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Inleiding    

Geachte lezer, 

Voor u ligt het beleidsplan van het eerste bestuur der Nijmeegse Koepelvereniging der Sociale 

Wetenschappen Kompanio. De bachelor-studieverenigingen van de Faculteit der Sociale 

Wetenschappen aan de Radboud Universiteit Nijmegen hebben de handen ineengeslagen en 

kunnen met trots zeggen dat een waardevol samenwerkingsverband is ontstaan. Een 

fundament voor de toekomst is dit jaar opgezet en zal komende jaren uitgebouwd worden. 

Middels dit beleidsplan trachten wij onze visie aan u te presenteren. Onze doelen zullen 

worden gepresenteerd en worden toegelicht door middel van concrete voorbeelden. Het 

beleidsplan dient als richtlijn voor de komende vier jaar, waarin volgende besturen hun eigen 

concrete invulling kunnen geven voor het betreffende jaar. In 2020 zullen de 

studieverenigingen van de Faculteit der Sociale Wetenschappen verhuizen naar een nieuw 

gebouw en zullen zij samen verantwoordelijk zijn voor de zogenaamde huiskamer. Vanaf nu 

wordt het fundament hiervoor gelegd.  

Wij hebben ons als eerste bestuur laten inspireren door de beleidsdoelen van het 

oprichtingsbestuur, deze punten zullen allemaal gecontinueerd worden. Daarnaast willen wij 

extra focus leggen op het organiseren van gezamenlijke activiteiten en vergroten van de 

naamsbekendheid van Kompanio onder de leden van de lidverenigingen. 

Wij kijken uit naar een jaar waarin wij N.K.S.W. Kompanio hopen te zien groeien en 

ontwikkelen als een sterke en gezonde vereniging die staat voor het behartigen van de 

belangen van de studieverenigingen en begunstigers van de Faculteit der Sociale 

Wetenschappen.  

Het eerste bestuur der Nijmeegse Koepelvereniging der Sociale Wetenschappen Kompanio, 

Thijs Onvlee     

Muriël Neeleman   

Mara Wesselink     

Gaby van Loon    

Abdullahi Ali  

Pim Smeets 
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Hoofdstuk 1. N.K.S.W. Kompanio  

1.1 Achtergrond 

De vereniging dient als een punt van samensmelting van de studieverenigingen van de 

Faculteit der Sociale Wetenschappen. Het samenbrengen van de lidorganisaties en haar leden 

zal aan zowel de Radboud Universiteit (RU), de Faculteit der Sociale Wetenschappen (FSW) 

en haar studieverenigingen een positieve bijdrage leveren. De vereniging zal streven naar het 

creëren van een sterk samenwerkingsverband. Aangezien de studieverenigingen van de FSW 

in de toekomst een ruimte zullen delen, zal deze koepelvereniging hier ook van pas komen.

    

1.2 Missie  

De missie van deze koepelvereniging heeft als algemeen doel om de  

(bachelor-)studieverenigingen van de FSW samen te brengen. Daarmee wordt gestreefd naar 

belangenbehartiging van de studieverenigingen van de FSW op facultair en universitair 

niveau. De vereniging zal de leden dichter bij elkaar brengen om onderlinge contacten te 

bevorderen. De vereniging zal dan ook een schakel vormen tussen de studieverenigingen van 

de FSW en de RU. Op deze manier zullen de belangen zo goed mogelijk behartigd worden 

waarbij alle leden een stem hebben en een bijdrage kunnen leveren. De vereniging zal zorgen 

voor een verbetering van de communicatie en de samenwerking tussen de lidorganisaties. Van 

belang is ook het intensiveren en stimuleren van de contacten en integratie tussen studenten 

van de verschillende studierichtingen van de FSW. Dit komt zowel de betrokkenheid van de 

studenten bij de studieverenigingen als bij de koepelvereniging ten goede. 
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Hoofdstuk 2. Beleidsdoelen 

In onderstaande paragrafen vindt u een overzicht van onze beleidsdoelen en daarmee een 

concretisering van de hiervoor beschreven missie. Dit beleid geeft aan welke plannen het 

eerste bestuur heeft met de koepelvereniging. Het algemene doel is het samenbrengen van de 

(bachelor-)studieverenigingen van de FSW. Door deze samen te brengen kunnen 

gezamenlijke belangen behartigd worden op zowel facultair als universitair niveau. Deze 

samenwerking zal bestaan uit formele en informele aspecten. In de volgende paragrafen zal 

uitgelegd worden waarnaar gestreefd zal worden. 

