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Voorwoord
Geachte lidverenigingen,

Voor jullie ligt het definitieve jaarverslag zoals gepresenteerd door het XXXe bestuur
van het Samenwerkingsoverleg Faculteitsverenigingen. Dit jaarverslag bestaat uit
een reflectie van hoe het het SOFv in het jaar 2020-2021 is vergaan en bevat ook
enkele adviezen aan het XXXIe bestuur van het SOFv. Het jaarverslag is zoveel
mogelijk geschreven vanuit het oogpunt van de vereniging.
Wij willen jullie graag bedanken voor jullie nuttige input, jullie kritiek en natuurlijk jullie
aanwezigheid. Wij hebben, ondanks alles, van het afgelopen jaar genoten, wat
zeker niet in de laatste plaats kwam door jullie, bestuurders. Fysieke evenementen
zoals de bierwandeling of de SOFv-barbecue zorgden ervoor dat wij met veel meer
energie achter onze laptops klaar zaten voor de zoveelste Zoommeeting van het
jaar.
Aan Mathilde, Rense, Elsze en Matthijs rest ons niets meer dan hun veel succes te
wensen in wat waarschijnlijk wederom een vreemd jaar zal worden. Desondanks zijn
we er al heel erg lang van overtuigd dat zij daar, als het topteam dat zij nu al lijken
te zijn, zonder problemen in gaan slagen.

Met vriendelijke groet,

Eline Leeneman Voorzitter

Julian van Haeren Secretaris

Gwendolyn Hermans Penningmeester

Aline Boels Politiek Commissaris

Bestuur Samenwerkingsoverleg Faculteitsverenigingen 2020-2021
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1.0 Algemeen

1.1 Alv’s

De Algemene Ledenvergaderingen (alv’s) vonden zoals gepland circa elke zes
weken plaats. De alv’s werden net als voorgaande jaren op verschillende dagen in
de week gehouden zodat lidverenigingen met wekelijkse activiteiten op een vaste
dag de alv’s zoveel mogelijk kunnen bijwonen. Het bestuur had in zijn beleidsplan de
intentie om de alv’s fysiek plaats te laten vinden. Kort na de eerste alv van het
collegejaar werd duidelijk dat een fysieke alv er door de steeds strengere
maatregelen rondom COVID-19 niet in zou zitten. De alv’s werden daarom via Zoom
gehouden waarbij de link slechts onder lidverenigingen verspreid werd om
ongewenste gasten tegen te gaan.

Tijdens de alv’s is er meermaals gebruikt gemaakt van een stemfunctie.
Tijdens de wissel-alv was dit via het pollprogramma van Zoom, wat niet zo soepel
verliep. Dat heeft het bestuur doen besluiten om tijdens de verdere stemmingen
gebruik te maken van Polys. Het enige nadeel van het programma is dat
verenigingen die zich niet hadden aangemeld voor de alv geen code toegestuurd
kregen en daardoor niet konden stemmen. Wanneer verenigingen door een andere
vereniging gemachtigd werden, kregen zij twee codes doorgestuurd.

Het SOFv-bestuur probeerde om elke alv een interessant discussiethema te
presenteren om zijn lidverenigingen onderling in gesprek te laten gaan of om te
proberen hun tips te geven over een bepaald onderwerp. Zo zijn er themadiscussies
gehouden over het organiseren van online activiteiten, buitenlandse reizen,
sponsoring en bestuurswerving. In een poging om de participatie te verbeteren
werd vaak gebruik gemaakt van Mentimeters. Het SOFv-bestuur was blij met de
input die het via deze Mentimeters kreeg en had het idee dat het op die manier
meer verenigingen bij de discussies heeft betrokken.

Dit jaar heeft het SOFv bestuur weinig ruimte in de agenda vrijgemaakt voor
gastsprekers. Hiertoe is besloten omdat dit de online alv’s nog langer zou maken,
wat de spanningsboog van de aanwezige bestuurders niet ten goede zou komen.
Wanneer de alv’s weer fysiek plaatsvinden, zou het XXXe bestuur zijn opvolgers zeker
aanraden om naar de optie te kijken om weer sprekers uit te nodigen, mits deze een
meerwaarde vormen voor de discussie.

1.2  Kamerbezoeken

Net als de afgelopen jaren vonden  in het eerste half jaar kamerbezoeken plaats.
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Het SOFv-bestuur vond het prettig om te zien dat veel verenigingen op deze
uitnodiging zijn ingegaan. Tijdens deze kamerbezoeken waren telkens twee
SOFv-bestuurders aanwezig, een notulist en een spreker, het bestuur vond deze
verdeling erg prettig en zou dit voor komende jaren ook aanraden.

De informatie die opgedaan is tijdens deze bezoeken werd veelal gebruikt als
onderwerpen voor een themadiscussie of -avond. Zo is tijdens alv’s onder andere
gesproken over het organiseren van online activiteiten en de vragen rondom
buitenlandse reizen. Het SOFv-bestuur had aan het begin van het jaar de intentie
om de eerste kamerbezoeken in te plannen in oktober. Het bestuur heeft zich aan
deze intentie gehouden en de resultaten van de eerste ronde kamerbezoeken
konden worden gepresenteerd op de alv van 1 december.

