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1. Voorwoord 

Geachte lezer, 

 

Voor u ligt het beleidsplan van het XXIVe bestuur van het 

Samenwerkingsoverleg Faculteitsverenigingen (SOFv). Op de algemene 

ledenvergadering van 13 mei jongstleden is op basis van een beknopte 

beleidsvisie ingestemd met een bestuur bestaande uit ondergetekenden.  

Met dit beleidsplan wordt geprobeerd duidelijk en gedetailleerder dan in de 

beleidsvisie uiteen te zetten welke koers het bestuur het komende jaar met 

het SOFv wil bevaren.          

Het statutaire doel van het SOFv is duidelijk en zegt dat de vereniging 

ten doel heeft de gezamenlijke belangen van de faculteits- en 

studieverenigingen aan de Radboud Universiteit te vertegenwoordigen 

alsmede kennis en ervaring uit te wisselen en de integratie van de studenten 

van diverse studierichtingen te bevorderen. Met deze doelstellingen en  

eigen ervaringen in het achterhoofd is een tweetal beleidspunten 

geformuleerd die komend jaar centraal zullen staan. Transparantie en 

continuïteit zullen voor het komende bestuursjaar de rode draad vormen. 

Deze beleidspunten zullen in het volgende hoofdstuk uitvoerig 

besproken worden. Het hoofdstuk daarna zal gewijd zijn aan de 

belangenbehartiging van faculteits- en studieverenigingen met de zetel die 

het SOFv in de Universitaire Studentenraad (USR) heeft, gevolgd door de 

begroting en de toelichting daarop. 

Gezegd dient te worden dat het SOFv de afgelopen jaren een goede 

lijn uitgezet heeft, hetgeen heeft geleid tot een goed functionerende 

koepelvereniging waarin alle faculteiten van onze universiteit 

vertegenwoordigd zijn. Deze reeds uitgezette koers zal het komende jaar 

voortgezet worden, waarbij gebruik gemaakt zal worden van het erfgoed 

van voorgaande besturen. 

Het bestuur hoopt komend jaar een succesvolle samenwerking aan te 

kunnen gaan met de lidorganisaties. 

 

Was getekend, 

Het XXIVe bestuur van het Samenwerkingsoverleg Faculteitsverenigingen 

 

Evelien Mulder, voorzitter 

Twan van Erp, secretaris 

Hanneke Goense, penningmeester 

Manouk Smeets, politiek commissaris 
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2. Beleidspunten 

 

2.1 Transparantie 

 

Onder het beleidspunt transparantie wordt enerzijds maximalisatie van input 

verstaan en anderzijds eenduidigheid in informatievoorziening. Alvorens over 

te gaan op de uitwerking van dit beleidspunt, zal dieper ingegaan worden 

op de aanleiding van dit beleidspunt. 

 

Het SOFv is voor de meeste studenten een nieuw orgaan, waarmee ze voor 

het eerst in aanraking komen tijdens een bestuursjaar. Om als lidorganisatie 

zoveel mogelijk profijt te hebben van de mogelijkheden die het SOFv biedt, is 

het van belang dat direct duidelijk is waar het SOFv voor staat en wat het 

voor de lidorganisaties kan betekenen. Daarnaast is het van belang dat 

lidorganisaties het gevoel hebben dat ze welkom zijn bij het SOFv voor zowel 

informeel als formeel contact.  Een van de belangrijkste taken van het SOFv is 

uitwisseling van informatie verzorgen en transparantie kan eraan bijdragen dit 

te optimaliseren. 

 

     2.1.1 Maximalisatie van input 

 

Het eerste punt dat onder transparantie valt is maximalisatie van input, wat te 

maken heeft met het motiveren van lidorganisaties om hun geluid te laten 

horen. Om lidorganisaties hiertoe te stimuleren zijn er verschillende 

mogelijkheden. Het bestuur wil zich bijvoorbeeld laagdrempelig opstellen bij 

contactmomenten, zodat lidorganisaties ze gemakkelijk kunnen aanspreken. 