 

2.1 Behartigen gezamenlijke belangen op facultair niveau 

Om de gezamenlijke belangen te kunnen behartigen op facultair niveau zal ernaar gestreefd 

worden om deel te nemen aan het Facultair Overleg Sociale wetenschappen (FOS). Dit zal 

een goede eerste stap zijn om op universitair niveau belangen te kunnen behartigen. Op lange 

termijn kan ook gestreefd worden naar centraal contact met de universiteit en een zetel in de 

Facultaire Studentenraad.  

 

2.2 Huiskamerproject 

Vanaf 2020 zullen de lidorganisaties nieuwe bestuurskamers krijgen in het nieuwe gebouw 

van de FSW. Deze bestuurskamers zullen grenzen aan een zogenoemde huiskamer die de 

studieverenigingen met elkaar zullen delen. De huiskamer is bedoeld voor alle leden van de 

lidorganisaties van de koepelvereniging. Deze huiskamer kan gezien worden als het kloppend 

hart van de koepelvereniging en zal dienen als basis van het onderlinge contact van 

(internationale) studenten.  

 

2.3 Gezamenlijke activiteiten 

Wanneer de koepelvereniging als zodanig is opgezet en er sprake is van een goede 

samenwerking tussen de lidverenigingen, kunnen er gezamenlijke activiteiten georganiseerd 

worden. Hierbij kan gestreefd worden naar formele en informele activiteiten. Door het grote 

draagvlak van de koepelvereniging zal het organiseren van formele activiteiten grootser 

aangepakt kunnen worden dan wanneer de studieverenigingen dit los van de koepelvereniging 
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doen. Er kan bijvoorbeeld een congres voor sociale wetenschappen of een 

arbeidsoriëntatiedag georganiseerd worden. Een al bestaand informeel voorbeeld is het S-

feest, een jaarlijks feest voor de leden van de studieverenigingen van de FSW. Vanaf komend 

jaar zal de organisatie van het S-feest centraal via Kompanio verlopen en zullen ook de 

opbrengsten hiervan naar Kompanio gaan. 

 

2.4 Internationalisering 

De RU heeft internationalisering hoog in het vaandel staan. Hier wil de koepelvereniging 

graag aan bijdragen. Internationale studenten volgen vaak vakken bij de verschillende studies 

van de FSW. Per studievereniging is dit vaak geen groot aantal, maar in totaal kan dit toch 

nog hoog oplopen. De koepelvereniging kan een aanspreekpunt zijn voor zowel de 

universiteit als de internationale student zelf. Daarnaast kan het dienen als een centraal punt 

voor deze internationale studenten om in contact te komen met andere studenten van de 

studieverenigingen van de FSW. Zij hoeven op deze manier niet meer tussen de verschillende 

studies te zweven door de vakken die zij volgen op de verschillende vakgebieden. Hiervoor 

kan in de toekomst gekeken worden naar het opzetten van een buddyproject. De 

koepelvereniging zal dan dienen als een centraal punt van contact en informatie omtrent 

internationalisering voor zowel de universiteit als de internationale student. 

 

2.5 Naamsbekendheid 

Sinds de oprichting van Kompanio heeft de koepelvereniging nog niet heel veel van doen 

gehad met leden van lidverenigingen. Wij willen ons, als eerste bestuur van Kompanio, gaan 

inzetten voor het verwerven van naamsbekendheid onder de leden van lidverenigingen en 

begunstigers. Een onderdeel hiervan is het onderhouden van de facebookpagina en het 

promoten van het S-feest, en andere gezamenlijke activiteiten, in naam van Kompanio. 