In de tweede helft van het jaar heeft het SOFv-bestuur zijn lidverenigingen de
mogelijkheid geboden om nog eens in gesprek te gaan; meerdere verenigingen zijn
op dit aanbod ingegaan. Deze kamerbezoeken waren wat informeler van aard,
maar het bestuur heeft er desalniettemin veel informatie uit kunnen halen.

In verband met de steeds strenger wordende maatregelen heeft het bestuur
ervoor gekozen om ook bij alle twee de rondes de kamerbezoeken online te laten
plaatsvinden in plaats van te overleggen met de individuele verenigingen over hoe
het kamerbezoek plaats zou vinden, omdat het SOFv-bestuur het onverantwoord
achtte om fysieke kamerbezoeken te organiseren.

1.3 Gedragscode

Tijdens de kamerbezoeken ontdekte het bestuur dat weinig verenigingen kennis
hebben genomen van de gedragscode. Het SOFv-bestuur heeft tijdens deze
gesprekken ook zijn best gedaan om de gedragscode meer te verduidelijken.
Daarnaast wijdde Student Life ook veel aandacht aan de thema’s van de
gedragscode tijdens de online Besturen Kick-Off. Tijdens de halfjaarlijkse alv bleek al
dat de gedragscode onder bestuurders nog steeds erg onduidelijk is.

Het XXXe bestuur raadt daarom zijn opvolgers aan om aan het begin van het
jaar, eventueel in samenwerking met Student Life, te kijken naar andere manieren
om de gedragscode onder de aandacht te brengen.
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1.4 Huishoudelijk Reglement

In het beleidsplan gaf het SOFv-bestuur aan de HR-wijzigingen die het XXIXe bestuur
voornemens was voor te stellen, maar door COVID-19 niet kon uitvoeren, alsnog
door te willen voeren. Deze wijzigingen hebben plaatsgevonden tijdens de
halfjaarlijkse alv.

1.5 Welzijnssubsidie
De Radboud universiteit ontvangt NPO-gelden en StudentLife heeft besloten dat het
SOFv een gedeelte hiervan mag uitkeren. Hierom is een nieuwe subsidie geschreven
door het bestuur in samenwerking met het XXXIe kandidaatsbestuur. De nieuwe
subsidie zal uitgekeerd worden aan lidverenigingen voor welzijnsactiviteiten.

2.0 COVID-19

2.1 Algemeen

Helaas heeft COVID-19 het hele jaar een grote rol gespeeld in de Nijmeegse
bestuurswereld. Weinig verenigingen hebben fysieke activiteiten kunnen organiseren
of fysiek kunnen vergaderen. Pas tegen de zomer leek er licht aan het einde van de
tunnel te komen en de introductie kon gelukkig een beetje zoals vanouds
plaatsvinden.

Aan het begin van het jaar vernam het bestuur dat een aantal
lidverenigingen van het SOFv behoefte had een extra sturing en hulp bij het
opstellen van een COVID-19-protocol. Hierom heeft het bestuur een document
opgesteld dat als richtlijn diende voor eventuele eigen COVID-19-protocollen.
Hierover heeft het bestuur positieve reacties ontvangen. Tevens heeft het SOFv
lidverenigingen ondersteund bij de aanvraag van een Zoomlicentie, waardoor
verenigingen een online vergaderingen en activiteiten in dezelfde Zoomsessie
konden houden.

Hoewel het bestuur het hele jaar zijn best heeft gedaan om verenigingen
zoveel mogelijk te ondersteunen bleek dit lastig doordat de maatregelen telkens
intensiveerden en later weer verlicht werden. Opgestelde documenten en richtlijnen
waren daardoor vaak na een aantal weken al niet meer van toepassing.

2.2 Adviezen COVID-19 maatregelen

Gedurende het jaar waren er per faculteit verschillen tussen de regels rondom
COVID-19. Vanaf december is de Politiek Commissaris, samen met verschillende
bestuurders van lidverenigingen en beleidsmedewerkers van de universiteit aan de
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slag gegaan om de COVID-19-routekaart van de overheid te vertalen naar
mogelijkheden voor studieverenigingen op de universiteit. Bij nieuwe maatregelen
vanuit de overheid is de Politiek Commissaris elke keer opnieuw het gesprek
aangegaan om meer duidelijkheid te kunnen bieden aan studieverenigingen en
verschillen tussen faculteiten te verkleinen. Deze adviezen werden goed ontvangen
en erg gewaardeerd door de lidverenigingen.

2.3 Constitutieborrels

Het bestuur heeft geprobeerd de verenigingen zo goed mogelijk te helpen bij de
organisatie van hun CoBo. Hierom heeft het bestuur in het begin van het collegejaar
2020-2021 een CoBo-reglement opgesteld dat ‘regels’ en richtlijnen bevatte die
verenigingen konden helpen. Er hebben dit jaar weinig fysieke CoBo’s
plaatsgevonden, maar de richtlijnen zijn nog steeds te gebruiken voor aankomende
CoBo’s. Het SOFv-bestuur heeft zelf op 7 september als vervanging van zijn
constitutieborrel een afsluitende borrel georganiseerd in Café Groots. Het bestuur is
erg blij met de hoge opkomst bij deze borrel.

