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Voorwoord 

Groningen, oktober 2016 

 

Geachte lezer, 

 

Voor u ligt het secretarieel jaarverslag 2015-2016 van VIP, Studievereniging Psychologie 

Groningen. Op de algemene ledenvergadering van dinsdag 29 november 2016 zal bestuur 2015-2016 

het secretarieel jaarverslag presenteren. Deze algemene ledenvergadering vindt plaats in Het 

Heerenhuis. 

 

Op 8 september 2015 zijn wij begonnen met ons bestuursjaar en sindsdien hebben we een start 

gemaakt met de verwezenlijking van onze doelen en plannen. We hebben als bestuur voortgebouwd op 

alreeds bestaande beleidsplannen, zoals  de toegankelijkheid van VIP als vereniging en het 

professionaliseren ervan. Een mooi voorbeeld hiervan is het ontwikkelen van de mogelijkheid van 

online-kaartverkoop voor VIP-activiteiten. Als nieuw beleidspunt hebben wij onder andere gestreefd 

naar het creëren van meer naamsbekendheid van VIP onder (nieuwe) psychologiestudenten. We 

hebben hiervoor de focus gelegd op vernieuwende promotiemiddelen. Dit zijn enkele voorbeelden van 

de ontwikkelingen die VIP in ons bestuursjaar heeft doorgemaakt. Inmiddels zit ons bestuursjaar erop 

en is het presenteren van het jaarverslag op de algemene ledenvergadering onze laatste bestuurstaak.  

 

Het is voor ons een ontzettend waardevol jaar geweest, waarbij persoonlijke ontwikkeling, 

vriendschap met elkaar en een warm contact met onze leden centraal stond. De vorderingen die VIP in 

verenigingsjaar 2015-2016 heeft geboekt, hebben we getracht te bundelen in dit jaarverslag. Daarnaast 

worden de commissies, structuren en bijvoorbeeld de afgelopen algemene ledenvergaderingen kort 

besproken. 

 

Op de algemene ledenvergadering van 29 november 2016 zullen wij, bestuur 2015-2016, klaarstaan 

om uw vragen te beantwoorden en onze werkzaamheden en activiteiten nader toe te lichten.  

 

Namens het 35e bestuur der VIP, 

 

Annajo van der Weide 

Voorzitter 
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1. Secretarieel 

1.1 Algemene ledenvergadering 

De belangrijkste beslissingen en presentaties van de algemene ledenvergaderingen van het afgelopen 

jaar zullen kort besproken worden. Voor de uitgebreide informatie betreffende deze en andere 

onderwerpen wordt verwezen naar de notulen van de betreffende vergadering. Alle stukken die tijdens 

de algemene ledenvergadering behandeld zijn, werden twee weken voor de algemene 

ledenvergadering op de VIP-site geplaatst. 

 

1.1.1. Algemene ledenvergadering 17 november 2015 

Locatie: Het Heerenhuis 

Aanvang: 19.30 uur 

Beschikbare stukken: 

 Notulen algemene ledenvergadering 8 september 2015 

 Secretarieel jaarverslag 2014-2015 

 Financieel jaarverslag 2014-2015 

 Onderzoek behoeften VIP-leden en niet-leden door bestuur 2014-2015 

 Definitieve begroting 2015-2016 

 

1.1.1.1 Goedkeuren secretarieel jaarverslag 2014-2015 

Het secretarieel jaarverslag 2014-2015 is door de Algemene Ledenvergadering goedgekeurd. 

 

1.1.1.2 Goedkeuren financieel jaarverslag 2014-2015 

Het financieel jaarverslag 2014-2015 is goedgekeurd door de Algemene Ledenvergadering. 

 

1.1.1.3 Decharchering bestuur 2014-2015 

Tijdens de algemene ledenvergadering van 17 november 2015 is het bestuur 2014-2015 bestaande uit 

Daniëlle van Goor, Iris de Wit, Simone Willigers, Charlotte Focke en Desley van der Zande 

gedechargeerd. 

 

1.1.1.4 Definitieve begroting 2015-2016 

De definitieve begroting voor het verenigingsjaar 2015-2016 is goedgekeurd door de Algemene 

Ledenvergadering 
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1.1.1.5 Aanstellen raad van advies 2015-2016 

Simone Willigers en Charlotte Focke zijn toegetreden tot de raad van advies. Karen van der Meulen, 

Karlien van Denderen, Rosa Bos, Elsa van Niel en Eize Hofstra zijn net als vorig jaar onderdeel van 

de raad van advies. Bishakha te Riele is uit de raad van advies getreden. De nieuwe raad van advies 

bestaande uit Karen van der Meulen, Karlien van Denderen, Rosa Bos, Elsa van Niel, Eize Hofstra, 

Simone Willigers en Charlotte Focke is aangenomen door de Algemene Ledenvergadering. 

 

1.1.2. Algemene ledenvergadering 9 maart 2016 

Locatie: Het Heerenhuis 

Aanvang: 19.30 uur 

Beschikbare stukken: 

 Notulen algemene ledenvergadering 17 november 2015 

 Secretarieel halfjaarverslag 2015-2016 

 Plan over online kaartverkoop 

 Plan over ledenpassen 

 Plan mastercommissies 

 

1.1.2.1 Secretarieel halfjaarverslag 2015-2016 

Tijdens deze algemene ledenvergadering is het secretarieel halfjaarverslag 2015-2016 goedgekeurd. 

 

1.1.2.2 Plan over online kaartverkoop 

Tijdens deze algemene ledenvergadering heeft het bestuur 2015-2016 haar plan over de online 

kaartverkoop gepresenteerd. Dit plan is aangenomen door de Algemene Ledenvergadering met de 

wijziging dat aan de deur ook de ledenprijs wordt geheven, in plaats van alleen de niet-ledenprijs. 

 

1.1.2.3 Plan over ledenpassen 

Het bestuur 2015-2016 heeft tijdens deze algemene ledenvergadering haar plan over de ledenpassen 

gepresenteerd. Het plan betreft het vervangen van de ledenpassen door jaarstickers die op de RUGpas 

van VIP-leden worden geplakt. Dit plan is aangenomen door de Algemene Ledenvergadering. 

 

1.1.2.4 Plan over mastercommissies 

Het bestuur 2015-2016 heeft ook een plan gepresenteerd over de mastercommissies. In het studiejaar 

2016-2017 zullen er nieuwe masters komen voor Psychologie. De mastercommissies die we nu hebben 

zijn daardoor niet meer up to date. Het bestuur 2015-2016 heeft een plan gemaakt voor een 
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samenvoeging van de mastercommissies tot een grote commissie, zodat alle nieuwe masters ook 

vertegenwoordigd worden. Dit plan voor wijziging van de mastercommissies is niet aangenomen door 

de Algemene Ledenvergadering, omdat de Algemene Ledenvergadering het niet eens was met het 

vormen van een grote mastercommissie. De verdiepende activiteiten, die de verschillende 

mastercommissies juist bieden, zouden dan misschien verdwijnen. 

 

1.1.3 Algemene ledenvergadering 19 mei 2016 

Locatie: Het Heerenhuis 

Aanvang: 19.30 uur 

Beschikbare stukken: 

 Notulen algemene ledenvergadering 9 maart 2016 

 Voorstel voor statutenwijziging 

 Ingezonden brief Wouter Sonneveldt 

 Plan over extra leden in de raad van advies 

 Plan over mastercommissies 

 Plan over carrièrecommissie 

 

1.1.3.1 Voorstel voor statutenwijziging 

Tijdens deze algemene ledenvergadering heeft het bestuur 2015-2016 een voorstel gedaan voor het 

wijzigen van de statuten. Volgens de statuten moet de Algemene Ledenvergadering stemmen over 

statutenwijzigingen. Er waren 47 stemmen voor dit plan en er was 1 blanco stem. Geen van de 

aanwezigen heeft tegen dit plan gestemd. Dit plan is dus aangenomen door de Algemene 

Ledenvergadering. 

 

1.1.3.2 Ingezonden brief Wouter Sonneveldt 

Een van de actieve leden van het verenigingsjaar 2015-2016 heeft een ingekomen stuk gestuurd. Hij 

zou graag willen voorstellen om een skireis van VIP te organiseren. Het voorstel is door bestuur 2015-

2016 meegegeven aan het kandidaatsbestuur 2016-2017. 

 

1.1.3.3 Plan over extra leden in de raad van advies 

Tijdens deze algemene ledenvergadering heeft het bestuur 2015-2016 een plan gepresenteerd voor 

extra (alumni)leden in de raad van advies, die geen oud-bestuursleden zijn. Dit plan is aangenomen 

door de Algemene Ledenvergadering. 
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1.1.3.4 Plan over mastercommissies 

Naar aanleiding van de opmerkingen over het plan over mastercommissie gepresenteerd op de 

algemene ledenvergadering op 9 maart 2016, heeft het bestuur 2015-2016 heeft een nieuw plan 

geschreven over de mastercommissies. Dit plan is aangenomen door de Algemene Ledenvergadering 

met inachtneming van de voorgestelde wijzigingen 

 

1.1.3.5 Plan over carrièrecommissie 

Het bestuur 2015-2016 heeft tijdens deze algemene ledenvergadering een plan gepresenteerd over de 

carrièrecommissie, waarbij het bestuur 2015-2016 voorstelde om meerdere masterrichtingen tijdens 

een carrièrreavond aan bod te laten komen. Dit plan is aangenomen door de Algemene 

Ledenvergadering met inachtneming van de voorgestelde wijzigingen 

 

1.1.4 Algemene ledenvergadering 13 september 2016 

Locatie: Het Heerenhuis 

Aanvang: 19.30 uur 

Beschikbare stukken: 

 Notulen algemene ledenvergadering 19 mei 2016 

 Ingekomen stuk Rosa Bos en Eize Hofstra 

 Ingekomen stuk Lustrumcommissie 

 Ingekomen stuk Diescommissie 

 Beleidsplan 2016-2017 

 Conceptbegroting 2016-2017 

 

1.1.4.1 Ingekomen stuk Rosa Bos en Eize Hofstra 

Rosa Bos en Eize Hofstra hebben een ingekomen stuk gestuurd met hun mening over een deel van de 

huidige besluitvorming binnen VIP. 

 

1.1.4.2. Ingekomen stuk Lustrumcommissie 

De Lustrumcommissie heeft een ingekomen stuk gestuurd met de vraag of er leden zijn die het pak 

van de VIP mascotte tijdens activiteiten na de lustrumweek willen dragen. Een aantal aanwezigen gaf 

aan dat zij hier wel toe bereid waren. Het bestuur 2016-2017 zal dit plan voor de VIP mascotte verder 

oppakken. 
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1.1.4.3 Ingekomen stuk Diescommissie 

De Diescommissie van het verenigingsjaar 2015-2016 heeft een brief gestuurd over hun ervaringen 

met de Diesweek en het introductiekamp. Het bestuur 2016-2017 zal hierover in gesprek gaan met de 

Diescommissie. 

  

1.1.4.4 Presentatie beleidsplan 2016-2017 

Het kandidaatsbestuur 2016-2017 heeft tijdens deze algemene ledenvergadering haar beleidsplan 

gepresenteerd welke is goedgekeurd door de Algemene Ledenvergadering. 

 

1.1.4.5 Presentatie conceptbegroting 2016-2017 

Tijdens deze algemene ledenvergadering heeft het kandidaatsbestuur 2016-2017 haar 

conceptbegroting gepresenteerd welke is goedgekeurd door de Algemene Ledenvergadering. 

 

1.1.4.6 Aanstellen bestuur 2016-2017 

Tijdens deze algemene ledenvergadering is het kandidaatsbestuur 2016-2017, bestaande uit Merel 

Molenaar, Nanette Zwaneveld, Britt van Vliet, Ilse Olivier en Mayke Hazelaar, na goedkeuring van de 

Algemene Ledenvergadering, aangesteld als bestuur 2016-2017. Merel Molenaar is door de Algemene 

Ledenvergadering goedgekeurd als voorzitter van het bestuur 2016-2017. 

 

1.1.4.7 Inhameren commissies & structuren 2016-2017 

Het bestuur 2016-2017 heeft de commissies en structuren van het verenigingsjaar 2016-2017 

ingehamerd. De English daytrip committee, English lecture committee, Almanakcommissie, 

Integration committee en de Mastercommissie STE waren nog leeg op de algemene ledenvergadering 

van 13 september 2016 en zijn daarom dus niet ingehamerd.  

 

1.1.4.8 Inhameren Financiële controlecommissie 2016-2017 

Tijdens de algemene ledenvergadering van 13 september 2016 is de Financiële controlecommissie, 

bestaande uit Eize Hofstra, Daniëlle van Goor, Simone Willigers, Annajo van der Weide en Gerbrich 

Ferdinands ingehamerd. 

 

1.1.4.9 Inhameren raad van advies 2016-2017 

Het bestuur 2016-2017 heeft de leden van de raad van advies 2016-2017 ingehamerd. In de raad van 

advies nemen in ieder geval Rosa Bos, Eize Hofstra, Matthijs Bosma en Bishakha te Riele plaats. 
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Tijdens de algemene ledenvergadering van 29 november 2016 zullen de overige leden van de raad van 

advies ingehamerd worden. 

 

1.2 Leden 

1.2.1 Algemene leden 

Op 31 augustus 2016 telde VIP 1435 leden. In tegenstelling tot vorig jaar; is op 31 augustus 2016 wel 

gecorrigeerd voor de leden die geen contributie betalen voor het jaar 2016-2017. Vorig jaar, op 31 

augustus 2015, was het ledenaantal 1467. In 2014 was het ledenaantal 1312, ook hier moesten de 

leden die nog geen contributie betaald hadden nog lid af gemaakt worden. 

 

1.2.2 Actieve leden 

Aan het eind van het verenigingsjaar 2015-2016 telde VIP 164 leden die actief waren in een 

commissie, structuur, orgaan of in het bestuur van VIP. 

 

1.2.3 Ereleden 

VIP telt momenteel vier ereleden. De ereleden zijn Eildert van Wieren, Bart Beukers, Sebastiaan 

Nouwen en Ton André. 

 

1.2.4 Alumnusleden 

Op het moment van schrijven (16 oktober 2016)  telt VIP 316 alumnusleden. Op 15 oktober 2015 

waren er 294 alumnusleden. 

 

1.2.5 Opschonen ledenbestand 

In het jaar 2015- 2016 is er een lijst via de Onderwijsbalie verkregen met de studenten die 

afgestudeerd zijn. We hebben deze lijst vergeleken met het ledenbestand. Een gedeelte van de mensen 

die hierop stonden zijn lid af gemaakt en deze mensen hebben een e-mail ontvangen met de vraag of 

ze lid af wilde worden. Het is veel werk om het ledenbestand met deze lijst van de onderwijsbalie te 

vergelijken, waardoor het niet is gelukt om de hele lijst af te gaan. De leden die afgestudeerd waren 

maar nog niet lid af zijn gemaakt, hebben van de penningmeester een e-mail ontvangen over de 

contributie. Zij konden toen alsnog aangeven dat ze lid af wilden worden. De leden die dat gedaan 

hebben zijn lid af gemaakt en hebben een e-mail ontvangen met de vraag of ze alumnuslid wilden 

worden. 
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1.3 Website 

1.3.1 Veranderingen VIP-site 

Sinds het jaar 2015-2016 is Congressus over gestapt naar een nieuwere versie. Congressus is het 

programma waarop de VIP-site draait en waar ook het ledenbestand in opgeslagen staat. De VIP-site 

heeft een andere lay-out gekregen en is een stuk gebruiksvriendelijker geworden. Er zijn een aantal 

mogelijkheden van de VIP-site verdwenen, zoals de shoutbox en de verjaardagskalender. 

 

1.3.2 Online inschrijving 

Sinds het verenigingsjaar 2014-2015 is het mogelijk om je online in te schrijven voor een VIP- 

lidmaatschap via de VIP-site. Sinds het verenigingsjaar 2015-2016 verlopen alle inschrijvingen voor 

een VIP-lidmaatschap via de VIP-site. De machtigingsformulieren worden automatisch opgesteld. 

Voor meer informatie zie 2.9 Kaartverkoop Activiteiten. 

 

1.3.3 Feedbackbox 

In navolging van het beleidsplan van bestuur 2014-2015 bestaat sinds november 2015 de mogelijkheid 

om anoniem op- en aanmerkingen te kunnen leveren op VIP-gerelateerde zaken via de anonieme 

feedbackbox. Deze feedbackbox is online te vinden op de VIP-site onder het kopje contact. Dit jaar 

heeft nog niemand gebruik gemaakt van deze mogelijkheid. 

 

1.4 Informatie vertrekking en promotie 

1.4.1 Nieuwsbrief 

De nieuwsbrief wordt verstuurd naar alle huidige leden van VIP. Gedurende het verenigingsjaar 2015-

2016 waren dit er ongeveer 1400. De nieuwsbrief is op elke eerste van de maand verstuurd. In de 

nieuwsbrief staan alle activiteiten die in de komende maand plaats zullen vinden. Commissies 

schrijven zelf een stukje voor de nieuwsbrief ter promotie van hun eigen activiteiten. Er wordt zowel 

een Nederlandse nieuwsbrief als een Engelse nieuwsbrief verzonden naar alle huidige leden. In de 

nieuwe versie van Congressus is het niet mogelijk om de leden te filteren op welke bachelor ze volgen 

en daarom krijgen alle huidige leden een Nederlandse versie met daaronder een Engelse versie 

toegestuurd. Voorgaande jaren werden in de Engelse nieuwsbrief alleen de Engelse activiteiten 

genoemd, omdat alleen deze activiteiten voor de internationale studenten relevant zouden zijn. Sinds 

het jaar 2013-2014 worden ook de Nederlandse activiteiten in het Engels in de nieuwsbrief genoemd 

om de internationale studenten zoveel mogelijk bij de activiteiten van VIP te betrekken. Dit is in het 

jaar 2014-2015 en 2015-2016 voortgezet. 
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1.4.2 PowerPoint presentatie 

Eens in de zoveel tijd wordt er een PowerPoint presentatie gemaakt met informatie over de 

aankomende VIP-activiteiten. Deze wordt verspreid onder de docenten die op dat moment colleges 

geven, om tijdens de pauzes van colleges afgespeeld te kunnen worden. In het verenigingsjaar 2014- 

2015 is besloten om de PowerPoint presentatie maar één keer per blok te sturen in plaats van één keer 

per maand, zoals in het verenigingsjaar 2013-2014 gebeurde. Deze keuze is genomen nadat bleek dat 

de PowerPoint presentaties nauwelijks vertoond werden in de pauze van de colleges en dat commissies 

niet altijd een slide kunnen aanleveren op het gevraagde moment. In het verenigingsjaar 2015-2016 is 

er voor gekozen om soms twee maanden met VIP-activiteiten in één PowerPoint presentatie te stoppen 

of om helemaal geen PowerPoint presentatie te versturen, omdat dit niet relevant was. In de periodes 

rondom de kerstvakantie en de (her)tentamens vinden er bijvoorbeeld weinig activiteiten plaats. Het is 

lastig om een PowerPoint voor het hele blok te maken, omdat sommige commissies nog maar weinig 

informatie over hun activiteit hebben op het moment van het maken van de presentatie. 

 

1.4.3 Informatieschermen faculteit 

Op de faculteit Gedrags- en Maatschappijwetenschappen hangen schermen waarop promotie gemaakt 

kan worden voor activiteiten. Eén keer per maand of twee maanden werd er een Powerpointslide naar 

Sander van Lien gestuurd, met daarin een overzicht van alle VIP-activiteiten van die maand(en). Ook 

zijn er slides met informatie over de jaarvertegenwoordigingen en de boekenverkoop op de 

informatieschermen van de faculteit getoond. Daarnaast werden sommige grote evenementen, na 

goedkeuring van Sander van Lien, ook nog apart gepromoot op de schermen van de faculteit. 

 

1.4.4 SMS 

Iedere commissie van VIP mag gedurende het jaar twee keer een SMS versturen naar alle leden van 

VIP. De sms’jes worden verstuurd ter promotie van de activiteiten. In het bestuursjaar 2015-2016 zijn 

er 26 sms’jes verstuurd door commissies van VIP, maar ook enkele door het bestuur. 

 

1.4.5 Sociale media 

Sinds het verenigingsjaar 2010-2011 heeft VIP een eigen Facebookpagina. De Facebookpagina is 

bekend onder vele leden. In het verenigingsjaar 2014-2015 had de Facebookpagina van VIP in februari 

1272 likes. In februari 2016 had de Facebookpagina van VIP 1511 likes. Op 16 oktober 2016 was dit 

aantal 1693 likes. Het streven is om alle activiteiten die door commissies van VIP worden 

georganiseerd op deze pagina te delen, om op deze manier extra promotie te maken. We proberen 

ervoor te zorgen dat de commissies een openbaar evenement aanmaken op Facebook, zodat wij dit 
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evenement kunnen delen met de Facebookpagina van VIP. Alle bestuursleden zijn beheerder van deze 

Facebookpagina en kunnen stukjes op de pagina plaatsen en aanpassen. 

In april 2014 heeft het bestuur 2013-2014 naar de ‘likepagina’ van VIP ook een persoonlijke 

Facebookpagina aangemaakt voor het bestuur onder de naam van Gerard Heymans. Gerard Heymans 

wordt gezien als de grondlegger van de experimentele psychologie en hij was hoogleraar aan de 

Rijksuniversiteit Groningen in het begin van de twintigste eeuw. Tevens is hij de persoon waar het 

faculteitsgebouw van de faculteit Gedrags- en Maatschappijwetenschappen naar vernoemd is. Om 

deze reden heeft het Facebookaccount van VIP deze naam gekregen. Het doel van deze 

Facebookpagina was om leden van VIP en andere psychologiestudenten een idee te geven van wat de 

dagelijkse activiteiten van het bestuur zijn. In het verenigingsjaar 2015-2016 worden er foto’s en 

berichten op het account van VIP geplaatst van zaken die het bestuur leuk of relevant vindt om te 

delen. Op het moment van schrijven (24 oktober 2016) heeft Gerard Heymans 858 vrienden. We 

kunnen met dit Facebook account gemakkelijk leden en niet-leden uitnodigen voor alle activiteiten van 

VIP. Echter hebben we in februari 2016 een melding gekregen dat we nog maar vijftig mensen per 

evenement mogen uitnodigen. 

 

1.4.6 Borrel 

Sinds december 2010 wordt er tijdens de maandelijkse VIP-borrel promotie gemaakt voor de 

activiteiten die de komende maand zullen gaan plaatsvinden. In Het Pakhuis, de locatie van de 

maandelijkse borrel, worden agenda’s opgehangen en tevens wordt er tijdens de maandpraat een kort 

overzicht gegeven van de activiteiten van de komende maand. Meer informatie over de borrels en de 

commissiebattle is te vinden bij de hoofdstukken 3.8 VIP-Borrel en 3.10 Commissiebattle. 

 

1.4.7 Flyeragenda 

In voorgaande jaren gaven commissies op de drive van hun e-mail aan wanneer ze wilden flyeren door 

middel van een flyeragenda. Dit systeem bleek niet te werken en niet alle commissies gebruiken dit. 

Het gebeurde vaak dat er meerdere commissies tegelijkertijd aan het flyeren waren. Dit jaar is er een 

nieuw systeem bedacht voor het bijhouden van flyeren. De commissies sturen in het nieuwe systeem 

een e-mail naar de secretaris van het bestuur met de vraag of ze mogen flyeren bij een college, daarbij 

noemen ze de locatie en de tijd van het college. De secretaris houdt in een flyeragenda bij of dit 

mogelijk is en vraagt zo nodig toestemming bij de locatie van het college. Door dit nieuwe systeem is 

er meer controle en flyeren de commissies bijna niet meer tegelijkertijd. Echter kost dit systeem wel 

veel tijd voor de secretaris. 
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1.4.8 Eerstejaarspagina 

Een beleidspunt van het VIP-bestuur 2015-2016 was betere informatieverschaffing aan aankomend 

eerstejaars psychologiestudenten aan de Rijksuniversiteit Groningen. Er komt veel nieuwe informatie 

op eerstejaarsstudenten af en volgens ons is het voor hen nuttig om alle relevante informatie op één 

plek te verzamelen. Gedurende het bestuursjaar zijn we bezig geweest met het maken van een 

eerstejaarspagina op de VIP-site. Op deze pagina wordt onder andere informatie verstrekt over het 

inschrijven voor de studie en het bestellen van studieboeken bij VIP met korting. Verder wordt er 

promotie gemaakt voor het introductiekamp en de Diesweek. Naast het doel om informatie te 

verstrekken, is het doel tevens om met deze pagina eerstejaarsstudenten aan te sporen om lid te worden 

bij VIP. Op de matchingsdag, waar aankomend eerstejaars psychologiestudenten een aantal toetsen 

maken in verband met toelating tot de opleiding, is actief gepromoot door het VIP-bestuur en een 

aantal actieve leden om zo mensen informatie te verschaffen over VIP, de diesweek, het 

introductiekamp en de eerstejaarspagina te promoten. Uit de Google Analytics data van de VIP-site is 

gebleken dat de eerstejaarspagina drukbezocht is. Zie hieronder een overzicht van de (unieke) 

weergaven van de eerstejaarspagina. 

