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1. Voorwoord 1 

Geachte lezer, 2 

 3 

Met trots willen wij, het XXVIe bestuur van het Samenwerkingsoverleg 4 

Faculteitsverenigingen (hierna: SOFv), u ons beleid presenteren door middel van dit 5 

beleidsplan. Het SOFv is de koepel voor studieverenigingen aan de Radboud 6 

Universiteit in Nijmegen en vertegenwoordigt daarmee alle faculteiten. In dit 7 

beleidsplan tonen wij onze ideeën over ons beleid voor het aankomend 8 

verenigingsjaar van het SOFv. We hopen er bovenal weer een mooi jaar van te 9 

maken met alle lidorganisaties.  10 

 11 

Het SOFv heeft vier verschillende doelstellingen waar wij ons dit jaar voor in zullen 12 

zetten. Deze doelstellingen zijn: het behartigen van de gezamenlijke belangen van 13 

leden, coördinatie ten aanzien van de door haar leden te organiseren activiteiten, 14 

uitwisseling van kennis en ervaring en bevordering van de integratie van leden. Wij 15 

hopen met ons beleid deze doelstellingen op een zo goed mogelijke manier te 16 

kunnen bereiken.  17 

 18 

In de afgelopen 25 jaar is er een fundament gelegd voor een sterke vereniging waar 19 

wij verder op zullen gaan bouwen. Dit zal terug te vinden zijn in ons speerpunt 20 

continuïteit. Daarnaast hebben wij ook nieuwe ideeën waar we de vereniging 21 

verder mee willen laten groeien. Deze ideeën zijn ondergebracht in de speerpunten 22 

toegankelijkheid en verbintenis. Het speerpunt verbintenis hebben wij nog 23 

toegevoegd na de feedback die wij hebben gekregen op onze visie. De 24 

speerpunten en ons beleid zijn verder uitgelegd in dit beleidsplan.  25 

 26 

We hopen u het komende jaar in groten getale te mogen verwelkomen zodat we er 27 

samen een mooi en leerzaam verenigingsjaar van kunnen maken!  28 

 29 

Met vriendelijke groet, 30 

 31 

Iris Pieneman              Voorzitter    32 

Laura Franssen      Secretaris    33 

Michelle Everard       Penningmeester    34 

Else Giesbers              Politiek Commissaris  35 
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2. Beleidspunten 36 

2.1 Toegankelijkheid 37 

 38 

Het eerste speerpunt waar wij ons in het jaar 2016 – 2017 voor in willen zetten, is 39 

toegankelijkheid. Wij willen toegankelijkheid uitstralen naar onze lidorganisaties, 40 

buiten de reguliere momenten op constitutieborrels en Algemene 41 

Ledenvergaderingen (hierna: ALV’s). Dit vinden wij belangrijk zodat mensen weten 42 

dat zij altijd met hun problemen en vragen bij ons terecht kunnen en wij altijd open 43 

staan voor input. Wij zijn er om lidorganisaties bij te staan waar nodig. Om dit punt te 44 

bereiken hebben wij een paar praktische ideeën. 45 

 46 

Als eerste de kamerbezoeken die afgelopen jaren ook plaats hebben gevonden. Wij 47 

vinden dit erg nuttig omdat dit een laagdrempelige manier blijkt voor bestuurders 48 

om hun problemen te bespreken en kennis te maken met het bestuur van het SOFv. 49 

Wij willen hiervoor een extra kans bieden naar mate bestuurders langer bezig zijn met 50 

besturen. Dit is ook een tijd om waar nodig zaken te kunnen evalueren; zo blijven wij 51 

goed op de hoogte van wat er speelt en kunnen wij hier eventueel in ALV’s op 52 

inhaken. Het is ook een manier om interesse te peilen voor opvolgers voor het SOFv 53 

bestuur.  54 

 55 

Daarnaast willen wij iedere week een vast inloopuur houden in het SOFv kantoor. Dit 56 

willen wij buiten de pauze-uren om plannen zodat zoveel mogelijk bestuurders de 57 

