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Voorwoord 
Johannes (17.21): ''Laat hen allen één zijn, Vader. Zoals u in mij bent en ik in u, laat hen zo ook in ons 
zijn, opdat de wereld gelooft dat u mij hebt gezonden''. 

Voor het aankomend jaar hebben wij de zegen mogen ontvangen om het 23e bestuur der CSN te zijn. 
Een mooie verantwoordelijkheid, maar ook een grote verantwoordelijkheid. Tevens een moment om 
terug te kijken en vooruit te kijken. Terug naar de besturen die ons voorgegaan zijn, de nalatenschap 
die zij nagelaten hebben en het werk dat wij mogen voortzetten. Anderzijds vooruitkijken: wat wij als 
bestuur na kunnen laten voor hen die na ons komen en wat wij kunnen betekenen voor hen die 
tegelijk met ons het bestuur voeren over de christelijke studenten in de stad Nijmegen. Zo 
overdenkende en mijmerende mogen wij dankbaar zijn dat deze taak ons toebedeeld is en wij 
denken ook aan de bijbeltekst die boven dit document – letterlijk als vóór-Woord! - met daar 
onlosmakelijk aan verbonden de bede dat Hij in ons en in allen die met ons zijn is, en dat wij in Hem 
zijn. 

Dat wensen wij u allen toe! 

Vanuit verbondenheid groeten wij u, 
Namens het 23e bestuur der CSN, 
 
Martijn Bongiovanni 
voorzitter 
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Missie 23e bestuur der CSN 
Missie vanuit dienstbaarheid, verbinding en vertegenwoordiging. 
Waar eerdere besturen van CSN een ‘visie en beleid’ hanteerden, heeft het 23e bestuur besloten 
voorafgaand aan deze twee onderdelen een extra onderdeel toe te voegen. Dit onderdeel is de 
missie van CSN waarin haar bestaansrecht wordt geformuleerd. CSN is een overkoepelend orgaan en 
speelt daarom een bijzondere rol in het verenigingsleven. De missie van CSN kent drie elementen: te 
weten 'dienstbaarheid', ‘verbinding’ en ‘vertegenwoordiging’. 

Allereerst openbaart het bestaansrecht van CSN zich in ‘dienstbaarheid’: dit onderdeel ligt aan de 
basis van zowel ‘verbinding’ als ‘vertegenwoordiging’. CSN bestaat uit christelijke studenten, voor 
christelijke studenten en voor de lidverenigingen. Als koepel streeft CSN niet alleen dienstbaar te zijn 
voor haar lidverenigingen maar bovenal voor God, Wiens boodschap CSN tracht uit te dragen. 

Daarnaast is CSN als koepelorganisatie een schakel tussen zijn lidverenigingen onderling en tussen de 
lidverenigingen en externe organisaties. CSN heeft als missie bij te dragen aan een goed contact 
tussen lidverenigingen en  daarnaast vruchtbare samenwerking tussen de lidverenigingen en de 
organisaties tot stand te brengen. CSN hoopt daarmee deuren te kunnen openen voor verenigingen 
die zij eerder nog niet gezien hebben. 

Het derde onderdeel van de missie van CSN is ‘vertegenwoordiging’. De politiek functionaris van CSN 
vertegenwoordigt de christelijke studentenverenigingen in Nijmegen bij  de Radboud Universiteit 
(RU) en de Hogeschool Arnhem –Nijmegen (HAN). Door de zetel in de Universitaire Studentenraad 
kan de politiek functionaris vanuit een christelijke achtergrond meedenken aan het beleid van de 
Radboud Universiteit. Anderzijds vertegenwoordigt CSN de christelijke studenten ook bij externe 
organisaties, onder andere bij het NEVO-overleg en  de Studentenkerk. CSN is hierdoor het centrale 
gezicht van alle Nijmeegse christelijke studenten. 
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Visie 23e bestuur der CSN 

Dienstbaarheid, verbinding en vertegenwoordiging  
Met christelijke identiteit en professionele uitstraling 

Inleiding 
Vanuit de missie worden dienstbaarheid, verbinding en vertegenwoordiging in deze visie nader 
uitgewerkt. In de visie wordt omschreven aan welke thema's het bestuur van CSN dit jaar specifiek 
aandacht wil besteden. Het bestuur ziet verbinding en vertegenwoordiging niet als iets dat ontstaat, 
maar iets dat gezocht en nagestreefd dient te worden. Aan de basis hiervan ligt dienstbaarheid: 
dienstbaarheid richting onze leden, onze medemens, maar bovenal richting God. 