Volgens het bestuur 2015-2016  was deze pagina een succes, zowel in aantallen bezoekers als 

in inhoud, en onze aanbeveling is daarom om dit in volgende jaren voort te zetten om zo aankomende 

eerstejaars psychologiestudenten te bereiken. Het is volgens ons voor deze studenten erg handig dat 

alle voor hen belangrijke informatie op één plek te vinden is. 

 

Engelse eerstejaarspagina: 

 juni: minder dan 60 views 

 juli: 444 views, op de homepage na meest bezochte pagina van de hele maand juli. 

 augustus: 711 views, op de sign up en homepage na meest bezochte pagina van de hele maand 

augustus. 

Nederlandse eerstejaarspagina: 

 juni: 73 views 

 juli: 174 views (zesde meest bezochte pagina) 

 augustus: 624 views (vijfde meest bezochte site) 

 

1.4.9 Promotiefilmpje 

In navolging van het beleidsplan van 2015-2016 is geprobeerd om de informatieverstrekking 

betreffende de vereniging richting (nieuwe) psychologiestudenten te optimaliseren. We hebben 

hiervoor een promotiefilmpje gemaakt met beelden van verschillende VIP-activiteiten. In de beelden 
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zijn actieve leden te zien die een quote uitspreken over wat VIP is. We hebben gestreefd naar een 

combinatie van sociale en studiegerelateerde activiteiten om het karakter van de vereniging goed in 

beeld te brengen. De beelden zijn geschoten en gemonteerd door Tom Nugteren. Het filmpje is 

beschikbaar in het Nederlands en Engels. De filmpjes zijn op de VIP-facebook gepubliceerd, de 

eerstejaarspagina op vipsite.nl en tot slot is het filmpje vertoond op de introductiecolleges aan het 

begin van verenigingsjaar 2016-2017. Er wordt verwacht dat dit filmpje een aantal jaar een goede 

promotiemogelijkheid voor de vereniging zal kunnen vervullen. 

 

1.5 VIP Meerjarenvisie 

1.5.1 De opleiding Psychologie 

Er wordt gestreefd naar meer samenwerking met de opleiding Psychologie en de faculteit Gedrags- en 

Maatschappijwetenschappen. Het Conference of Behavioral and Social Sciences, opgezet in 2012, en 

de Instellingen- en Bedrijvendagcommissie, opgezet in het verenigingsjaar 2014-2016, zijn hier een 

goed voorbeeld van . Hier is meer over te lezen in hoofdstuk. 3.1 Commissies. 

1.5.2 Actieve leden 

De afgelopen jaren heeft het bestuur getracht actief lidmaatschap bij VIP nog interessanter te 

maken. In het verenigingsjaar 2015-2016 heeft het bestuur een workshop georganiseerd voor de 

actieve leden met als thema Time management. Meer informatie over deze workshop is te vinden in 

het hoofdstuk 3.7 Actieve ledenactiviteiten. Er zijn in het jaar 2015-2016 ook weer een 

promotieworkshop en een acquisitietraining georganiseerd voor alle commissieleden die dit jaar 

promotie zullen gaan maken voor hun activiteiten of acquisitie moeten gaan lopen. 

In het verenigingsjaar 2012-2013 is het bestuur gestart met het inplannen van commissiedates 

en het organiseren van een commissiebattle. In het verenigingsjaar 2014-2015 werden deze twee 

activiteiten ook uitgevoerd. In het verenigingsjaar 2015-2016 zijn deze activiteiten weer ingepland. 

Meer informatie over deze twee activiteiten is te vinden in dit halfjaarverslag in hoofdstuk 3.9 

Commissiedates en hoofdstuk 3.10 Commissiebattle. 

 

1.5.3 Jaarplanning 

In navolging van voorgaande jaren is voor het verenigingsjaar 2016-2017 weer een jaarplanning 

gemaakt. Aan het einde van verenigingsjaar 2015-2016 hebben de voorzitter, de interne contacten en 

de kandidaatsvoorzitter alle data voor de activiteiten van de verschillende commissies vastgelegd, 

zodat hier tijdens het jaar in principe geen discussie over hoeft plaats te vinden. Door het vastleggen 

van de activiteiten kan ervoor gezorgd worden dat er voldoende spreiding is tussen de activiteiten. Er 

zijn een aantal activiteiten in overleg tussen de commissie en het bestuur verplaatst naar een andere 

datum. Vaak waren dit de eerste activiteiten van commissies, omdat zij in de knoop kwamen met de 

tijd. In tegenstelling tot vorig jaar zijn de activiteiten van de Eerstejaarscommissie dit jaar wel 
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opgenomen in de jaarplanning. Ook de activiteiten van de Mastercommissies zijn ingepland in de 

jaarplanning. 

 

1.5.4 Engelstalige commissies (internationalisering) 

Het aantal studenten van de Engelstalige bachelor blijft ieder jaar toenemen. Dit is een reden voor VIP 

om net als voorgaande jaren en in lijn met de VIP Meerjarenvisie van 2010 het bestaan van de vier 

Engelstalige commissies voor te zetten. Internationalisering blijft een belangrijk thema en het VIP- 

bestuur 2015-2016 acht waarde aan het aandacht besteden aan de binding van internationale studenten 

met VIP. In navolging van voorgaande jaren zijn dit jaar de Engelse pre-general members meetings 

voortgezet. Tot nu toe zijn er echter voor elke pre-general members meeting minder dan drie 

aanmeldingen geweest, waarop is besloten deze niet door te laten gaan. De nieuwsbrief wordt zowel in 

het Nederlands als Engels naar de leden verstuurd en in navolging van het VIP-bestuur 2013-2014 

worden de Engelstalige en Nederlandstalige activiteiten in beide versies van de nieuwsbrief geplaatst 

om de interactie tussen beide groepen studenten mogelijk te bevorderen. 

 

1.5.5 Alumni 

In navolging van voorgaande jaren is VIP ook in het verenigingsjaar 2015-2016 bezig met het werven 

van alumnusleden. Iedere afgestudeerde student krijgt via e-mail een uitnodiging om alumnus te 

worden. Alumni ontvangen een korting van minstens vijftien procent op activiteiten van VIP, met 

uitzondering van de introductieactiviteiten. De afgelopen jaren kregen alumni van VIP eens in de drie 

maanden een nieuwsbrief toegestuurd. Dit is in het jaar 2015-2016, door een gebrek aan kennis en tijd, 

helaas niet gebeurd. De alumni-nieuwsbrief is echter een handige manier om de alumnileden van VIP 

op de hoogte te stellen van interessante evenementen en deze leden met VIP te verbinden. Het advies 

om het versturen van de alumni-nieuwsbrief weer op te pakken is dan ook meegegeven aan het bestuur 

van 2016-2017. 

 

1.5.6 Nieuwe Meerjarenvisie 

De laatste Meerjarenvisie is geschreven in het verenigingsjaar 2010-2011 door Marjon Albring, Wisse 

van den Berg, Tatjana Brooshooft, Nicole de Jong, Wouter Kerdijk, Anne van Loenhout en Marloes 

Wouda. Het afgelopen verenigingsjaar is het bestuur 2015-2016 bezig geweest met het nadenken over 

de inhoud van een nieuwe Meerjarenvisie. Hierin willen we onder andere de laatste Meerjarenvisie 

evalueren. Aan het bestuur 2016-2017 is meegegeven dat het goed is om een werkgroep op te zetten 

voor het schrijven van een nieuwe meerjarenvisie. 
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1.6 VIP Facilitair 

Sinds januari 2015 zijn de koelkast en de waterkoker weg uit het VIP- hok en worden er geen 

frisdrank en koekjes meer verkocht. Dit besluit is genomen, omdat er een contract ondertekend is van 

VIP met de faculteit waarin staat dat VIP geen huishoudelijke apparatuur op de kamer mag hebben en 

geen etenswaren mag verkopen. 

De computers die in 2011-2012 zijn aangeschaft bevallen nog steeds goed. Het bestuur 2013- 

2014 heeft de X-schijven van het bestuur en de commissies opgeruimd door een back-up te maken en 

veel bestanden te verwijderen. Ook in het verenigingsjaar 2015-2016 zullen er weer back-ups worden 

gemaakt van beide schijven en zal erop worden gelet dat onnodige bestanden van de schijven worden 

verwijderd, zodat de computers optimaal blijven functioneren. Sinds januari 2016 heeft de universiteit 

een nieuw printsysteem. Er kan nu niet meer gratis geprint worden zonder pasje van de universiteit. 

VIP bezit nu twee pasjes ontvangen waarmee we kunnen printen. We hebben een pas voor de 

commissies en een pas voor het bestuur. De faculteit heeft op beide passen een tegoed van honderd 

euro gezet. Dit bedrag blijft voor onbeperkte tijd op de pas staan of totdat het op is. 

 

1.7 Creativiteitsfonds 

Het creativiteitsfonds in een fonds wat commissies kunnen aanschrijven wanneer zij een creatief idee 

hebben waarvoor hun budget niet toereikend genoeg is. In het verenigingsjaar 2015-2016 is een 

bedrag uit het creativiteitsfonds toegewezen aan de Diescommissie, de Zwemfestcommissie en de 

Buitenlandse studiereiscommissie. In het financiële gedeelte van het secretarieel halfjaarverslag zal 

dieper ingegaan worden op het Creativiteitsfonds. Meer informatie hierover is te vinden in het 

hoofdstuk 2.5 Creativiteitsfonds. 

 

1.8 Ledenpassen 

Het VIP-bestuur 2015-2016 heeft in haar beleidsplan opgenomen om te kijken naar een ander plan 

voor de ledenpassen. Gedurende de eerste helft van het verenigingsjaar 2015-2016 is een plan 

geschreven over de ledenpassen. Tijdens de algemene ledenvergadering van 9 maart 2016 is dit plan 

goedgekeurd. Het plan betreft het vervangen van de ledenpassen door jaarstickers die op de RUGpas 

van VIP-leden worden geplakt. De ledenpassen zullen hiermee komen te vervallen vanaf het 

verenigingsjaar 2016-2017. Met de jaarsticker kunnen VIP-leden bij activiteiten van VIP aantonen dat 

ze ook daadwerkelijk VIP-lid zijn.  Tevens zullen er kortingsacties verbonden zijn aan het laten zien 

van de jaarsticker bij verschillende bedrijven in Groningen, om zo iets extra’s te doen voor onze leden 

en om acquisitie te ontvangen. 

De jaarstickers zijn twee centimeter bij twee centimeter en bevatten het VIP-logo met 

daarboven ‘2016-2017’, om aan te duiden voor welk verenigingsjaar de sticker geldig is. In augustus 

2016 zijn de stickers besteld via de website www.stickerwebshop.nl en zullen in de eerste week van 
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september 2016, inclusief een brief met uitleg, verstuurd worden naar alle huidige leden. Deze week is 

gekozen in verband met het opschonen van het ledenbestand nadat duidelijk is welke leden hun 

contributie voor het jaar 2016-2017 niet hebben betaald. Deze (oud)-leden zullen namelijk geen 

jaarsticker ontvangen, totdat zij aan hun contributieplicht hebben voldaan. Alle leden met een 

buitenlands adres zullen een e-mail ontvangen met het bericht dat zij hun jaarsticker op het VIP-hok 

kunnen komen ophalen en de vraag of zij hun adres op de VIP-site zouden willen wijzigen naar hun 

huidige adres in Nederland voor volgende jaren waarin de jaarsticker zal worden verstuurd. Daarnaast 

zullen alle huidige leden voorafgaand aan het versturen van de jaarstickers een e-mail ontvangen met 

het bericht dat zij spoedig een jaarsticker toegestuurd zullen krijgen en de vraag om hun adres op de 

VIP-site te wijzigen indien dit niet meer hun huidige adres is. 

 

2. Financieel 

2.1 Boekhouding 

Dit jaar zal het inboeken, net als voorgaande jaren, door de penningmeester worden verricht. De 

boekhouding wordt gedaan in het programma Twinfield. De boekhouding wordt regelmatig 

gecontroleerd door de Financiële controlecommissie van VIP. Ook dit jaar heeft de Financiële 

controlecommissie naast deze controlerende rol een ondersteunende en adviserende rol. De 

boekhouding wordt per kwartaal gecontroleerd door een financieel adviseur die, aan de hand van de 

door de penningmeester verschafte informatie, de hoogte van de belastingaangifte per kwartaal 

bepaalt. 

 

2.2 Financieel adviseur 

De financieel adviseur van VIP is Hut&Co. Onze contactpersoon bij Hut&Co is Heleen Kat. Hut&Co 

is het bedrijf dat de boekhouding van VIP controleert en tevens de belastingaangifte voor VIP doet. De 

samenwerking met Hut&Co verloopt nog steeds goed en we zijn tevreden met wat Hut&Co ons te 

bieden heeft. 

 

2.3 Automatische Incasso 

Er is veelvuldig gebruikgemaakt van de automatische incasso. Het gebruik van de automatische 

incasso is gebruikt bij Zwemfest Festival, het Actieve Ledenweekend, het VIP-Lugus-Clio kerstfeest, 

de Student Exchange Week, de liftwedstrijd, de Batavierenrace, de Buitenlandse Studiereis, de 

benefietactie, de Facultaire Carrièredag GMW, de Diesweek, het introductiekamp, de foto van de 

maand van juli, de jaarlijkse contributie en het inschrijfgeld van nieuwe leden. 

In verenigingsjaar 2015-2016 is VIP overgestapt op het opstellen van SEPA-incassobestanden via 

Congressus. Op deze manier is de automatische incasso een stuk overzichtelijker en inzichtelijker 
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geworden voor zowel het bestuur als de VIP-leden zelf. Daarnaast was het overstappen op Congressus 

voor het uitvoeren van de automatische incasso ook nodig voor het implementeren van het online 

kaartverkoopsysteem, zie voor meer informatie hierover hoofdstuk 2.9 Kaartverkoop activiteiten. 

 

2.4 Jaarlijkse Contributie 

Leden die VIP niet hebben gemachtigd om de contributie automatisch te laten afschrijven hebben in 

juli 2016 een e-mail ontvangen met het verzoek hun contributie voor het verenigingsjaar 2016-2017 te 

betalen. Eind augustus 2016 is hier een herinneringse-mail over verstuurd. In oktober 2016 zijn de 

leden die hun contributie nog niet betaald hadden lid-af gemaakt. Bij leden die VIP wel hebben 

gemachtigd om de contributie automatisch te laten afschrijven is in juli 2016 via automatische incasso 

de contributie voor het verenigingsjaar 2015-2016 geïnd. Hierover zijn zij per mail geïnformeerd. 

 

2.5 Creativiteitsfonds 

Het creativiteitsfonds bestaat al een aantal jaren binnen VIP en is bedoeld voor het organiseren van 

activiteiten die iets ‘extra’s’ kunnen toevoegen aan de reguliere activiteiten van VIP. Er zijn in 

verenigingsjaar 2015-2016 acht aanvragen op het creativiteitsfonds gedaan. Van die aanvragen zijn er 

vier toegekend. Aan het begin van het verenigingsjaar zat er € 1000,- in het creativiteitsfonds. In totaal 

is er €475,17 uitgekeerd uit het fonds, waardoor er aan het eind van verenigingsjaar nog € 524,83 in 

het fonds zat. Dit bedrag is gebruikt om het creativiteitsfonds in 2016-2017 weer op te hogen naar € 

1000,-. 

  De Diescommissie heeft € 130,17 toegekend gekregen voor het maken van een aftermovie van 

de Diesweek en € 75,- voor het aanschaffen van ballen, ter vermaak van de eerstejaars studenten 

tijdens het introductiekamp op Ameland. De commissie heeft ook een aanvraag gedaan van € 422,90 

voor het uitdelen van rugtassen in plaats van plastic goodiebags bij de Diesweek. Dit bedrag is niet 

toegekend omdat wij het idee niet creatief genoeg vonden. In verenigingsjaar 2013-2014 heeft deze 

commissie namelijk een bedrag toegekend gekregen voor het uitdelen van linnen goodiebags tijdens 

de Diesweek. 

Het creativiteitsfonds heeft € 165,- uitgekeerd aan de Zwemfestcommissie voor het 

aanschaffen van polsbandjes, die zij hebben gebruikt ter promotie van het muziekfestival, met als 

voorwaarde dat de logo’s van alle vier deelnemende studieverenigingen op de bandjes moesten 

worden afgedrukt. 

  De Buitenlandse Studiereiscommissie heeft een aanvraag gedaan op het fonds voor twee 

activiteiten: ziplining door een voetbalstadion en trampolinespringen. Voor het ziplinen hebben zij een 

bedrag van € 105,- gekregen, de aanvraag voor het trampolinespringen is niet toegekend.   
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2.6 Extra uitgaven 

Tijdens het introductiekamp van 2015 is de grijze sleutelkluis (alias blauwe kluis) van VIP stukgegaan, 

het deurtje sloot niet meer goed. Toen bleek dat de kosten voor een reparatie hoger zouden uitvallen 

dan het aanschaffen van een nieuwe kluis, is besloten een nieuwe kluis aan te schaffen. Deze kostte € 

230,58. 

 

2.7 Strategisch plan ten opzichte van de begroting 

In 2011-2012 is het strategisch plan ten opzichte van de begroting (SPOB) gemaakt. Dit is een plan 

aangaande het bestemmen van het eigen vermogen van VIP. Dit was noodzakelijk wegens 

belastingtechnische redenen en het doel van het plan is om het eigen vermogen van VIP niet verder te 

laten groeien. Het betreft hier een meerjarenplan. Bij het maken van de bestemmingen is zo goed 

mogelijk rekening gehouden met de doelen van VIP. De volgende bestemmingen voor het eigen 

vermogen werden genoemd: 

 

Commissiebudgetten verhogen 

Sinds de invoering van het SPOB worden de commissiebudgetten van niet-studiegerelateerde 

commissies verhoogd met 15% en van studiegerelateerde commissies met 20%. Commissies zouden 

zo de kans krijgen om groter te denken en meer mogelijkheden hebben om innovatieve ideeën voor 

activiteiten door te zetten. In de begroting van 2015-2016 is dit gecontinueerd. 

 

Gratis almanakken 

Vanaf 2011-2012 wordt de almanak gratis verstrekt aan psychologiestudenten. Eerder betaalden leden 

vijf euro voor de almanak. De almanak is een leuk cadeau voor de leden van VIP evenals een goed 

promotiemiddel voor de vereniging. Voorheen was de almanak tweetalig, sinds de almanak 2013-2014 

is de gehele almanak in het Engels. De verwachting was dat wanneer de almanakken gratis werden 

verspreid, er meer mensen geïnteresseerd zouden zijn in een almanak. Dit blijkt echter niet het geval te 

zijn. De almanak van 2014-2015 had een oplage van 350 stuks. Dit verenigingsjaar zal de 

Almanakcommissie 300 almanakken bestellen. De almanak van 2015-2016 zal weer gratis verstrekt 

worden. 

 

Consumpties tijdens borrels en algemene ledenvergaderingen 

Vanaf de algemene ledenvergadering in februari 2013 krijgen alle bezoekers twee gratis consumpties 

in plaats van één. De twee gratis consumpties tijdens de algemene ledenvergaderingen maken het 
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bijwonen van de vergadering aantrekkelijker. Verder heeft het bestuur 2012-2013 themaborrels 

ingevoerd. De borrels worden opgeleukt met versiering of consumpties worden er voordelig 

aangeboden. Dit beleid is gecontinueerd. 

 

Computers voor in de VIP-ruimtes 

Het bestuur 2011-2012 heeft in november 2011 acht nieuwe computers aangeschaft. Dit was een 

eenmalige investering. 

 

Vergoeding bestuur 

Vanaf het jaar 2012-2013 worden de VIP-activiteiten die bestuursleden bezoeken vergoed. Deze 

vergoeding wordt alleen gebruikt om de kosten te vergoeden die de bestuursleden maken voor het 

bezoeken van activiteiten georganiseerd door VIP. Activiteiten van de Student exchange committee en 

Buitenlandse studiereiscommissie vallen hier in verenigingsjaar 2015-2016 niet onder. De 

bestuursvergoeding bedraagt in verenigingsjaar 2015-2016 in totaal €773,-voor het gehele bestuur. 

In 2015-2016 is gebleken dat het SPOB toe is aan een herziening. Met de kascommissie en onze 

financieel adviseur is hier al veelvuldig over gebrainstormd. 

 

2.8 Boekenverkoop 

In december 2013 is onze uitgever Studieboeken.com gefuseerd met Studystore. Sinds oktober 2015 is 

niet meer Hadewych Derksen, maar Ceciel Groot Koerkamp onze contactpersoon bij Studystore. Per 

semester zijn er twee dagen waarop boeken afgehaald kunnen worden van de faculteit. 

In blok 1A was er een leveringsprobleem bij de uitgever van het boek dat gebruikt wordt voor 

Statistiek 1A en Statistics 1A. Uiteindelijk kon het boek pas geleverd worden twee weken nadat de 

colleges begonnen waren. Dit was erg vervelend en hier is veel contact over geweest met de 

desbetreffende docent en Studystore. Beide partijen hebben hard gewerkt aan het zo snel mogelijk 

leverbaar maken van de lesstof. 

  In verenigingsjaar 2014-2015 is er met Studystore onderhandeld over een nieuw contract. Op 

29 september 2015 is er met terugwerkende kracht een addendum op het oude contract met 

Studieboeken.com getekend. Er is gekozen om eerst een addendum op het oude contract te tekenen 

voor een geheel nieuw contract te tekenen, omdat dit qua provisie voor VIP voordeliger was. 

  Op 14 oktober 2015 is er een nieuw contract met Studystore ondertekend, waarmee VIP helaas 

geen provisie meer krijgt over Nederlandse titels, omdat dit wettelijk gezien niet meer mag. VIP-leden 

krijgen met het nieuwe contract wel meer korting op de studieboeken. Dit contract loopt vanaf 1 

december 2015 tot 1 december 2017. Wat verder nog anders is aan het nieuwe contract, is dat VIP nu 
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een boekenprijs kan bieden die altijd onder de prijs ligt die Studystore in haar eigen webshop biedt, 

iets wat in 2014-2015 niet altijd het geval was. 

 

2.9 Kaartverkoop activiteiten 

Ook in verenigingsjaar 2015-2016 verloopt de kaartverkoop voor VIP-activiteiten via kluisjes met 

contant geld in de hal van het Heymansgebouw en aan de deur. Het bestuur 2015-2016 heeft in haar 

beleidsplan opgenomen om te kijken naar de mogelijkheden voor het overschakelen op de online 

verkoop van kaartjes voor activiteiten via de VIP-site. Op de algemene ledenvergadering van 9 maart 

2016 heeft het bestuur hier een plan voor gepresenteerd. Dit plan is aangenomen door de Algemene 

Ledenvergadering met de wijziging dat aan de deur ook de ledenprijs wordt geheven, in plaats van 

alleen de niet-ledenprijs. Vanaf deze algemene ledenvergadering is het bestuur bezig geweest met het 

implementeren van dit systeem. Het is de bedoeling dat VIP vanaf verenigingsjaar 2016-2017 hier 

gebruik van kan maken. 

 

3. Interne Contacten 

3.1 Commissies 

Activiteitencommissie (alias Accie) 

Op donderdag 15 oktober 2015 werd er een workshop ‘Powerquotes’ door de commissies 

georganiseerd. Robin Joostens kwam op een interactieve manier iets vertellen over het veranderen van 

je negatieve gewoontes door middel van het formuleren van je eigen powerquote. Er waren 22 mensen 

aanwezig. 

De tweede activiteit van de commissie vond plaats op donderdag 7 januari 2016. De avond 

stond in het teken van ‘Manipulatie en Beïnvloeding’. Henk Arnoldus liet tijdens deze workshop zien, 

hoe makkelijk het cognitieve vermogen van mensen te sturen valt, door middel van magische trucs. De 

workshop was erg indrukwekkend en interessant. Er waren 55 mensen aanwezig. 

Op donderdag 3 maart vond de derde activiteit van deze commissie plaats. Er werd een 

workshop ‘Mindfulness’ door Janco König aangeboden. De workshop vond plaats in zijn praktijk, 

waar er verschillende mindfullness-oefeningen werden behandeld en beoefend. Doordat de workshop 

op locatie plaatsvond, waren er helaas maar weinig plekken beschikbaar. Er waren 18 personen 

aanwezig, waarvan 4 van de commissie zelf. 

De vierde en tevens laatste activiteit was op woensdag 18 mei gepland. Het onderwerp van 

deze avond was “Krachtige lichaamstaal”. Tijdens deze workshop werd er door Anne Floor 

Schoemaker ingegaan op wat nou precies krachtige lichaamstaal is en hoe je dit gemakkelijk zelf 

uitvoert. Na een theoretische uitleg werd er in de twee helft, na de pauze, meer de nadruk gelegd op 

oefeningen in tweetallen en groepjes. De workshop was erg interactief en interessant. Er waren 26 
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kaartjes verkocht voor de activiteit. 

 

Almanakcommissie 

De Almanakcommissie 2015-2016 is op moment van schrijven nog bezig met het afronden van hun 

almanak. De commissie is pas laat op gang gekomen omdat hij moeilijk te vullen was en de commissie 

heeft in de zomer wat vertraging opgelopen, waardoor het niet gelukt is de almanak op de borrel van 

september uit te reiken. De bedoeling is dat de almanak alsnog zo snel mogelijk wordt gedrukt en dat 

deze verspreid zal worden onder de VIP-leden. Het thema is momenteel nog geheim. 