Door foto’s te maken bij SOFv-activiteiten, zoals de naborrels van de alv, kan 

een sfeerimpressie gegeven worden, hetgeen hopelijk bijdraagt aan 

betrokkenheid en dus aan het maximaliseren van input. Een andere manier is 

het verspreiden van ideeënbriefjes tijdens een aantal algemene 

ledenvergaderingen, waarop lidorganisaties kunnen aangeven welke 

activiteiten zij graag door het SOFv georganiseerd zouden willen zien. Dit 

kunnen ideeën zijn voor zowel formele activiteiten, zoals trainingen, als 

informele activiteiten, zoals een pubquiz. Met activiteiten wordt een extra 

gelegenheid geschapen om informeel met elkaar in contact te komen en dit 

is ook weer een moment om input te leveren. Daarnaast zal op de standaard 

aanwezigheidsbriefjes een kopje ‘vragen en opmerkingen’ komen staan om 

een laagdrempelige gelegenheid te creëren om input te leveren. Tot slot om 

de input over specifieke onderwerpen te vergroten, zal gekeken worden naar 
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de mogelijkheid themadiscussies te voeren in de algemene 

ledenvergaderingen en om andere interactiemomenten tijdens de alv te 

creëren. Daarnaast, zoals afgelopen jaar ook is gedaan, zullen er 

inlooplunches met een thema georganiseerd worden. Ook de 

kamerbezoeken die afgelopen jaren succesvol bleken, zullen dit bestuursjaar 

voortgezet worden. Het maximaliseren van input is belangrijk om uitwisseling 

van informatie te kunnen optimaliseren en besturen zo goed mogelijk te 

kunnen ondersteunen waar nodig. 

 

        2.1.2 Eenduidigheid in informatievoorziening 

 

Met eenduidigheid in informatievoorziening wordt bedoeld dat het bestuur 

van het SOFv wil streven naar het creëren van een zo uitgebreid en duidelijk 

mogelijke bron van informatie voor lidorganisaties. Getracht zal worden de 

bestaande SOFv-database uit te breiden met bijvoorbeeld activiteiten van 

lidorganisaties, informatie over de invulling van een lustrumjaar, almanakken 

en drukkers voor verenigingsbladen. Op deze manier kan een zo optimaal 

mogelijke uitwisseling van ideeën plaatsvinden.  

 

Daarnaast zal geprobeerd worden de verschillende informatiebronnen, 

namelijk de website, de nieuwsbrief en de Facebookpagina van het SOFv, zo 

optimaal mogelijk te gebruiken en zoveel mogelijk gelijk te laten lopen. Er zal 

ook gekeken worden naar de mogelijkheid het Twitter-account optimaal te 

benutten. Een voorbeeld van informatie gelijk laten lopen, is dat informatie uit 

de nieuwsbrief bijvoorbeeld ook terug te vinden is op de website van het 

SOFv. Een ander voorbeeld is dat ernaar gestreefd zal worden wekelijks een 

update op Facebook te plaatsen met de open activiteiten van 

lidorganisaties, naast het overzicht in de nieuwsbrief. Daarnaast zal gekeken 

worden naar de mogelijkheid informatie over activiteiten van het SOFv zelf 

ook zoveel mogelijk via Facebook naar buiten te brengen. De 

Facebookpagina en de website zullen gebruikt worden om de lidorganisaties 

op de hoogte te stellen van waar zij de documenten van de USR kunnen 

terugvinden. Om nieuwe besturen zoveel mogelijk aan het SOFv te binden, 

zal in ieder geval in het begin van het jaar zo vaak mogelijk een korte 

samenvatting van de alv op Facebook geplaatst worden als aanvulling op 

de notulen en de nieuwsbrief. Op deze manier kan men altijd via de 

verschillende media hoogte kan krijgen van het laatste nieuws en kan de 

onderlinge betrokkenheid vergroot worden. 
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2.2 Continuïteit 