kans krijgen om langs te kunnen komen. Wij denken dat dit een laagdrempelige 58 

manier is om onder het genot van een kopje koffie of thee zaken te bespreken. Dit 59 

zullen we in ALV’s blijven evalueren om te zien of het voor bestuurders als nuttig 60 

wordt ervaren. Omdat wij deze inloopuren in het kantoor in gaan voeren, willen wij 61 

de inlooplunches in hun huidige vorm niet door laten gaan. Deze lunches werden 62 

niet als zeer nuttig ervaren en wij denken dat de inloopuren in het kantoor een 63 

betere invulling zijn.  64 

 65 

2.2 Verbintenis   66 

 67 

Het tweede speerpunt dat wij dit jaar gaan nastreven, is verbintenis. Het gaat hierbij 68 

om de binding van bestuurders van onze lidorganisaties onderling en de verbintenis 69 

van koepelverenigingen. Leden kunnen veel aan elkaar hebben en dit willen we 70 

stimuleren door dit jaar weer een gala te organiseren en ruimte te bieden om 71 

gezamenlijke activiteiten te organiseren zoals een door leden vaak genoemd 72 

bestuursweekend. Het gala dat afgelopen jaar ter ere van het 5e lustrum van het 73 

SOFv is georganiseerd, werd erg positief ontvangen. Dit is voor ons een reden om het 74 
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dit jaar nogmaals te organiseren. Omdat het geen lustrumeditie is, willen wij niet de 75 

bestuurders van de afgelopen vijf jaren uitnodigen, maar die van het huidige en 76 

vorige jaar. Tevens willen wij het gala op een eerder moment in het jaar laten 77 

plaatsvinden, omtrent februari, zodat dit gala niet in het vaarwater komt van de 78 

meeste andere gala’s die door lidorganisaties zelf georganiseerd worden.   79 

 80 

Wij willen lidorganisaties de ruimte geven om gezamenlijk activiteiten te organiseren. 81 

De alv is voor veel bestuurders het moment om contacten te leggen en 82 

samenwerkingsverbanden aan te gaan. De laatste jaren is er vaak gesproken over 83 

een bestuursweekend dat leden graag hadden gewild. Het lijkt ons een leuk initiatief 84 

vooral met betrekking tot binding tussen leden. Hiervoor willen wij initiatiefnemers 85 

gebruik laten maken van ons platform om zo de andere lidorganisaties te kunnen 86 

bereiken.  87 

 88 

Tevens zijn wij van plan om een overleg op te zetten met koepelverenigingen van 89 

verschillende faculteiten. Denk hierbij aan Olympus, SVM, de Letterencommissie en 90 

Kompanio. Door middel van dit overleg hopen wij informatie te kunnen uitwisselen 91 

en gezamenlijk activiteiten zoals een BHV-cursus te organiseren. Op deze manier 92 

krijgen alle bestuurders van alle faculteiten, ook degene die geen 93 

koepelverenigingen hebben, de gelegenheid om aan deze activiteiten mee te 94 

doen. Ook kan het SOFv van koepels leren en deze kennis gebruiken om het SOFv of 95 

andere lidorganisaties te ontwikkelen. De doelstellingen van het SOFv; het 96 

coördineren van de door haar leden georganiseerde activiteiten, het zorgen voor 97 

integratie van studenten van verschillende studierichtingen en uitwisseling van kennis 98 

en ervaring, worden op deze manier gewaarborgd.  99 

 100 

2.3 Continuïteit  101 

 102 

Het SOFv bestaat al meer dan vijfentwintig jaar en we vinden dat veel bestaande 103 

initiatieven doorgezet moeten worden. Hiermee doelen wij onder andere op de 104 

nieuwsbrief, de reeds bestaande informele activiteiten en naborrels. We willen ook 105 

de positie van het SOFv binnen de Universitaire Studentenraad (hierna: USR) 106 

uitleggen aan het begin van het collegejaar. Door goed uiteen te zetten wat de 107 