Naamsbekendheid kan bijdrage aan de groei van Kompanio en de gezamenlijke activiteiten 

die Kompanio in de toekomst zal gaan organiseren. Om deze doelstelling ten goede te komen 

is er een commissaris PR aangesteld.  
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Hoofdstuk 3. Begroting 

Begroting N.K.S.W. Kompanio 2015-2016: 

Baten Lasten 

Contributie €300,- Bankkosten €100,- 

S-feest €5500,- Promotie €100,- 

  Arbeidsmarkt €100,- 

  Onvoorziene kosten €60,- 

  S-feest €3000,- 

  Reservering €2440,- 

Totaal €5800,- Totaal €5800,- 

 

Toelichting begroting 

N.K.S.W. Kompanio beschikt niet over een eigen bankrekening, waardoor er nog 

zestig euro op de rekening van Michiel van Hardeveld staat. Gestreefd wordt dit bestuursjaar 

een bankrekening te openen voor Kompanio. Alle lidverenigingen zullen dit bestuursjaar 

vijftig euro contributie betalen aan Kompanio, waardoor er een contributie inkomst onstaat 

van driehonder euro. Van deze contributie kan geld besteed worden aan de bankkosten, 

promotie van kompanio en promotie van het buddyproject en aan de arbeidsmarkt. Verder 

zullen dit jaar zestig euro op de post onvoorziene kosten gezet worden. Dit bedrag is gelijk 

aan afgelopen jaar, omdat gebleken is dat dit voldoende was is besloten deze niet te verhogen. 

 De organisatie van het S-feest valt aankomend jaar onder Kompanio. Om de 

organisatie en promotie van het S-feest te kunnen betalen zal drieduizend euro worden 

geleend van SPiN. De opbrengst van het S-feest zal direct naar SPiN gaan om deze 

drieduizend euro terug te betalen. De overige winst komt op de rekening van Kompanio. 

Gestreefd word naar een opbrengst van €5500,- en een winst van €2500,-. Deze winst zal 

worden gebruikt als reserves van Kompanio.  
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Hoofdstuk 4. Draagvlak  

Zoals eerder genoemd, dient de vereniging als koepelvereniging voor de 

(bachelor-)studieverenigingen voor de Faculteit der Sociale Wetenschappen. De leden van de 

koepelvereniging zijn dan ook de studieverenigingen van de FSW aan de Radboud 

Universiteit, stichtingen en verenigingen die de studentenbelangen dienen en andere 

stichtingen en verenigingen die door het bestuur zijn toegelaten. 

De doelgroep van de vereniging zal bestaan uit de leden van alle organisaties die lid zijn en 

uit begunstigers van de koepelvereniging. Bij de Algemene Leden Vergaderingen van de 

bachelor-studieverenigingen is de wens uitgesproken om toe te treden tot de Nijmeegse 

Koepelvereniging der Sociale Wetenschappen Kompanio.  

 

Ledenaantallen van de lidorganisaties: 

SPiN: 1689 

Postelein: 1005 

CognAC: 425 

Mycelium: 380 

Den Geitenwollen Soc.: 194 

Umoja: 221 
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Hoofdstuk 5. Bestuurlijke indeling 

Wij, het eerste bestuur der N.K.S.W. Kompanio, hebben in dit document uiteengezet wat de 

plannen zijn voor de koepelvereniging, voortbouwend op het oprichtingsbeleidsplan. We 

hopen u dan ook met dit beleidsplan genoeg te hebben geïnformeerd. Graag willen we het 

oprichtingsbestuur bedanken voor hun inzet en het opzetten van deze vereniging. In de hoop 

dat het hiervoor uitgestippelde beleid een degelijke bijdrage zal leveren aan de vereniging, 

tekenen wij: 

 

Thijs Onvlee    

Muriël Neeleman  

Mara Wesselink    

Gaby van Loon   

Abdullahi Ali    

Pim Smeets     

 