 

Het tweede beleidspunt betreft continuïteit. Met haar 24 besturen heeft het 

SOFv al veel verschillende beleidspunten gekend. Ieder jaar wordt 

geprobeerd voort te bouwen op wat eerdere jaren is ontwikkeld. Om de 

continuïteit van het SOFv, maar ook van alle lidorganisaties te waarborgen, 

zal gekeken worden naar de uitbreiding van de verscheidene lijnen die door 

vorige besturen van het SOFv zijn uitgezet. Zoals in voorgaande jaren en 

aansluitend bij het speerpunt transparantie, zal het bestuur zich weer 

laagdrempelig en toegankelijk opstellen. Daarnaast worden verschillende 

activiteiten, zoals de inlooplunches, voortgezet om de herkenbaarheid van 

het SOFv te behouden.  

 

Ook zal gekeken worden naar de mogelijkheid reeds uitgezette lijnen verder 

te ontwikkelen. Hierbij is het doel zich bijvoorbeeld te richten op uitbreiding 

van mogelijkheden tot sponsoring. Hiertoe zal de optie een sponsorfolder op 

te stellen en te verspreiden bekeken worden. In deze folder kan bijvoorbeeld 

uitgelegd worden wat het SOFv precies is en wat de sponsormogelijkheden 

zijn. Er zal namelijk genoemd worden wat de doelgroep van het SOFv is en 

welke activiteiten het SOFv organiseert. Een voorbeeld van een 

sponsormogelijkheid die het SOFv kan bieden, is het plaatsen van een logo 

van een bedrijf bij een database in ruil voor sponsoring. 

 

Daarnaast wordt beoogd het onder de loep nemen van de statuten voort te 

zetten. Door het XXIIIe bestuur van het SOFv is hier een begin mee gemaakt 

en het streven is dit af te ronden. De continuïteit van het SOFv kan 

gewaarborgd worden door het uitbreiden van sponsormogelijkheden. 

Duidelijkheid over rechten en plichten is van belang voor de continuïteit van 

studieverenigingen. 
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3. Belangenbehartiging 

 

Het voorrecht om plaats te nemen in de Universitaire Studentenraad (USR), en 

daarmee de belangen voor studieverenigingen te behartigen, zal ook dit jaar 

weer ingevuld worden door de Politiek Commissaris. Er is de mogelijkheid om 

plaats te nemen in verschillende commissies, namelijk Onderwijs, Onderzoek 

en Maatschappelijke dienstverlening (OOM), Personeel, Studenten en 

Campus (PSC), Personeel, Studenten en Campus – Veiligheid, Gezondheid, 

Welzijn en Milieu (PSC-VGWM) en de commissie Financiën, Investeringen en 

Nieuwbouw (FIN). De Politiek Commissaris zal dit jaar plaatsnemen in de 

commissies OOM en PSC-VGWM, omdat het bestuur denkt in die commissies 

het meeste voordeel voor studieverenigingen te behalen. Daarnaast zal de 

politiek commissaris op de hoogte gehouden worden van de activiteiten 

binnen de overige commissies, om daarmee de belangen van 

studieverenigingen op het hoogste informatie niveau van de Radboud 

Universiteit te behartigen. Het lidmaatschap van de USR biedt ook nog de 

kans om deel te nemen aan verschillende klankbord- en projectgroepen. 

 

Dit jaar zal het bestuur van het SOFv zich richten op de wisselwerking tussen 

de USR en het SOFv. Ten eerste zorgt de Politiek Commissaris voor een heldere 

communicatie tussen de studieverenigingen en de USR. Zij zal ervoor zorgen 

dat de lidorganisaties gedurende de algemene ledenvergaderingen van het 

SOFv voorzien worden van alle actuele ontwikkelingen en nieuwtjes die 

voortkomen uit de Gemeenschappelijke Vergaderingen (GV) waarin het 

College van Bestuur, de Ondernemingsraad en de USR zitting hebben. Hierbij 

streeft het bestuur van het SOFv volledige transparantie na, onder andere 

door de belangrijkste bron van informatievoorziening voor lidorganisaties te 

zijn. 