2.4 Locatiekalender

De locatiekalender, waarin verenigingen aan konden geven wanneer ze op welke
openbare gelegenheid in Nijmegen een activiteit zouden organiseren, is dit jaar
goed bevallen. Het bestuur merkte dat een aantal verenigingen actief gebruik
maakte van de kalender, die tevens in de introductie van 2021 een goede manier
was voor introductie commissies en verenigingen om te communiceren welke
plekken in Nijmegen reeds ingenomen waren. Dat de kalender goed beviel blijkt
ook uit een aantal verzoeken dat het bestuur heeft ontvangen om de
locatiekalender te verlengen en eventueel anders in te delen. Het bestuur heeft het
XXXIe bestuur aangeraden om de kalender te blijven gebruiken zolang de
pandemie aanhoudt.

2.5 Alv’s

In verband de situatie rondom COVID-19 zijn er geen fysieke alv’s georganiseerd.
Het bestuur was redelijk positief over de gang van zaken bij de online alv’s. Echter
zullen er altijd problemen blijven rondom online alv’s, denk hierbij aan slechte
wifi-verbindingen of moeilijke verstaanbaarheid van sprekers, deze zijn moeilijk op te
lossen. Het bestuur hoopt dan ook dat het komende collegejaar de alv’s weer snel
in fysieke vorm kunnen plaatsvinden.
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2.6 Cursussen

De InDesign- en Photoshopcursussen vonden plaats in het Huygensgebouw.
Deelnemers waren verplicht een mondkapje te dragen wanneer zij niet achter de
computer zaten om het risico op een besmetting te verminderen, destijds geen
verplichte maar wel een sterk aanbevolen maatregel. Helaas kon de BHV-cursus tot
driemaal toe niet georganiseerd worden in verband met de steeds veranderende
situatie.

2.7 Overige activiteiten

Het SOFv heeft dit jaar nog enkele fysieke informele activiteiten georganiseerd. Deze
verliepen over het algemeen goed, maar kenden meermaals een vervelende
nasleep. Na de kennismakingsactiviteit werd bekend dat enkele aanwezigen een
café hadden bezocht dat tijdens de activiteit gesloten werd nadat meerdere
COVID-19-besmettingen naar deze plek te herleiden waren. Naar aanleiding van
deze activiteit heeft het SOFv-bestuur gekeken naar hoe een dergelijke nasleep een
volgende keer beter aangepakt kon worden.

De evaluatie van de kennismakingsactiviteit kon na de SOFv-barbecue
helaas gebruikt worden. De dag na de barbecue werden bij het SOFv bestuur
meldingen gedaan over positieve zelftesten. Het bestuur heeft zodra deze berichten
binnenkwamen direct de aanwezige bestuurders gemaild met het verzoek om zich
te testen en in preventieve quarantaine te gaan. Het SOFv bestuur betreurt de
nasleep van de barbecue, maar denkt dat er, met de toen geldende regels
omtrent Testen voor Toegang in het achterhoofd, niets meer gedaan had kunnen
worden om deze besmettingen te voorkomen. Alle aanwezigen op de barbecue
waren in bezit van een geldige QR-code en deze werden door middel van een
identificatiecontrole gecheckt.

Naast de reguliere activiteiten van het SOFv organiseerde het, ditmaal in
samenwerking met de andere universitaire koepelverenigingen en de gemeente
Nijmegen, activiteiten die het welzijn onder studenten moesten verbeteren. De
aanleiding hiervan was een gesprek tussen de voorzitters van de
koepelverenigingen en burgemeester Bruls over de maatregelen omtrent COVID-19.
De eerste activiteit, een online bingo met de burgemeester, heeft op 26 januari
plaatsgevonden. De bingo is live opgenomen in theater C met meerdere camera’s
om de professionaliteit te waarborgen. Door de ingevoerde avondklok werd de
activiteit anderhalf uur vervroegd, maar dat heeft de opkomst nauwelijks geslecht.
Het bestuur heeft tevens geprobeerd om in samenwerking met de gemeente en
andere koepels een lentefestival te organiseren, maar de ideeën hiervoor bleken
telkens niet uitvoerbaar, vaak door COVID-19, en de ambitie moest telkens naar
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beneden bijgesteld worden. Uiteindelijk heeft het lentefestival niet plaats kunnen
vinden.
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3.0 Betrekken van internationale studenten
In het beleidsplan en halfjaarlijks verslag is uiteengezet dat het bestuur heeft
gekozen om het SOFv toegankelijker te maken voor internationale bestuursleden,
zonder daarbij een te grote stap te zetten. Tijdens de kamerbezoeken is
geïnventariseerd waar de behoeftes van de lidverenigingen zaten en welke
meningen zij over de kwestie hadden. Zowel de behoeftes als de meningen liepen
sterk uiteen waardoor het bestuur het ingezette beleid heeft voortgezet. Het bestuur
heeft tevens de RvA om advies gevraagd. Dit leverde enkele nieuwe inzichten op,
maar leidde niet tot een definitieve aanpak. In het onderstaande is uitgewerkt wat
de ervaringen van het bestuur zijn met de verschillende aspecten van
internationalisering.

