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1. Voorwoord 

 

Geachte lezer, 

  

Met trots presenteert het XXVIIe bestuur van het Samenwerkingsoverleg 

Faculteitsverenigingen (SOFv) u het beleidsplan voor het 27e verenigingsjaar. Het 

SOFv is de koepel voor studieverenigingen aan de Radboud Universiteit in Nijmegen 

en vertegenwoordigt daarmee alle faculteiten. 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. Deze doelstellingen zullen ook 

komend jaar worden nagestreefd en wij hopen met ons beleid dit op een zo goed 

mogelijke manier te kunnen bereiken. Hiermee zal worden voortgezet op de lijn die 

de afgelopen jaren is ingezet en welke heeft geresulteerd in een sterke 

koepelvereniging. 

  

Daarnaast zullen wij twee beleidspunten nastreven, waar we de vereniging verder 

mee willen laten groeien. De beleidspunten samenhang en verbreding zijn verder 

uitgelegd in dit beleidsplan. Tevens zal aandacht worden geschonken aan de 

belangenbehartiging en de begroting. 

  

Wij hopen u het komende jaar vaak te mogen verwelkomen zodat we er samen een 

mooi en leerzaam verenigingsjaar van kunnen maken! 

  

  

Met vriendelijke groet, 

  

Gaby van Loon                Voorzitter 

Gilles Bierling                         Secretaris 

Maaike Horsselenberg   Penningmeester 

Jesse Claessen                 Politiek Commissaris 

 

  



2. Beleidspunten 

2.1 Samenhang 

Hieronder zal het eerste beleidspunt, samenhang, verder toegelicht worden. Zoals in 

de beleidsvisie te lezen was, wordt hieronder verstaan het contact tussen 

lidorganisaties onder elkaar, het contact tussen het SOFv en de lidorganisaties, en 

het contact met facultaire koepelverenigingen.  

  

Geprobeerd zal worden de verbintenis tussen de lidorganisaties te vergroten, onder 

andere door naast het opstellen van een kalender voor constitutieborrels ook een 

kalender te maken voor de grote feesten. In de zomervakantie is hiervoor de 

evenementenkalender aangemaakt en gedeeld onder lidorganisaties. Deze 

evenementenkalender kan verenigingen helpen bij het plannen van grote feesten 

en kan helpen voorkomen dat meerdere feesten op een avond plaatsvinden. Deze 

kalender zal ook gedeeld worden met andere koepels, zodat zoveel mogelijk 

informatie verzameld kan worden. Het is de verantwoordelijkheid van organisatoren 

om de kalender zo actueel mogelijk te houden. Tevens zal de kalender op de 

algemene ledenvergadering onder de aandacht worden gebracht, als herinnering 

voor het vernieuwen en updaten van de kalender. 

  

Aankomend jaar zullen opnieuw activiteiten worden georganiseerd voor de 

besturen van de lidorganisaties, welke de verbintenis hiertussen zal vergroten. Zo is 

opnieuw een kennismakingsactiviteit georganiseerd en zal het welbekende SOFv-

gala en de barbecue opnieuw georganiseerd worden. Gestreefd wordt een 

InDesign cursus te organiseren in oktober en een EHBO-cursus in november. Naast 

deze activiteiten wordt gestreefd nog drie andere activiteiten te organiseren die de 

samenhang tussen besturen zal vergroten. Verder zien de bestuurders van 

lidorganisaties elkaar op de na-borrels van onze algemene ledenvergaderingen. 

Gekeken zal worden deze eventueel aan te vullen door middel van een actieve 

uitnodiging de borrel voort te zetten in de stad. De algemene ledenvergadering en 

de na-borrel zal vooraf aangekondigd worden via facebook, waarover meer te 

lezen is onder kopje 2.2 ‘Verbreding’.    

  

Het contact tussen het SOFv en de lidorganisaties zal allereerst plaatsvinden tijdens 

constitutieborrels, activiteiten de alv’s en de aansluitende na-borrels waarop het 

SOFv een actieve, open houding zal aannemen. Tevens zullen de inloopuren en 

kamerbezoeken in dezelfde vorm als afgelopen jaar worden behouden en 

doorgezet. Door middel van deze open houding wordt gepoogd informatie te 

verkrijgen over de huidige gang van zaken binnen de lidorganisaties. Door het 

verkrijgen van die informatie kunnen de lidorganisaties op een zo efficiënt mogelijke 

manier worden vertegenwoordigd in de Universitaire Studenten Raad (hierna USR). 