 

Boekencommissie 

In 2014 is onze uitgever Studieboeken.com gefuseerd met Studystore. Vanaf oktober 2015 is niet meer 

Hadewych Derksen, maar Ceciel Groot Koerkamp onze contactpersoon. De afhaaldagen vonden dit 

jaar plaats op 2 en 3 september 2015 en op 29 januari en 1 februari 2016. De Boekencommissie heeft 

cupcakes en brownies gebakken om uit te delen aan de studenten die hun boeken op kwamen halen. 

De samenwerking met Studystore loopt goed. De commissie heeft goed contact met de contactpersoon 

van Studystore. Na afloop van elk blok heeft de voorzitter van de boekencommissie samen met de 

bestuurspenningmeester een evaluatie met Ceciel Groot Koerkamp. Informatie over het verloop van de 

boekenverkoop is te vinden bij 2.10 Boekenverkoop. 

 

Buitenlandse Studiereiscommissie (alias Excurcie) 

De buitenlandse studiereis vond van maandag 2 mei 2016 tot en met vrijdag 6 mei 2016 plaats. Op 

maandag 18 april was het pre-diner bij cafe ‘De betere tijden”. Er waren negentien mensen mee op 

studiereis. Dit aantal is hoger van vorig jaar, maar lager dan de jaren daarvoor. Bij aankomst in 

Gdansk zijn we uit eten geweest en naar een kroeg gegaan. Dinsdag zijn we wezen kajakken door de 

binnenstad, dit was een erg leuke activiteit. Daarna zijn we naar het voetbalstadion gegaan en daar 

hebben zijn we wezen ziplinen. Deze activiteit is betaald uit het creativiteitsfonds en het was 

ontzettend leuk. Daarna was er een activiteit waarbij je kon trampoline springen of bungeejumpen. 

Een van de leden van de commissie had door het trampoline springen zijn schouder uit de kom en 

moest naar het ziekenhuis. ‘S avonds zijn we met zijn allen uit eten geweest in de binnenstad en er was 

een themafeest ‘Disney’ in het hostel. Woensdag was er geen activiteit gepland. Op donderdag zijn we 

naar de universiteit gegaan en daar hebben we een rondleiding gekregen en twee colleges bijgewoond. 

Donderdagavond hadden we een kroegentocht. Vrijdagochtend zijn we weer met zijn allen naar 

Groningen vertrokken. 
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Carrièrecommissie (alias CaraV) 

De eerste carrièreavond van dit collegejaar vond plaats op dinsdag 15 september 2015. De avond was 

gericht op de master ‘Neuropsychologie’. Er waren vier sprekers uitgenodigd om op de avond te 

spreken. Dit waren Anna Stuyling de Lange, werkzaam in het Martini Ziekenhuis, promovendus 

Myrthe Scheenen, Janneke Koerts, expert in Parkinson en ADHD en Oliver Tucha, hoogleraar 

Klinische en Ontwikkelings- Neuropsychologie. De vier psychologen gaven een breed en volledig 

beeld over de praktijk achter deze masterrichting. De avond was erg druk bezocht, er waren 60 mensen 

aanwezig. 

        Op dinsdag 8 december 2015 vond de tweede carrièreavond plaats met het thema ‘Arbeids- 

Organisatie- en Personeelspsychologie & Sportpsychologie’. Tijdens deze avond kwamen er vier 

sprekers aan het woord. Barry Assen, werkzaam als sportpsycholoog, Karel van der Burgt actief in het 

bedrijfsleven en de AOP-psychologie, Agnes Schilder en Annemiek Sinnema, beide docenten in 

positieve psychologie op de Hanze Hogeschool en Thomas Waanders, sportpsycholoog bij FC 

Groningen. De opkomst was helaas laag, er waren 11 mensen aanwezig. De lage opkomst lag 

waarschijnlijk aan dat de carrièreavond in de week vlak na de tentamens plaatsvond, waardoor de 

commissie minder kon promoten in de voorafgaande weken. 

        Op dinsdag 9 februari 2016 organiseerde de commissie een avond in het teken van ‘Klinische 

psychologie’. Op deze avond waren er drie sprekers aanwezig die iets kwamen vertellen over klinische 

psychologie in de praktijk. Saskia van Es, werkzaam als GZ-psycholoog, Theo Bouman, 

hoofdopleider Gezondheidszorg Psychologie bij PPO Groningen en Irma van Steijn, seksuoloog met 

een eigen praktijk waren hiervoor uitgenodigd. Er waren 60 mensen aanwezig. 

        De laatste carrièreavond vond plaats op dinsdag 19 april. Het onderwerp van de avond was 

‘Sociale Psychologie’, maar daaronder ook onderwerpen als ‘Verkeerspsychologie’. Er waren drie 

sprekers aanwezig die iets kwamen vertellen over dit onderwerp꞉ Goda Perlaviciute, Ellen van der 

Werff en Adriaan Heino. De avond was erg interessant en vernieuwend, omdat er ook nieuwe delen 

van de Sociale Psychologie werden meegenomen. De commissie had na deze avond nog een kleine 

plus op hun begroting, hierdoor kregen de bezoekers één drankje gratis en waren er bitterballen. Er 

waren 26 mensen aanwezig. 

 

Conference of Behavioral and Social Sciences (CoBSS) 

Op 8 december 2016 zal het CoBSS plaatsvinden. Het onderwerp van het congres is “Another Side of 

Love: How to Scientifically Approach Affection?”. De commissie bestond aanvankelijk uit acht leden, 

waarvan vier VIP-leden. In januari heeft een VIP-lid besloten te stoppen met de commissie. De 

commissie is toen opzoek gegaan naar een vervangend lid vanuit VIP. Helaas waren er geen VIP- 
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leden geïnteresseerd in solliciteren. In maart is er een lid van Pedagogische Wetenschappen gestopt en 

is er een lid vanuit Sociëtas bijgekomen. In de zomervakantie is er nog een lid van Sociëtas gestopt. In 

september 2016 had de commissie dus in totaal 6 leden. Deze mensen zijn gestopt wegens 

persoonlijke omstandigheden. 

 Gedurende het jaar heeft de commissie enige moeilijkheden ervaren met betrekking tot 

samenwerken. Daarnaast en mede daardoor was het voor de commissie erg lastig om de acquisitie 

binnen te halen. In september 2016 had de commissie nog geen acquisitie opgehaald, ondanks dat zij 

zich hier hard voor hadden ingezet. Na een evaluatiegesprek met de commissie en het FVZO op 8 

september 2016 bleek dat de commissie een gedemotiveerd gevoel ervoer doordat er nog geen 

acquisitie opgehaald was. Er bleek tevens dat andere taken die belangrijk waren vertraging op liepen 

door de achterblijvende acquisitie. Tijdens dit evaluatiegesprek is ook gesproken over de 

samenwerking en hoe de commissie verwacht het congres neer te zetten op 8 december 2016. Na goed 

overleg met de voorzitters van VIP, Sociëtas, ODIOM en het student-adviserend lid van de faculteit is 

tijdens het FVZO besloten dat de commissie voor eerst het ophalen van de acquisitie los mocht laten 

en zich zo kon richten op de andere taken die nodig zijn om het congres te bewerkstelligen. Dit is 

tijdens het evaluatiegesprek van 8 september 2016 besproken en zijn er mogelijkheden besproken hoe 

de commissie het acquisitie tekort elders in de begroting op kon vangen. We zijn ons ervan bewust en 

willen benadrukken dat dit echt een uitzonderlijke situatie is waardoor wij op dit besluit zijn gekomen. 

Dagreisreiscommissie (alias Daycie) 

De Dagreiscommissie organiseert ieder jaar 4 dagreizen met een psychologisch onderwerp. Hierbij 

wordt gestreefd onderwerpen te kiezen van verschillende masterrichtingen. 

          Op 9 oktober 2015 vond de eerste dagreis plaats. De dagreis vond plaats bij Het Behouden Huys 

in Haren. Dit is een institutie die mensen helpt en steun biedt bij de psychologische gevolgen van 

kanker, zowel voor slachtoffers als familie of naasten. Aan de activiteit deden elf mensen mee, 

inclusief de vijf leden van de Dagreiscommissie. We vermoeden dat er weinig deelnemers waren 

vanwege het hoorcollege van het vak Introductie in Klinische Neuropsychologie waar die dag een 

gastspreker aanwezig was. 

          Op vrijdag 8 januari 2016 heeft de Dagreiscommissie een dagreis naar de Militaire Geestelijke 

Gezondheidszorg (MGGZ) in Zwolle georganiseerd.  Er werd informatie gegeven over hoe de 

instelling werkt, wat de verschillen zijn ten opzichte van de ‘gewone’ GGZ en wat voor problematiek 

ze behandelen. Daarna werd een rondleiding door het gebouw gegeven. Het was zeer interactief en 

leerzaam. Er waren 25 mensen aanwezig en de instelling gaf aan volgend jaar eventueel weer 

geïnteresseerd te zijn in het geven van een lezing en rondleiding voor VIP. 
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          De derde dagreis vond plaats op vrijdag 11 maart 2016 met de OCRN als bestemming. De 

OCRN is een jeugd GGZ instelling waar ze ook dyslexie en dyscalculie behandelen. De 25 bezoekers 

vonden het erg interessant. De Dagreiscommissie had voor iedereen een tussendoortje meegenomen. 

          De laatste dagreis vond plaats op 27 mei 2016 had zoals voorgaande jaren de Van 

Mesdagkliniek als bestemming, een Tbs-kliniek. Er waren 24 mensen aanwezig inclusief de 

commissie. Voorafgaand aan de dagreis had de commissie een lunch geregeld bij de Subway op het 

Sontplein. De dagreis zelf bestond uit een lezing, een rondleiding en een moment voor vragen 

achteraf. Het was een zeer geslaagde dagreis. 

 

Diescommissie 

De Diescommissie organiseert de diesweek, die dit jaar plaats vond van 29 tot en met 31 augustus. 

Tijdens deze jaarlijks terugkerende week vieren we de verjaardag van VIP. Het thema van de week 

was ‘Diestrip: A day out with the Dies’ en er waren 227 deelnemers, waarvan 177 eerstejaars en 50 

leiders. We zijn zeer tevreden met dit aantal, aangezien het behoorlijk hoog was in vergelijking met 

voorgaande jaren. We vermoeden dat dit komt door intensieve promotie op de matchingsdag, waar de 

aankomend studenten hun e-mailadres konden achterlaten en vervolgens een mail met de 

voorinschrijving voor de diesweek en het introductiekamp hebben ontvangen. Ook mochten we dit 

jaar voor het eerst een e-mail sturen naar alle aankomende internationale studenten. Dit heeft 

hoogstwaarschijnlijk ook veel bijgedragen aan het hoge aantal deelnemers. 

De diesweek begon op maandag met de inschrijfdag in de kantine van het Heymansgebouw. 

Zie punt 3.15 ‘Inschrijfdag’ voor meer informatie over de inschrijfdag. Om 17.00 uur werd de indeling 

van de groepjes bekendgemaakt en gingen de dieslopers samen met de diesleiders eten, om vervolgens 

naar de borrel in Het Pakhuis te gaan. Het thema van de borrel was ‘kermis’ en de commissie had een 

popcornmachine geregeld. 

De activiteiten op dinsdag hadden een studie-gerelateerd karakter. De dag begon met een 

introductiepraatje van Will Pitz, waarnaar de groepjes een rondleiding kregen op de faculteit. 

Vervolgens was er voor de Nederlandse studenten een collegetour waar VIP-lid Bram Burgerhof werd 

geïnterviewd en voor de internationale studenten een workshop Social Dutch. Als laatst was er die 

middag een hypnose workshop gegeven door Henk Arnoldus.  Op dinsdagavond vond van 21.00 uur 

tot en met 01.00 uur een kroegentocht plaats. De vier kroegen waren Chupitos, De Tapperij, ’t Golden 

Fust en de Doos. Hierna was er een feest in Club Kiwi met als thema ‘film’. 

        Op woensdag was de ochtendactiviteit een film in het Groninger Forum, waarnaar de jaarlijkse 

middagactiviteit plaatsvond bij Kaap Hoorn waar deelnemers van de diesweek gezellig konden 

ontspannen onder het genot van een  drankje. De laatste activiteit van de diesweek was het eindfeest in 

Club Oost met als thema ‘festival’.  
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Over het algemeen is de diesweek heel goed bevallen. Dit was de eerste keer dat een aantal 

activiteiten een studie-gerelateerd karakter hadden en dat past naar onze mening uitstekend bij de visie 

die wij als studievereniging willen uitdragen. Deze activiteiten hebben positief uitgepakt en wij 

adviseren om dit soort activiteiten de komende jaren opnieuw te organiseren tijdens de diesweek. Het 

precieze aantal deelnemers per activiteit is helaas niet bekend.  

 

Eerstejaarscommissie 

Het bestuur 2013-2014 heeft een plan geschreven over het oprichten van de Eerstejaarscommissie. De 

Eerstejaarscommissie bestaat nu twee jaar en bestaat uit zes eerstejaarsstudenten. De commissie 

organiseert activiteiten voor eerstejaars psychologiestudenten, zodat zij elkaar beter kunnen leren 

kennen. Tijdens het verenigingsjaar 2015-2016 is de Eerstejaarscommissie zich naast de studenten van 

de Nederlandse bachelor ook gaan richten op studenten van de Engelse bachelor. 

        In verenigingsjaar 2015-2016 is er voor gekozen de meeste activiteiten van de 

Eerstejaarscommissie vroeg in het jaar te plannen. In principe is dat goed bevallen, maar het is niet 

prettig voor de oude commissie om nog activiteiten te moeten organiseren als hun commissiejaar 

eigenlijk al is afgelopen. Voordat de Eerstejaarscommissie van verenigingsjaar 2015-2016 gevuld was, 

heeft de Eerstejaarscommissie van 2014-2015 twee activiteiten in verenigingsjaar 2015-2016 

georganiseerd. Op maandag 14 september 2015 heeft deze commissie een pubquiz georganiseerd in 

het Gat van Groningen. Hier waren ongeveer 15 mensen aanwezig. Op 8 oktober 2015 heeft deze 

Eerstejaarscommissie een spelletjesavond georganiseerd in Café de Minnaar. Hier waren slechts vier 

eerstejaars studenten aanwezig. 

        De eerste activiteit van de nieuwe Eerstejaarscommissie vond in de week voor de tentamens 

plaats. Daarom organiseerden zij op maandag 19 oktober 2015 een pubquiz over de tentamenstof: 

Battle of the Bachelors: Exam Edition. De winnaars kregen een tentamen-overlevingspakket, met 

onder andere concentratiethee en chocola. 34 studenten deden mee. Zowel de commissie als het 

publiek was enthousiast over deze activiteit. 

        Daarnaast heeft de commissie op dinsdag 15 december 2015 ‘Sing-Pong’ georganiseerd in 

tapperij De Stadhouder, waar beerpong en karaoke aanwezig was. Er waren 20 eerstejaars studenten. 

Na de activiteit zijn de commissieleden met de deelnemers naar het VLC-kerstfeest gegaan. 

        Op 22 maart 2016 organiseerde de commissie een cocktailworkshop in Tapperij de 

Stadhouder, na een tentamen van de eerstejaars studenten. Het was een leuke, actieve workshop 

waarin de deelnemers meerdere cocktails mochten maken en opdrinken. Er waren vijfentwintig 

mensen aanwezig. 
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        Op 23 mei 2016 organiseerde de commissie een activiteit waarbij de deelnemers zelf hun 

eigen pizza mochten maken bij Pizzabakkerij Hans & Johnny. Er waren tien deelnemers, de 

commissie niet meegerekend. 

Het eindfeest van de Eerstejaarscommissie vond plaats op 16 juni 2016. De commissie heeft 

een Pyjama Party georganiseerd in Club Kiwi, waar zij ook vijftig euro aan acquisitie hebben 

binnengehaald. Er waren 34 aanwezigen, wat de commissie een teleurstellend aantal vond. Uit de 

evaluatie van de commissie is naar voren gekomen dat er niet echt behoefte lijkt te zijn aan een 

eindfeest onder eerstejaars studenten. 

        De Eerstejaarscommissie is met het bestuur en met de commissieleden zelf geëvalueerd. Uit 

deze evaluatie kwam als sterkste naar voren dat de commissieleden vonden dat de commissie te laat 

gevormd werd, pas op de commissiemarkt van september. Hierdoor hadden zij hun belangrijkste 

moment al gemist, eerstejaars studenten kennen elkaar op dat moment meestal al een beetje en de 

commissie kon haar functie, het samenbrengen van eerstejaarsstudenten, niet optimaal vervullen. 

        Om deze reden is ervoor gekozen de Eerstejaarscommissie 2016-2017 al voor een deel (vier 

van de zes) te vullen tijdens het introductiekamp van 2016. Zo was bij een groot deel van de 

eerstejaars psychologiestudenten al bekend dat er een Eerstejaarscommissie bestaat bij VIP en heeft 

deze commissie ook gelijk een gezicht. De nieuwe commissie is onder begeleiding van de 

Eerstejaarscommissie 2015-2016 aan de slag gegaan met het organiseren van hun eerste activiteit. 

 

Evenementencommissie 

De Evenementencommissie heeft dit jaar weer een liftwedstrijd georganiseerd en deze wedstrijd vond 

plaats op 11, 12 en 13 december 2015. De eindbestemming dit jaar was Brugge. Er deden veertien 

teams (29 mensen) mee aan de liftwedstrijd en iedereen is goed aangekomen in Brugge. We hebben 

een stadswandeling met een gids gemaakt en we zijn op stap geweest. Het was een erg geslaagd 

weekend. VIP heeft dit jaar ook weer meegedaan aan de Batavierenrace. Die vond dit jaar 

plaatsvinden op 22, 23 en 24 april 2016. Het team van VIP heeft ook dit jaar vanaf half februari onder 

leiding van een trainer samen getraind voor de Batavierenrace. Het team van VIP heeft twee keer in de 

week getraind, een keer in het Stadspark en een keer in het Noorderplantsoen. 

We hebben met 21 lopers meegedaan. Er hadden zich 30 lopers ingeschreven, waarvan er vijf mensen 

op de reservelijst stonden. Er zijn dus een hoop afgevallen in de aanloop naar de batavierenrace. 

Tijdens het weekend waren er drie chauffeurs mee om het busje dat tijdens de Batavierenrace meerijdt 

te besturen. VIP is 272e geworden van de 324 teams. 
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Feestcommissie 

Elk jaar organiseert de Feestcommissie vier themafeesten. Deze feesten vinden doorgaans op 

woensdagavond plaats. Het eerste VIP-feest zou oorspronkelijk plaatsvinden op donderdag 1 oktober, 

in plaats van woensdag 30 september 2015 vanwege een eerstejaarstentamen dat gepland stond op 1 

oktober 2015. Na het maken van de jaarplanning is dit tentamen echter een dag naar voren gehaald. 

Hierdoor was de kans veel eerstejaarsstudenten mis te lopen niet meer aanwezig, en kon het VIP-feest 

naar woensdagavond verplaatst worden. Het thema van het feest was ‘The Olympic Games’ en als 

versiering had de commissie vlaggen van verschillende landen opgehangen. Er waren 340 aanwezigen, 

wat een behoorlijk hoog aantal is in vergelijking met de andere feesten. Het eerste feest van het jaar 

wordt ieder jaar drukker bezocht dan de andere feesten, aangezien hier nog veel eerstejaarsstudenten 

naartoe komen die ook meededen met de diesweek en/of het introductiekamp. We weten niet waarom 

deze eerstejaarsstudenten op latere feesten niet meer in zulke grote getallen komen. 

Het tweede VIP-feest vond plaats op woensdag 9 december 2015 in de Troubadour. Het thema 

van dit feest was ‘Thugs & Hugs’ en werd bezocht door 154 mensen. De aankleding bestond uit roze 

en zwarte ballonnen, opblaasgeweren en knuffels. Deze aankleding sloot goed aan bij het thema. Ook 

was er een kiekjeskar waar je een mugshot met attributen kon laten maken die direct afgedrukt werd. 

          Het derde VIP-feest had het thema ‘Full Moon Party’ en vond op woensdag 24 februari 2016 

plaats in de Twister. Het feest werd bezocht door 223 mensen. Tot 00.30 uur werden bij binnenkomst 

gratis shotjes aangeboden en de versiering bestond uit palmbomen, klimopplanten en opblaasdieren. 

Ook was er een kunstenaar aanwezig om mensen te beschilderen met black-light verf. Het effect van 

de black-light verf die bijna alle aanwezigen op hadden, gaf een extra dimensie. 

          Op 11 mei 2016 heeft de Feestcommissie haar laatste feest georganiseerd in het Newscafé met 

als thema ‘Woodstock’. Er waren 160 mensen aanwezig en de commissie had de ruimte aangekleed 

met hangende kleden, een tipi en een bellenblaasmachine. Verder was met de locatie afgesproken dat 

er een bewaakte garderobe zou zijn, echter is halverwege het feest door de eigenaar besloten dat het te 

rustig was om de bewaakte garderobe open te houden en zijn alle items die binnen de garderobe 

hingen zonder overleggen in de gang neergezet waar iedereen erbij kon. Er is contact geweest met de 

eigenaar en vervolgens is er een bewaker naast het rek met items uit de garderobe gezet. Achteraf 

heeft de commissie aan het Newscafé doorgegeven dat ze het onacceptabel vonden dat de contractant 

zonder overleg de afspraken in het contract heeft geschonden. Er is geen verdere actie ondernomen, 

maar aan het kandidaatsbestuur is doorgegeven dat commissies volgend jaar de afspraken in het 

contract duidelijk moeten nalopen met de locatie alvorens de activiteit van start gaat. Dit vergrijp was 

naar onze mening niet dusdanig ernstig dat de locatie op de ‘zwarte lijst’ geplaatst moet worden. 
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Instellingen- en bedrijvendagcommissie (alias IBco): 

De Instellingen- en bedrijvendagcommissie is in het verenigingsjaar 2015-2016 voor het eerst van start 

gegaan. Het doel van de commissie is om de kloof tussen studie en het werkveld te verkleinen en de 

student te begeleiden bij zijn of haar loopbaanvoorbereiding. De IBco 2015-2016 bestond 

aanvankelijk uit zes leden, waarvan twee VIP-leden. Eind februari heeft een lid van Sociëtas besloten 

te stoppen met de commissie. De commissie is toen op zoek gegaan naar versterking en vond een VIP-

lid bereid om dit te doen. Daarnaast is er op dit moment een andere sollicitant, tevens een VIP-lid, 

aangenomen. De reden hiervoor was dat de commissie erge moeite had met de acquisitie en daardoor 

handen te kort had voor andere zaken omtrent het organiseren van het evenement. Vanwege deze 

reden is besloten om twee maanden voor de Facultaire Carrièredag dit extra lid toe te voegen   

        Het congres vond plaats op woensdag 11 mei 2016 in Hanze Plaza en het onderwerp van de 

dag was ‘Zelfontplooiing’. 114 studenten hebben de Facultaire Carrièredag bezocht, waarvan 34 VIP-

leden, 39 leden van ODIOM, 17 leden van Sociëtas en 24 niet-leden. Tijdens het congres vonden er 

twee plenaire lezingen plaats en waren er drie workshoprondes waarbij men per ronde uit drie of vier 

workshops kon kiezen. Na afloop van het  evenement vond er een borrel plaats. 

           De commissie heeft de Facultaire Carrièredag samen met het faculteitsbestuur geëvalueerd met 

behulp van evaluatieformulieren die aan het einde van het congres zijn uitgedeeld.  Daarnaast is het 

evenement nog geëvalueerd tijdens het FVZO.  Uit de evaluaties is o.a. gebleken dat de dag te lang 

was, er meer specifieke workshops passend bij de verschillende studies kunnen worden samengesteld 

en de infomarkt niet als aparte workshop aan te bieden. De nieuwe Instellingen- en 

Bedrijvendagcommissie 2016-2017 heeft deze feedback ter harte genomen en neemt het mee bij het 

organiseren van de tweede Facultaire Carrièredag. 

 

Introductiecommissie (alias IC) 

De Introductiecommissie heeft het introductiekamp georganiseerd dat dit jaar plaatsvond van 2 tot en 

met 4 september 2016. Het thema van het weekend was ,net zoals de diesweek, ‘Diestrip: A day out 

with the Dies’ en vond plaats in de Hollumer Trap op Ameland. Er waren 76 eerstejaars 

psychologiestudenten mee en 37 ouderejaars, waaronder leiders, de Bar&Kook-structuur, Bar&Kook 

helpers, de Introductiecommissie, het toenmalige VIP-bestuur en vier leden van het toenmalige 

kandidaatsbestuur. Het lage aantal eerstejaars psychologiestudenten kwam doordat de voorinschrijving 

voor het kamp in eerste instantie helemaal vol zat en een groot deel van de mensen op de wachtlijst 

stond. Aan het eind van de inschrijfdag bleek echter dat een groot deel van de mensen die zich hadden 

vooringeschreven hun inschrijving niet hadden bevestigd op de inschrijfdag en dus niet mee gingen. 