3.1 E-mail en beleidsstukken

Alle formele mailtjes van het bestuur zijn dit jaar in twee talen aan de
lidverenigingen gestuurd. Slechts bij informele e-mails als bij mailtjes die specifiek
aan verenigingen of mensen waarvan bekend was dat zij de Nederlandse taal
beheersten, werd louter het Nederlands gehanteerd.
Alle officiële beleidsdocumenten zijn dit jaar zowel in het Nederlands als in het
Engels aangeboden. De politieke updates, het beleidsplan, halfjaarlijks verslag en
nu het jaarverslag zijn vanaf het begin tweetalig. Bij de kamerbezoeken kreeg het
bestuur de tip dat sommige verenigingen het wenselijk vonden om de agenda van
de alv in het Engels te ontvangen. Het bestuur heeft deze tip ter harte genomen en
in de praktijk gebracht. Slechts de notulen zijn dit jaar slechts in het Nederlands
geweest, omdat dit immers de voertaal van de alv was, als ook vanwege de grote
hoeveelheid werk die de vertaling zou opleveren.

3.2 Website

Het bestuur heeft de vertaling van de website niet kunnen verwezenlijken zoals het
in eerste instantie had gehoopt. Het bleek niet mogelijk om middels een Britse vlag
van taal te wisselen op de website. In plaats daarvan is aan de website een kopje
English toegevoegd, waarin relevante pagina’s van de website zijn vertaald en
stukken en reglementen nu ook in het Engels beschikbaar gesteld worden. De
vertalingen van de reglementen zijn gecontroleerd door een medewerker van het
toenmalige Student Life, en de vertalingen van de pagina’s zijn door een Britse
studentbestuurder gecontroleerd en gereviseerd.
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3.3 Alv’s
Het grootste punt van de internationaliseringsdiscussie is de voertaal van de alv.
Voorstanders van een Nederlandse alv hanteren als argument dat het gros van de
studentbestuurders nog Nederlands is en het Engels ten koste zou gaan van de
kwaliteit van de discussies. Tegenstanders halen daarentegen aan dat iedereen het
recht heeft om een alv te kunnen volgen en hieraan deel te nemen. Het bestuur
heeft ervoor gekozen om de alv’s in het Nederlands te houden, om niet meteen te
grote stappen te zetten in de discussie maar ook omdat er nog te weinig
bestuursleden waren die een alv zouden bijwonen, mits deze in het Engels
gehouden zou worden. De alv’s zijn dit jaar prima bevallen en in de regel goed
verlopen. Qua voorbereiding en uitwerking van de alv bleek de Nederlandse taal
ook het makkelijkst werkbaar voor het bestuur.

Eenmaal is het voorgekomen dat een lid een Engelse vraag stelde op de alv,
die ook in het Engels door het bestuur is beantwoord.

3.4 Activiteiten

Alle activiteiten die het afgelopen jaar in zowel het Nederlands als het Engels
georganiseerd konden worden, zijn in beide talen georganiseerd. De Photoshop- en
InDesign-cursussen waren tweetalig en dat werkte prima in de huidige vorm, waarbij
de cursusgever zowel een Nederlandse als een Engelstalige handleiding aanbood,
aan de hand waarvan iedere deelnemer in eigen tempo kon oefenen met de
programma’s. De BHV-cursus heeft uiteindelijk nooit plaatsgevonden. Het bestuur
heeft er zoveel mogelijk naar gestreefd een cursus te organiseren die ook in het
Engels was, wat sterk afhankelijk bleek te zijn van de beschikbaarheid van een
BHV’er die Engels kon.

Alle informele activiteiten vonden plaats onder het devies dat de voertaal
Nederlands is, tenzij er een international aanwezig is. Bij de kennismakingsactiviteit
heeft het bestuur dit toegepast en merkte ook dat dit in groepen, hoewel soms wat
moeizaam, werd toegepast. De pubquiz was in beide talen voorbereid, maar in het
Nederlands gehouden omdat er geen internationals aanwezig waren.

Na het voeren van gesprekken met internationale bestuursleden heeft het
bestuur besloten een laagdrempelige cocktailavond te organiseren voor de
internationale bestuursleden. Het idee werd ontvangen met positieve feedback en
de aanwezige waren ook positief. Het bestuur heeft het XXXIe kandidaatsbestuur
aangeraden om ook een activiteit te organiseren voor internationale bestuursleden

3.5 Gesprekken met internationale bestuursleden

Op aanraden van een koepelvereniging in Tilburg, die bijna volledig
geïnternationaliseerd is, is besloten om in gesprek te gaan met de internationale
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bestuursleden van de lidverenigingen en het beleid te evalueren. De uitnodiging
werd door ongeveer de helft van de internationale bestuursleden aangenomen.

Tijdens deze gesprekken merkte het bestuur enerzijds dat een aantal mensen
het een goede zaak vond dat er steeds meer ruimte kwam voor
niet-Nederlandssprekenden, maar ook dat de bestuursleden vaak helemaal geen
behoefte hadden om betrokken te zijn bij het SOFv, simpelweg omdat het SOFv
geen onderdeel is van hun bestuurstaken.

3.6 Toekomstvisie

In het beleidsplan is het voornemen opgenomen om een meerjarenvisie
aangaande de internationaliseringsdiscussie op te stellen. Omdat de samenstelling
van de studentbestuurders erg heterogeen is en ieder jaar verandert, denkt het
bestuur dat het niet wenselijk is om een strakke route van internationalisering uiteen
te zetten. Het bestuur raadt toekomstige bestuurders van het SOFv aan om goed te
kijken waar de behoeftes van de lidverenigingen en hun bestuurders liggen en voor
welke plannen het meeste draagvlak is. Daarnaast raadt het bestuur aan om een
goede afweging te maken tussen de noodzaak van de plannen en de hoeveelheid
werk die deze het bestuur op zouden leveren.