Tevens willen wij zoveel mogelijk transparantie nastreven, om zo de lidorganisaties te 

allen tijde zo goed mogelijk op de hoogte te houden van de ontwikkelingen binnen 

het SOFv en de USR. Net zoals afgelopen jaren, zal aan het begin van het 

collegejaar een voorlichting gegeven worden aan de bestuurders van de 



lidorganisaties over de opbouw van de medezeggenschap. Zodat lidorganisaties 

weten waarvoor ze bij het SOFv terecht kunnen. 

  

Tot slot heeft het eerste speerpunt betrekking op het contact tussen het SOFv en de 

facultaire koepelverenigingen. Afgelopen jaar is er begonnen met het STUKO, 

studieverenigingen koepeloverleg, ter bevordering van de communicatie tussen 

koepels. De koepels blijken onderling dusdanig veel te verschillen, dat het lastig is 

een overleg te houden dat voor iedere deelnemer even nuttig is. Besloten is komend 

jaar niet door te gaan met het STUKO, maar vanuit het SOFv met elke koepel 

contact te houden. Elk bestuurslid neemt hiervoor contact op met een van de 

koepels, te weten Olympus, N.K.S.W. Kompanio, SVM en de Letterenkoepel. Door 

contact te houden met de afzonderlijke koepels wordt verwacht meer op de 

hoogte te kunnen zijn van wat er binnen de koepels speelt. Wanneer blijkt dat er 

behoefte is aan contact met andere koepels, dan zal het SOFv hierop inspelen. 

Tevens zullen aan de koepels met een eigen bestuur worden gevraagd naar de 

interesse lid te worden van het SOFv. Doordat lidorganisaties van de koepels al lid zijn 

van het SOFv lijkt een volledige contributie niet noodzakelijk. Aan een koepel zal 

daarom een contributie van vijftien euro gevraagd worden. 

 

2.2 Verbreding 

 

Het aankomende jaar wil het SOFv haar evenementen uitgebreider onder de 

aandacht van haar leden brengen. Dit geldt voor de informele activiteiten, maar 

ook voor de Algemene Leden Vergaderingen. Door middel van actieve promotie 

via FaceBook hoopt het bestuur de inschrijvingsaantallen weten te verhogen. Ook 

zal er, naast de algemeen bekende uitnodigingen via de e-mail, nu ook uitnodiging 

via FaceBook plaatsvinden. In deze evenementen zal er vooruitgeblikt worden op 

de aanstaande ALV, zal er een link te vinden zijn naar de stukken die op de website 

van het SOFv staan en zal de na-borrel onder de aandacht gebracht worden. 

FaceBook zal ook gebruikt worden om, ingekorte, updates van de Politiek 

Commissaris te geven over de laatste stand van zaken binnen de USR. Een 

uitgebreid verslag zal worden gegeven op de site van het SOFv en in de ALV’s. 

 

Naast de formele zaken zal er ook meer aandacht besteed worden aan het zoeken 

naar het volgende SOFv-bestuur via FaceBook. Dit kan zich uiten in de vorm van 

‘een week uit het leven van’, of een andere manier van een kijkje achter de 

schermen van het SOFv.  

 

De website van het SOFv zal dit jaar ook een update krijgen. De bestaande 

databases zullen worden geupdate, er zal meer samenwerking zijn tussen de 

FaceBook en de website. Het SOFv bestuur zal zich voor gaan stellen op de website 

van het SOFv en er gaat gekeken worden naar de mogelijkheid om foto’s op de site 

te zetten.  

 



Een week na de Algemene Leden Vergadering zal er op de FaceBook een berichtje 

geplaatst worden waarin de aandacht gevestigd zal worden op de vernieuwde lijst 

met open activiteiten van die komende tijd.  

 

Als laatste zal er gekeken worden naar de mogelijkheid om de site een makeover te 

geven op het uiterlijke deel, om zo een aantrekkelijke en overzichtelijke site te 

kunnen presenteren. 