Hierdoor mochten er onverwacht veel mensen van de wachtlijst mee, maar veel van hen gaven aan dat 

ze al andere plannen hadden gemaakt voor het weekend toen ze dit op woensdag te horen kregen. De 
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Diescommissie heeft hen door de drukte die de diesweek met zich meebracht niet eerder kunnen 

bereiken. 

          De eerste activiteit toen de deelnemers op vrijdagmiddag aankwamen was een 

kennismakingsspel om de leden van hun groepje te leren kennen. Na het avondeten had de commissie 

allerlei (drank)spelletjes georganiseerd waar de deelnemers aan mee konden doen. Om half 12 begon 

het feest met als thema ‘dierentuin’. De commissie had de locatie aangekleed met allerlei kleden, 

plastic dieren en knuffels. Die avond en de avond erna werd er last ondervonden van een nest met 

hoornaars (hele grote wespen) die in de nok van de boerderij hun nest hadden. Er is contact gezocht 

met de eigenaren van de boerderij, die aanvankelijk zeiden dat de wespen ongevaarlijk waren, wat 

achteraf niet zo bleek te zijn, maar gelukkig is niemand gestoken. 

          Op zaterdag werd er overdag een Wie is de mol?-spel gespeeld en ’s avonds was er net zoals 

voorgaande jaren een bonte avond en daarna wederom een feest, ditmaal met het thema ‘strand’. Iets 

nieuws dat dit jaar op het kamp heeft plaatsgevonden zijn sollicitaties voor de eerste vier plekken in de 

Eerstejaarscommissie. De mogelijkheid om te solliciteren werd tijdens het welkomstpraatje 

bekendgemaakt en zaterdag overdag vonden de sollicitaties plaats, waarnaar de vier commissieleden 

tijdens de bonte avond bekend zijn gemaakt. Overdag is er een eerstejaarsstudent naar de boot 

gebracht om naar huis te gaan vanwege persoonlijke omstandigheden. De prijs van een retour met de 

boot zat al bij de prijs voor het introductiekamp in. Aangezien kaartjes niet worden gecontroleerd als 

men het eiland af wil en dus zelf mag bepalen wanneer men de boot naar het vaste land neemt, heeft 

dit geen extra kosten met zich meegebracht.  

Op zondag zijn de deelnemers om half twee met de bus richting de boot vertrokken. De 

Introductiecommissie, de Bar&Kook-structuur en een klein deel van de leiders zijn langer gebleven 

om de laatste dingen op te ruimen en schoon te maken. Al met al was het een zeer geslaagd weekend. 

          Aan het begin van het verenigingsjaar is een lid uit de commissie gestapt vanwege persoonlijke 

redenen. Voor dit lid is een nieuw lid in de plaats gekomen. In januari 2016 is nog een commissielid 

weggevallen vanwege persoonlijke redenen. De commissie is vervolgens met vijf leden verder gegaan, 

omdat de samenwerking binnen de commissie goed verliep en een nieuw lid mogelijk de balans zou 

kunnen hebben verstoord. De commissie heeft uiteindelijk met vijf leden goed gefunctioneerd. De 

commissieleden hebben zelf laten weten dat de werkdruk hierdoor wel te hoog was. 

 

Lustrumcommissie 

In het verenigingsjaar 2015-2016 is de Lustrumcommissie na vijf jaar opnieuw gevormd. Zij zullen de 

lustrumweek organiseren die zal plaatsvinden van 17 november tot en met 23 november 2016. In 2016 

bestaat VIP 35 jaar en zal ze dus haar zevende lustrum vieren. De commissie bestond aanvankelijk uit 

zeven leden. In januari 2016 is een van de leden gestopt. De commissie heeft in maart 2016 een nieuw 

lid gevonden die de tweede acquisitiefunctie vervult. Het thema van de lustrumweek is ‘Evolve: 
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Survival of the Vippers’ en is op de VIP-borrel van 3 mei 2016 bekendgemaakt. Een passe-partout 

voor de week zal €35,00 kosten. 

De indeling van de week is als volgt: donderdag 17 november zal er een openingsborrel zijn in 

Martinus met een optie om daarna daar te dineren. Daarna zal het openingsfeest met als thema ‘The 

Big Bang’ plaatsvinden in Club Oost. Op vrijdag zullen er overdag en aan het begin van de avond 

workshops worden gegeven in de USVA en lezingen in het Der Aa Theater. De twee workshops zijn 

‘a cappella zingen’ en ‘Hika Haka’. De onderwerpen van de twee lezingen zijn psychedelica in 

psychotherapieën en fetishes. Zaterdag zal in het teken staan van alumni van VIP met een diner en een 

borrel in Het Pakhuis. Zondag is een rustdag en maandag zal er met verscheidene activiteiten een 

commissiebattle worden georganiseerd, waarna ’s avonds een feest met het thema ‘You only live 

onesie: Vippers with zippers’ zal plaastvinden. Op dinsdag is er van 17.00 tot en met 21.00 uur 

VIPstival in Plaza Danza met onder andere zang, dans en andere demonstraties. Op woensdag 23 

november sluit de lustrumweek met een gala met het thema ‘Brak to the future’. 

 

Lezingencommissie (alias Lexicom) 

De eerste lezing van de commissie vond plaats op maandag 28 september 2015 en had het onderwerp 

‘Mindfulness’. Tijdens deze lezing vertelde Jacqueline Kleve over haar eigen trainings- en 

coachingsbureau ‘ViaKleve’ waar zij werkzaam is als mindfulnesscoach. Er waren 34 bezoekers 

aanwezig bij de lezing. 

        Op maandag 30 november 2015 werd er een lezing over ‘Tinder’ georganiseerd. Jitse 

Schuurmans, afgestudeerd antropoloog aan de UVA, kwam vertellen over zijn onderzoek naar deze 

populaire datings-app, intieme relaties bij jongeren en seksualiteit. De bezoekers werden betrokken bij 

de lezing door middel van enquêtevragen over de Tinder-app op hun telefoon. Er waren 37 mensen 

aanwezig. 

        Voor de derde lezing is de Lexicom een samenwerking met SPS-NIP Platform Groningen 

aangegaan. De lezing, over “Seksueel Trauma”, vond plaats op maandag 29 februari 2016. De lezing 

werd verzorgd door Irma van Steijn, seksuoloog en GZ-psycholoog. De lezing was erg populair, er 

waren 84 aanwezigen. Hiervan waren er 37 personen VIP-lid en 10 personen die lid waren van SPS-

NIP. Dit maakte de samenwerking erg succesvol en zeker voor herhaling vatbaar. Van te voren waren 

er duidelijke afspraken gemaakt tussen beide partijen. Achteraf gezien had dit nog uitgebreider en 

duidelijker gekund, maar over het algemeen waren zowel de commissies als Platform  Groningen 

tevreden. 

        De laatste lezing van de lezingencommissie vond plaats op maandag 9 mei. Tijdens de lezing 

kwam neuropsycholoog Sarai Boelema vertellen over de spraakmakende bevindingen van haar 

onderzoek naar alcoholgebruik onder adolescenten en het effect daarvan op het cognitief functioneren. 

Het onderwerp: “is alcohol eigenlijk wel zo schadelijk voor het ontwikkelende brein zoals gedacht 
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wordt” kwam uitgebreid aan bod. Mede door de wetenschappelijke onderbouwing was de lezing er 

interessant. Er waren 20 personen aanwezig. 

 

Muziekcommissie (alias Zwemfest) 

In 2015-2016, op 25 september 2015, werd Zwemfest voor de dertiende keer georganiseerd. Door het 

faillissement van Simplon vond dit evenement voor het tweede jaar in Vera Groningen plaats. De 

avond was, net als het jaar daarvoor, helemaal uitverkocht wat resulteerde in 450 verkochte kaarten. Er 

waren 72 VIP-leden aanwezig. Op de mainstage stonden The Shady Greys, Orange Fox, The 

Mysterons en Yakumo Orchestra. Op de downstage stonden Animal Antics, Semantic Drift en 

MOOON. Binnen de commissie en tussen de verenigingen verliep de samenwerking goed. Net als 

vorige jaren zijn er goede promotie acties geweest, zoals spandoeken in de binnenstad en 

promotieacties via verschillende social mediakanalen . De samenwerking met Vera verliep goed. 

        Gedurende het verenigingsjaar 2015-2016 is de Muziekcommissie goed bezig geweest met het 

organiseren van Zwemfest 2016, dat op 29 september 2016 plaatsvond. De samenwerking binnen de 

commissie verliep goed. Omdat dit in het verenigingsjaar 2016-2017 viel, zal Zwemfest 2016 in het  

secretarieel (half)jaarverslag van 2016-2017 besproken worden. 

 

Stosocongrescommissie 

Op 25 mei 2016 vond het STOSO-congres plaats. Aanvankelijk zou het congres plaatsvinden op 

donderdag 26 mei 2016, maar door omstandigheden is het verplaatst naar woensdag 25 mei 2016. 

Het thema van de dag was “Generation Y: The Fast and the Curious” en trok 65 bezoekers. Het 

congres vond plaats in het Heerenhuis. Tijdens het congres vonden er vier plenaire lezingen plaats en 

waren er twee workshoprondes waarbij men per ronde uit twee of drie workshops kon kiezen. Na 

afloop van het congres vond er een borrel plaats. Uit de evaluatie tussen de commissie en de 

commissaris is gebleken dat de commissieleden stress hebben ervaren doordat zij relatief laat zijn 

begonnen met de concrete voorbereidingen van het evenement. Ze hebben hun opvolgers de tip 

gegeven aan het begin van het nieuwe verenigingsjaar direct te beginnen met de organisatie van het 

congres. Verder vond men het congres erg leerzaam en is alle organisatie gedurende de dag goed 

verlopen. 

 

Student Exchange committee (alias SECcie) 

De uitwisseling van dit jaar was georganiseerd met studenten uit Thessaloníki, Griekenland. Vanuit 

VIP deden er 23 mensen mee en van Thessaloníki waren dit er 28. Van 21 februari tot 28 februari 

2016 mochten de Grieken het leven van de Groningse psychologiestudenten ervaren. Onderdelen van 

het weekprogramma waren een pubquiz, verschillende keren gezamenlijk uit eten, een bezoek aan een 
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lezing van de English lecture committee, een bezoek aan een feest van de Feestcommissie, een 

rondleiding door het Academiegebouw, een dag naar Amsterdam, naar Kardinge om te schaatsen of te 

zwemmen en nog veel meer. Van 9 april tot en met 16 april 2016 bezochten de Groningse studenten 

Thessaloníki. We zijn op 9 april midden in de nacht met een touringcar naar Schiphol vertrokken en 

hebben een goede vlucht gehad. Het weekprogramma in Thessaloníki bevatte onder andere een bezoek 

aan The White Tower of Thessaloníki, The Museum of Byzantine Culture en de universiteit van 

Thessaloníki waarbij uitgebreid kennis kon worden gemaakt met de Griekse historie en cultuur. 

Daarnaast waren onder andere lasergamen en een dagje strand opgenomen in de weekplanning.  

Toneelcommissie (alias Theun) 

De Toneelcommissie is in het verenigingsjaar 2015-2016 helaas niet gevormd, vanwege gebrek aan 

sollicitaties voor de commissie. Ook op de commissiemarkt van april is geen animo gebleken voor de 

commissie. Tijdens de commissiemarkt van september zal nogmaals worden gekeken of er 

belangstellenden zijn en indien dit het geval is, zal de commissie opnieuw worden opgestart. 

 

3.2 Engelstalige commissies 

English activities committee 

De English activities committee organiseert ieder jaar tenminste vier studie-gerelateerde activiteiten. 

Op 23 september 2015 organiseerde de commissie een interactieve workshop over ‘Stress-reduction’. 

De workshop werd gegeven door dr. Jacob Jolij, een docent aan Rijksuniversiteit Groningen, en vond 

plaats in het Boumangebouw. Er werd verteld hoe je met uitstelgedrag kunt voorkomen en hoe je beter 

met je tijd kunt omgaan om zo stress te voorkomen. Er waren 23 aanwezigen. 

De tweede activiteit was een workshop over ‘Sport Psychology’ en vond plaats op 3 december 

2015. De workshop werd gegeven door sportpsycholoog Mark Schuls. Het was een interactieve 

workshop waarin de aanwezigen kennis konden maken met snelheidsdruk en konden leren in welke 

stressactiviteiten ze beter waren en in welke niet. Er waren 20 mensen aanwezig. 

          Op woensdag 3 februari 2016 vond de derde activiteit plaats. Dit was een workshop over 

‘Positive psychology and leadership’ gehouden door Arjen Banach. Er werd veel verteld over wat een 

geluksgevoel kan veroorzaken en wat voor factoren hierbij de grootste rol spelen. De workshop vond 

plaats in het Academiegebouw en er waren 42 aanwezigen. 

          De laatste activiteit van de commissie vond plaats op 17 mei 2016. De oorspronkelijke datum 

van deze activiteit was 13 april 2016. Een aantal leden hadden echter aangegeven dat ze graag met de 

student exchange mee wilden doen, waarvan de week in het buitenland zou plaatsvinden in dezelfde 

week waarin de activiteit gepland stond. Om deze reden is besloten de activiteit de verplaatsen naar 

een andere datum. De activiteit betrof een workshop ‘music therapy’ gegeven door Hildegard Sarrazin 

waar 23 mensen aan deel hebben genomen. Het ging met name over het effect dat geluid en het maken 
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van muziek heeft op je emoties en emotionele gesteldheid. Het was een interessante workshop, maar 

het was redelijk ver fietsen naar de locatie in Zuidwolde, namelijk ongeveer vijf kilometer. 

 

English daytrip committee 

De English daytrip committee heeft in 2015-2016 gepoogd drie Engelstalige dagreizen naar een bedrijf 

of instelling met een psychologische oriëntatie te organiseren. De eerste dagreis stond gepland op 16 

oktober 2015. De activiteit kon echter niet doorgaan, omdat de commissie niet op tijd gevuld was om 

een activiteit te kunnen organiseren. De commissie is uiteindelijk in november 2015 gevuld. Om deze 

reden vond de eerste dagreis plaats op 5 februari 2016. De bestemming van de dagreis was 

verpleeghuis ‘De Bleerinck’ in Emmen. De aanwezigen hebben gezien hoe ouderen met dementie op 

deze plek verpleegd worden. Er waren zes aanwezigen inclusief de commissie zelf. We vermoeden dat 

dit komt door te weinig en te late promotie voor de dagreis. Door omstandigheden kon het bestuur 

helaas niet bij de activiteit aanwezig zijn. Er is een extra dagreis gepland op 20 mei 2016 zodat de 

commissie toch nog de mogelijkheid had om drie activiteiten te organiseren. 

 De tweede activiteit stond gepland op vrijdag 18 maart 2016. De vorderingen voor deze 

activiteit liepen echter dusdanig stroef dat er door het bestuur een deadline is gesteld voor de 

commissie om een bestemming voor de dagreis geregeld te hebben. Deze deadline is niet gehaald, 

waarop is besloten de activiteit te annuleren. 

 De derde activiteit stond gepland op 20 mei 2016. Bij het organiseren van deze activiteit liep 

het wederom dusdanig stroef dat het bestuur nogmaals deadlines heeft gesteld waarop de commissie 

alles af moest hebben. Deze deadlines zijn niet gehaald waarop ook deze activiteit is afgeblazen. De 

commissie heeft bij het organiseren halverwege de handdoek in de ring gegooid. Ze hadden echter al 

contact gehad met een bestemming, Praktijk Hoek Melkweg, maar hebben verzaakt deze op de hoogte 

te stellen van het niet doorgaan van de activiteit. Praktijk Hoek Melkweg heeft meerdere malen naar 

het VIP-hok gebeld om te vragen hoe ze in contact konden komen met de commissie. Deze was helaas 

niet te bereiken, waardoor de bestemming niet wist dat de activiteit niet meer door zou gaan. De 

commissaris van de commissie heeft daarop zelf met de locatie gebeld om namens de commissie haar 

excuses aan te bieden, om de band te herstellen voor eventuele toekomstige samenwerkingen. De 

commissie is hierop streng toegesproken. 

 

English lecture committee 

De English lecture committee organiseert in het verenigingsjaar 2015-2016 4 Engelstalige lezingen 

met een psychologie-gerelateerd onderwerp. De eerste lezing vond plaats op woensdag 11 november 

2015 in het Harmoniegebouw. Er waren 90 mensen aanwezig. De leden van Cover, de 

studievereniging van Kunstmatige Intelligentie, die ook waren uitgenodigd, zijn niet meegeteld in dit 



VIP, Studievereniging Psychologie Groningen | 36 
  Secretarieel jaarverslag 2015-2016 

 
VIP, Studievereniging Psychologie Groningen | Grote Kruisstraat 2/1 | 9712 TS Groningen | 

E. vip.gmw@rug.nl | T. + 31 50 3636323 | www.vipsite.nl 
 

aantal. De lezing werd gegeven door Florian Röhrbein en ging over Neurorobotics. Het bleek achteraf 

misschien te technisch te zijn voor psychologiestudenten. 

          De tweede lezing van de commissie was getiteld ‘Way of the Fool’ en zou oorspronkelijk 

plaatsvinden op 14 januari 2016. Omdat het voor de spreker, Floris Koot,  echter niet mogelijk bleek 

om op 14 januari aanwezig te zijn en er niet op tijd een andere spreker is gevonden, is de lezing 

verplaatst naar 13 januari 2016. De lezing vond plaats in het Academiegebouw en ging over 

acceptatie, je eigen fouten omarmen en positief in het leven staan. Er waren 163 aanwezigen. 

          De derde lezing vond plaats op 25 februari 2016 en had ‘Near Death Experiences’ als 

onderwerp. Er waren 150 aanwezigen. Het was een interessante lezing, maar door de vele slides leek 

het veel op een college. Het tweede gedeelte waarin vragen konden worden gesteld, maakte dat het een 

geslaagde avond was. 

          Op 2 mei 2016 heeft deze commissie haar laatste en populairste lezing georganiseerd, met als 

onderwerp ‘The Psychology of Psychedelics’.Het was een goede en interessante lezing. Er werd 

verteld over psychedelica en over de psychologische effecten en bijwerkingen daarvan. Er werden veel 

wetenschappelijke onderzoeken aangedragen, waardoor het op een universitair niveau werd gehouden. 

De lezing trok 360 bezoekers. Dit hoge aantal is hoogstwaarschijnlijk te danken aan het drugs 

gerelateerde onderwerp. Eerdere jaren bleken soortgelijke onderwerpen ook grote aantallen bezoekers 

te trekken. 

 

Integration committee 

De Integration committee is in 2011 opgericht. Het doel van de Integration committee is het 

organiseren van gemengde activiteiten voor de studenten van de Engelstalige en Nederlandstalige 

bachelor, om zo de kloof tussen beide kleiner te maken. 

          De eerste activiteit van de Integration committee stond oorspronkelijk gepland op dinsdag 13 

oktober 2015. Op dit moment was de commissie echter nog maar twee weken gevormd en was er dus 

geen tijd om de activiteit te organiseren en te promoten. Om deze reden vond de daadwerkelijke eerste 

activiteit plaats op 10 december. Een extra activiteit is gepland op 26 mei zodat de commissie 

uiteindelijk wel vier activiteiten heeft kunnen organiseren. De eerste activiteit bestond uit paintballen, 

waarna er de mogelijkheid was om met zijn allen een drankje te drinken. Het was een originele 

activiteit die zeer positief werd ontvangen door de 36 aanwezigen. Ongeveer twee derde van deze 

aanwezigen waren studenten van de Engelstalige bachelor. De integratie werd door de commissie 

bevorderd doordat de voertaal van de gehele activiteit Engels was en door de Nederlandse en 

internationale studenten te mixen in de twee teams. 

          De tweede activiteit was een dropping die plaatsvond op 10 februari 2016. De deelnemers 

werden gedropt in een buitenwijk van de stad Groningen en konden aanwijzingen krijgen voor de weg 
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door opdrachten uit te voeren. Er waren 14 aanwezigen inclusief de commissie en 2 leden van het 

bestuur. Na de dropping is er pizza gegeten in Pizzabakkerij Hans & Johnny. De integratie werd door 

de commissie bevorderd doordat de voertaal van de gehele activiteit Engels was. 

          Een chocolade workshop bij ‘Opgewekt’ was de derde activiteit van de commissie en vond 

plaats op 20 april 2016. De workshop was met ongeveer 20 mensen uitverkocht en was een groot 

succes. Er werden alleen maar gezonde ingrediënten (super foods) gebruikt. Het was een gezellige en 

interactieve activiteit. Je werkte in duo’s, waardoor je mensen kon leren kennen die je nog niet kende. 

          De laatste activiteit was een indoor picknick en vond plaats op 26 mei 2016. Oorspronkelijk zou 

de activiteit buiten plaatsvinden, maar doordat er slecht weer voorspeld was, is besloten om er een 

indoor picknick van te maken. Het was een gezellige activiteit, maar het aantal deelnemers, 12, viel 

door het slechte weer helaas tegen. 

 

3.3 Mastercommissies 

Mastercommissies samen 

De vier mastercommissies organiseren loopbaangerichte activiteiten per afstudeerrichting voor 

masterstudenten van de studie Psychologie. De commissies hebben veel vrijheid in het plannen van 

hun activiteiten. Ze organiseren elk jaar twee gezamenlijke activiteiten: een sociale activiteit en een 

studie-gerelateerde activiteit. Het is echter niet gelukt om de activiteiten op deze data te organiseren en 

gezien de grote vrijheid van de commissies zijn ze verplaatst. 

          Op maandag 16 november 2015 vond de gezamenlijke sociale activiteit plaats. Het ging hier om 

een pubquiz in Tapperij: De Stadhouder. Er waren 30 mensen aanwezig inclusief de commissieleden 

van de verschillende mastercommissies. De groepjes waren verdeeld in masterrichtingen en de 

pubquiz had een internationaal karakter doordat de vragen zowel in het Nederlands als Engels werden 

voorgelezen. 

          Op woensdag 16 maart 2016 en op dinsdag 22 maart 2016 vonden twee versies van de 

gezamenlijke studie-gerelateerde activiteit plaats. Het ging hier om een workshop ‘Positief 

Solliciteren’ bij Reframed. Er waren twee versies van de activiteit, omdat de commissies de activiteit 

voor zowel de Nederlandse als de internationale studenten wilden organiseren. De Nederlandstalige 

versie vond plaats op 16 maart en de Engelstalige versie op 22 maart. De Nederlandstalige workshop 

was uitverkocht met 21 mensen exclusief de commissieleden en op de Engelstalige workshop waren 

14 mensen aanwezig exclusief de commissieleden. De inhoud van de workshop had betrekking op het 

sollicitatieproces en in het tweede deel kon je zelf oefenen met denkprocessen om erachter te komen 

wat voor baan je zou willen. Dit werd ook in de praktijk gebracht door middel van pitches. 

          De Mastercommissies KNP&CPP en K&O hebben vlak voor het begin van de zomervakantie 

op 12 juli 2016 nog een laatste gezamenlijke activiteit georganiseerd, namelijk een afstudeerborrel in 

het Feithhuis. De mastercommissie AOP heeft niet meegeholpen met organiseren, omdat het grootste 
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deel van de commissie al op vakantie was. Er waren 22 mensen inclusief de commissies. Iedereen 

kreeg 3 gratis consumpties. Het was een leuke activiteit waar mensen de kans kregen om te netwerken 

en ervaringen over stages uit te wisselen. 

 

 

 

Mastercommissie Arbeids-, Organisatie-, en Personeelspsychologie (AOP) 

De Mastercommissie AOP heeft op 1 februari 2016 een Engelstalige workshop over ‘Coaching’ 

georganiseerd. De workshop werd gegeven door Sjoerd de Vries en was zeer interactief. De 25 

aanwezigen hebben geleerd hoe ze een expliciet beeld kunnen vormen van alle aspecten in hun leven 

waar ze kracht uit halen en hoe ze op een positieve manier kunnen nadenken over een bereikte doelen 

in hun leven, wat dit voor hen heeft bijgedragen en hoe ze bewust van die bijdrage de toekomst in 

kunnen kijken. 

          Op vrijdag 8 april was de tweede activiteit van deze commissie. Ze hadden een dagreis naar 

Beljon & Westerterp georganiseerd, een HRM bedrijf. De activiteit was uitverkocht met 15 mensen 

inclusief de commissie. Er werd een presentatie gegeven over wat HRM inhoud. Het was 

oorspronkelijk bedoeld als een interactieve workshop, maar het leek uiteindelijk meer op een lezing. 

 

Mastercommissie Klinische- & Ontwikkelingspsychologie (K&O) 

De mastercommissie K&O heeft op vrijdag 22 april 2016 een dagreis naar Lentis in Groningen 

georganiseerd. Er waren naast de commissie en het bestuur 12 aanwezigen. Vier sprekers hebben 

verteld over hun ervaringen met betrekking tot depressie, persoonlijkheidsstoornissen en trauma. De 

activiteit was goed georganiseerd en er was vrijheid om vragen te stellen wat het erg interactief 

maakte. Na de sprekers kregen de deelnemers een rondleiding. Het leek op een carrièreavond, maar 

dan op locatie. 