4.0 Het verbeteren van samenwerkingen

4.1 Facultaire koepeloverleggen

Hoewel het SOFv-bestuur als doel stelde om minstens vier koepeloverleggen te
organiseren, hebben er slechts twee koepeloverleggen plaatsgevonden. Dit komt
omdat er vanuit de koepelverenigingen weinig animo was om meer samen te
komen. Er was, naast de COVID-19 situatie, immers niet veel te bespreken.
Desondanks hebben de koepelverenigingen wel aangegeven dat ze het prettig
vonden dat er ruimte en mogelijkheid was voor facultaire koepeloverleggen. Het
XXXe bestuur wil haar opvolgers aanraden om geen vast aantal koepeloverleggen
te kiezen, maar goed contact te houden met de koepels om zo te kijken wat hun
wensen zijn.

4.2 Samenwerkingen tussen verenigingen

Dit jaar is de stimuleringssubsidie officieel geworden. Verenigingen kunnen bij het
SOFv een aanvraag indienen als ze samen met een andere Nijmeegse vereniging
een formele activiteit organiseren. In het jaar 2020-2021 zijn er geen aanvragen
ontvangen. Tijdens de kamerbezoeken werd positief gereageerd op deze nieuwe
subsidie, maar werd aangegeven dat er nog weinig animo is om gebruik te maken
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van de subsidie, omdat er qua formele activiteiten weinig werd samengewerkt met
andere verenigingen of, omdat deze activiteiten online plaatsvinden en hier minder
kosten aan verbonden waren, vanwege COVID-19.

Het bestuur attendeert de nieuwe besturen van lidverenigingen er graag op
dat deze subsidie bestaat en dat deze ook voor online formele activiteiten subsidie
aangevraagd kan worden, bijvoorbeeld voor het inhuren van een wat duurdere
spreker.

5.0 USR en belangenbehartiging
Ook in de Universitaire Studentenraad (USR) was COVID-19 een thema dat dit jaar
regelmatig terugkwam in onderwerpen als Proctorio, studentenwelzijn en werkdruk.
Daarnaast heeft de Politiek Commissaris in goede samenwerking met de andere
raadsleden aan verschillende onderwerpen gewerkt om de studieverenigingen
goed te vertegenwoordigen.

5.1 Aandachtspunten afgelopen jaar

5.1.1 Actieve student

In 2019-2020 hebben verschillende USR-leden gewerkt aan het
Studenten-Participatie-en-Activatieplan. Dit was een plan om landelijk meer
aandacht te vragen voor het actieve studentenleven. Dit jaar heeft de Politiek
Commissaris samen met andere raadsleden het plan herschreven naar een plan
dat zich specifiek op de Radboud Universiteit richtte. Dit plan is voorgelegd aan
Student Life en het communicatieteam van de universiteit, die ermee aan de slag
zijn gegaan. Dit heeft o.a. al geresulteerd in betere voorlichtingsrondes over het
actieve studentenleven in Nijmegen tijdens de open dagen en een nieuwe video
om de verschillende verenigingen te promoten. Komend jaar zal het plan verder
uitgevoerd worden, waarbij de focus aan het begin ligt op het zichtbaarheid.

Naast de zichtbaarheid is het belangrijk dat de actieve studenten van de
Radboud Universiteit ook gewaardeerd worden. Daarom is er dit jaar op het verzoek
van de Politiek Commissaris door Student Life een kleine blijk van waardering
gestuurd naar alle studentbestuurders die zich tijdens COVID-19 hebben ingezet
voor hun vereniging.

Ook bestuursmaanden worden als belangrijk ervaren voor de waardering van
de inzet van studentbestuurders. Daarom is de Politiek Commissaris dit jaar nauw
betrokken geweest bij het toetsingsproces, waarna dit ook met de
toetsingscommissie geëvalueerd is. Komend jaar zullen er al kleine wijzigingen
doorgevoerd worden en zal er ook opnieuw gekeken worden naar de hoogte van
bestuursmaanden, iets wat dit jaar jammer genoeg niet gelukt is.
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5.1.2 Verantwoordelijkheden faculteiten

In het begin van het bestuursjaar heeft de Politiek Commissaris tijdens de
kamerbezoeken gepeild waar de verschillen tussen faculteiten liggen en waar er
verbeterpunten waren. Daaruit bleek dat vooral rondom de communicatie over
COVID-19 en de mogelijkheden op de faculteiten veel verschillen waren.

De Politiek Commissaris heeft een werkgroep opgezet met verschillende
studentbestuurders om dit probleem aan te pakken, waarbij zij met
beleidsmedewerkers in gesprek ging over wat er mogelijk was. Daaruit is een
coronaroutekaart ontstaan, die gebaseerd was op de landelijke coronaroutekaart,
maar dan specifiek voor studieverenigingen. Deze routekaart werd gedurende het
jaar gebruikt als basis voor de nieuwe adviezen die de Politiek Commissaris samen
met beleidsmedewerkers opstelde als er wijzigingen waren in het landelijke
coronabeleid. Deze adviezen werden over het algemeen positief ontvangen en
gaven meer duidelijkheid aan de verenigingen en faculteiten.