 
 

  



3 Belangenbehartiging 

 

Het SOFv het heeft als koepelvereniging al jaren een zetel in de Universiteitsraad 

(USR). De politiek commissaris zal ook vanuit het SOFv in de USR plaatsnemen om de 

belangen van de studieverenigingen te behartigen. Het USR jaar bestaat uit 8 cycli 

waarin elke cyclus bepaalde stukken die vooraf bepaald zijn worden besproken. De 

verschillende stukken worden onderverdeeld in vaste commissies van de 

Gezamenlijke vergadering (GV). De gezamenlijke vergadering zelf bestaat uit de 

USR, de Ondernemingsraad (OR) en het College van Bestuur (CvB). Hierdoor zitten 

naast USR leden ook OR leden in de verschillende commissies van de GV. De 

commissies waarin de stukken worden besproken zijn Onderwijs, Onderzoek en 

Maatschappelijke dienstverlening (OOM), Personeel, studenten en Campus (PSC), 

Veiligheid, Gezondheid, Welzijn en Milieu (VGWM), Financiën, Investeringen en 

Nieuwbouw (FIN) en ICT. Daarnaast is in samenwerking met Student Life ook de 

toetsingscommissie waarin de USR zich kan inzetten. De politiek commissaris van het 

SOFv zal dit jaar plaatsnemen in OOM-1, FIN en de toetsingscommissie. 

 

Naast de vaste GV commissies heeft de USR ook de mogelijkheid om zelf commissies 

op te zetten. Dit zijn werkgroepen en zullen alleen uit USR leden bestaan. In deze 

werkgroepen kan ook actiever naar bepaalde aspecten gekeken worden 

aangezien hier geen stukken geleverd worden. De werkgroepen zijn hierdoor ook 

een goede manier om de belangen van de lidorganisaties te behartigen. De 

werkgroepen waar de politiek commissaris van het SOFv ingaat zijn: ……………. 

Daarnaast zullen alle andere werkgroepen besproken worden in de interne USR 

vergadering die wekelijks plaats zal vinden waardoor kennis over andere 

onderwerpen ook paraat zal zijn bij de politiek commissaris. 

 

Als laatst kun je als USR lid in een klankbordgroep. In deze klankbordgroepen kan je 

je mening geven over bepaalde aspecten op de universiteit. Je kan hier denken 

aan klankbordgroepen zoals UB, Facilitair bedrijf, etc. De politiek commissaris zal 

plaatsnemen in de oliebollen commissie en career services office. 

 

 

De politiek commissaris van het SOFv vertegenwoordigt haar lidorganisaties in de 

USR. In de USR zullen vele onderwerpen besproken worden en hiervan zijn ook nog 

vele onderwerpen niet bekent. Wel zijn er al een paar verscheidene onderwerpen 

die belangrijk kunnen zijn voor haar lidorganisaties. Voorbeelden hiervan zijn: De 

internationalisering van verschillende studies en de daarbij behorende effecten, de 

verhuizing van verschillende bestuurskamers, de bewegingsvrijheid die haar 

lidorganisaties krijgen binnen het programma van de introductie en ook de regeling 

van de nieuwe privacywet en alles wat hierbij hoort. Daarnaast is de politiek 

commissaris altijd benaderbaar voor bepaalde vragen vanuit de lidorganisaties. 

 

  



4 Begroting en toelichting 

 

Begroting 

Contributie Inkomsten Uitgaven Saldo 

Verenigingen <150 leden  €275,00 € 0,00 € 275,00 

€25 x 11    

Verenigingen 150-500 leden € 666,00 € 0,00 € 666,00 

€37 x 18    

Verenigingen >500 leden € 400,00 € 0,00 € 400,00 

€50 x 8    

Subtotaal € 1.341,00 € 0,00 € 1.341,00 

    

    

Bestuurs- en ledenkosten Inkomsten Uitgaven Saldo 

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

Alv’s en naborrels € 0,00 € 400,00 € -400,00 

Constitutieborrel  € 0,00 € 350,00 € -350,00 

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

Subtotaal € 0,00 € 945,00 € -945,00 

    

Vaste baten/lasten Inkomsten Uitgaven Saldo 

Bankkosten € 0,00 € 130,00 € -130,00 

Conscribo € 0,00 € 95,00 € -95,00 

Kamerhuur € 0,00 € 0,00 € 0,00 

Rente 

 

€ 1,00 

 

€ 0,00 

 

€ 1,00 

 

Subtotaal € 1,00 € 225,00 €-224,00 

    