          Op vrijdag 13 mei 2016 heeft de commissie wederom een dagreis naar Lentis georganiseerd, 

ditmaal in Zuidlaren. Deze locatie specialiseert zich in ouderenpsychiatrie en forensische psychiatrie. 

Er waren 13 mensen mee. Er zijn twee lezingen, een rondleiding en een workshop met somatische 

therapie gegeven. De aanwezigen hebben een hoop positieve reacties gegeven. 

 

Mastercommissie KNP&CPP 

Op 8 februari 2016 vond de eerste activiteit van de Mastercommissie KNP&CPP plaats. Het was een 

lezing door ervaringsdeskundige Harmen Hidding over niet-aangeboren hersenletsel. Het was een 

interessant en persoonlijk verhaal. De lezing was drukbezocht met 101 aanwezigen. De commissie 
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wist hier van tevoren goed op in te spelen door een grotere zaal in het Academiegebouw te reserveren 

dan de zaal die in eerste instantie gereserveerd was. 

          Op 11 april heeft de commissie een carrièrelezing georganiseerd met drie sprekers die net een 

paar jaar aan het werk zijn. Er was veel ruimte voor vragen en de verhalen van de sprekers waren erg 

interessant. De commissie heeft hierbij goed gebruikgemaakt van hun eigen netwerk. Er waren 20 

mensen aanwezig. 

 

Mastercommissie Sociale Psychologie en haar Toepassingen (SPT) 

Gedurende het hele verenigingsjaar 2015-2016 heeft deze commissie geen commissieleden gehad en 

zijn dus ook geen activiteiten voor deze masterrichting georganiseerd. De andere mastercommissies 

hebben een deel van het budget van deze commissie gebruikt voor de gezamenlijke activiteiten. Dit 

deel is even groot als de bijdrage van de andere mastercommissies en is toegekend onder voorwaarde 

dat er ook bij deze masterrichting actief werd gepromoot voor de activiteiten. 

 

Onderverdeling nieuwe masterrichtingen en nieuwe namen 

In het academisch jaar 2016-2017 worden er vijf nieuwe masterrichtingen toegevoegd. Om te zorgen 

dat VIP alle masterrichtingen vertegenwoordigd, is besloten om de nieuwe masterrichtingen te 

verdelen onder de bestaande mastercommissies. De Mastercommissie AOP zal de masterrichting 

‘Talent Development and Creativity’ erbij krijgen en zal daarom vanaf het verenigingsjaar 2016-2017 

‘Mastercommissie AOP & TDC’ heten. De Mastercommissie K&O krijgt de richting ‘Clinical 

Forensic Psychology and Victimology’ erbij en zal de nieuwe naam ‘Mastercommissie KOFV’ 

krijgen. Aan de Mastercommissie KNP&CPP zal de richting ‘Reflecting on Psychology’ worden 

toegevoegd. De nieuwe naam van deze commissie zal ‘Mastercommissie KNP & CPP & ROP’ zijn. 

Als laatst zullen twee nieuwe richtingen worden toegevoegd aan de Mastercommissie SPT, namelijk 

‘Traffic Psychology and Sustained Mobility’ en ‘Psychology and the Environment’. De nieuwe naam 

van de commissie zal ‘Mastercommissie STE’ zijn.  

 

3.4 Structuren 

Bar&Kook- structuur 

De Bar&Kook-structuur verzorgt tijdens introductiekamp, kerstdiner en actieve ledenweekend het eten 

en drinken. De structuur bestaat uit twee leden. Het kerstdiner trok dit jaar 130 actieve leden. Samen 

met het bestuur heeft de Bar & Kook structuur het diner verzorgd. Op het actieve ledenweekend en de 

actieve leden barbecue heeft de structuur, wederom in samenwerking met het bestuur, de deelnemers 

van eten voorzien. Het verzorgen van de maaltijden op de verschillende activiteiten zorgt volgens ons 
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een grote toegevoegde waarden en we adviseren daarom de structuur in de huidige vorm te behouden 

gedurende volgende verenigingsjaren.  

 

Bedrijfscontactenstructuur 

De Bedrijfscontactenstructuur zal in hoofdstuk 5; ‘Acquisitie’ worden besproken. 

 

Financiële controlecommissie (alias Kascommissie) 

De Financiële controlecommissie controleert de boekhouding voordat deze naar de boekhouder wordt 

gebracht. In deze structuur zitten oud-bestuursleden met affiniteit omtrent financiële zaken. De 

structuur is een belangrijke ondersteuning voor de penningmeester en het bestuur kan hier altijd 

terecht met vragen. In 2015-2016 bestond de Financiële controlecommissie uit vier personen. 

 

Fotostructuur 

De leden van de Fotostructuur nemen foto’s bij vrijwel alle VIP-activiteiten. Tijdens de maandelijkse 

VIP-borrel is er een fotopresentatie te zien met de foto’s van de afgelopen maand. Daarnaast kiest de 

structuur elke maand vier foto’s uit die op de website komen te staan, waarna onze leden zelf kunnen 

kiezen welke foto de foto van de maand wordt. 

Berichten van de Fotostructuur die oorspronkelijk werden geplaatst op de ‘VIP fotopagina’ op 

Facebook worden sinds februari 2016 geplaatst op de algemene facebookpagina van VIP. Er is 

namelijk gebleken dat de berichtjes op de ‘VIP fotopagina’ niet door veel mensen werden bekeken en 

het voordeliger zou zijn om de berichten op de algemene facebookpagina van VIP te plaatsen. Om 

ervoor te zorgen dat er niet te veel berichten geplaatst zouden worden, is een regeling in overleg met 

de Fotostructuur bedacht. Er zal na elke VIP-borrel en VIP-feest een bericht worden geplaatst. 

Ditzelfde geldt voor grote activiteiten zoals de excursie. 

Nadat VIP in de zomer van 2015 is overgestapt naar de nieuwste versie van Congressus zijn 

de foto’s van voorgaande jaren om onbekende reden niet op de VIP-site blijven staan. De 

Fotostructuur heeft ervoor gezorgd dat de foto’s van het verenigingsjaar 2014-2015 weer online zijn 

gezet. 

 

ITuur 

De ITuur helpt commissies en het bestuur met zaken die te maken hebben met hardware, software, 

netwerken en de website. De ITuur bestaat uit twee mensen. De structuur heeft in 2015-2016 haar 

diensten niet aan de vereniging hoeven verlenen. Volgend jaar kan door het VIP-bestuur en/of een 

werkgroep voor de Meerjarenvisie worden bepaald of het nodig is om deze structuur te behouden. 
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Manusstructuur 

De Manusstructuur wordt ingeschakeld voor verscheidene werkzaamheden. De structuur verzorgt 

onder andere de muziek tijdens de borrels, het introductiekamp en het actieve ledenweekend. De 

structuur bestond gedurende het verenigingsjaar uit één persoon. Daarnaast ondersteunde een alumnus 

die vorig jaar in de Manusstructuur zat het huidige lid met zijn verdiensten. De diensten die de 

structuur gedurende het verenigingsjaar heeft verleend, zijn ons inziens van grote toegevoegde waarde 

geweest voor de vereniging. 

 

Promotiestructuur 

De Promotiestructuur bestond dit verenigingsjaar uit vijf leden en kan ingeschakeld worden voor hulp 

bij het maken van promotieartikelen. In de structuur zitten mensen die vaardig zijn met grafische 

programma’s. Op 7 en 8 oktober 2015 heeft de structuur een speciale promotieworkshop 

georganiseerd. Tijdens deze workshop konden actieve VIP-leden meer leren over succesvolle 

promotie en konden ze met het grafische programma Adobe Photoshop oefenen. De structuur heeft 

gedurende het jaar een aantal commissies van hulp geweest bij het maken van posters en 

programmaboekjes. Daarnaast vindt de structuur een groot deel van haar toegevoegde waarde in het 

maken van posters voor de maandelijkse VIP-borrel.  

 

3.5 Diemensies 

De leden van Diemensies hebben nog steeds de voordelen en privileges als een actief lid van VIP, dit 

is verenigingsjaar 2015-2016 vastgelegd in een nieuw contract dat geldig is tot 1 april 2019. In dit 

contract zijn tevens enkele veranderingen opgenomen. Enkele voorbeelden hiervan zijn dat 

Diemensies en VIP aan het begin van elk verenigingsjaar standaard samenkomen voor een 

kennismakingsgesprek en dat VIP recht heeft op zowel een Nederlandse adverteerpagina voor VIP-

activiteiten, maar ook recht heeft op advertentieruimte in het Engels. Voor verdere wijzigingen kan het 

contract geraadpleegd worden. Voordat er een nieuwe editie van Diemensies uitkomt, worden de 

commissies van VIP die in de afgelopen weken een activiteit hebben georganiseerd gevraagd een 

stukje te schrijven die dan in de nieuwste editie komt te staan. Aan het begin van dit verenigingsjaar is 

gebleken dat weinig commissies een stukje op het moment van vragen kunnen schrijven. Afgelopen 

jaar heeft de bestuursfunctionaris externe contacten daarom de meeste stukjes voor Diemensies 

geschreven. 

 

3.6 Functieoverleggen 

In het begin van het verenigingsjaar heeft het bestuur voor de commissiefuncties van voorzitter, 

secretaris en penningmeester functie-overleggen georganiseerd. Ook voor de functie acquisitie en 
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promotie werd een bijeenkomst georganiseerd. Dit was een algemene voorlichting voor de specifieke 

functie, gegeven door de betreffende bestuursfunctionaris. Deze hebben in oktober plaatsgevonden. 

Eind juni 2016 hebben er drie functie-overleggen plaatsgevonden. Er is gekozen om een algemeen 

functie-overleg te houden waar alle functies binnen een commissie werden toegelicht. Dit overleg was 

toegankelijk voor elk actief lid. Daarnaast zijn er specifieke functie-overleggen voor voorzitters en 

penningmeesters geweest. Bestuur 2015-2016 heeft besloten dat naast het vastleggen van de 

voorzittersfunctie, ook het penningmeesterschap tot de commissiemarkt in september moet worden 

vastgelegd. De reden hiervoor is dat wij als bestuur denken dat het goed is voor commissies om zo 

vroeg mogelijk bezig te gaan met het financiële plaatje omtrent hun activiteit(en). Nadat er in 

september eerstejaars commissieleden zijn toegevoegd aan de commissies,  mag het 

penningmeesterschap echter wel worden uitgevoerd door een ander lid. 

3.7 Actieve leden activiteiten 

3.7.1 Kennismakingsdiner 

Op 6 oktober 2015 heeft het bestuur een kennismakingsdiner voor alle actieve leden van VIP 

georganiseerd. Dit kennismakingsdiner vond plaats in Restaurant Ben’z. Voor €10,- kregen de 90 

aanwezigen een voorgerecht, een van twee mogelijke hoofdgerechten waarvan één vegetarisch 

gerecht, een welkomstdrankje en de mogelijkheid om na het eten waterpijp te roken. Er werd in twee 

shifts gegeten en de commissies werden tijdens het diner aan elkaar voorgesteld door middel van een 

PowerPointpresentatie. De activiteit is goed verlopen en we hebben veel positieve reacties ontvangen 

van de aanwezigen. 

 

3.7.2 Actieve Leden Weekend 

Op 6 tot en met 8 november 2015 vond het actieve ledenweekend plaats in Groepsaccomodatie Klonie 

in Ellertshaar. Het bestuur 2015-2016 heeft met hulp van de Bar&Kook-structuur en de 

Manusstructuur de voorbereidingen voor het weekend getroffen. Op de eerste avond is een pubquiz 

georganiseerd en een later op de avond een feest met het thema ‘The Seventies’. Op zaterdag was er 

tijd voor een film en een stapavond naar ‘Fox’ in Stadskanaal. Het bosspel dat stond gepland kon door 

de regen helaas niet doorgaan. Op de zondag is iedereen weer richting Groningen gereisd. Er waren 70 

aanwezigen, waarvan twee internationals. Dit was ongeveer gelijk aan het aantal aanwezigen in 2013-

2014, maar minder dan in 2014-2015, waar 90 aanwezigen waren. We hebben geen inzicht in de reden 

waarom er dit jaar minder aanwezigen waren dan vorig jaar en we betreuren het feit dat er niet meer 

internationale aanwezigen waren. Ook hiervan weten we niet wat de reden is. 
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3.7.3 Kerstdiner 

Op 1 december 2015 is het jaarlijks actieve leden kerstdiner georganiseerd. Het kerstdiner heeft net als 

vorig jaar plaatsgevonden in de kantine van het Heymansgebouw. In voorgaande jaren werd het diner 

doorgaans gehouden in Bienvenue. Sinds de verbouwing in 2014 is het echter niet meer mogelijk om 

hier met meer dan veertig mensen te eten. De kantine was in kerststijl aangekleed met slingers, 

tafellopers, zilveren bordjes, kerststerren en waxinelichtjes. De Fotostructuur heeft een fotohoek 

gecreëerd waar aanwezigen met kerst attributen op de foto konden. In samenwerking met de 

Bar&Kook-structuur zijn de voorbereidingen voor het diner getroffen. Er waren 142 actieve leden op 

de avond aanwezig. Het voorgerecht bestond uit een salade caprese. Voor het hoofdgerecht zijn 

partypizza’s besteld bij Party Pizza Amigo en het nagerecht bestond uit vanillekwark met kersen en 

speculaaskruimels. Leden hebben zelf drinken meegenomen om tijdens het diner te nuttigen. 

 Net als vorig jaar is de kantine van het Heymansgebouw gekozen als locatie bij gebrek aan een 

andere mogelijkheid. We hadden de mogelijkheid om de kantine te versieren en de lichten te dimmen 

waardoor het qua sfeer gezellig was. Het is echter onhandig om een kerstdiner voor te moeten bereiden 

zonder een keuken ter beschikking te hebben. Mocht dit volgende jaren wederom het geval zijn dan is 

het aan te bevelen om net als dit jaar een deel van het eten te bestellen en laten bezorgen. 

 

3.7.4 Actieve leden activiteit studie-gerelateerd 

Op 2 februari 2016 vond de actieve ledenworkshop voorafgaand aan de maandelijkse borrel in Het 

Pakhuis plaats. De workshop werd gegeven door Niels Bakker over het onderwerp ‘time-

management’. Bij deze workshop werd uitgelegd hoe je je tijd het best en op een leuke manier kunt 

indelen. Tijdens het interactieve deel kon iedereen een G-schema opstellen met positieve en negatieve 

invloeden op zijn of haar persoonlijke productiviteit. Er waren dertien mensen aanwezig exclusief het 

bestuur zelf. Bij deze activiteit hadden we gehoopt op meer bezoekers. Vorig jaar werd deze activiteit 

ook niet bijzonder goed bezocht. We raden daarom aan het kandidaatsbestuur aan om na te denken 

over manieren om meer actieve leden te trekken, of de activiteit eventueel anders in te vullen. 

 

3.7.5. Actieve leden activiteit sociaal 

Op donderdag 11 maart 2016 vond de actieve leden activiteit sociaal plaats. De activiteit betrof een 

schaatsclinic gegeven door leden van G.S.S.V. Tjas, Groninger Studenten Schaatsvereniging. Er 

waren 18 leden aanwezig en het was een leuke activiteit. Achteraf bleek wel dat er voor volgende 

actieve leden activiteiten met een sociaal karakter meer gefocust kan worden op het interactieve 

gedeelte tussen de actieve leden. 
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3.7.6. Actieve leden barbecue 

Op 24 mei 2016 vond de actieve leden barbecue plaats in de tuin en kantine van het Heymansgebouw 

van 18.00 uur tot en met 20.45 uur, waarna het bestuur samen met een aantal actieve leden heeft 

opgeruimd en schoongemaakt. Er waren 115 leden aanwezig en het was een geslaagde activiteit. 

Zowel de voorbereidingen als de barbecue zelf is goed verlopen. Op deze activiteit is ook het actieve 

leden cadeau uitgereikt aan de actieve leden. Lees hier meer over onder punt 3.14 ‘Actieve leden 

cadeau’. 

 

3.8 VIP-borrel 

Iedere maand organiseert het bestuur een borrel in Het Pakhuis. Deze borrels zijn speciaal bedoeld 

voor leden van VIP, maar iedereen is welkom. Op elke borrel is er van 22.00 uur tot 00.00 uur piekuur 

met direct daarna om 00.00 uur de ‘maandpraat’ waarin nieuws over de vereniging en activiteiten 

worden genoemd. Daarnaast worden er korte, bondige agenda’s opgehangen met daarop het 

maandoverzicht van VIP-activiteiten. De Manusstructuur draait, in overleg met Het Pakhuis, op de 

borrels muziek. De bezoekersaantallen zijn gemiddeld 64 personen. De borrel van juni was het drukst 

bezocht met ongeveer 100 aanwezigen en de borrel van januari het minst bezocht met 35 aanwezigen. 

De borrel van juni is elk jaar erg druk bezocht vanwege de bekendmaking van het kandidaatsbestuur. 

We vermoeden dat de borrel van januari rustig was vanwege de ernstige ijzel die dag. Ook wij houden 

themaborrels, in navolging van het 33e bestuur, in de hoop meer mensen naar de borrels te trekken. De 

thema’s waren “beschuit met muisjes”, “almanakuitreiking”, “Movember”, “Sensation White Beer”, 

“Nieuwjaarsborrel” en “Ik hou van Holland”, “Voorjaarsborrel” en “Holiday drinks”. In april is ervoor 

gekozen om een borrel zonder thema te houden, op de borrel van mei was het thema de bekendmaking 

van het lustrumthema en de borrel van juni stond zoals elk jaar in het teken van de bekendmaking van 

het kandidaatsbestuur van VIP. 

 Sinds een aantal jaren gaat het aantal bezoekers op VIP-borrels achteruit, waardoor Het 

Pakhuis soms een te grote locatie is voor het aantal mensen. Wij denken dat het kleiner wordende 

aantal bezoekers wordt versterkt door de grootte van de ruimte. Een klein aantal mensen in een kleine 

ruimte is immers gezelliger dan een klein aantal mensen in een grote ruimte. We zijn hierover in 

gesprek gegaan met de eigenaar van Het Pakhuis, Hendrik Linnewiel. Hieruit is het idee gekomen om 

het achterste deel van de kroeg af te zetten met een scherm. Hierdoor wordt de ruimte meer dan 

gehalveerd en biedt het, naar onze mening, een goede oplossing voor het probleem. Er is ook 

overwogen om een andere kroeg te benaderen voor de borrels. Dit heeft echter een aantal gevolgen, 

aangezien Het Pakhuis door de jaren heen gevoelsmatig de stamkroeg van VIP is geworden en VIP 
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een goede deal heeft met Het Pakhuis (zowel qua prijs als qua acquisitie voor commissies en 

verenigingsbrede acquisitie). 

 

3.9 Commissiedates 

In navolging van het bestuur 2012-2013 zijn wij doorgegaan met de commissiedates. Tijdens een 

commissiedate komen er twee commissies op het VIP-hok om met het bestuur en de andere commissie 

te praten en kennis te maken door middel van een spelletje onder het genot van een wat drinken en 

koekjes. We willen hiermee de toegankelijkheid van het bestuur verhogen en de drempel om op het 

VIP-hok te komen verlagen. Daarnaast is het doel dat commissies elkaar beter leren kennen om zo 

contact tussen actieve leden van verschillende commissies te bevorderen. De eerste commissiedate 

vond plaats op 3 februari 2016 en de laatste op 20 april 2016. In het vervolg is het advies om eerder 

met commissiedates te beginnen, omdat de commissies elkaar en het bestuur aan het begin van het jaar 

nog niet zo goed kennen. Hiermee wordt het beoogde volgens ons beter behaald. 

 

3.10 Commissiebattle 

Om de binding tussen de actieve VIP-leden te verbeteren zijn we dit jaar doorgegaan met de 

commissiebattle. Hier kunnen commissies punten verzamelen door aanwezig te zijn bij VIP 

activiteiten en algemene ledenvergaderingen. Elke maand presenteren we de commissie met de meeste 

punten tijdens de maandpraat van de VIP-borrel. De commissie die de maand daarvoor de meeste 

punten heeft verdiend, krijgt een gratis biertje per aanwezig lid op de borrel. 

Op de borrel van januari werd de periodekampioen bekend gemaakt. De periodekampioen is de 

commissie met de meeste punten van de maanden oktober tot en met januari. Dit jaar was het de 

Diescommissie. Het bestuur heeft als beloning een diner gekookt voor de Diescommissie en dit samen 

met haar genuttigd. Op de VIP-borrel van juni die plaatsvond op 31 mei 2016 is de winnaar over het 

gehele jaar bekendgemaakt. Dit was wederom de Diescommissie. Zij hebben van het bestuur een 

dinercheque ter waarde van €75,- ontvangen. 

 Afgelopen jaar hebben we gemerkt dat een aantal commissies heel fanatiek heeft meegedaan 

met de commissiebattle, maar dat dit aantal vrij klein was. Aankomende jaren adviseren wij om te 

kijken naar mogelijkheden om meer commissies te enthousiasmeren. 

 

3.11 Commissiemarkt 

Op 15 en 16 april 2015 vond de eerste commissiemarkt plaats voor de commissies van het 

verenigingsjaar 2015-2016. Deze vond, net zoals voorgaande jaren, plaats in het Bruincafé van de 

kantine van het Heymansgebouw. Deze commissiemarkt was bestemd voor ouderejaarsstudenten. Er 

werd naar gestreefd elke commissie voor twee derde te vullen, waarna de laatste leden konden 
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solliciteren op de commissiemarkt van 9 en 10 september 2015. Deze laatste commissiemarkt was 

oorspronkelijk alleen bedoeld voor eerstejaarsstudenten. De commissies geven zelf aan welke leden ze 

het liefst in hun commissie zouden willen opnemen, waarna het bestuur deze leden heeft ingedeeld in 

een commissie op basis van zowel de voorkeur van de commissie als de voorkeur van het lid zelf. 

In praktijk blijkt dat ouderejaarsstudenten deze commissiemarkt toch gebruiken om te 

solliciteren als zij nog niet een plekje in een commissie hebben. Het is lastig gebleken om er op toe te 

zien dat alleen eerstejaars studenten solliciteren en worden uitgekozen voor commissies, aangezien 

alle opgaven dan gecontroleerd moeten worden. Een tip hiervoor is om volgende jaren in het 

opgaveformulier een vraag op te nemen waarin studenten aangeven of ze eerstejaars of ouderejaars 

zijn.   

In totaal hebben 99 mensen zich opgegeven voor een plekje in een commissie, structuur, of 

jaarvertegenwoordiging. We zijn erg tevreden met dit aantal. Op 9 september 2015 hebben 31 mensen 

zich opgegeven en op 10 september waren dit er 54. Op 11 september 2015 hadden leden voor het 

laatst de kans om zich op te geven. 14 leden hebben zich op deze dag opgegeven. Door dit grote aantal 

konden de commissies vrij makkelijk gevuld worden. Er waren geen geïnteresseerden voor de 

Toneelcommissie, waardoor deze commissie dit jaar niet gevuld is. Verder was de Integration 

committee na de eerste commissiemarkt in april 2015 nog leeg, waardoor het bestuur de sollicitaties 

voor die commissie in september op zich heeft genomen. 

 Op 20 en 21 april 2016 vond de eerste commissiemarkt plaats voor de commissies van het 

verenigingsjaar 2016-2017. Deze commissiemarkt was, net zoals voorgaande jaren, bedoeld voor 

ouderejaarsstudenten. Een nieuwe element, namelijk pitches van een minuut per commissie, is 

toegevoegd om de activiteit zowel interactiever te maken, als om ervoor te zorgen dat de drempel voor 

bezoekers lager wordt om informatie over elke commissie in te winnen. De pitches zijn goed bevallen 

en ons advies is om dit voort te zetten op de commissiemarkten hierna. 

Bij de commissies met zes leden is ernaar gestreefd om deze te vullen met vier leden en bij de 

commissies met vijf leden was dit aantal drie. De Stosocongrescommissie wordt elk jaar volledig 

gevuld met ouderejaarsstudenten en ditzelfde geldt voor de Instellingen- en bedrijvendagcommissie, 

waarin ook leden van ODIOM en Sociëtas plaatsnemen. In totaal hebben 68 mensen zich opgegeven 

voor een plekje in een commissie, structuur of jaarvertegenwoordiging (10 mensen op 20 april 2016, 

34 mensen op 21 april 2016 en 23 mensen op 22 april 2016). Er zijn geen leden gevonden voor de 

Almanakcommissie, de English activities committee, de English daytrip committee, de English lecture 

committee, de Integration committee, de Mastercommissie KNP&CPP, de Mastercommissie SPT, de 

Toneelcommissie, de Muziekcommissie (Zwemfest) en Year representation 2. 

Het gebruik van laptops en digitale inschrijfformulieren op de commissiemarkt is ook dit jaar 

weer goed bevallen, hoewel de commissiemarkt van september drukker werd bezocht dan de 
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commissiemarkt van april. Het was tevens mogelijk om je op de VIP-site op te geven, waardoor het 

niet noodzakelijk was om de commissiemarkt te bezoeken. 