5.1.3 Introductie

De Politiek Commissaris heeft dit jaar goed contact gehouden met de universitaire
introductiecoördinator, zodat problemen die vanuit verenigingen naar voren
kwamen bij haar aangestipt konden worden. Het was erg fijn om die directe lijn te
hebben, maar het bleek ook soms juist onduidelijkheid op te leveren, omdat de
informatie vanuit de Politiek Commissaris naar de verenigingen ging, maar daardoor
de introductiecommissies soms juist informatie miste. Mocht een Politiek Commissaris
in de toekomst weer een vergelijkbare rol op zich willen nemen, dan is dit een punt
waar zeker op gelet moet worden.

Daarnaast was er vanuit verenigingen de wens om ook introductieactiviteiten
te organiseren voor tweedejaars studenten. De Politiek Commissaris heeft in overleg
met de introductiecoördinator hiervoor een datum geprikt, zodat er op die dag
vanuit de universiteit geen andere activiteiten georganiseerd zouden worden.
Verschillende verenigingen hebben van die dag gebruik gemaakt. Wel bleek dat
de verenigingen hierbij een wat meer coördinerende rol van de Politiek Commissaris
voor die dag gewaardeerd zouden hebben. Die rol was lastig te vervullen, omdat
de input via mail vanuit verenigingen niet altijd volledig was, dus toen de Politiek
Commissaris wilde kijken naar de mogelijkheden om de dag universitair breed te
promoten, had zij hier niet genoeg een overzicht voor. Hierbij had een extra alv
kunnen helpen.

5.1.4 Bestuursmaanden instellingscollegegeld

Komend jaar zullen er verschillende studenten van buiten de Europese Economische
Ruimte (EER) een bestuurs- en/of medezeggenschapsfunctie invullen. Deze
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studenten betalen het instellingscollegegeld, wat een stuk hoger ligt dan het
wettelijk collegegeld dat de meeste studenten van binnen de EER betalen. Door het
hogere collegegeld ligt het bedrag van de bestuursmaanden die die studenten
ontvangen relatief erg laag en is het dus onvoldoende een tegemoetkoming voor
opgelopen studievertraging. Daarom heeft de Politiek Commissaris een notitie
geschreven, waarin zij de universiteit oproept om de mogelijkheden te onderzoeken
om die studenten meer geld per bestuursmaand te geven.

5.1.5 Vacatureplatform

De universiteit heeft tijdens afgelopen jaar een vacatureplatform voor Radboud
studenten gelanceerd: Career Central. Verschillende verenigingen hadden hier
zorgen over, omdat dat platform het verdienmodel van die verenigingen in de weg
zit. De Politiek Commissaris heeft de verenigingen in contact gebracht met de
career officer die verantwoordelijk is voor het platform, zodat zij samen kunnen
zoeken naar een goede manier van samenwerken, in plaats van elkaar
tegenwerken. Naast twee informatiesessies, is er ook een focusgroep opgezet die
vlak voor de zomervakantie samen is gekomen en wellicht na de vakantie
nogmaals samen zal komen.

5.1.5 Positie van de koepels in de USR

De Politiek Commissaris heeft dit jaar erg fijn samengewerkt met beide partijen en
de verschillende Politiek Commissarissen die plaatsnamen in de USR. Vanuit een van
de partijen was er de wens om opnieuw te kijken naar de rol van Politiek
Commissarissen in de USR aangezien het USR-FSR-reglement dit jaar vernieuwd zou
worden. Hiervoor zijn er vele gesprekken geweest tussen de raadsleden, waaruit
bleek dat voor nu de fijnste manier van samenwerken was met de Politiek
Commissarissen in de USR. Wel kwam eruit dat kleine wijzigingen in het reglement
wenselijk waren, waaronder dat de koepels niet zelf kunnen stemmen over het nut
van hen in de USR. Hierbij is wel gezorgd dat niet alle koepels zomaar de USR uit
gestemd kunnen worden. Alle raadsleden waren tevreden over het uiteindelijke
resultaat van de gesprekken, maar jammer genoeg is het nog niet gelukt over het
nieuwe reglement te stemmen tijdens de Gezamenlijke Vergadering met de
Ondernemingsraad en het College van Bestuur. Dit zal dus hopelijk komend jaar
gebeuren.

5.2 Input verenigingen

Tijdens de kamerbezoeken is, net als vorige jaren, input gevraagd vanuit de
verenigingen voor de USR. Voor specifieke vragen, bijvoorbeeld omtrent de
communicatie vanuit de faculteit, is dit een fijne manier om input te krijgen, omdat
de antwoorden veelal uitgebreider zijn dan tijdens een alv en het makkelijker is om
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de antwoorden van verschillende faculteiten te vergelijken. Daarnaast wordt het
gebruik van Mentimeters tijdens de alv ook als zeer nuttig ervaren door de Politiek
Commissaris, bijvoorbeeld als er gepeild moet worden wat verenigingen ergens over
denken. Als op korte termijn input nodig is, wordt dit soms via de mail gevraagd. Dit
blijkt een stuk minder effectief. Over het algemeen was de Politiek Commissaris erg
blij met de hoeveelheid input die zij van verenigingen kreeg en wil zij de
verenigingen hiervoor ook bedanken, aangezien dat de rol een stuk makkelijker
maakt.

