andere) medestudenten te 

ontmoeten. Daarnaast is het voor docenten een duidelijke plek om contact met studenten 

te onderhouden. Verenigingskamers zijn niet alleen een plek voor ontspanning, maar ook 

een plek waarop studenten van verschillende jaarlagen met elkaar in contact komen of 

blijven. Ideeën over scripties, leermethoden of studie-ervaringen worden uitgewisseld. 

Verenigingskamers zijn bij uitstek een plek waarbij studenten elkaar kunnen inspireren en 

stimuleren in een ontspannen omgeving. In dit licht is het dan ook hoogst merkwaardig dat 

de verenigingskamers bij de Letterenfaculteit bestuurskamers zijn geworden in plaats van 

een herkenbare plaats waar studenten medestudenten elkaar kunnen ontmoeten. Terwijl 

in hetzelfde gebouw studievereniging Sophia laat zien hoe een verenigingskamer zowel als 

werkplek als een ontspanningsplek gebruikt kan worden.  

 

Naast de studiegerelateerde activiteiten organiseren studieverenigingen ook activiteiten 

waarbij studenten elkaar op informele wijze treffen zoals DoMiBo’s 

(donderdagmiddagborrels). Bij de Medische Faculteit en FNWI is te zien hoe deze 

festiviteiten op de campus georganiseerd kunnen worden. In praktijk blijkt dat ook 

docenten, bestuurders en ondersteunend personeel de campusborrels bezoeken. Ieder 

met diens eigen reden. Voor ontspanning, gezelligheid of om op informele wijze contact te 

houden met studenten. De afscheidsborrel die een paar maanden geleden werd 

georganiseerd voor portier Jos in de Noordkantine door studieverenigingen Thalia en 

Desda illustreert niet alleen de onderlinge betrokkenheid alsook de toegevoegde waarde 

voor de binding.  



 

 

 

 
 

SamenwerkingsOverleg Faculteitsverenigingen 
 
 

Als de universiteit op zoek is naar manieren om de binding te vergroten, is het raadzaam 

als bestuurders op korte termijn in gesprek gaan met verenigingen. Tijdens zo’n gesprek kan 

worden nagegaan wat studieverenigingen en opleidingen nog voor elkaar kunnen 

betekenen. In praktijk blijkt namelijk dat de verschillen tussen studieverenigingen van 

diverse faculteiten en opleidingen erg groot zijn. Terwijl voor elke opleiding geldt dat uit 

een optimale samenwerking met studieverenigingen ook voor de universiteit nog een 

hoop te winnen valt. Dit geldt met name op facultair- en opleidingsniveau. Daarnaast 

verdient het de aanbeveling om op de Letterenfaculteit te onderzoeken of de kamers van 

studieverenigingen weer ingericht kunnen worden als een door studieverenigingen 

onderhouden ontmoetingsplek voor studenten. Een herkenbare plek om medestudenten 

te ontmoeten draagt immers ook voor een belangrijk deel bij aan de binding. 

 

Wat gaat het college met de, door de Universitaire Studentenraad gesteunde, 

aanbevelingen doen? 

 

Met vriendelijke groet, 

Daniel Bonder 

Voorzitter SOFv 