 

3.12 Bestuurs-evaluatie 

In januari 2016 zijn de bestuurs-evaluaties begonnen. Middels een online en tevens anoniem formulier 

wordt vastgesteld wat de commissies als positief of negatief ervaren aan de bereikbaarheid, 

aanwezigheid en toegankelijkheid van het bestuur. Ook het contact tussen de commissie en het bestuur 

en de commissaris werd hierin geëvalueerd. Naast de anonieme online invulling van dit formulier 

heeft de commissaris deze evaluatie ook tijdens het mee vergaderen behandeld. Om deze evaluaties bij 

langs te gaan is een aparte vergadering ingelast. Er stonden zowel positieve punten in als punten ter 

verbetering. Elke commissaris heeft ernaar gestreefd deze verbeteringen mee te nemen bij haar 

commissies. 

 

3.13 Commissie-evaluatie 

De commissie-evaluaties zijn in navolging van het 34e bestuur in januari 2016 van start gegaan. Hierbij 

wordt tijdens het mee vergaderen door de commissaris gevraagd hoe de samenwerking binnen de 

commissies verloopt. Indien er fricties of problemen waren dan kon hier openlijk over worden gepraat 

om tot een betere samenwerking te komen. In het geval dat de commissieleden hier liever niet openlijk 

over wilden praten, heeft de commissaris de mogelijkheid aangeboden om een individueel gesprek te 

houden. Er was hier alleen sprake van een persoonlijke evaluatie en niet van een online evaluatie. 

Deze persoonlijke manier van evalueren is goed bevallen. 

 

3.14 Actieve leden cadeau 

Elk jaar reikt het VIP-bestuur een cadeau uit aan haar actieve leden om ze te bedanken voor hun inzet 

gedurende het verenigingsjaar. Bij dit cadeau wordt ieder jaar gestreefd om iets origineels te geven dat 

de actieve leden kunnen gebruiken. Bovendien staat hier het VIP-logo op gedrukt en een boodschap 

van het VIP-bestuur. Dit jaar is gekozen voor custom bedrukte speelkaarten. Op de achterzijde van 

elke speelkaart staat het VIP-logo met daarnaast de boodschap ‘Thank you! On behalf of the VIP-

board 2015-2016’. Op de voorzijde van de kaarten twee tot en met tien staat het VIP-logo. Daarnaast 

zijn op de kaarten met de vier vrouwen en de hartenkoning de hoofden van de bestuursleden in de 

originele afbeeldingen van de vrouwen en koning gephotoshopt. De kaarten zijn besteld met een 

oplage van 200. 
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3.15 Inschrijfdag 

De inschrijfdag van VIP vindt elk jaar plaats op de eerste dag van de diesweek, dit jaar was dat op 

maandag 29 augustus 2016. Tussen 11.00 uur en 17.00 uur konden nieuwe eerstejaars 

psychologiestudenten in de kantine van het Heymansgebouw langskomen om lid te worden bij VIP. 

Daarnaast konden ze hun studieboeken bestellen, zich inschrijven voor de diesweek en/of het 

introductiekamp, of hun voorinschrijving voor deze activiteiten bevestigen. De eerstejaars studenten 

volgden een vooraf vastgestelde route door de kantine waarbij ze langs verschillende punten kwamen 

met allemaal een verschillend doel. Hieronder worden de verschillende punten in de route beschreven. 

 De route begon aan de kant van de tuin waar de studenten via de opengezette nooddeur naar 

binnen konden. Hier werden ze begroet door twee leden van het kandidaatsbestuur en werd kort 

informatie gegeven over VIP en de een promotiepraatje voor de diesweek en het introductiekamp 

gegeven. Vervolgens werd in Congressus gecheckt of ze zich al hadden aangemeld voor VIP. 

Afhankelijk van het antwoord werden ze daarna doorgestuurd om aan de rechterkant of linkerkant een 

foto te laten maken voor hun profiel op de VIP-site. De mensen die naar de linkerkant werden 

gestuurd, hadden zich nog niet voor VIP aangemeld en werden na het maken van de foto doorgestuurd 

naar een tafel met laptops waar ze zelf het inschrijfformulier op de VIP-site in konden vullen en aan 

konden geven welke boeken ze wilden bestellen. Daarna werden ze doorgestuurd naar een lange tafel 

waar (huidig-, oud-, & kandidaats-)bestuursleden voor hen controleerden of alle gegevens juist waren 

ingevoerd, de gemaakte foto hebben  toegevoegd aan het profiel van elk nieuw VIP-lid, een 

doorlopende machtiging hebben ondertekend en waar ze de boeken vast contant of met de pinautomaat 

konden betalen. De overige kosten, het inschrijfgeld en eventueel de kosten voor de diesweek en het 

introductiekamp, zullen later worden afgeschreven via bankoverschrijving. Dit was tevens het punt 

waar de mensen die zich al hadden ingeschreven bij VIP (en dus aan de rechterkant een foto hadden 

laten maken) naartoe werden gestuurd direct na het maken van de foto. Deze mensen hebben dus een 

stap minder gehad in de route en konden bij het controleren van de gegevens nog aangeven welke 

boeken ze wilden bestellen. Na het controleren van de gegevens kwamen de studenten bij de een na 

laatste stap, waar ze hun voorinschrijving voor de diesweek en/of het introductiekamp konden 

bevestigen. Hier werden ze bovendien toegevoegd aan het evenement op Congressus, zodat de 

penningmeester later makkelijk het geld kan afschrijven bij elke deelnemer. Als laatst kwamen ze bij 

de Diescommissie zelf, waar ze een groepsnummer kregen en een goodiebag. De eerstejaars studenten 

werden vervolgens verzocht om 17.00 uur weer terug te zijn in de kantine van het Heymansgebouw 

voor de start van de diesweek.  

Naar onze mening is de inschrijfdag goed en gestructureerd verlopen. Het was handig om de 

huidige penningmeester geen vaste taak te geven, maar te laten fungeren als vliegende keep voor het 
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geval er financiële vragen ergens waren. Een verbeterpunt is om volgende jaren meerdere mensen op 

het controleren van de voorinschrijving te zetten, aangezien het in de loop van de dag erg druk was en 

er uiteindelijk meer dan één persoon voor nodig bleek te zijn.  

Naar schatting zijn er die dag waarschijnlijk 203 bezoekers geweest. We kunnen in 

Congressus namelijk vinden dat de lidmaatschapsstatus op dinsdag 30 augustus 2016 voor 203 VIP-

leden van ‘aspirant-lid’ naar ‘lid’ is veranderd. Deze statusverandering duidt aan dat deze leden het 

inschrijfgeld en de contributie hebben betaald, of hun machtiging hebben ondertekend. Voor iedereen 

die op maandag 29 augustus 2016 is langsgekomen op de inschrijfdag, is de lidmaatschapsstatus op 

dinsdag veranderd. Aangezien deze statusverandering handmatig is ingevoerd, kunnen we er niet 

absoluut zeker van zijn dat 203 het daadwerkelijke aantal is. Van deze 203 bezoekers stonden 163 

daarvoor nog niet Congressus. Dit betekent dat 163 mensen zich nog niet op de VIP-site hadden 

ingeschreven voor de inschrijfdag en 40 mensen dat wel hadden gedaan. We zijn tevreden met dit 

hoge aantal bezoekers.   

 

4. Externe contacten 

4.1 Faculteit Gedrags- en Maatschappijwetenschappen 

Afgelopen jaar is het contact tussen VIP en de medewerkers van de faculteit goed verlopen. Er is 

regelmatig contact geweest tussen beide partijen. De faculteit en VIP zijn beide op de hoogte van 

elkaar belangen en helpen elkaar waar mogelijk. 

 

4.1.1 Jaarvertegenwoordigingen (JV’s) collegejaar 2015-2016 

Het werven van jaarvertegenwoordigers binnen de Engelse bachelor, ook wel Year Representation 

(YR) genoemd, verliep aan het begin van het collegejaar moeizaam. Pas naar meerdere en 

verschillende promotiemomenten werden zij in de laatste weken van blok 1A gevormd. Vooral bij de 

tweedejaarsstudenten was dit erg moeizaam. Mede hierdoor is tijdens de commissiemarkt van april 

2016 gekeken of er al geïnteresseerde waren voor de JV/YR van jaar 2 in het volgende collegejaar. 

Voor de Nederlandse JV 2 leverde dit wel iets op, waardoor het aan het begin van het nieuw 

collegejaar iets minder werk voor de nieuwe externe contacten zal zijn om de JV’s te vullen met 

mensen. 

Het afgelopen jaar hebben er een aantal wisselingen binnen de JV’s plaatsgevonden. Dit was 

vooral het geval bij de Engelstalige YR’s. Zo begon de Engelstalige eerstejaars YR het jaar met 5 

jaarvertegenwoordigers. Halverwege (of al eerder) het jaar zijn er drie gestopt in verband met 

persoonlijke omstandigheden. Hierna zijn er twee nieuwe personen bijgekomen. De Engelstalige 

tweedejaars YR bestond ook uit vijf personen, maar één iemand is na blok 1B gestopt in verband met 

een verhuizing. Vrij kort daarna hebben de andere jaarvertegenwoordigers zelf een nieuw iemand 
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aangedragen. Bij de Nederlandse JV’s hebben er geen wisselingen plaatsgevonden. De 

Nederlandstalige eerstejaars JV bestond uit vijf personen. De Nederlandstalige tweedejaars JV bestond 

uit zes personen. 

Dit jaar hebben de jaarvertegenwoordigers informatie verzamelt door informele gesprekken te 

voeren met de medestudenten. Het lukte de jaarvertegenwoordigers om voldoende informatie te 

verzamelen, maar er blijft behoefte aan een meer gestructureerde vorm van vragenstellen. Facebook 

zou hierin bijvoorbeeld meer gebruikt kunnen worden. De Engelstalige eerstejaars YR hebben dit jaar 

gebruik gemaakt van een online enquête en de link hiervan in de Facebookgroepen geplaatst. Dit 

zorgde voor meer input voor het schrijven van de verslagen. 

Wel wordt opgemerkt dat het voor veel studenten onduidelijk is welke veranderingen de JV 

precies teweeg kan brengen als het gaat om cursusverbetering. Dit is gebleken uit reacties van 

studenten in de wandelgangen en uit de evaluatie met de jaarvertegenwoordigers zelf in het 

verenigingsjaar 2014-2015. Daarom is aan het eind van dat jaar bedacht dat alle 

jaarvertegenwoordigingen aan het eind van elk semester, dus twee keer per jaar, een e-mail mogen 

versturen naar hun jaargenoten over de veranderingen die de JV teweeg hebben gebracht. In het 

verenigingsjaar 2015-2016 is dit, na meerdere keren gestimuleerd te hebben, alleen in januari 2016 

opgepakt door de Nederlandse jaarvertegenwoordigingen. 

De JV schrijft over iedere cursus een verslag. Deze verslagen worden nagekeken door de 

bestuursfunctionaris externe contacten en na de tentamenweek besproken met de docenten. Er zijn het 

afgelopen jaar geen klachten binnen gekomen over de kwaliteit van de verslagen. De docenten stonden 

open voor feedback van de jaarvertegenwoordigers. De bestuursfunctionaris externe contacten heeft 

nauw samengewerkt met de coördinator voor JV’s vanuit de opleiding, Johan Romeijn. Veranderingen 

omtrent de JV werden met Johan besproken. Daarnaast was hij aanwezig bij het onderwijsplatform en 

het MT-overleg, organiseerde hij semesterevaluaties voor de JV’s en de docenten en evaluatiesessies 

voor de JV’s zelf. Tijdens deze bijeenkomsten werd de voortgang van de JV’s besproken. Ook werd er 

aan het begin van het jaar door Johan een startersbijeenkomst voor de JV’s georganiseerd waarbij er 

duidelijk werd gemaakt wat de rol van de JV binnen en voor de faculteit is en hoe ze moesten 

beginnen. 

          De semesterevaluaties vonden het afgelopen jaar twee keer plaats. Hierbij werden docenten en 

jaarvertegenwoordigingen uitgenodigd om over algemene zaken van een semester te praten. Zo 

konden de JV’s, namens de studenten aangeven, of ze vonden dat er teveel of te weinig overlap was 

tussen vakken, of de studielast van bepaalde vakken uit verhouding werden ervaren etc. De 

opleidingsdirecteur was voorzitter van deze semesterevaluaties en was erg geïnteresseerd in mening 

van de JV’s. Zij gaven achteraf ook aan dat zit dit erg fijn vonden en zich op deze manier gehoord 

voelden. Bij de Nederlandse JV’s was de opkomst bij beide semesterevaluaties erg goed. Bij de 

Engelstalige YR’s viel dit erg tegen. De eerstejaars YR kwam bij de evaluatie over het eerste semester 



VIP, Studievereniging Psychologie Groningen | 51 
  Secretarieel jaarverslag 2015-2016 

 
VIP, Studievereniging Psychologie Groningen | Grote Kruisstraat 2/1 | 9712 TS Groningen | 

E. vip.gmw@rug.nl | T. + 31 50 3636323 | www.vipsite.nl 
 

helemaal niet opdagen. Bij de evaluatie over het tweede semester was er één persoon aanwezig. Dit 

laatste was hetzelfde geval bij de tweedejaars YR. De lage opkomst komt waarschijnlijk omdat de 

evaluaties plaatsvinden na de tentamens en veel internationale studenten dan al op vakantie naar hun 

eigen land zijn. Het is echter niet netjes om een lokaal vol docenten voor niks bij elkaar te roepen. Hier 

zijn veel opmerkingen van docenten over geweest het afgelopen jaar. Zij zien op die manier het nut 

van de semesterevaluaties niet in, wat erg jammer is. 

 

4.1.2 Onderwijsplatform 

Omdat er binnen de opleiding Psychologie veel verschillende organen en raden bestaan, bestaat er een 

bijeenkomst die het Onderwijsplatform genoemd wordt. Bij het Onderwijsplatform zijn alle 

jaarvertegenwoordigingen, studentleden van de Opleidingscommissie, de Faculteitsraad en het 

student-lid van het Faculteitsbestuur. Ook de JV-coördinator vanuit de opleiding, Johan Romeijn, 

vergadert mee. De voorzitter van het Onderwijsplatform is de bestuursfunctionaris externe contacten. 

Het doel van het Onderwijsplatform is om studenten die binnen de opleiding Psychologie een rol van 

medezeggenschap hebben, samen te laten komen. Tijdens de bijeenkomst wordt er besproken wat 

speelt binnen de opleiding Psychologie en de faculteit Gedrags- en Maatschappijwetenschappen. De 

vergaderingen dragen bij aan het kennisniveau en scheppen inzicht in ieders bezigheden en hoe 

organen en raden binnen de opleiding Psychologie zich tot elkaar verhouden. 

Idealiter wordt er elke blok een Onderwijsplatform georganiseerd. Tijdens het eerste blok van 

het academische jaar was dit nog niet aan de orde, omdat de vorming en opstartprocedure van de 

jaarvertegenwoordigingen toen nog aan de gang was. Op donderdag 3 december 2015 vond het eerste 

Onderwijsplatform plaats. De tweede bijeenkomst vond plaats op 2 maart 2016. Het 

Onderwijsplatform van het vierde en tevens laatste blok was erg lastig om te plannen door de 

werkzaamheden van verschillende partijen. Er is toen enkele weken voorafgaan geïnformeerd bij de 

betrokken partijen of er belangrijke agendapunten, mededelingen of vragen waren. Na aanleiding van 

de respons hierop is besloten om het Onderwijsplatform voor het laatste blok niet door te laten gaan. 

Het organiseren van een Onderwijsplatform blijkt een goede manier te zijn om op de hoogte te 

blijven van veranderingen en betrokken te blijven bij het onderwijs. 

 

4.1.3 Facultair overlegorgaan (BEHAVE) 

In september 2014 is door de faculteitsraad een facultair overlegorgaan opgericht. In dit overleg wordt 

besproken wat er op ieder niveau van medezeggenschap speelt. Op deze manier is het een informerend 

platform om ieders positie te versterken. BEHAVE vindt één keer in de zes weken plaats. Het overleg 

wordt voorgezeten door de faculteitsraad. Naast de bestuursfunctionaris externe contacten van VIP, 

ODIOM en Sociëtas zijn ook leden van alle partijen van de universiteitsraad, de opleidingscommissies 
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van Psychologie, Pedagogische wetenschappen en sociologie en de studentassessor van het 

faculteitsbestuur aanwezig. In het verenigingsjaar 2015-2016 heeft BEHAVE zeven keer plaats 

gevonden. Dit overleg is erg nuttig, omdat de problemen en actualiteiten die op grotere, facultaire 

schaal spelen via dit platform aangekaart kunnen worden. Zo zijn onderwerpen als online toetsing, 

internationalisering op de faculteit en medezeggenschap populairder maken het afgelopen jaar voorbij 

gekomen. Via BEHAVE worden deze onderwerpen weer gecentraliseerd naar de individuele 

opleidingen en studieverenigingen van onze faculteit. 

 

4.1.4 Facultaire commissies 

Voor de derde keer op rij is er ook dit jaar weer een facultaire CoBSS-commissie (‘Conference of 

Behaviorla and Social Sciences’) samengesteld. De commissie bestaat uit leden van de drie 

verschillende studieverenigingen van de faculteit, VIP, ODIOM en Sociëtas. Het congres zal 

plaatsvinden op 8 december 2016 en heeft het onderwerp ‘Another side of love’. 

          Daarnaast is er in het verenigingsjaar 2014-2015 een commissie opgericht om een Instellingen- 

en Bedrijvendag te organiseren, de Ibco-commissie. Ook deze commissie bestaat uit leden van de 

verschillende studieverenigingen op de faculteit. De commissie heeft op 11 mei 2016 voor het eerst 

hun evenement georganiseerd. Het evenement stond in het teken van ‘Zelfontplooiing’. Het evenement 

is door de verenigingen en de faculteit geëvalueerd. Meer informatie over deze commissies is te 

vinden onder het kopje 3.1 Commissies van dit secretarieel jaarverslag. 

 

4.1.5 Opening facultair jaar 

Op donderdag 3 september vond de opening van het facultaire jaar plaats. Er was een middag met 

lezingen georganiseerd met als onderwerp ‘De beleving van de beving’. Verschillende sprekers gingen 

in op de menselijke kant van de aardbevingen in Groningen. Ook werd er een panelgesprek gehouden 

waar het thema in een breder maatschappelijk kader geplaatst werd. Na afloop van het inhoudelijke 

programma werd er een borrel in de Orangerie gehouden. De opening van het facultaire jaar werd 

georganiseerd in samenwerking met Sustainable Society en het onlangs opgericht universitaire 

Kenniscentrum Aardbevingen. VIP was hierbij, samen met de andere studieverenigingen van de 

faculteit, aanwezig om de betrokkenheid met de faculteit te laten zien. 

 

4.1.6 Managementteam-overleg 

De bestuursfunctionaris externe contacten is aanwezig bij het managementteam-overleg van de 

opleiding Psychologie. Bij dit overleg zijn de  bachelor- en mastercoördinator, de examencommissie, 

de beleidsmedewerker en de opleidingsdirecteur aanwezig. Dit overleg vindt iedere vier weken plaats, 
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mits er agendapunten ingezonden zijn. Er wordt gesproken over mogelijke veranderingen die plaats 

gaan vinden binnen de opleiding en bestaande processen worden geëvalueerd. 

De bestuursfunctionaris externe contacten vertegenwoordigt in dit overleg de mening van de 

studenten. Informatie die relevant is voor studenten kan op deze manier makkelijk via de 

studievereniging gecommuniceerd worden. Het MT-overleg heeft in het verenigingsjaar 2015-2016 

tien keer plaats gevonden. 

 

4.2 Stichting Studieverenigingen Psychologie Nederland (SSPN) 

SSPN is de Stichting Studieverenigingen Psychologie Nederland. Alle studieverenigingen van 

Psychologie in Nederland vallen onder deze stichting. Eens in de zes weken wordt er met alle 

verenigingen vergaderd. De vergaderingen vinden elke keer in een andere stad plaats. Tijdens deze 

vergaderingen wordt gesproken over algemene punten en informatie, de activiteiten van de 

verschillende verenigingen, het landelijk psychologie congres en de mastergids. Na afloop van de 

vergadering wordt vaak de verenigingskamer van de vereniging bezocht en wordt er nog een drankje 

met elkaar gedronken. In het verenigingsjaar zijn de externe contacten en de secretaris van het VIP-

bestuur naar zes SSPN-vergaderingen geweest. Bij de laatste vergadering was VIP afwezig in verband 

met persoonlijke activiteiten. 

Twee belangrijke onderdelen van SSPN zijn het landelijk congres en de mastergids. Het 

congres werd het afgelopen jaar, na twee jaar, weer georganiseerd en vond plaats op 11 maart in 

Utrecht. Het thema van het congres was ‘Fetisjen en Seks’ en er waren vier personen aanwezig om een 

lezing binnen dit onderwerp te geven. Het congres was erg populair en was dan ook met 125 

bezoekers uitverkocht. Vanuit VIP werden er helaas maar 10 kaartjes verkocht. Dit komt 

waarschijnlijk omdat studenten vanuit Groningen toch twee uur in de trein moeten zitten om in 

Utrecht te komen. Er was van te voren al rekening gehouden met deze uitkomst. Daarnaast is dit jaar 

ook een recente versie van de mastergids gemaakt, aangezien er in verschillende steden weer nieuwe 

masters bij zijn komen. De mastergids is in april 2016 onder andere op de vipsite gepubliceerd. De 

mastergids is een informatief hulpmiddel om studenten die een masterrichting moeten kiezen te 

helpen. De mastergids heeft hier een goed en volledig overzicht van kunnen geven. 

 

4.3 Faculteitsverenigingen Overlegorgaan Groningen (FVOG) 

Het Faculteitsverenigingen Overlegorgaan Groningen (FVOG) is de overkoepelende vereniging voor 

studieverenigingen binnen Groningen. Het FVOG behartigt de belangen van de studieverenigingen die 

bij het orgaan zijn aangesloten. 
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4.3.1 Algemene Verenigingen Vergaderingen 

FVOG organiseert Algemene Verenigingen Vergaderingen (AVV) voor alle studieverenigingen. 

Tijdens deze vergaderingen worden er punten zoals het beleidsplan van FVOG, internationalisering en 

samenwerking met NEXT besproken. De AVV’s zijn een goed platform om de meningen van de 

verschillende studieverenigingen te inventariseren. De onderwerpen die besproken werden, waren erg 

nuttig voor VIP. In het verenigingsjaar 2015-2016 hebben er drie AVV’s plaatsgevonden. Bij alle 

vergaderingen was VIP aanwezig. 

 

4.3.2 Faculteitsbezoek 

De secretaris van het FVOG-bestuur, Lieke Heupink was de contactpersoon met de studieverenigingen 

van de faculteit Gedrags- en Maatschappijwetenschappen. In het verenigingsjaar 2015-2016 vond er 

één afspraak met haar plaats, waarbij informatie werd uitgewisseld over elkaars werkzaamheden en 

bijzonderheden. De rest van het jaar hebben beide partijen elkaar op de hoogte gehouden via de e-

mail. Daarnaast zijn er twee facultaire vergaderingen met alle studieverenigingen van de faculteit, de 

secretaris en de voorzitter van het FVOG-bestuur geweest. 

 

4.3.3 Besturenweekend 

Van 29 tot 31 januari 2016 vond het besturenweekend van FVOG plaats in Roden. Dit was een 

informele bijeenkomst, waarbij de studieverenigingen van Groningen elkaar (nog) beter konden leren 

kennen. Het weekend was erg gezellig en geslaagd. Er waren vier bestuursleden van VIP aanwezig. 

4.3.4 Besturendag 

Op 18 februari 2016 werd er vanuit FVOG een besturendag georganiseerd. Tijdens deze middag 

werden er verschillende lezingen/workshops gegeven, die bedoeld waren om nieuwe vaardigheden te 

leren/ontwikkelen. Zo werd er onder andere een salestraining door NEXT georganiseerd. Na de lunch 

waren er nog twee andere workshops over persoonlijk leiderschap en openbaar spreken. Afsluitend 

vond er een borrel plaats. VIP was met twee bestuursleden aanwezig. 

 

4.3.5. KEI to your Future 

Op dinsdag 16 augustus 2016 mochten de studieverenigingen als één geheel op het ‘KEI to your 

Future’ evenement staan. Dit evenement was onderdeel van de KEI-week van 2016. Het ‘KEI to your 

Future’ evenement vond plaats in MartiniPlaza. Verschillende verenigingen kregen daar de kans om 

bij de nieuwe studenten te promoten. In samenwerking met FVOG hebben verschillende 

studieverenigingen samen het idee van een studievereniging gepromoot. Aangezien Psychologie een 
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grote studie is en er elk jaar veel nieuwe studenten instromen, is het erg belangrijk voor VIP om bij dit 

evenement aanwezig te zijn. Naast de algemene promotie voor studieverenigingen was er namelijk 

ook ruimte om aankomende Psychologie studenten persoonlijk aan te spreken en iets te vertellen over 

VIP en alle activiteiten. Daarnaast werd er vanuit FVOG een workshop aan de nieuwe studenten 

gegeven. De workshop ging over effectief plannen tijdens je studie en hierdoor tijd over houden voor 

leuke en nieuwe dingen (zoals een studievereniging). VIP heeft, samen met twee andere verenigingen, 

geholpen bij het opzetten en het verzorgen van deze workshop. 