6.0 Lustrum
De lustrumcommissie, bestaande uit oud-bestuurders en meerdere leden van het
SOFv-bestuur, heeft gedurende het jaar nagedacht over zowel informele als formele
activiteiten die voor de Nijmeegse bestuurders georganiseerd konden worden. Pas
tegen het einde van het bestuursjaar bleek het mogelijk dat een van de ideeën in
de praktijk gebracht kon worden. De commissie organiseerde een
lustrumbierwandeling, waarbij de deelnemers gedurende een wandeling spelletjes
en opdrachten moesten doen, onder het genot van een aantal speciaalbiertjes. De
opkomst was hoog en de deelnemers vonden de activiteit geslaagd. Het enige
minpunt was dat de afstanden tussen de opdrachtlocaties als te groot bevonden
werd.
Op verzoek van het XXXIe bestuur blijft de lustrumcommissie nog een jaar bestaan in
de hoop dat volgend jaar nog wat extra invulling aan het lustrum gegeven kan
worden.
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7.0 Financiële verslaggeving

Contributie Inkomsten Uitgaven Saldo Begroot

Verenigingen <150 leden
(€22,50 x 8)
Categorie A

€270,00 €90,00 €180,00 €180,00

Verenigingen 150-500 leden
(€34,50 x 15)
Categorie B

€655,50 €172,50 €483,00 €517,50

Verenigingen >500 leden
(€47,50 x 15)
Categorie C

€807,50 €95,00 €712,50 €712,50

Koepelverenigingen
(€15,00 x 3)
Categorie D

€60,00 €15,00 €45,00 €45,00

Subtotaal €1.793,00 €372,50 €1.420,5
0

€1.455,00

SamenwerkingsOverleg Faculteitsverenigingen
Pagina 18 van 25



Samenwerkingsoverleg
Faculteitsverenigingen

Heyendaalseweg 141, N-1.280, 6525AJ
Nijmegen

info@sofv.nl     www.sofv.nl

Bestuurs- en ledenkosten Inkomsten Uitgaven Saldo Begroot

Administratiekosten €1,00 €5,00 -€4,00 -€15,00

Alv’s en naborrels €0,00 €250,00 -€250,00 -€250,00

Constitutieborrel €0,00 €125,00 -€125,00 -€350,00

Representatie €0,00 €200,00 -€200,00 -€200,00

Subtotaal €1,00 €580,00 -€579,00 -€815,00

Vaste baten/lasten Inkomsten Uitgaven Saldo Begroot

Bankkosten €0,00 €119,37 -€119,37 -€120,00

Conscribo €0,00 €101,13 -€101,13 -€101,13

Rente €0,13 €0,00 €0,13 €0,12

Hosting €48,00 €58,08 -€10,08 -€12,00

Subtotaal €48,13 €278,58 -€231,01 -€233,01
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Overig Inkomsten Uitgaven Saldo Begroot

Informele activiteiten €10.241,50 €10.241,50 €0,00 €0,00

Formele activiteiten €160,00 €160,00 €0,00 €0,00

Lustrum €32,00 €332,00 -€300,00 -€300,00

Kantoorbenodigdheden €0,00 €54,31 -€54,31 -€50,00

Onvoorziene kosten €0,00 €0,00 €0,00 -€80,00

Geschenken €0,00 €41,72 -€41,72 -€70,00

Subtotaal €10.433,50 €10.829,53 -€396,03 -€490,00

Groepsreissubsidies Inkomsten Uitgaven Saldo

Groepsreissubsidies €0,00 €0,00 €0,00

Totaal Inkomsten Uitgaven Saldo

€12.275,63 €12.060,61 €215,02
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Rekening 01-09-2020 31-08-2021 Rekening 01-09-2020 31-08-2021
Spaarrekenin
g

€1254,72 €1254,85 Eigen vermogen €2.653,94 €2.868,96

Bankrekening €21.593,42 €32.337,55 Reserveringen €278,00 €8.028,56

Emballage €0,00 €0,00 Reservering Hosting €48,00 €9,68

Kas €133,55 €49,05 Reservering
Groepreissubsidie

€20.251,75 €20.251,75

Debiteuren €250,00 €17,50 Reservering
Stimuleringssubsidie

€0,00 €2.500,00

Totaal €23.231,69 €33.658,95 Totaal €23.231,69 €33.658,95
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7.1 Toelichting financieel jaarverslag

Ter verduidelijking van het financieel jaarverslag wordt hier een korte toelichting gegeven. Per post
op de resultatenrekening worden de veranderingen ten opzichte van de begroting of mogelijke
onduidelijkheden uitgelegd.

7.2 Contributie

De contributie van dit jaar is €34,50 lager uitgevallen dan begroot. Er was een probleem met de
incassering van een van de leden. De achterliggende reden is nog onbekend en kan door een
technische storing voor nu ook nog niet verder onderzocht worden. De penningmeester heeft dit
doorgegeven aan haar opvolger en hopelijk zal dit snel duidelijk worden.

7.3 Bestuurs- en ledenkosten

Administratiekosten
Op deze post is €1,- minder uitgegeven dan begroot.