De subtitel van de visie luidt: 'met christelijke identiteit en professionele uitstraling'. 'Met christelijke 
identiteit' bedoelen wij de christelijke identiteit die in elke visiepunt centraal staat. In alles wat CSN 
doet is namelijk het uiteindelijke doel om de christelijke normen en waarden uit te dragen in het 
Nijmeegse studentenleven. Voor ons bestaat deze christelijke identiteit uit belangrijke waarden: 
'sociale rechtvaardigheid' en 'duurzaamheid'.  Aan het verbeteren van de professionaliteit van CSN 
wordt al een aantal jaren aandacht besteed. Omdat er echter nog ruimte is voor verbetering, willen 
wij ook komend jaar hier aandacht aan blijven besteden.  

Dienstbaarheid 
Zoals verwoord in de missie, behoort CSN ten dienste te staan van de verenigingen en studenten die 
zij vertegenwoordigt en het daaraan verbonden gedachtegoed van christelijke normen en waarden. 
Dit betekent ook dienstbaar zijn naar God, onder andere in gebed.  Het bestuur is van mening dat dit 
leidt tot een dienstbare houding niet in de laatste plaats jegens de vijf christelijke verenigingen, maar 
in de eerste plaats jegens God, wiens gedachtegoed CSN en het bestuur boven alles poogt uit te 
dragen. Tevens ziet CSN een heel praktisch aspect aan het concept ‘dienstbaar’; de vijf 
lidverenigingen vormen de basis voor het dagelijks handelen van  CSN in de praktijk. Hoewel CSN in 
sommige aspecten van (dagelijks) bestuur boven de lidverenigingen staat, poogt hij zich niet boven 
hen te stellen, maar juist een dienstbare houding aan te nemen. 

Verbinden 
 CSN heeft als doel de (leden van) de vijf lidverenigingen met elkaar in verbinding te brengen in het 
geloof – een element dat de vijf verenigingen ook intrinsiek verbindt!  Een praktische uitwerking van 
de verbinding kan al gevonden worden in de waakfuncties, waarin de leden van de vijf verenigingen 
gezamenlijk het geloof in de praktijk kunnen brengen en elkaar kunnen ontmoeten. Ook door 
deelname aan en organisatie van externe activiteiten kunnen zij door en in het geloof elkaar vinden. 
CSN heeft voor het jaar 2017-2018 als doel te kijken naar de plaats die zij inneemt in het 
verenigingsleven. Tevens bestaat de mogelijkheid dat CSN, in overleg met haar lidverenigingen, 
nieuwe activiteiten gaat introduceren, waarbij CSN de verbindende achtergrondrol bekleedt. 
Opgemerkt moet worden dat CSN streeft naar verbinding tussen haar lidverenigingen; niet naar 
homogeniteit. CSN overweegt de concretisering van dit punt in het initiëren van competitieve 
activiteiten tussen de verenigingen, waarin zowel de eenheid als de verscheidenheid een positie 
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vinden.CSN zal in dit academisch jaar goed nadenken over de invulling van het contact met externe 
organisaties om zo mogelijk diepgaander contacten aan te gaan. Ook willen wij zoeken naar 
mogelijke nieuwe contacten die kunnen bijdragen aan het behalen van de doelen van CSN.   

Vertegenwoordigen 
Naast verbinden is ook het vertegenwoordigen van christelijke studenten een belangrijke taak van 
CSN. CSN is middels de politiek functionaris als de verbindende factor  tussen christelijke studenten 
en  de Radboud Universiteit (RU) en de Hogeschool Arnhem – Nijmegen (HAN). Hierbij worden 
christelijke studenten en ook de christelijke normen en waarden vertegenwoordigd door constructief 
overleg in een omgeving waar niet iedereen christelijk is. CSN ziet de taak van ‘vertegenwoordiger 
van christelijke studenten’ niet alleen uitgeoefend worden bij de RU en de HAN. Ook externe 
organisaties vallen onder het werkterrein van CSN.  Zoals verwoord bij het element ‘verbinden’ stelt 
CSN het zich tot doel om in verregaand contact te treden met externe, christelijke initiatieven. Hierin 
is CSN niet uitsluitend de verbindende factor, maar tevens de vertegenwoordigende factor: CSN 
vormt in dergelijk contact het ‘gezicht’ van de christelijke studenten in Nijmegen. 

