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1. Voorwoord 
 
Geachte lezer, 
 
Voor u ligt het beleidsplan van het XXVe bestuur van het Samenwerkingsoverleg 
Faculteitsverenigingen (hierna: SOFv). Het SOFv is de koepel van het gros van de 
studieverenigingen in Nijmegen en vertegenwoordigt daarmee alle faculteiten van 
de Radboud Universiteit Nijmegen. Het moge duidelijk zijn dat er sprake is van grote 
diversiteit. 
 
De doelstellingen van het SOFv zijn het behartigen van de gezamenlijke belangen 
van de lidorganisaties, het coördineren van de door haar leden georganiseerde 
activiteiten, het zorgen voor integratie van studenten van verschillende 
studierichtingen en uitwisseling van kennis en ervaring. De afgelopen jaren heeft het 
SOFv deze op een goede manier na weten te streven. Wij zullen dan ook 
voortbouwen op de lijn die de afgelopen jaren is ingezet, maar zullen de vereniging 
natuurlijk ook proberen te verbeteren. Dat zullen we doen aan de hand van twee 
speerpunten die we op basis van onze eigen ervaringen en op basis van input van 
de algemene ledenvergaderingen hebben opgesteld: ‘professionaliteit en 
verbondenheid’. Met deze speerpunten heeft u in de algemene ledenvergadering 
van 20 mei 2015 reeds ingestemd. In dit beleidsplan zullen deze verder worden 
toegelicht. 
 
Verder is het belangrijk om te weten dat het SOFv dit jaar haar 25e verjaardag en dus 
5e lustrum viert. Ook daarover zal verder uitgewijd worden in dit beleidsplan. 
 
We hopen u het komende jaar vaak te zien en zo te zorgen voor een productieve 
samenwerking! 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Steffi van Tilborg              Voorzitter 
Mitchell van der Hulst     Secretaris 
Loes van den Heuvel      Penningmeester 
Thomas Bonekamp            Politiek Commissaris 
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2. Beleidspunten 

2.1 Professionaliteit 
 
Het eerste beleidspunt waar in het jaar 2015-2016 aandacht aan zal worden 
geschonken, is professionaliteit. Aangezien het SOFv steeds meer lidverenigingen 
vertegenwoordigt en dus van steeds groter belang wordt, is het belangrijk om een 
professionele aanpak te hanteren. Op deze manier kan het SOFv namelijk haar nut 
maximaliseren. Wat deze aanpak inhoudt, zal in de volgende alinea’s besproken 
worden. 
 
Ten eerste willen we de medezeggenschapsstructuur van de Radboud Universiteit en 
de rol die het SOFv daarin vervult, verduidelijken. Vorig jaar hebben we namelijk zelf 
gemerkt dat deze structuur niet eenvoudig is. Door dit duidelijk uit te leggen, 
begrijpen lidorganisaties de invloed en het nut van onze koepelvereniging in de 
medezeggenschap. 
 
Ten tweede willen we de online omgeving van het SOFv bijwerken. Hieronder valt 
zowel de website als de Facebookpagina. Bij de site kan gedacht worden aan het 
bijwerken van databases en het creëren van nieuwe databases. Met betrekking tot 
de Facebook zullen we naast informele ook formele berichten plaatsen over 
bijvoorbeeld de medezeggenschap en andere zaken die van belang zijn voor 
lidverenigingen. 
 
Verder zal er komend jaar meer aandacht gaan naar sponsoring en het evalueren 
van SOFv-activiteiten, zodat deze in de toekomst verbeterd kunnen worden. Dit zal 
gedaan worden aan de hand van online enquêtes. Bovendien zijn de statuten van 
het SOFv niet meer up-to-date en zijn de bankkosten relatief hoog. Deze twee zaken 
willen we daarom aanpassen komend collegejaar. Mochten lidorganisaties ook 
geïnteresseerd zijn in de procedure van statutenwijziging en bankwijziging, dan kan 
daar bijvoorbeeld een themadiscussie over worden georganiseerd. Ook zijn we 
voornemens een BHV-cursus te organiseren, zodat lidverenigingen veiligheid aan 
hun leden kunnen bieden tijdens activiteiten. 
 