 

4.4 NEXT Career Services 

De rector magnificus legt sinds een aantal jaar meer nadruk op NEXT. Ze zijn bezig de 

herkenbaarheid van NEXT in combinatie met carrièregerichte activiteiten meer te benadrukken. De 

missie van NEXT is het helpen van studenten bij het maken van bewuste keuzes die bijdragen aan hun 

loopbaan. 

  VIP is samen met vele andere studieverenigingen een samenwerking aangegaan met NEXT. In 

januari 2014 zijn er werkafspraken gemaakt tussen de Rijksuniversiteit Groningen en de 

studieverenigingen, onder andere VIP, Sociëtas, studievereniging van de opleiding sociologie, en 

ODIOM, studievereniging van de opleiding Pedagogische Wetenschappen & Onderwijskunde, 

Academische Opleiding Leraar Basisonderwijs en de schakelopleiding van Pedagogiek (SPO), hebben 

deze werkafspraken ondertekend. Berber Munstra, tevens studieadviseur, was de facultaire 

contactpersoon in verenigingsjaar 2015-2016. In het verenigingsjaar 2016-2017 zal dit Iris de Boer 

zijn. De drie voornoemde studieverenigingen streven ernaar eens per zes weken een overleg te hebben 

met de contactpersoon van NEXT en Klaas Wilts, het huidige adviserend student-lid van het 

faculteitsbestuur. Hier wordt gekeken naar mogelijkheden om NEXT beter te promoten en wordt er 

kort besproken welke activiteiten er in Career ConNEXT zijn gezet. Dit is een online systeem dat 

bijdraagt aan de verbinding tussen studenten, medewerkers, alumni en werkgevers. Hier kunnen 

bijvoorbeeld activiteiten in worden geplaatst, maar ook vacatures. Berber Munstra zou uitzoeken 

hoeveel Career ConNEXT werkelijk bijdraagt, zo willen we bijvoorbeeld kijken naar de aantallen 

bezoekers die daadwerkelijk via career ConNEXT bij een evenement terechtkomen. Dit heeft ze 

helaas nog niet gedaan en we zullen de nieuwe contactpersoon vragen om een update over dit 

onderwerp. In februari 2016 heeft NEXT een meeting georganiseerd om te brainstormen over hoe de 

employability van NEXT te verbeteren. Bij deze meeting waren verschillende grote 

studieverenigingen aanwezig, waaronder VIP. Tot slot zal NEXT Career Services vanaf academisch 

jaar 2016-2017 een nieuwe naam hebben, namelijk NEXT Student Services and Career Services. 
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4.5 Centraal Uitvoeringsorgaan voor de Studentenorganisaties (CUOS) 

Eén keer in de drie jaar moeten alle studieverenigingen een bewijsdocument inleveren bij het CUOS 

ten behoeve van de bestuursbeurs die ieder bestuur ontvangt. In het jaar 2013-2014 is dit voor het 

laatst gebeurd. Op basis van deze bewijsstukken wordt de hoogte van de bestuursbeurs voor de 

komende drie jaren bepaald. Het activiteitenaanbod en de ledenaantallen van studieverenigingen 

bepalen onder andere hoeveel bestuursmaanden er de komende drie jaar toegekend zullen worden. Als 

je als vereniging minimaal vijf keer per jaar formeel contact hebt met het faculteitsbestuur en/of de 

opleidingsdirecteur krijg je ook een extra punt. Het onderwerp van deze bijeenkomsten moet 

onderwijskwaliteit zijn. VIP voldoet aan deze voorwaarde.                     

          In april 2014 heeft het CUOS het advies over de herijking, opname en herberekening in de 

regeling Profileringsfonds 2012-2013 naar het College van Bestuur gezonden. Het College van 

Bestuur heeft het advies in zijn geheel overgenomen. In het advies staat dat VIP wederom recht heeft 

op 31 bestuursmaanden. Het volgende herijkingsmoment zal plaatsvinden in november 2016. 

 

4.6 Samenwerkingen met andere verenigingen 

4.6.1 Zwemfest (Muziekcommissie) 

Zwemfest is een muziekfestival dat georganiseerd wordt in samenwerking met GHD Ubbo Emmius, 

Studievereniging Geschiedenis Ibn Battuta, faculteitsvereniging Ruimtelijke Wetenschappen en GLV 

Idun, Studievereniging Biologie en Life Science & Technology. Dit jaar werd Zwemfest voor de 

dertiende keer georganiseerd. Van elke vereniging nemen er twee leden plaats in deze commissie. 

Meer informatie over de inhoud van het Zwemfest is te vinden bij het hoofdstuk 3.1 ‘Interne 

Contacten’. 

 

4.6.2 VIP Lugus Clio Feest 

Op 15 december 2015 is voor de zesde keer een feest georganiseerd in samenwerking met Clio, 

Studievereniging Internationale Betrekkingen & Internationale Organisatie, en Technische 

Bedrijfskunde Vereniging Lugus. Er is een kerstfeest georganiseerd. Het feest vond plaats in De Drie 

Gezusters. Er waren 413 mensen, waarvan 149 VIP-leden. De opbrengsten en kosten zijn evenredig 

verdeeld onder de drie verenigingen. De samenwerking is goed verlopen. In verenigingsjaar 2016-

2017 zal er opnieuw een kerstfeest samen met Lugus en Clio worden georganiseerd. 
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4.6.3 Galant Gala 

VIP deed ook dit jaar weer mee aan de organisatie van het Galant Gala. In de commissie, bestaande uit 

negen personen, namen bestuursleden plaats van GHD Ubbo Emmius (Studievereniging 

Geschiedenis), Clio (Studievereniging Internationale Betrekkingen & Internationale Organisatie), 

SOG (Studenten Organisatie Groningen), Nexus (Study Association for the LLB programme in 

International and European Law and related master) en GSb (Groninger Studentenbond). Verder zitten 

er ook commissieleden in de commissie, namelijk van SIB (Studentenvereniging voor International 

Betrekkingen), AEGEE – Groningen (Association des Etats Généreaux des Etudiants de l’Europe in 

Groningen) en TeMa (studievereniging voor Technology- Operations- en Supply Chain Management). 

Het gala vond afgelopen jaar plaats op 7 maart in Huize Maas. Het thema van dit jaar was ‘A licence 

to party’. Voor de verkoop van de kaartjes werd het afgelopen jaar weer gebruikt gemaakt van de 

website van Galant Gala: www.galantgala.nl. Via de website kunnen de mensen die een kaart kopen 

ook aangeven van welke vereniging ze lid zijn en betalen met iDeal. In totaal werden er 315 kaarten 

verkocht, waarvan 30 door VIP-leden. 

 

4.6.4 Facultaire Uitjes Commissie 

In het verenigingsjaar 2014-2015 is er een commissie opgericht om het informele contact tussen de 

besturen van de facultaire studieverenigingen te bevorderen. In deze commissie namen bestuursleden 

van VIP, Odiom en Societas en de student-assessor van het Faculteitsbestuur plaats. In dit 

verenigingsjaar is voor het eerst een besturenweekend gehouden. De besturen van verenigingsjaar 

2015-2016 wouden dit graag voortzetten. Naast het besturenweekend, worden er dit jaar meer 

activiteiten georganiseerd, zoals het vieren van Sinterklaas en een afsluitende barbecue. 

 

4.6.5 SPS-NIP Platform Groningen 

Het SPS-NIP is de beroepsvereniging voor en door psychologiestudenten. Het SPS-NIP Platform 

Groningen organiseert lezingen in Groningen, namens het SPS-NIP. Om zo min mogelijk overlap 

tussen de activiteiten van SPS-NIP Platform Groningen en de activiteiten van VIP te hebben is hier in 

het begin van het jaar met beide partijen naar gekeken. Daarnaast is SPS-NIP bezig met het aangaan 

van meer samenwerkingen met de studieverenigingen in Nederland. Platform Groningen heeft het 

afgelopen jaar de Lezingencommissie van VIP benaderd om samen een lezing te organiseren. Deze 

samenwerking was erg interessant en succesvol. Wel moet er in het vervolg opgelet worden dat er over 

verscheidende dingen afspraken gemaakt worden (promotie, geld, kaartverkoop etc.). Ook moet het 

doel van de samenwerking voor beide partijen gelijk zijn. 
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4.6.6 Groninger Alumnivereniging Psychologie (GAP) 

Sinds het verenigingsjaar 2010-2011 neemt de bestuursfunctionaris externe contacten zitting in het 

bestuur van de Groninger Alumnivereniging Psychologie (GAP). De samenwerking is het afgelopen 

jaar goed bevallen. Het GAP-bestuur bestaat uit vijf leden. Karel Brookhuis, voormalig 

opleidingsdirecteur van Psychologie, is de voorzitter, Evelien Wolthuis is secretaris en Pierre Cavalini 

is penningmeester. De bestuursfunctionaris externe contacten is algemeen lid van het GAP-bestuur. 

Sinds januari 2015 is ook Sandra Fielenbach bestuurslid. Zij zal zich met name gaan focussen op de 

internationalisering van GAP als vereniging. Per verenigingsjaar wordt er één Algemene Leden 

Vergadering georganiseerd, waarbij zowel het afgelopen jaar geëvalueerd en plannen en de begroting 

voor het nieuwe jaar gepresenteerd worden. Tijdens deze Algemene Leden Vergadering vindt tevens 

de wissel van het algemene lid vanuit het VIP-bestuur plaats. De Algemene Ledenvergadering van 

afgelopen jaar vond plaats op 22 oktober 2015. 

Op zaterdag 12 maart 2016 vond de jaarlijkse alumnidag van GAP plaats, met het onderwerp 

‘Angst & Lef’. De dag begon met een lezing van Tom Postmes, hoogleraar op de afdeling Sociale 

Psychologie in Groningen. Hij doet onderzoek naar de aardbevingen in Groningen en de beleving van 

de bevolking. Daarna konden de bezoekers van de alumnidag uit twee verschillende workshops en een 

lezing kiezen om te bezoeken. De dag sloot af met de presentaties en uitreiking van de Theseprijs. 

Aansluitend was er nog een borrel. Op de alumnidag waren ongeveer 50 personen aanwezig. 

Naast het organiseren van een Nederlandstalig alumnidag, zijn er het afgelopen jaar ook 

plannen gemaakt voor een alumnidag voor internationale afgestudeerden. De internationale alumnidag 

zal plaats vinden in het nieuwe verenigingsjaar, namelijk op 3 oktober 2016. Er is specifiek voor deze 

datum gekozen, omdat dit een nationale vrije dag in Duitsland is. Hopelijk heeft dit een positieve 

invloed op het aantal aanmeldingen, aangezien een groot gedeelte van de internationale alumni 

afkomstig is uit Duitsland. De dag zal bestaan uit een lezing, gegeven door Jacob Jolij, en een borrel 

met een activiteit, zoals een quiz. Naar de verdere invulling van de alumnidag zal, aan de hand van het 

aantal aanmeldingen, in het nieuwe verenigingsjaar gekeken worden. 

 

4.6.7 Facultair voorzittersoverleg 

Dit is een overleg tussen het adviserend student-lid van het faculteitsbestuur en de voorzitters van VIP, 

Sociëtas, studievereniging van de opleiding sociologie, en ODIOM, studievereniging van de opleiding 

Pedagogische Wetenschappen & Onderwijskunde, Academische Opleiding Leraar Basisonderwijs en 

de schakelopleiding van Pedagogiek (SPO). Tijdens het facultair voorzittersoverleg wordt de 

voortgang van de intra-facultaire commissies Conference of Behavioral and Social Sciences (CoBSS) 

en de Instellingen- en bedrijvendagcommissie (IBco) besproken. Dit wordt het Facultair 
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Voorzittersoverleg genoemd (FVZO). Het adviserend student-lid en de voorzitters vormen de raad van 

toezicht van CoBSS en IBco. Wekelijks worden de notulen en problemen van deze commissies 

besproken. De voorzitter van deze commissies schuiven eens per twee weken aan om de voortgang 

van de organisatie te bespreken. Daarnaast wordt er tijdens de vergaderingen van het Facultair 

Voorzittersoverleg veel verschillende onderwerpen besproken. Van panelgesprekken en NEXT tot de 

jaarplanning van de faculteit, benefietacties, de jaarlijkse ouderavond van de faculteit en dingen waar 

de voorzitters van de verenigingen tegenaan lopen. Het is een makkelijk en handig platform om snel 

informatie te winnen over de stand van zaken binnen de faculteit en binnen de verenigingen en om je 

eigen vragen kwijt te kunnen. Het overleg vindt één keer per week plaats. Er is in het verenigingsjaar 

2015-2016 een prettige samenwerking geweest tijdens het FVZO. Vanaf juni 2016 heeft 

kandidaatsvoorzitter 2016-2017 Merel Molenaar zich aangesloten bij FVZO. 

 

4.6.8. Benefietactie Sociëtas 

Op 2 juni 2016 werd er samen met Sociëtas, de studievereniging van Sociologie, een benefietactie 

georganiseerd voor het goede doel ‘Groningen Verwelkomt’. In samenwerking met lokale bedrijven 

en supermarkten werd er een ontbijtservice opgezet. Leden en andere geïnteresseerde konden in de 

weken vooraf een ontbijtje voor €4,- bestellen. Dit ontbijtje werd in de ochtend van 2 juni op een 

gewenste locatie (thuis of de faculteit) bezorgt. Ondanks dat de promotie van het evenement laat van 

start ging, was de actie, voor een eerste keer, erg succesvol. In totaal bestelden er 67 personen een 

ontbijtje. Na het aftrekken van een aantal kostenposten bleef er €227,85 over om aan het goede doel 

‘Groningen Verwelkomt’ te overhandigen.  

 

4.7 Overige samenwerkingen 

4.7.1 Pieter Boeke-lezing 

Sinds een aantal jaar organiseert VIP samen met Studium Generale een lezing. De lezing is vernoemd 

naar Pieter E. Boeke, oud-hoogleraar Klinische Psychologie aan de Rijksuniversiteit Groningen. Het 

doel van de lezing is om een breder publiek kennis te laten maken met de theorie en methodiek van de 

psychotherapie en onderzoek daarnaar. Afgelopen jaar deed ook Opleidingsinstituut PPO (Postmaster 

PsychologieOpleidingen) mee met deze samenwerking. De lezing vond plaats op 16 november in het 

Academiegebouw en had het onderwerp ‘Suïciderisico bij jongeren’. Ad Kerkhof, hoogleraar aan de 

Vrije Universiteit van Amsterdam, kwam een lezing geven over de rol van psychotherapie en 

interventies bij depressieve jongeren. Het was een indrukwekkende en interessante lezing, waarbij 

ongeveer 240 personen aanwezig waren. De week erna werd er als vervolg een documentaire 

afgespeeld in het Academiegebouw. De documentaire ‘Strohalm’ gaat over 113Online, een 

telefonische en online hulpdienst voor mensen met zelfmoordgedachten. Ook hier waren veel 

bezoekers aanwezig, zo’n 85 personen. Het is erg leuk om met Studium Generale samen te werken en 
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psychologie op die manier toegankelijk te maken voor het brede publiek. Deze samenwerking bevalt 

dan ook goed. 

 

4.7.2 Niels Bakker 

In het collegejaar 2014-2015 is Niels Bakker uitgenodigd om een korte presentatie te geven over het 

combineren van je studie met het studentenleven in Groningen. Niels Bakker is klinisch psycholoog en 

heeft een eigen bedrijf waar hij studenten coacht. De faculteit heeft achteraf teruggekoppeld niet 

geheel tevreden te zijn over de presentatie van Niels Bakker, omdat het zou kunnen concurreren met 

de studieadviseurs van de faculteit. Hierdoor heeft VIP een verdere samenwerking met Niels Bakker 

afgeslagen. In het jaar 2015-2016 is er opnieuw een gesprek met Niels Bakker geweest, waar 

gesproken is over verschillende samenwerkingsmogelijkheden. Zo heeft Niels Bakker op dinsdag 2 

februari een lezing over ‘Time-management’ voor de actieve leden van VIP verzorgd. Meer informatie 

over deze activiteit is te vinden onder het kopje ‘Actieve leden activiteiten’ in het interne gedeelte van 

dit secretarieel jaarverslag. Ook zijn de studie-gerelateerde commissies op de hoogte gesteld van de 

verschillende faciliteiten die Niels Bakker aanbied. Verder is er geen samenwerkingsverband met 

Niels Bakker aangegaan, om de relatie tussen VIP en de faculteit te waarborgen. 

 

4.7.3 Business Talent Network 

In het verenigingsjaar 2014-2015 heeft Business Talent Network contact gezocht met VIP om een 

samenwerking aan te gaan. Business Talent Network is een recruitment platform die hoogopgeleid 

talent koppelt met het juiste bedrijf. Tijdens dit verenigingsjaar zijn er meerdere pogingen gedaan om 

een contract af te sluiten, maar door het wisselen van de contactpersoon bij Business Talent Network 

en de overgang naar het VIP-bestuur van 2015-2016 is dit er niet van gekomen. In het verenigingsjaar 

2015-2016 is er uiteindelijk een contract getekend met Business Talent Network die loopt tot augustus 

2016. Hierin staat onder andere dat beide partijen elkaar vernoemen op de websites, er in 

samenwerking een carrière-gerelateerde nieuwsbrief gemaakt wordt voor geïnteresseerde VIP-leden, 

dat VIP de vacatures van Business Talent Network op de vipsite zal plaatsen en Business Talent 

Network een uitgebreid pdf-bestand met sollicitatietips zal verzorgen. Bij Business Talent Network 

werd het afgelopen jaar echter erg vaak gewisseld met de contactpersoon van de aangesloten 

studieverenigingen. Hierdoor was het erg lastig om afspraken te maken over bijvoorbeeld een 

gezamenlijke nieuwsbrief of het pdf-bestand met sollicitatietips. Wel kregen we wekelijks een mail 

met beschikbare vacatures van stages en traineeships. Wat hiervan interessant was voor Psychologie 

studenten/afgestudeerden werd op de vipsite geplaatst. 

          Daarnaast werd er op donderdag 11 februari 2016 een besturendag door Business Talent 

Network georganiseerd. Deze dag vond plaats in Amsterdam en bestond uit verschillende workshops 



VIP, Studievereniging Psychologie Groningen | 61 
  Secretarieel jaarverslag 2015-2016 

 
VIP, Studievereniging Psychologie Groningen | Grote Kruisstraat 2/1 | 9712 TS Groningen | 

E. vip.gmw@rug.nl | T. + 31 50 3636323 | www.vipsite.nl 
 

en lezingen. Het was een erg interessante dag, waarbij de nadruk op de toekomstige arbeidsmarkt en 

ontwikkelen lag. Er waren drie bestuursleden en twee leden van de Bedrijfscontactenstructuur 

aanwezig. 

 

4.8 Carrièrepagina 

Een onderdeel van het beleidsplan 2015-2016 was het toegankelijker maken van informatie over het 

werkveld. We hebben dit proberen te bereiken door een database met daarin contactgegevens van 

werkzame psychologen in verschillende gebieden op te stellen. VIP-leden kunnen deze personen 

benaderen voor een eventuele meeloopdag, stage of meer informatie. Tijdens lezingen, 

carrièreavonden en andere studiegerelateerde activiteiten werden interessante en geschikte personen 

voor deze database te geworven. In het verenigingsjaar 2015-2016 zijn we bezig geweest met het 

verzamelen van gegeven en hebben we gekeken hoe we deze database het beste weer kunnen geven. 

Aan het einde van het verenigingsjaar 2015-2016 zou de database, onder het kopje “Carrière”, op de 

vipsite geplaatst worden. Het resultaat van de database viel echter tegen. Het project is toen 

overgedragen aan de externe contacten van het bestuur 2016-2017, zodat de database aangevuld en 

geoptimaliseerd zal worden.  

          Daarnaast hebben we de lay-out van de carrièrepagina op onze website aangepast. Er zijn 

verschillende kopjes gemaakt voor ‘Studie’ en ‘Carrière’, waar deze eerste onder een kopje 

samengebracht waren. Onder het kopje ‘Studie’ vallen nu de boekenverkoop, informatie over de 

bijlessen, informatie over studeren in het buitenland en de mastergids van 2015-2016. Onder het kopje 

‘Carrière’ vallen interessante activiteiten die niet door VIP worden georganiseerd en beschikbare 

vacatures. Hier zal ook zo snel mogelijk de database aan toegevoegd worden. 

 

4.9 Raad van advies 

De raad van advies bestaat uit oud-bestuursleden en docentleden. De taak van de raad van advies is om 

het bestuur te adviseren. De studentleden krijgen wekelijks de notulen van de bestuursvergaderingen 

en deze worden regelmatig besproken met het bestuur. Er wordt dan ook feedback gegeven over de 

zaken waar het bestuur mee bezig is. Wanneer het nodig is, zal de raad van advies ook aanwezig zijn 

bij de bestuursvergadering. 

De communicatie met de raad van advies verliep het afgelopen jaar naar tevredenheid. De raad 

van advies bestond uit de volgende oud-bestuursleden: Rosa Bos, Karen van der Meulen, Elsa van 

Niel, Karlien van Denderen, en Eize Hofstra. Tevens zijn Simone Willigers en Charlotte Focke in het 

jaar 2015-2016 toegetreden tot de raad van advies. De docentleden van de raad van advies waren J.P. 

van de Sande en D.P.H. Barelds. G.C.G. Dehue heeft tijdens het collegejaar 2015-2016 laten weten te 

stoppen met haar werkzaamheden aan onze faculteit en daarom af te treden in de raad van advies. De 
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docentleden worden over het algemeen minder vaak benaderd dan de studentleden. Om het contact 

met de docentleden te onderhouden hebben wij het beleidsplan 2015-2016 , het jaarverslag 2014-2015 

en de almanak ‘Journey’ opgestuurd. 

Daarnaast is er het afgelopen jaar een plan opgesteld om een niet oud-bestuurslid toe te voegen 

aan de raad van advies. Het doel van dit plan was om meer diversiteit in de raad van advies te 

creeëren. Dit plan is aangenomen door de Algemene Ledenvergadering in mei 2016. Het plan zal in 

het verenigingsjaar 2016-2017, tijdens de commissiemarkt van september, toegepast worden. 

 

4.10 Comité van aanbeveling 

Het comité van aanbeveling is een groep vooraanstaande personen, waarvan de meeste verbonden zijn 

aan de faculteit Gedrags- en Maatschappijwetenschappen. Zij staan achter de idealen van VIP. Met 

hun verbintenis aan het comité van aanbeveling geven zij aan dat ze VIP erkennen en dat VIP een 

betrouwbare partner is. In het verenigingsjaar 2015-2016 bestond het comité van aanbeveling uit 

veertien personen. 

 

5. Bedrijfscontacten 

5.1 Huidige indeling 

Vanaf het verenigingsjaar 2013-2014 is er geen bedrijfscontacten functie in het bestuur aanwezig. We 

hebben het afgelopen jaar de taken van deze functie verdeeld onder de vijf aanwezige functies in het 

bestuur, net zoals in het verenigingsjaar 2014-2015 gebeurd is. De Bedrijfscontactenstructuur 

ondersteunde hierbij het bestuur bij het binnenhalen van de verenigingsbrede-acquisitie. Het totale 

target van het afgelopen jaar was €4275,00. Hiervan moest er €2400,- binnen worden gehaald door de 

Bedrijfscontactenstructuur. 

          De resterende taken zijn verdeeld onder vier van de vijf bestuursleden. De voorzitter beheerde 

de acquisitiedatabase en de contracten. Externe contacten heeft de relatiebeheer op zich genomen en 

was sinds dit verenigingsjaar voor het eerst voorzitter van de Bedrijfscontactenstructuur. De 

werkzaamheden rondom de VIP-bijlessen werden door de secretaris uitgevoerd. De penningmeester 

hield zich bezig met de facturering en debiteurenadministratie. De voorzitter en penningmeester 

controleerden elkaar wat betreft de acquisitiedatabase, de facturering en de debiteurenadministratie. 

De overgenomen taken pasten goed in het takenpakket van de desbetreffende bestuursfunctionaris, 

waardoor de functie bedrijfscontacten goed op te splitsen viel. Wel leverde het de bestuursleden extra 

werk op. 
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5.2 Bedrijfscontactenstructuur 

5.2.1 Invulling structuur 2015-2016 

Normaliter neemt de bestuursfunctionaris bedrijfscontacten plaats in de structuur en vervult de functie 

van voorzitter. In het jaar 2014-2015 was de voorzitter van de structuur iemand uit de structuur zelf, 

namelijk Dennis Ensing en was de bestuursvoorzitter de commissaris van de structuur. De 

commissaris kreeg de notulen van de vergaderingen, gaf advies en vergaderde eens in de zoveel tijd 

mee. Dit jaar werd de functie van voorzitter van de Bedrijfscontactenstructuur vervult door de 

bestuursfunctionaris externe contacten. Op deze manier vond er direct contact plaats tussen de 

structuur en het bestuur en konden beide partijen elkaar gemakkelijk op de hoogte houden. Deze 

manier van invulling is erg goed bevallen door zowel het bestuur als de Bedrijfscontactenstructuur van 

2015-2016. 

 

5.2.2 Taken 

Ook dit jaar hadden alle commissies één contactpersoon vanuit de Bedrijfscontactenstructuur. Met 

deze persoon konden ze contact opnemen wanneer ze vragen hadden of hulp nodig hadden. Daarnaast 

hield de contactpersoon van de Bedrijfscontactenstructuur in de gaten of de commissie wel actief 

acquisitie aan het lopen was en of het target bereikt zou worden. 