Professioneel 
CSN wil dit jaar haar uitstraling en werkwijze professionaliseren, teneinde een positief imago op te 
bouwen en in stand te houden. Een concrete invulling van de professionalisering van CSN wordt 
verder uitgewerkt in het beleid van dit document, maar in hoofdlijn moet er bij deze 
professionalisering vooral gedacht worden aan een viertal zaken, te weten 1) een duidelijke en open 
communicatie teneinde transparantie te bevorderen, 2) een betrouwbare continuïteit; het nakomen 
van afspraken, 3) een correcte uitstraling, zowel qua uiterlijk als qua omgangsvormen en 4) het 
vergroten en verstevigen van het netwerk van CSN, concreet: het verbeteren van PR, zowel binnen 
Nijmegen, als daarbuiten. 

Christelijke identiteit  
CSN is primair een christelijke koepel en stelt zich ten doel de christelijke identiteit uit te dragen; 
concreet ziet CSN daartoe mogelijkheden in een drietal zaken, te weten: 1) milieu en aarde; 
concreet: onder andere het vanuit verbindende dienstbaarheid samenwerken met bijvoorbeeld  
Green Capital Nijmegen en het in samenwerking met de lidverenigingen opstellen van een 
‘duurzaamheidsplan’. Daarbij komt 2) sociale rechtvaardigheid. Men denke hierbij aan het prioriteren 
van studentenwelzijn binnen de USR en het contact met organisaties als Stichting Move en Present. 
Als laatste, hoewel zeker niet als minste, onderscheidt CSN het punt 3) evangelie brengen; evenals bij 
punt 1 ziet CSN hier een verbindende, dienstbare rol weggelegd in onder andere de waakfuncties 
Alpha en IFES en de positie die CSN bekleedt binnen het NEVO-overleg. 

Middels deze vier elementen stelt CSN het zich ten doel haar missie uit te dragen: aan de wereld 
getuigen dat de christelijke normen en waarden verbonden aan de vier elementen belangrijk zijn 
voor CSN en de christelijke studenten. 
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Beleid 23e bestuur der CSN 

1. Dienstbaar zijn naar God en naar elkaar.  
 

1.1 Gebed 
Als eerst speelt gebed en rol tijdens de BV’s en ALV’s van CSN. Deze vergaderingen zullen begonnen 
worden met gebed, zodat er een zegen gevraagd kan worden en God het eerste focuspunt is. Tevens 
zal het bestuur tijdens BV’s bidden voor zaken die spelen binnen de verenigingen of andere projecten 
van CSN. De contactpersonen van de waakfuncties en vertegenwoordigers van de verenigingen 
zullen van tijd tot tijd bij de verenigingsbesturen en projectleiders peilen of er gebed- of dankpunten 
zijn. Door goed contact te onderhouden met deze personen zal het bestuur ook gebedspunten 
kunnen vergaren. Op deze manier hoopt CSN dienstbaar te zijn voor God en voor elkaar. 
 

1.2 Bezoeken van verenigingsactiviteiten 
Om betrokken te blijven met de verschillende lidverenigingen, streven wij er naar alle verenigingen 
minstens twee keer in het jaar bezocht te hebben tijdens een activiteit of borrel. Op deze manier 
raken wij meer betrokken met de verenigingen, leren wij de leden beter kennen en zij ons, en krijgen 
we een betere indruk van de interne dynamiek binnen de verenigingen.  Dit jaar geldt een 
uitzondering voor de VGSN-TQ en KSN: bij hen hopen wij dit jaar minimaal vier keer langs te gaan. Bij 
de VGSN omdat zij een lid in het CSN bestuur missen. Bij KSN omdat CSN geconstateerd heeft dat 
daar behoefte aan is.  
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2. Verenigingen verbinden  