Tot slot zal professionaliteit naar voren komen in de thema’s die besproken zullen 
worden op de alv’s. Hierbij kan er gedacht worden aan een spreker over rechten en 
plichten en een spreker over het subsidiëren van studiereizen. 
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2.2 Betrokkenheid 
 
Het tweede beleidspunt dat centraal staat, is betrokkenheid. Dit is een punt dat 
vanuit vele perspectieven tot uitvoering gebracht kan worden. Allereerst is daar de 
betrokkenheid van het SOFv naar haar leden toe, wat zich zal uiten in 
kamerbezoeken, inlooplunches en natuurlijk de alv’s. Aan de hand van deze 
contactmomenten en aan de hand van ideeënbriefjes hopen we input te krijgen 
voor onderwerpen die besproken kunnen worden op de alv’s. Door een 
toegankelijke en open houding aan te nemen bij de formele en informele 
activiteiten, verwacht het bestuur bovendien laagdrempelig aanspreekbaar te zijn 
voor lidorganisaties. Op deze manier blijft het bestuur op de hoogte van actuele 
ontwikkelingen van studieverenigingen. Door hierop in te spelen, hopen we 
betrokkenheid te creëren. 
 
Een aantal actuele onderwerpen, waarvan wij verwachten dat deze van belang 
zullen zijn in dit collegejaar, zijn de toetsing van bestuursbeurzen en huisvesting van 
lidorganisaties. Uiteraard zullen zich gedurende het jaar andere actualiteiten 
openbaren waaraan het SOFv evengoed aandacht zal besteden in het belang van 
haar lidorganisaties.   
 
De tweede betekenis van betrokkenheid is voor ons betrokkenheid van de 
lidorganisaties onderling. Dit kan gefaciliteerd worden door informele activiteiten te 
organiseren waarbij verenigingen met elkaar in contact komen. Wat betreft de 
informele activiteiten kan men verwachten dat de kennismakingsactiviteit, pubquiz, 
cantus en barbecue zich in collegejaar 2015-2016 zullen herhalen. De eerste heeft 
op moment van presenteren van dit beleidsplan zelfs al plaatsgevonden. Het zijn 
deze vrijblijvende en gemoedelijke activiteiten waarbij banden kunnen ontstaan 
tussen verenigingen.   
 
Om samenwerking tussen lidorganisaties verder te stimuleren, wil het bestuur dit 
tijdens een algemene ledenvergadering plenair bespreken. Hierbij wordt getoetst of 
er behoefte is aan meer samenwerking tussen organisaties en worden ideeën 
uitgewisseld over hoe dit gerealiseerd kan worden. Wij hopen hiermee bij te kunnen 
dragen aan het dichter bij elkaar komen van organisaties, faculteiten en 
studierichtingen. 
 
Ten slotte wordt de betrokkenheid van studieorganisaties bij het SOFv gefaciliteerd 
door lidorganisaties goed op de hoogte te houden van zowel de rol van het SOFv 
als de ontwikkelingen binnen het SOFv. Hiervoor wordt via de digitale nieuwsbrief en 
sociale media uitgeweid over ontwikkelingen binnen relevante onderwerpen. Verder 
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voelen de bestuurders zich wellicht meer betrokken bij het SOFv als ze activiteiten en 
sprekers mogen evalueren. 
 

3. Belangenbehartiging 
 
Het voorrecht om plaats te nemen in de Universitaire Studentenraad (USR), en 
daarmee de belangen voor studieorganisaties 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), 
Veiligheid, Gezondheid, Welzijn en Milieu (VGWM) en de commissie Financiën, 
Investeringen en Nieuwbouw (FIN). Daarnaast bestaat er ook de Toetsingscommissie. 
De Politiek Commissaris zal dit jaar plaatsnemen in de commissie OOM-2, omdat het 
bestuur denkt dat er in die commissie het meeste voordeel voor studieorganisaties te 
behalen is. Daarnaast zal de Politiek Commissaris op de hoogte gehouden worden 
van de activiteiten binnen de overige commissies, om daarmee de belangen van 
studieorganisaties op het hoogste informatieniveau van de Radboud Universiteit te 
behartigen. Het lidmaatschap van de Universitaire Studentenraad biedt ook nog de 
kans om deel te nemen aan verschillende klankbord- en projectgroepen. Dit jaar 
heeft de Politiek Commissaris in ieder geval al plaatsgenomen in de klankbordgroep 
“Digitalisering Studentdossiers”. 
 
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 studieorganisaties en de USR. Hij 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 
Gezamenlijke Vergaderingen (GV) waarin het College van Bestuur, de 
Ondernemingsraad en de USR zitting hebben. De informatievoorziening zal naast de 
update in de algemene ledenvergaderingen ook verlopen middels de nieuwsbrief 
en sociale media. Om de structuur van de medezeggenschap en de rol van de 
Politiek Commissaris inzichtelijk te maken, zal dit aan het begin van het jaar 
uitgebreid toegelicht worden. 
 