politiek commissaris voor lidorganisaties binnen de USR kan doen, hopen we dat zij 108 

zich hiervan bewust zijn en hopen wij hun stem te horen. Op deze manier kunnen de 109 

lidorganisaties het best vertegenwoordigd worden. Door de evaluaties te gebruiken 110 

die afgelopen jaar na iedere spreker in ALV’s zijn gehouden, kunnen wij aankomend 111 

jaar goed inspelen op de behoeften van lidorganisaties. Daarnaast is er het 112 

afgelopen jaar samen met de leden structureel gereflecteerd op de door het SOFv 113 

georganiseerde activiteiten. Deze feedback willen wij gebruiken bij het organiseren 114 

van de activiteiten van komend jaar.  115 
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3. Belangenbehartiging 116 

 117 

Het SOFv heeft een zetel in de USR. De Politiek Commissaris zal hier de belangen voor 118 

de studieorganisaties behartigen. De USR-leden behandelen samen met leden uit de 119 

Ondernemingsraad beleidsstukken in commissies en koppelen deze informatie terug 120 

naar het College van Bestuur. De commissies waarin dat gebeurt zijn Onderwijs, 121 

Onderzoek en Maatschappelijke dienstverlening (OOM), Personeel, Studenten en 122 

Campus (PSC), Veiligheid, Gezondheid, Welzijn en Milieu (VGWM), Financiën, 123 

Investeringen en Nieuwbouw (FIN), ICT en de toetsingscommissie. 124 

  125 

De Politiek Commissaris van het SOFv zal dit jaar plaatsnemen in de commissie OOM-126 

2, PSC en de toetsingscommissie. Ook maakt zij deel uit van de werkgroepen 127 

‘Actieve Student’, ‘Activiteiten’ en ‘Studentenorganisatie Kamers’. Dit zijn de 128 

commissies waar het bestuur denkt dat de Politiek Commissaris de belangen van de 129 

lidorganisaties het best kan waarborgen. Daarnaast zal de Politiek Commissaris op 130 

de hoogte gehouden worden van de activiteiten binnen de andere commissies. De 131 

zetel in de USR biedt ook de kans om deel te nemen aan verschillende 132 

klankbordgroepen. Dit jaar zit de Politiek Commissaris in de klankbordgroep “UB”. 133 

Hierin worden zaken omtrent de Universiteitsbibliotheek besproken en de Politiek 134 

Commissaris kan hier input op geven. De USR heeft ook een dagelijks bestuur, het 135 

Presidium, dat bestaat uit een voorzitter, vice-voorzitter en een secretaris. De Politiek 136 

Commissaris zal het eerste half jaar de secretaris zijn van de USR. Hierdoor is zij nog 137 

beter op de hoogte van alles wat er speelt binnen de USR en kunnen kwesties die 138 

van belang zijn voor de lidorganisaties sneller aangedragen worden.  139 

 140 

Dit jaar zal het bestuur van het SOFv zich richten op de wisselwerking tussen de USR 141 

en het SOFv. Ten eerste zorgt de Politiek Commissaris voor een heldere 142 

communicatie tussen de studieorganisaties en de USR. Zij zal ervoor zorgen dat de 143 

lidorganisaties gedurende de algemene ledenvergaderingen van het SOFv voorzien 144 

worden van alle actuele ontwikkelingen die voortkomen uit de Gezamenlijke 145 

Vergaderingen (GV) waarin het College van Bestuur, de Ondernemingsraad en de 146 

USR zitting hebben. De informatievoorziening zal naast de update in de algemene 147 

ledenvergaderingen ook verlopen middels de nieuwsbrief.  148 

 149 

Aan de andere kant biedt de zetel binnen de USR en binnen het Presidium het SOFv 150 

de mogelijkheid om discussies te openen. Door open te staan voor lidorganisaties en 151 

hun problemen en discussiepunten en een goede band met hen te onderhouden, 152 

kunnen zij zo goed mogelijk vertegenwoordigd worden in de USR. Onze speerpunten 153 

zullen hieraan bijdragen. Om deze reden is het van belang dat het bestuur 154 

betrokken is met de lidorganisaties en kijkt of er overlappende problemen zijn. 155 
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Tegelijkertijd is een actieve rol van de lidorganisaties noodzakelijk om het optimaal 156 

functioneren van de Politiek Commissaris te realiseren. Onder andere tijdens 157 

algemene ledenvergaderingen en kamerbezoeken zal het bestuur open staan voor 158 

verschillende discussies en tracht het verbeterpunten te ontdekken die de Politiek 159 