Alv’s en naborrels
Op deze post is evenveel uitgegeven als begroot. Vanwege COVID-19 hebben geen alv’s en
naborrels fysiek kunnen plaatsvinden dit jaar. Hierdoor zou in eerste instantie geld overblijven. Het
SOFV-bestuur heeft ervoor gekozen hiervan bier te halen voor de barbecue als bedankje voor de
inzet van de besturen in dit uitzonderlijke bestuursjaar. Het bier wat hiervan is overgebleven zal mee
worden genomen naar de naborrels van volgend jaar indien deze weer fysiek zullen plaatsvinden.

Constitutieborrel
Er zijn geen kosten gemaakt in dit boekjaar voor een constitutieborrel. Aangezien het bestuur wel
een dechargeborrel heeft georganiseerd in september is €125,- gereserveerd. Deze reservering is
na het boekjaar uitgegeven tijdens de dechargeborrel.

Representatie
De representatiekosten omvatten slechts de uitgekeerde tegemoetkoming voor de bestuurskleding
en is volledig uitgekeerd.

7.4 Vasten baten/lasten

Bankkosten
Op deze post is €0,63 minder uitgegeven dan begroot.
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Conscribo
Op deze post is precies uitgegeven wat er is begroot.

Rente
Op deze post is €0,01 meer ontvangen dan begroot. Er wordt daarom ook afgeraden komend jaar
opbrengsten op deze post te begroten, aangezien dit bedrag elk jaar erg klein is.

Hosting

Er is €1,92 minder uitgegeven dan begroot. Dit jaar vond de leging van de reservering voor de
hosting plaats. Echter kwam er €0,40 te kort. Dit is aangevuld en er is een bedrag van €9,68
gereserveerd. Dit is lager dan begroot en is gebaseerd op het nieuwe bedrag van de factuur per
jaar.

7.5 Overig

Informele activiteiten

In deze post is er ongeveer evenveel geld omgegaan als verwacht. Aan het einde van het jaar is er
€7.745,71 gereserveerd voor het gala. Verder is er een reservering gemaakt voor de
kennismakingsactiviteit van het XXXIe kandidaatsbestuur. Dit geld was binnengekomen in het
boekjaar 2020-2021, maar is voor de kennismakingsactiviteit van boekjaar 2021-2022.

Formele activiteiten

In deze post is minder geld omgegaan dan verwacht omdat er maar twee formele activiteiten
hebben plaatsgevonden. Op deze post staat nog een debiteur van €17,50 vanwege een nog te
ontvangen subsidie van StudentLife.

Lustrum

Op deze post is minder geld uitgegeven dan verwacht. Dit komt doordat er maar één activiteit is
georganiseerd in tegenstelling tot de drie die origineel gepland waren. Het overgebleven bedrag
van €137,85 is gereserveerd voor een herhaling van het lustrum in boekjaar 2021-2022.

Kantoorbenodigdheden

Op deze post is €4,31 meer uitgegeven dan begroot. Dit komt doordat er nieuwe stickers gekocht
zijn.

Onvoorziene kosten
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Op deze post is €80,- minder uitgegeven dan begroot. Dit jaar zijn geen onvoorziene kosten op ons
pad gekomen.

Geschenken

Op deze post is €28,28 minder uitgegeven dan begroot. Vanwege het voornamelijk online
plaatsvinden van de alv’s en activiteiten zijn er minder geschenken gegeven dan verwacht.

7.6 Groepsreissubsidie

Groepsreissubdie
Voor de groepsreissubsidies ontvangt het SOFv jaarlijks een voorschot vanuit Student Life waarmee
de groepsreissubsidies door het SOFv moeten worden uitbetaald aan de verenigingen. Dit jaar is er
€20.251,75 niet uitbetaald aan de verenigingen en is als reservering aangemaakt om in het
volgende boekjaar te gaan gebruiken.

7.7 Totaal

Totaal

In totaal is er dit jaar € 215,02 overgehouden vanwege de lagere kosten van het bestuur,
constitutieborrel en geschenken. Er waren ook geen onvoorziene kosten. Er is besloten dit geld niet
terug te betalen aan de leden omdat dit een beperkt bedrag per vereniging zou zijn. Het XXXe
bestuur adviseert daarom het XXXIe bestuur van de SOFv om de contributie volgend jaar niet te
verhogen.
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8.0 Nawoord
Geachte lezer,

Wij hopen met dit jaarverslag een duidelijk beeld te hebben geschetst van het door ons
gevoerde beleid tijdens ons bestuursjaar. Mochten er nog onduidelijkheden zijn, nieuwe vragen
zijn opgetreden of heb je juist nieuwe ideeën voor onze opvolgers of het SOFv, kan er natuurlijk
altijd contact met worden opgenomen via het e-mailadres info@sofv.nl.

Tot slot willen wij de besturen van lidorganisaties bedanken, voor hun kritische en vaak erg
actieve houding tijdens alv’s, maar ook voor de gezelligheid op onze (online) activiteiten. In het
tweede halfjaar hebben we jullie eindelijk wat beter leren kennen en wij hebben hier, afgezien
van jullie grote collectie aan dobbelstenen, enorm van genoten. Helaas heeft het SOFv-gala niet
plaats kunnen vinden, maar dit bestuursjaar was ons in ieder geval een eer en een waar
genoegen.

Met vriendelijke groet,

Eline Leeneman Voorzitter

Julian van Haeren Secretaris

Gwendolyn Hermans Penningmeester

Aline Boels Politiek Commissaris

Bestuur SamenwerkingsOverleg Faculteitsverenigingen 2020-2021
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