 

Aan de andere kant biedt de zetel binnen de USR het SOFv de mogelijkheid 

om discussies te openen. Om deze reden is het van belang dat het bestuur 

weet wat er binnen de lidorganisaties speelt en of er overlappende 

problemen zijn. Om deze reden en om het goed functioneren van een 

Politiek Commissaris is het maximaliseren van input van lidorganisaties van 

belang. Onder andere tijdens algemene ledenvergaderingen en 

kamerbezoeken zal het bestuur open staan voor verschillende discussies en 

tracht zij verbeterpunten te ontdekken die de Politiek Commissaris kan 

aandragen bij de USR. 

 

Afgelopen jaren werd tijdens de algemene ledenvergaderingen aandacht 

besteed aan het gros van de punten/ontwikkelingen die tijdens de GV of bij 

de USR aanbod kwamen. Hierdoor was er ook aandacht voor onderwerpen 

die niet direct verband hielden met studieverenigingen en dus niet per se met 
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de lidorganisaties van het SOFv. Echter kwamen hier zeer interessante 

discussies naar voren die later teruggekoppeld konden worden naar de USR. 

Om deze reden is besloten om de informatievoorziening betreffende de USR 

tijdens de algemene ledenvergaderingen uitgebreid te behandelen net zoals 

dat voorgaande jaren gerealiseerd werd. 
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4. Begroting 

Contributie   Inkomsten Uitgaven Saldo 

Verenigingen <150 leden  € 200  € 0  € 200  

€25 x 8    

Verenigingen 150-500 leden € 555  € 0  € 555  

€37 x 15    

Verenigingen >500 leden € 500  € 0  € 500  

€50 x 10     

Subtotaal € 1.255  € 0  € 1.255  

    

Bestuurs- en ledenkosten Inkomsten Uitgaven Saldo 

Administratiekosten € 0  € 20  - € 20 

Alv’s en naborrels € 0  € 300  - €300 

Constitutieborrel  € 0  € 300  - € 300 

Representatie € 0  € 160  - € 160 

Subtotaal € 0  € 780  - € 780 

    

Vaste baten/lasten Inkomsten Uitgaven Saldo 

Bankkosten € 0  € 120  - € 120 

Conscribo € 0  € 55  - € 55 

Kamerhuur € 0  € 135  - € 135 

Rente € 10  € 0  € 10  

Subtotaal € 10  € 310  - € 300 

    

Overig Inkomsten Uitgaven Saldo 

Informele activiteiten  € 3.000 € 3.000 € 0 

              Inlooplunches € 0 € 40 - € 40 

Onvoorziene kosten € 0 € 65 - € 65 

Geschenken € 0 € 50 - € 50 

SOFv vervolgcursus € 0 € 60 - € 60 

Subtotaal € 3.000 € 3.215 - € 215 

    

TOTAAL € 4.265  € 4.305  - € 40 
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Balans 

 

d.d. 1 september 2014 

Activa € 1.837,25 Passiva € 1.837,25 

Lopende rekening € 735,35 Crediteuren € 0,00 

Spaarrekening € 1.039,80 Eigen vermogen € 1.837,25 

Kas € 69,90   

Debiteuren € 0,00   
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5. Toelichting op de begroting 

Ter verduidelijking van de begroting zal een toelichting volgen van de 

opgestelde begroting. De opgestelde begroting zal resulteren in een klein 

verlies, hiervoor vallen de lage inkomstenpost aan te wijzen. Hoewel het 

bestuur de uitgaven niet willen korten, streeft het bestuur naar het zoeken van 

een aanvullende inkomstenpost. Er kan hierbij gedacht worden aan het 

werven van sponsoren.  