Commissaris kan aandragen bij de USR.   160 
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4. Begroting & Toelichting 
 

4.1 Begroting 

 

Contributie Inkomsten Uitgaven Saldo 

Verenigingen <150 leden (€25 x 13) € 325,00 € 0,00 € 325,00 

Verenigingen 150-500 leden (€37 x 14) € 518,00 € 0,00 € 518,00 

Verenigingen >500 leden (€50 x 10) € 500,00 € 0,00 € 500,00 

Subtotaal € 1.343,00 € 0,00 € 1.343,00 

    

    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 € 350,00 € -350,00 

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

Subtotaal € 0,00 € 895,00 € -895,00 

 

 

 

  Vaste baten/lasten Inkomsten Uitgaven Saldo 

Bankkosten € 0,00 € 130,00 € -130,00 

Conscribo € 0,00 € 60,00 € -60,00 

Kamerhuur € 0,00 € 135,00 € -135,00 

Hosting € 0,00 € 12,00 € -12,00 

Rente € 10,00 € 0,00 € 10,00 

Subtotaal € 10,00 € 337,00 € -327,00 
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Overig Inkomsten Uitgaven Saldo 

Informele activiteiten  € 9.800,00 € 9.800,00 € 0,00 

Kantoorbenodigdheden € 0,00 € 100,00 € -100,00 

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

Geschenken € 0,00 € 50,00 € -50,00 

Subtotaal € 9.800,00 € 10.020,00 € -220,00 

    TOTAAL € 11.153,00 € 11.252,00 € -99,00 

 

4.2 Balans 

 

d.d. 1 september 2016 

Activa € 1871,18 Passiva € 1871,18 

Lopende rekening € 466,45 Crediteuren € 0,00 

Spaarrekening € 1.253,33 Eigen vermogen € 1871,18 

Emballage  € 0,00   

Kas € 151,40   

Debiteuren € 0,00   
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4.3 Toelichting op de begroting  161 

 162 

Ter verduidelijking van de begroting zal een toelichting volgen van de opgestelde 163 

begroting. De opgestelde begroting zal resulteren in een klein verlies. Echter kan de 164 

vereniging dit prima opvangen door de reserves op de spaarrekening.  165 

 166 

Contributie 167 

De contributie is de inkomstenpost van het SOFv. Dit is het geld wat lidorganisaties 168 

aan ons betalen als ze lid zijn van het SOFv. Er zijn drie categorieën waarin de 169 

lidorganisaties ingedeeld kunnen worden, A als men minder dan 150 leden heeft, B 170 

als men tussen de 150 en 500 leden zitten en C als men meer dan 500 leden heeft. 171 

Gebaseerd op afgelopen jaar heeft het SOFv 13 leden in categorie A, 14 in 172 

categorie B en categorie C heeft 10 lidorganisaties. Deze inkomstenpost kan pas 173 

definitief vast worden gesteld bij de peiling in het najaar. 174 

 175 

Bestuurs- en ledenkosten 176 

De eerste kostenpost bestaat uit kosten die gemaakt worden voor de leden van het 177 