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 betrokken is 
met de lidorganisaties en kijkt of er overlappende problemen zijn. Tegelijkertijd is een 
actieve rol van de lidorganisaties ook noodzakelijk om het optimaal functioneren 
van de Politiek Commissaris te realiseren. Onder andere tijdens algemene 
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ledenvergaderingen en kamerbezoeken zal het bestuur open staan voor 
verschillende discussies en tracht het verbeterpunten te ontdekken die de Politiek 
Commissaris kan aandragen bij de USR. 
 

4. Lustrum 
 
Naast de jaarlijks terugkerende activiteiten van het SOFv zal het jaar 2015-2016 in het 
teken staan van het vijfde lustrum van het SOFv. Het bestuur wil dit met zowel een 
formele als een informele activiteit vieren. Als informele activiteit wordt gedacht aan 
een gala, waar bestuurders van de lidorganisaties van de afgelopen vijf jaar welkom 
zijn. De ideeën die het bestuur heeft voor de formele activiteit zijn minder concreet, 
maar er kan gedacht worden aan een lezingen- of discussiemiddag met sprekers uit 
de universiteit, de politiek en het bedrijfsleven. Om de organisatie van het lustrum te 
coördineren, is het bestuur voornemens een lustrumcommissie op te zetten. Deze zal 
ingesteld worden op de algemene ledenvergadering in oktober en zal zorg dragen 
voor de verdere invulling van zowel de formele als de informele lustrumactiviteit. 
Vanuit het SOFv zal hierin één bestuurslid zitting nemen. 
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5. Begroting & Toelichting 
 

 
5.1 Begroting 
 
Contributie Inkomsten Uitgaven Saldo 

Verenigingen <150 leden (€25 x 10) € 250,00 € 0,00 € 250,00 

Verenigingen 150-500 leden (€37 x 16) € 592,00 € 0,00 € 592,00 

Verenigingen >500 leden (€50 x 11) € 550,00 € 0,00 € 550,00 

Subtotaal € 1.392,00 € 0,00 € 1.392,00 

    
    Bestuurs- en ledenkosten Inkomsten Uitgaven Saldo 

Administratiekosten € 0,00 € 20,00 € -20,00 

Alv’s en naborrels € 0,00 € 350,00 € -350,00 

Constitutieborrel € 0,00 € 300,00 € -300,00 

Representatie € 0,00 € 175,00 € -175,00 

Subtotaal € 0,00 € 845,00 € -845,00 

    Vaste baten/lasten Inkomsten Uitgaven Saldo 

Bankkosten € 0,00 € 120,00 € -120,00 

Conscribo € 0,00 € 55,00 € -55,00 

Kamerhuur € 0,00 € 135,00 € -135,00 

Rente € 10,00 € 0,00 € 10,00 

Subtotaal € 10,00 € 310,00 € -300,00 

    Overig Inkomsten Uitgaven Saldo 

Informele activiteiten € 3.800,00 € 3.800,00 € 0,00 

Lustrum €3.300,00 €3.500,00 €-200,00 

Inlooplunches € 0,00 € 40,00 € -40,00 

Onvoorziene kosten € 0,00 € 70,00 € -70,00 
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Geschenken € 0,00 € 50,00 € -50,00 

Statutenwijziging € 0,00 € 400,00 € -400,00 

Subtotaal € 7.100,00 € 7.860,00 € -760,00 

    TOTAAL € 8.502,00 € 9015,00 € -513,00 

 
5.2 Balans 
 
1 september 2015 
 
Activa € 2.244,75 Passiva € 2.244,75 
Lopende rekening € 790,41 Crediteuren € 0,00 

Spaarrekening € 1.348,98 Eigen vermogen € 2.244,75 

Emballage € 0,00   

Kas € 105,45   
Debiteuren € 0,00   
 
5.3 Toelichting op de begroting  
 
Ter verduidelijking van de begroting zal een toelichting volgen van de opgestelde 
begroting. De opgestelde begroting zal resulteren in een verlies, dat in eerste 
instantie fors lijkt. Het XXIVe bestuur is daarentegen geëindigd met een saldo van 
€400. Het verlies ligt vooral aan de post ‘statutenwijziging’. We weten nog niet 
hoeveel dit gaat kosten en er is een kans dat we hier subsidie voor kunnen 
aanvragen bij het SNUF. Verder is het niet zeker dat er kamerhuur betaald moet 
worden. 
 