Overig Inkomsten Uitgaven Saldo 

Informele activiteiten  € 11.000,00 € 11.000,00 € 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 € 11.000,00 € 11.220,00 € -220,00 

    

Reservering Inkomsten Uitgaven Saldo 

Hosting € 0,00 € 12,00 € -12,00 

Subtotaal € 0,00 € 12,00 €-12,00 



TOTAAL € 12.342,00 € 12.402,00 -60,00 

 

Balans 

 

d.d. 1 september 2017 

 

Activa € 2050,70 Passiva € 2050,70 

Lopende rekening €  630,39 Crediteuren € 0,00 

Spaarrekening € 1.254,21 Eigen vermogen € 2038,70 

Emballage  € 0,25 Reservering Hosting              €12,00 

Kas € 165,85   

Debiteuren € 0,00   

 

Toelichting op de begroting 

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

begroting.  

 

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 11 leden in categorie A, 

18 in categorie B en categorie C heeft 8 lidorganisaties. Deze inkomstenpost kan pas 

definitief vast worden gesteld bij de peiling in het najaar. 

 

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. De representatie houdt in kleding 

voor het bestuur, certificaten en bijvoorbeeld kerstkaarten. De kosten voor de r alv’s 

en naborrels met 50 euro. Hiervoor is gekozen omdat het SOFv afgelopen jaar een 

verlies had begroot vanwege de groeiende bankrekening, maar desondanks winst 

heeft gemaakt. Om deze reden is er weer voor gekozen om een verlies te begroten, 

waardoor er meer kosten moeten gemaakt worden. De alv’s en naborrels zijn druk 

bezochte gelegenheden door de leden en daarom is er voor gekozen hier meer 



geld naar toe te doen ten opzichte van vorig jaar.  

 

Vasten baten/lasten 

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

bankkosten, conscribo, kamerhuur en rente. Het boekhoudprogramma Conscribo is 

afgelopen jaar flink in prijs gestegen. De kans dat de prijs nog zal stijgen blijft 

aanwezig en daarom is de post iets ruimer begroot dan wat afgelopen jaar betaald 

is.  De rente is flink gedaald en daarom is de begroting hierop afgenomen. Voor de 

post kamerhuur staat dat hier niet voor betaald wordt. In werkelijkheid is het zo dat er 

wel een kamerhuur is van 2000 euro, maar deze wordt kwijtgescholden.  

 

Reservering 

Dit kopje is nieuw dit jaar. Hiervoor is gekozen om vast te hebben staan dat er elk 

jaar 12 euro gereserveerd wordt voor de hosting. De hosting kost 60 euro per vijf jaar 

en zo wordt er voor gezorgd dat over een paar jaar het SOFv niet opeens een groot 

bedrag moet betalen.  

 

Overig 

Onder de post overig worden alle overige kostenposten geschaard waaronder 

informele activiteiten, kantoorbenodigdheden, onvoorziene kosten en geschenken. 

De post informele activiteiten is op basis van de kosten van afgelopen jaar. Deze 

post is groot omdat bijvoorbeeld het gala hierbij in zit. De overige posten zijn 

onveranderd. De post onvoorziene kosten wordt berekend door middel van de 

inkomsten minus de informele activiteiten en daar vijf procent van.  

 

 

  



5 Nawoord 

Wij hopen, als XXVIIe bestuur van het SOFv, door middel van dit beleidsplan een 

helder beeld te hebben geschetst van de manier waarop wij het komende 

bestuursjaar invulling zullen geven.  Wij zullen we het werk van voorgaande besturen 

voortzetten en daarop enigszins gaan uitbouwen. Hiervoor willen wij het XXVIe en de 

voorgaande besturen bedanken. Het SOFv staat altijd open voor op- en/of 

aanmerkingen. Verder willen wij benadrukken dat lidorganisaties altijd bij ons terecht 

kunnen met vragen, problemen of opmerkingen. 

  

Tot slot willen wij nog kwijt heel veel zin in komend jaar te hebben. We hopen dan 

ook op een succesvol jaar met de lidorganisaties waarin veel nieuwe contacten en 

kennis opgedaan kan worden, maar waar bovenal mooie herinneringen gevormd 

zullen worden. 

  

Met vriendelijke groet, 

  

Gaby van Loon                Voorzitter 

Gilles Bierling                  Secretaris 

Maaike Horsselenberg   Penningmeester 

Jesse Claessen                 Politiek Commissaris 

 