SOFv. Hieronder worden onder andere administratiekosten als printkosten, de kosten 178 

voor algemene ledenvergaderingen en na-borrels, de constitutieborrel en de 179 

representatie van het SOFv bestuur geschaard. Voor deze posten is er ten opzichte 180 

van afgelopen jaar niks veranderd, behalve de post voor de constitutieborrel. Deze 181 

post is ruimer begroot. De constitutieborrel viel vorig jaar duurder uit, dus daarom is 182 

deze post verruimd met vijftig euro. De kosten van de constitutieborrel zullen tevens 183 

voor het grootste deel bestaan uit het aanbieden van een drankje aan de leden. De 184 

representatie houdt in kleding voor het bestuur, certificaten en bijvoorbeeld 185 

kerstkaarten.  186 

  187 

Vasten baten/lasten 188 

Onder deze post vallen de jaarlijks te betalen en ontvangen bedragen als 189 

bankkosten, Conscribo, kamerhuur en rente. Voor de verlenging van de licentie van 190 

het boekhoudprogramma Conscribo wordt een vast bedrag in rekening gebracht. 191 

De rente zal gelijk blijven ten opzichte van voorgaande jaren. Voor de post 192 

kamerhuur staat hetzelfde bedrag als vorig jaar, maar de vraag is of dit betaald 193 

moet worden omdat het SNUF opgeheven wordt. Vorig jaar hoefde het SOFv geen 194 

kamerhuur te betalen, maar gezien de algehele onzekerheid is er nog steeds een 195 

bedrag in begroot voor de kamerhuur. Een nieuwe post is de post hosting. Elke vijf 196 

jaar moet een bedrag van 60 euro betaald worden voor de hosting. Om de kosten 197 

voor de volgende termijn te dekken, wordt er dit jaar 12 euro opzij gezet. De 198 

bankkosten zijn iets ruimer in begroot dan vorig jaar, maar zullen de kosten van de 199 

Rabobank volledig dekken.   200 



 

            

SamenwerkingsOverleg Faculteitsverenigingen 

Pagina 11 van 12 

SamenwerkingsOverleg Faculteitsverenigingen 

Heijendaalseweg 141, N-1,280, 6525 AJ Nijmegen 

info@sofv.nl       www.sofv.nl 

Overig 201 

Onder de post overig worden alle overige kostenposten geschaard waaronder 202 

informele activiteiten, kantoorbenodigdheden, onvoorziene kosten en geschenken. 203 

Zoals u kunt zien, is de post van informele activiteiten erg groot vergeleken met de 204 

rest van de posten. Dit komt doordat het gala bij deze post gerekend is. De kosten 205 

van het gala vorig jaar zijn als leidraad genomen en zijn bij de kosten van de andere 206 

informele activiteiten zoals de barbecue gerekend. De post kantoorbenodigdheden 207 

is een nieuwe post. Onder deze post zullen de koffie, thee en lekkernijen voor tijdens 208 

de kantooruren geschaard worden. De post geschenken is ten opzichte van vorig 209 

jaar hetzelfde gebleven. Ten slotte worden er nog onvoorziene kosten vastgesteld, 210 

dit is vijf procent van de totale inkomsten minus de informele activiteiten.   211 
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5. Nawoord 212 

 213 

In dit beleidsplan heeft u onze plannen en ideeën voor komend jaar kunnen lezen. 214 

We hopen dat wij hiermee een goed beeld van ons beleid hebben kunnen 215 

schetsen.  216 

 217 

Wij willen het XXVe bestuur en de voorgaande besturen bedanken voor het 218 

overdragen van een mooie en sterke vereniging waar wij verder aan zullen gaan 219 

bouwen.  220 

 221 

Verder willen we benadrukken dat lidorganisaties altijd bij ons terecht kunnen met 222 

vragen, problemen of opmerkingen. Schroom dus niet om een van ons aan te 223 

spreken als wij hulp kunnen bieden.  224 

 225 

Als laatste willen we nog kwijt dat wij er heel veel zin in hebben om er met onze 226 

lidorganisaties een fantastisch gezellig en productief jaar van te maken!  227 

 228 

Met vriendelijke groet, 229 

 230 

Iris Pieneman              Voorzitter    231 

Laura Franssen      Secretaris    232 

Michelle Everard       Penningmeester    233 

Else Giesbers              Politiek Commissaris 234 