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 10 leden in categorie A, 
16 in categorie B en categorie C heeft 11 lidorganisaties. Deze inkomstenpost kan 
pas definitief vast worden gesteld bij de peiling in het najaar. 
 



Samenwerkingsoverleg Faculteitsverenigingen 
Heyendaalseweg 141, N-1.280, 6525AJ Nijmegen 

info@sofv.nl     www.sofv.nl 
   

  
 

Samenwerkingsoverleg Faculteitsverenigingen 
Pagina 9 van 10 

Bestuurs- en ledenkosten 
De eerste kostenpost bestaat uit kosten die gemaakt worden voor de leden van het 
SOFv. Hieronder worden onder andere administratiekosten als printkosten, de kosten 
voor algemene ledenvergaderingen en na-borrels, de constitutieborrel en de 
representatie van het SOFv bestuur geschaard. Voor de alv en de na-borrel is dit jaar 
iets meer begroot dan afgelopen jaar, omdat het SOFv meer leden heeft gekregen 
en zodat er genoeg koffie, thee en koekjes tijdens de algemene 
ledenvergaderingen zullen zijn en het bestuur na de algemene ledenvergadering 
aan al onze leden een drankje kan aanbieden. De kosten van de constitutieborrel 
zullen tevens voor het grootste deel bestaan uit het aanbieden van een drankje aan 
de bestuurders van leden. Deze kosten zijn gelijk gebleven ten opzichte van vorig 
jaar. De representatie houdt in kleding voor het bestuur, certificaten en bijvoorbeeld 
kerstkaarten. 
 
Vasten baten/lasten 
Onder deze post vallen de jaarlijks te betalen en ontvangen bedragen als 
bankkosten, Conscribo, kamerhuur en rente. Voor de verlenging van de licentie van 
het boekhoudprogramma Conscribo wordt een vast bedrag in rekening gebracht. 
De rente zal gelijk blijven ten opzichte van voorgaande jaren. Voor de post 
kamerhuur staat hetzelfde bedrag als vorig jaar, maar de vraag is of dit betaald 
moet worden. Afgelopen jaar was dit niet het geval, omdat het SNUF één lijn wilde 
trekken wat betreft financiering voor de koepels. Het is nog onduidelijk of dit een 
incidentele of structurele subsidie was. De bankkosten zijn hetzelfde begroot als vorig 
jaar. We hopen echter dat na het overgaan op een nieuwe bank deze kosten zullen 
dalen. 
 
Overig 
Onder de post ‘overig’ worden alle overige kostenposten geschaard waaronder 
informele activiteiten, het lustrum, onvoorziene kosten, geschenken en de 
statutenwijziging. De informele activiteiten zullen bekostigd worden door het vragen 
van entreegelden bij onder andere de cantus en de barbecue. Deze inkomsten- en 
uitgavenpost is verhoogd naar aanleiding van de inkomsten en uitgaven van het 
afgelopen jaar. Voor het lustrum zal de informele activiteit waarschijnlijk geld gaan 
kosten voor de bezoekers, de formele activiteit niet. Daarnaast zullen de 
inlooplunches behouden blijven. Voor de statutenwijziging zijn geen inkomsten 
begroot, maar we hopen dat het SNUF ons wil subsidiëren. Ten slotte worden er nog 
onvoorziene kosten vastgesteld, dit is vijf procent van de totale inkomsten minus de 
informele activiteiten en het lustrum. 
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6. Nawoord 
 
Aan de hand van de beleidspunten hopen we een duidelijk beeld geschetst te 
hebben van hoe wij het komende SOFv jaar gaan vormgeven. We zijn verheugd 
daarbij voort te mogen bouwen op de koers die vorige besturen hebben ingezet. 
Specifiek willen we het XXIVe bestuur bedanken voor haar goede inzet van vorig 
jaar. 
 
Verder willen we benadrukken dat lidorganisaties altijd bij ons terecht kunnen met 
vragen, problemen of opmerkingen. Samen zullen we kijken naar een gepaste 
oplossing. 
 
Rest ons nog te zeggen dat wij, het XXVe bestuur van het SOFv, ernaar uitkijken 
samen met u een professioneel, betrokken en gezellig jaar door te brengen. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Steffi van Tilborg              Voorzitter 
Mitchell van der Hulst     Secretaris 
Loes van den Heuvel      Penningmeester 
Thomas Bonekamp            Politiek Commissaris 
 