 

5.1 Contributie 

De contributie is de inkomstenpost van het SOFv, dit is het geld wat onze 

lidorganisaties aan ons betalen als ze lid zijn van het SOFv. Er zijn drie 

categorieën waarin de lidorganisaties ingedeeld kunnen worden, A als men 

minder dan 150 leden heeft, B als men tussen de 150 en 500 leden zitten en C 

als men meer dan 500 leden heeft.  Gebaseerd op afgelopen jaar heeft het 

SOFv 8 leden in categorie A, 15 in categorie B en categorie C heeft 10 

lidorganisaties. Deze inkomstenpost kan pas definitief vast worden gesteld bij 

de peiling in het najaar. 

 

5.2 Bestuurs- en ledenkosten 

De eerste kostenpost bestaat uit kosten die gemaakt worden voor de leden 

van het SOFv, hieronder worden onder andere administratiekosten, de kosten 

voor algemene ledenvergaderingen en na-borrels, de constitutieborrel en de 

representatie van het SOFv bestuur geschaard. Voor de algemene 

ledenvergadering en na-borrel is voor een constant bedrag per algemene 

ledenvergadering gekozen, zodat er genoeg koffie, thee en koekjes tijdens de 

algemene ledenvergaderingen zullen zijn en het bestuur na de algemene 

ledenvergadering onze leden een drankje kunnen aanbieden. Dit bedrag zal 

rond de €35,- per algemene ledenvergadering zijn. De kosten van de 

constitutieborrel zullen tevens voor het grootste deel bestaan uit het 

aanbieden van een drankje aan de leden. Deze kosten zijn gelijk gebleven ten 

opzichte van vorig jaar. De representatie houdt in kleding voor het bestuur, 

certificaten en bijvoorbeeld kerstkaarten, hier wordt minder aan uitgegeven 

dan afgelopen jaar. Het bestuur probeert hiermee wel de representatie gelijk 

te houden, maar hierdoor kunnen er andere kosten gemaakt worden in het 

voordeel van onze leden. 
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5.3 Vasten baten/lasten 

Deze kostenpost is een jaarlijks terugkomende post en blijft dan ook vrijwel ieder 

jaar gelijk. Voor de verlenging van de licentie van het boekhoudprogramma 

Conscribo wordt een vast bedrag in rekening gebracht. De kamerhuur en 

rente zullen gelijk blijven ten opzichte van voorgaande jaren. Een grotere 

kostenpost, namelijk de bankkosten, zullen minderen. Het meeste geld wat het 

bestuur aan bankkosten kwijt is, geldt voor papieren factureringen. Deze zijn in 

de loop van het vorige jaar stop gezet, waardoor wij hier minder aan kwijt zullen 

zijn, hoeveel dit zal zijn is helaas nog niet bekend. 

 

5.4 Overig 

Onder de post overig worden alle overige kostenposten geschaard waaronder 

informele activiteiten, onvoorziene kosten, geschenken en de SOFv 

vervolgcursus. De informele activiteiten zullen bekostigd worden door het 

vragen van entreegelden bij onder andere cantus en de barbecue. Daarnaast 

zijn er een aantal wijzigingen aangebracht in de begroting ten opzichte van 

vorig jaar, de geschenken zijn apart genomen van de cursuskosten en de 

inlooplunches zijn los gekoppeld van de informele activiteiten. Nu zal gelden 

dat onder SOFv cursus alleen nog de kosten voor een spreker en eventuele 

benodigdheden geschaard worden, de geschenken zijn bedankjes voor de 

sprekers op algemene ledenvergaderingen en cursussen. De inlooplunches 

werden als dusdanig nuttig ervaren dat wij dit willen doorzetten, daarom heeft 

het bestuur hier een vast bedrag voor in de begroting geplaatst. Ten slotte 

worden er nog onvoorziene kosten vastgesteld, dit is vijf procent van de totale 

inkomsten minus de informele activiteiten. 

 

 

 

 

 

 