          De leden van de structuur werden dit jaar opgedeeld in tweetallen, waarin zij bedrijven gingen 

benaderen voor eventuele samenwerkingsmogelijkheden. Op deze manier werd de verenigingsbrede-

acquisitie worden binnengehaald. Ook werd er dit jaar gekeken naar de mogelijkheid om kortingsdeals 

voor VIP-leden binnen te slepen. Eind januari/begin februari 2016 is de structuur begonnen met het 

benaderen van bedrijven. In de maanden hiervoor heeft de structuur zich voornamelijk gericht op het 

begeleiden van de acquisitie lopende commissies. 

 

5.2.3 Doel 

De Bedrijfscontactenstructuur heeft als doel: het werven van verenigingsbrede-acquisitiegelden en het 

ondersteunen van commissies bij het binnenhalen van acquisitiegelden. De structuur kwam het 

afgelopen jaar gemiddeld één keer per twee/drie weken samen om hierover te vergaderen. Tijdens het 

vergaderen werd gesproken over het behouden en het opnieuw benaderen van bestaande 

samenwerkingen/relaties en het werven van nieuwe sponsoren. Met de gehele structuur werden ideeën 

bedacht, die op kleiner niveau uitgevoerd werden. Ook werd de voortgang van acquisitie lopende 

commissies en problemen hierbinnen besproken. 
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5.2.4 Acquisitiebijeenkomsten 

Aan het begin van het jaar vinden er twee verschillende bijeenkomsten plaats om commissies te 

helpen een start te maken met acquisitie. Het is de taak van de Bedrijfscontactenstructuur deze 

bijeenkomsten te organiseren. 

In oktober werd het functieoverleg voor de functie acquisitie binnen de commissies 

georganiseerd. Deze bijeenkomst had als doel uit te leggen wat acquisitie is en hoe het aan te pakken. 

Alle commissies die het afgelopen jaar acquisitie liepen waren hiervoor uitgenodigd, maar niet 

iedereen was aanwezig. De afwezige commissies zijn hier op aangesproken. Achteraf is de PowerPoint 

nog naar alle commissies gemaild met daarbij begeleidende uitleg over het commissie-target. 

Op 15 december werd er een acquisitietraining georganiseerd. De acquisitietraining werd voorbereid 

en verzorgd door Michiel Mulder en Peter Filippo, beide lid van de Bedrijfscontactenstructuur. De 

training was gericht op ervaringen, vragen en struikblokken van de commissies die acquisitie lopen. 

Tijdens de training werden de aanwezigen in groepen verdeeld en was er de gelegenheid de theorie toe 

te gaan passen in een rollenspel. Er was ook een mogelijkheid om vragen stellen. Er waren veel 

commissies aanwezig op de training en de reacties waren erg positief. 

 

5.3 Evaluatie Bedrijfscontactenstructuur 

5.3.1 Commissiebegeleiding 

De begeleiding en ondersteuning vanuit het bestuur is erg belangrijk voor de 

Bedrijfscontactenstructuur. Zo heeft de structuur bijvoorbeeld aangegeven dat het lastig is om 

prioriteiten te stellen met betrekking tot commissiebegeleiding en verenigingsbrede acquisitie, maar is 

afgelopen jaar besloten de focus op vereningsbrede acquisitie vooral te leggen in het tweede halfjaar. 

Wat betreft de ondersteuning van commissies, was het in begin vooral aftasten of de structuur 

een controlerende of leidende rol moest innemen. Wat de structuur hierbij, net als vorig jaar, als lastig 

heeft ervaren, is dat ze een bepaald gevoel van autoriteit missen. Sommige commissies zagen niet in 

dat de structuur een grote verantwoordelijkheid draagt en dat het contact en de samenwerking met 

commissies belangrijk is. Zo heeft de structuur gemerkt dat sommige commissies soms slecht 

bereikbaar zijn en ook de opkomst van de eerste acquisitiebijeenkomst was eigenlijk te laag. Door het 

missen van de bijeenkomst, of door slecht bereikbaar te zijn, wordt het geven van begeleiding aan 

commissies bemoeilijkt. 

Het afgelopen jaar is geprobeerd eens in de twee á drie weken contact met de commissies te 

hebben. Tijdens deze contactmoment werden vorderingen, eventuele knelpunten en hulpvragen 

behandeld. Deze werden besproken in de eerste volgende vergadering van de structuur. Deze vaste 

contactmomenten werden echter niet altijd gerealiseerd. Hierdoor was het soms lastig om commissies 
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goed in de gaten houden wat betreft het functioneren op het gebied van acquisitie. Ook waren er een 

aantal commissies die wat extra aandacht verdienden, aangezien hier het realiseren van het target erg 

lastig bleek te zijn. De Bedrijfscontactenstructuur heeft ze goed mogelijk geprobeerd om deze 

commissies te ondersteunen. Waar het acquisitie lopen uiteindelijk niet of nauwelijks werd opgepakt 

door commissies zelf, werd dit besproken met het bestuur. De Bedrijfscontactenstructuur had het idee 

dat commissies misschien beter naar het bestuur zouden luisteren. Hier gaat het tevens over het stukje 

autoriteit dat lijkt te ontbreken. Vaak ging de commissaris vanuit het bestuur met de commissie en het 

contactpersoon van de Bedrijfscontactenstructuur in gesprek. Ook had de Bedrijfscontactenstructuur 

het afgelopen jaar het idee dat veel commissies het lopen van acquistitie niet als noodzakelijk zien. 

Hierdoor was het ook erg lastig om maatregelen aan het niet binnenhalen van acquisitie te koppelen. 

Deze informatie zal worden meegenomen in de overdracht van de nieuwe Bedrijfscontactenstructuur, 

zodat dit vanaf het begin van het volgende verenigingsjaar opgepakt kan worden. 

 

5.3.2 Verenigingsbrede acquisitie 

De Bedrijfscontactenstructuur hield zich het afgelopen jaar vooral bezig met de commissiebegeleiding 

in het eerste halfjaar en het tweede halfjaar van het jaar met de verenigingsbrede-acquisitie. Het target 

voor de Bedrijfscontactenstructuur voor het jaar 2015-2016 stond op €2.400,-. Hier vielen de vaste 

samenwerkingen (zoals Het Pakhuis, Shirt à la Minute en JoHo) al buiten. Dit zijn samenwerkingen 

die bijna elk jaar door het bestuur verlengd worden. Om het target binnen te halen werden er tijdens 

vergaderingen ideeën opgedaan voor samenwerkingsmogelijkheden en bedrijven. Daarna werden 

leden uit structuur per tweetal verantwoordelijk gesteld voor bepaalde bedrijven. Het werken in 

tweetallen werd als erg prettig ervaren. In het begin liep het daadwerkelijk binnenhalen van grote 

bedragen moeizaam. Er zijn een aantal middagen ingepland waarop de gehele structuur ging bellen 

met grote bedrijven. Daarna is meer gefocust op acquisitie binnen halen binnen de stad Groningen. 

Hiermee zijn er nog een aantal mooie bedragen binnengehaald. Het target is echter niet bereikt. Dit is 

mede het gevolg van een samenwerking met Studentarts (voormalig HZZ) die uiteindelijk niet meer 

door ging. Zij wouden, net als in het verenigingsjaar 2014-2015, graag promotie maken tijdens de 

inschrijfdag van VIP door middel van een intekenlijst voor geïnteresseerden. Door ons contactpersoon 

van Studentarts een aantal maanden erg slecht bereikbaar was, was het vastleggen van deze 

samenwerking helaas niet meer mogelijk voor het einde van het verenigingsjaar 2015-2016. 

 

5.4 Acquisitiebestand 

De voorzitter verwerkte dit jaar alle gegevens van de contracten die de vereniging met sponsoren 

maakte in een acquisitiebestand. Dit werd bijgehouden in een Excel bestand, maar sinds het 

verenigingsjaar 2015-2016 ook in het online programma ‘Sponsit’. Met Sponsit werd een online 
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overzicht in alle sponsorzaken gecreëerd. Daarnaast maakt de penningmeester gebruik van Sponsit om 

facturen (op) te maken.  

 Er zijn twee Sponsit accounts. Met het ene account kon het bestuur alle acquisitiecontracten 

invoeren. Dit werd gedaan door de voorzitter van het bestuur. Commissies konden tevens op ‘Sponsit’ 

inloggen met het commissieaccount. Hierdoor kon het programma als steun voor de commissies 

fungeren, want zij hadden de mogelijkheid om alle deals van de vereniging in te zien en hiermee 

inspiratie op te doen. Commissies konden zelf geen acquisitiedeal invoeren. Sponsit is een erg 

gebruiksvriendelijk programma voor het bestuur. Een aantal commissies hebben echter een 

verbeterpunt aangedragen. Ze hebben aangegeven het onoverzichtelijk te vinden dat ze niet per 

commissies de gemaakt acquisitiedeals kunnen opzoeken. VIP heeft momenteel een account dat het 

alleen mogelijk maakt om per zakenpartner deals in te zien. Als het bestuur commissies de 

mogelijkheid wil geven om per commissie de gemaakte deals in te zien dan zal VIP over moeten 

stappen op het duurste Sponsit account. We zouden dan het abonnement moeten verhogen van €120,- 

per jaar naar €480,- per jaar. Na een afweging gemaakt te hebben tussen de vele extra kosten en één 

bijkomend voordeel voor de commissies, hebben wij als bestuur besloten ons huidige Sponsit account 

niet up te graden. Commissies kunnen echter wel in het excel bestand de gemaakte deals per 

commissie bekijken op de commissie x-schijf. Een overzicht van de commissies en bestuursacquisitie 

van het verenigingsjaar 2015-2016 is in bijlage 1 te vinden. 

 

5.5 Bestuursacquisitie 

Om financiële stabiliteit te kunnen garanderen is het sluiten van acquisitiedeals met bedrijven 

onmisbaar voor VIP. Dit jaar is er naar gestreven een samenwerking aan te gaan met een aantal 

nieuwe verenigingsbrede sponsoren. Ook vonden wij het belangrijk om de sponsoren van vorig jaar 

opnieuw te binden aan VIP en het contact hiermee goed te onderhouden. Hieronder vindt u een 

overzicht van de samenwerkingscontracten met daarbij een toelichting. 

 

5.5.1 Het Pakhuis 

VIP organiseerde het afgelopen jaar elke maand haar maandelijkse borrel in Het Pakhuis. Er was een 

dubbel piekuur van 22.00 tot 24.00 uur en we ontvangen jaarlijks een financiële bijdrage van €800,-. 

Het contact met Het Pakhuis was ook dit jaar erg goed en intensief. Er is in september 2015 een nieuw 

contract afgesloten dat loopt tot september 2016. Hierin zijn een aantal kleine wijzigingen gemaakt ten 

opzichte van het contract in verenigingsjaar 2014-2015. Zo kende Het Pakhuis geen vast bedrag meer 

uit aan commissie-acquisitie, maar stond de eigenaar van Het Pakhuis hier wel voor open, mits de 

commissie een duidelijke tegenprestatie aan Het Pakhuis kon bieden. We hebben hier het afgelopen 

jaar geen nadeel aan ondervonden. Er hebben zelfs meer commissies acquisitie bij Het Pakhuis dan het 
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jaar daarvoor. Ter compensatie is de regeling voor het uitkeren van een extra bijdrage vanuit Het 

Pakhuis bij het halen van een bepaalde (hoge) omzet versoepelt, wat gunstig is voor VIP. 

 

5.5.2 Studystore 

Eind 2013 is onze uitgever Studieboeken.com gefuseerd met Studystore. Studystore is nu de vaste 

boekenleverancier van VIP. Leden kunnen de boeken thuis laten bezorgen of op de faculteit ophalen. 

Het is ook mogelijk om met buitenlandse rekeningen betalen. In het contract is de sponsoring 

opgedeeld in een vast gedeelte en een variabel gedeelte. De vaste sponsoring is in verenigingsjaar 

2015-2016 helaas komen te vervallen. Het variabele gedeelte werd het afgelopen jaar bepaald door de 

hoeveelheid verkochte boeken. Onder het hoofdstuk Financieel – Boekenverkoop is hier meer 

informatie over te vinden. 

 

5.5.3 Het Heerenhuis 

Het contract met Het Heerenhuis is verlengd voor verenigingsjaar 2015-2016. Wederom waren er het 

afgelopen jaar vaste gereduceerde prijzen voor VIP wat betreft zaalhuur. Commissies hebben sinds 

verenigingsjaar 2014-2015 ook korting op de zaalhuur van de grote zaal (€150,-) en zaal 8, één van de 

kleinere zalen boven (€85,-). Daarnaast zijn er gereduceerde prijzen afgesproken voor de consumpties 

(€2,10), deze golden tevens voor commissies van VIP die een activiteit in Het Heerenhuis 

organiseerden. 

 

5.5.4 ‘t Hartje 

VIP brengt een groot gedeelte van het klein drukwerk onder bij ‘t Hartje. Ook in het jaar 2015-2016 is 

er een contract gesloten met ’t Hartje. Hier kunnen alle commissies, door middel van een pasje, 

goedkoop posters en flyers laten drukken. In het contract zijn speciale prijzen voor VIP 

opgenomen.  De kortingen zijn variabel per soort printopdracht.  

 

5.5.5 Shirt à la Minute 

Shirt à la Minute is al jaren een partner van VIP, we krijgen 20% korting op de consumentenadvies 

prijzen en tevens een financiële bijdrage van €75,-. Het contract wat nu loopt is geldig tot eind mei 

2017. 

 

5.5.6 Research Master Universitair Medisch Centrum Groningen 

VIP is eind oktober 2015 benaderd door het UMCG. Zij wilden graag promotie maken voor de 

Research master Clinical and Psychosocial Epidemiology. Hiervoor zijn de nieuwsbrief, de 

carrièrepagina en de banner als promotiematerialen gebruikt. Er is een combinatiedeal van €250,- 
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afgesproken. In mei 2016 is er tevens een tweede deal met het UMCG gesloten om de master CPE te 

promoten. Hiervoor is gebruik gemaakt van dezelfde promotiematerialen en acquisitiebedrag. 

 

5.5.7 JoHo 

VIP is in maart 2015 een samenwerking aangegaan met JoHo. De samenwerking leverde VIP een vast 

bedrag van €1000,- op en variabel kan daar €5,- per aangemelde donateur die psychologie studeert en 

€5,- per afgesloten doorlopende verzekering of reisverzekering door een lid van VIP bijkomen. Dit 

contract is getekend in maart 2015 en liep tot maart 2016.  Het vaste bedrag van €1000,- is 

gefactureerd in het boekjaar 2014-2015. Er zijn in de contractperiode 316 psychologiestudenten 

donateur bij JoHo geworden. Dit leverde VIP een variabel bedrag op van €1510,-. Dit bedrag is 

gefactureerd in boekjaar 2015-2016. Er zijn geen doorlopende (reis)verzekeringen afgesloten. Het 

contract voor verenigingsjaar 2016-2017 is getekend in augustus 2016. Dit contract heeft een andere 

opzet waarbij VIP voor de samenwerking een vast bedrag van €1000,- per semester gesponsord krijgt 

door JoHo Groningen. 

 

5.5.8 The Blokes 

De afgelopen jaren zijn er steeds een aantal kleine samenwerkingen geweest met restaurant Chichi’s. 

In verenigingsjaar 2015-2016 ging dit restaurant over op een nieuw concept en een nieuwe naam: The 

Blokes. In april 2016 is er een samenwerking met VIP geweest, waarbij VIP de nieuwe naam en het 

nieuwe concept onder haar leden heeft gepromoot. Hierbij is gebruik gemaakt van de nieuwsbrief, de 

VIP-agenda en de website. Er is een combinatiedeal van €400,- hiervoor afgesproken. The Blokes was 

ook erg geïnteresseerd in een grotere, jaarlijkse deal en de acties voor de VIP-jaarsticker. Het bleek 

echter erg lastig om dit in hun overgangsperiode vast te stellen. Dit zou alsnog door het bestuur of de 

Bedrijfscontactenstructuur in 2016-2017 opgepakt kunnen worden. 

 

5.5.9 Wasautomatenverhuur 

Sinds een aantal jaren loopt er een contract met Wasautomatenverhuur. Ook in de 2015-2016 is dit 

contract verlengd. Er wordt een financiële bijdrage van €900,- gegeven. In ruil daarvoor maakt VIP 

het hele jaar door reclame voor Wasautomatenverhuur op de website en tijdens de Diesweek bij de 

nieuwe eerstejaarsstudenten (door middel van kortingsflyers). Door het laat ondertekenen van het 

contract door de andere partij is het, op het moment van schrijven, echter nog onduidelijk of het geld 

voor deze samenwerking in het boekjaar van 2015-2016 of 2016-2017 zal vallen. 
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5.5.10 De Pintelier 

Met De Pintelier is in 2015-2016 een samenwerking wat betreft de VIP-agenda afgesproken. Tegen 

een financiële bijdrage van €225,- kreeg De Pintelier een halve pagina voor promotiemateriaal. Ook 

omdat dit contract erg laat door de andere partij getekend is, is het, op het moment van schrijven, nog 

onduidelijk in welk boekjaar het bedrag zal vallen. 

 

5.5.11 Studentenglazenwasser 

In het jaar 2015-2016 is de Studentenglazenwasser benaderd voor een samenwerkingsmogelijkheid. 

Deze partij was erg geïnteresseerd in het promoten via de website, maar wou echter eerst uitproberen 

of die voor hem zou werken. In september 2016 wordt er één maand promotie gemaakt in de banner 

op de website. Hiervoor heeft VIP een financiële bijdrage van €100,- voor ontvangen. Na september 

zou er gekeken kunnen worden of de Studentenglazenwasser tevreden is over deze manier van 

promotie maken, aangezien hij erg enthousiast was over een samenwerking. 

 

5.6 VIP bijles 

VIP heeft in blok 1a en 1b van het collegejaar 2015-2016 wederom bijlessen voor Statistiek 1a , 

Statistiek 1b, Statistiek 2, Statistics 1a, Statistics 1b en Statistics 2 georganiseerd. Gedurende het 

tweede semester van dit collegejaar werden eveneens weer bijlessen voor de cursussen Statistiek 3 en 

Statistics 3 aangeboden. De bijlessen vinden sinds begin 2014 plaats op Zernike en niet meer in 

cultureel studentencentrum USVA. Milou Koelmans was tot eind oktober 2015 de coördinator van de 

VIP-bijlessen en na haar ontslagname heeft Henrieke Polinder haar werkzaamheden overgenomen. 

We hebben dit jaar drie keer een evaluatiegesprek gehad met Jasper van Aalst. De Bijlespartner 

leverde daarbij een rapport aan met een samenvatting van de evaluatieformulieren die door de 

deelnemers zijn ingevuld. Het laatste evaluatiegesprek was op 18 mei 2016. De cursussen die de 

Bijlespartner aanbiedt worden door de cursisten positief geëvalueerd en de samenwerking verloopt dit 

jaar goed. De bijlessen krijgen gemiddeld een acht van de deelnemers.  De prijzen van de bijlessen zijn 

hetzelfde gebleven als in het verenigingsjaar 2014-2015. We hebben dit verenigingsjaar 2015-2016 

een nieuw contract getekend met de Bijlespartner. VIP zal meer promotie gaan maken voor de 

bijlessen door middel van Facebook berichten en via de nieuwsbrief. VIP zal vanaf het verenigingsjaar 

2016-2017 een financiële vergoeding gaan ontvangen voor het maken van promotie. Voor de exacte 

afspraken wordt verwezen naar het contract te vinden in de contractenmap van het verenigingsjaar 

2015-2016.  
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5.7 Facturering en debiteurenadministratie 

In het kader van professionalisering hebben er in verenigingsjaar 2013-2014 een aantal veranderingen 

plaatsgevonden wat betreft de facturering door VIP en haar debiteurenadministratie. Het ontwerp van 

de factuur is vernieuwd en er zijn sjablonen aangemaakt, zodat alle facturen verstuurd door VIP een 

consistente opmaak hebben. Deze zijn door Bos Incasso goedgekeurd. 

Sinds januari 2016 worden de facturen niet meer per post, maar via e-mail verstuurd. Ook maakt VIP 

sinds januari 2016 gebruik van Sponsit voor het aanmaken van facturering. Dit bevalt erg goed, van de 

sjablonen wordt sindsdien slechts sporadisch gebruik gemaakt. 

Wanneer een debiteur niet binnen de termijn betaald heeft, wordt één herinnering gestuurd. Mocht er 

een maand later nog niet betaald zijn, dan zal er een aangetekende aanmaning worden verstuurd. 

Wanneer er na deze betalingstermijn nog niet is betaald, dan zal de debiteur doorgestuurd worden naar 

Bos Incasso. Dit verenigingsjaar zijn er vijf debiteuren naar Bos Incasso doorgestuurd, waarvan vier 

uit verenigingsjaar 2014-2015 en een uit 2015-2016. Aan het eind van verenigingsjaar 2015-2016 

waren drie van de vijf vorderingen alsnog voldaan. De overige vorderingen lopen nog bij Bos Incasso. 
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Bijlage 1a: Overzicht commissie acquisitie 2015-2016 

 

Commissie Bedrijf Bedrag 
 

  Almanakcommissie  Simon Lévelt Café € 100,00 

Target: €600,00 

 
€ 100,00 

 
  Buitenlandse studiereiscommissie De borduurmeesters € 150,00 

Target: €600,00 

 
€ 150,00 

 
  CoBSS-commissie   € 0,00 

Target: 2500,00 

 
€ 0,00 

 
  Dies/Introductiecommissie Chi-Chi's  € 200,00 

Target: 2400,00 Pakhuis € 150,00 
 t Golden Fust € 150,00 
 The Blokes € 200,00 
 Café Atlantis € 100,00 
 Chupitos € 400,00 
 Club Kiwi € 450,00 
 Pacific  € 100,00 
 Foodmaster Klein Groningen € 50,00 
 The Student Hotel € 791,25 
 De Tapperij Grote Markt € 50,00 
 Café de Doos € 125,00 

 
 

€ 2.766,25 
 

  Eerstejaarscommissie Club Kiwi € 50,00 

Target: €50,00 

 
€ 50,00 

 
  Evenementencommissie Het Pakhuis € 85,00 

Target: 550,00 

 
€ 85,00 

 
  Feestcommissie Amsterdams Broodjeshuis € 120,00 

Target: €1000,00 De Pintelier € 225,00 

 
 

€ 345,00 
 

  Integration committee O'cealleigh Iris Pub € 100,00 

Target: €0,00 

 
€ 100,00 

 
  Instellingen- en bedrijvendagcommissie Prima Fashion € 150,00 

Target: €1450,00 Roojo € 485,00 
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 Bavaria bierkoerier € 85,00 
 Mijn Huisbaas Groningen € 30,00 
 NVO € 45,00 
 Groningse Bierkoerier  € 228,76 
 Pakhuis € 75,00 

 
 

€ 1.098,76 
 

  Student exchange committee Café Hoppe € 50,00 
Target: €1000,00 De Pintelier € 400,00 

 Ben'z € 60,00 
 Chi-Chi's  € 225,00 
 t Gat € 150,00 
 Caïro Grillroom Groningen € 30,00 
 Hasret Döner & Pizza € 30,00 
 Ben'z € 54,00 

 
 

€ 999,00 
 

  Stosocongrescommissie Forte GGZ € 950,00 
Target: €1800,00 Café de Kachel € 375,00 

 Bulten kamerverhuur € 155,00 
 Stadscafé Pronk € 175,00 
 Proeflokaal 't Kantoor  € 165,00 

 
 

€ 1.820,00 
 

  Toneelcommissie: inactief     
 

  Zwemfest/Muziekcommissie De Jongens van Hemmes € 75,00 
Target: €800,00 Het Pakhuis € 75,00 

 Het Pakhuis € 125,00 

 
Eetcafe Ugly Duck € 80,00 

 
 

€ 355,00 
 

  Lustrumcommissie Pakhuis € 220,00 
Target: €2500,00 Confetti € 200,00 

 
 

€ 420,00 
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Bijlage 1b: Overzicht bestuursacquisitie 2015-2016 

 

Bestuur     Bedrijf     Bedrag 
Target: €1.875,00    Het Pakhuis    €400,00 
      Shirt à la Minute   €75,00 
      JoHo     €1.510,00 
      * Het Pakhuis    €425,00 
            
           €1.985,00 
Bedrijfscontactenstructuur 
Target: €2.400,00    Huisartzenzorg Zernike   €350,00 

Research Master UMCH  €500,00 
      The Blokes    €400,00 
      Studentglazenwasser   €100,00 
      * Wasautomatenverhuur  €900,00 
      * De Pintelier    €225,00 
 
           €1.350,00 
Totaal 
Target: €4275,00         €3.335,00 
 

 

* Deze deals zijn gesloten in verenigingsjaar 2015-2016, maar zijn gefactureerd in verenigingsjaar 

2016-2017 en zullen daarom niet in de eindafrekening van 2015-2016 meegenomen worden. De 

acquisitiebedragen zullen op de volgende eindafrekening terecht komen. 

 

 

 
 