2.1 Besturen verbinden 

2.1.1- Besturenborrel en besturenetentje 
Dit jaar zullen er minimaal twee besturenborrel en een besturenetentje georganiseerd worden. Deze 
borrels en dit etentje hebben als doel de besturen met elkaar in contact te brengen en informeel met 
elkaar bij te praten. Tijdens deze borrel en het etentje willen we een activiteit organiseren die 
kennismaking met elkaar stimuleert. De besturenborrel zal eind november plaatsvinden en het 
etentje zal worden gepland in juni 2018. Bij het etentje in juni 2018 streven wij ernaar dat zowel de 
oude als de nieuwe besturen van alle lidverenigingen vertegenwoordigd zijn.  

2.2. Leden verbinden.  

2.2.1- Intromaaltijd 
In de afgelopen jaren heeft de intromaaltijd tot primair doel gehad de aankomen eerstejaars kennis 
te laten maken met de christelijke verenigingen in Nijmegen. Echter het 23e bestuur is van mening 
dat een nieuwe definitie van het doel nodig is. De tenuitvoerbrenging van de intromaaltijd ligt niet 
meer bij het 23e bestuur, echter als advies aan het 24e bestuur willen wij meegeven de intromaaltijd 
in de eerste plaats te laten dienen als opening van CSN van het academisch jaar voor alle leden van 
de lidverenigingen, waarbij er een mogelijk kennismakingsmoment is voor de aankomende 
eerstejaars. Daarbij willen wij aanraden de maaltijd te verplaatsen tot na de intro en de 
ontgroeningen, teneinde zoveel mogelijk leden aanwezig te kunnen laten zijn. 

2.2.2-Pinkstermaaltijd 
De Pinkstermaaltijd wordt jaarlijks door het CSN bestuur georganiseerd en goed bezocht door de 
leden van de lidverenigingen. Ook dit jaar wordt er een maaltijd georganiseerd. In verband met 
gemengde reacties omtrent de activiteit die in de voorbije jaren na de maaltijd 
georganiseerd werd, wordt dit jaar heroverwogen hoe de tijd na de maaltijd wordt ingevuld. Tevens 
heeft de pinkstermaaltijd tot doel om het f.t.-bestuur van CSN te presenteren en de teams van de 
waakfuncties te bedanken. 

2.2.3- Competitieve activiteit 
CSN heeft in zijn visie verwoordt dat in de verscheidenheid het onderscheid mag blijven bestaan en 
om die reden heeft het CSN goed gedacht een competitieve activiteit te stimuleren in een 
samenwerking met de lidverenigingen. Een concrete invulling van een dergelijke 
activiteit zou kunnen zijn: een sportwedstrijd of debatwedstrijd, waarbij de grootte en andere 
relevante omstandigheden van verenigingen wordt meegenomen. Dit ligt ter overweging van het 23e 

bestuur van CSN, in samenspraak met zijn lidverenigingen. Een dergelijke activiteit wordt eenmaal 
per jaar georganiseerd.  

2.2.4- Buurten bij de Buren 
Omtrent de Buurten-bij-de-Burenactiviteiten is het 23e bestuur der CSN in gesprek gegaan met zijn 
lidverenigingen; o.a. hieruit bleek dat een nieuwe invulling wenselijk is. Deze invulling heeft in de 
praktijk weinig impact; echter de BbdB-activiteit wordt niet langer als activiteit van CSN 
georganiseerd, maar als activiteit van een vereniging, met ondersteuning van CSN, waarbij CSN ook 
de promotie richting andere lidverenigingen op zich neemt, dit nieuwe format in lijn met de visie van 
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het 23e bestuur der CSN. Dit impliceert dat lidverenigingen niet meer verplicht zijn om voor CSN een 
aparte 'BbdB'-activiteit te organiseren, maar dat zij naar believen een activiteit aan CSN kunnen 
doorgeven voor het Buurten. 
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3. Vertegenwoordigen  en netwerken 

3.1 Christelijke organisaties  

3.1.1- Studentenkerk 
De Studentenkerk ligt centraal, heeft veel contacten en ervaring met zowel christelijke als niet 
christelijke Studenten en is daarnaast in het verleden ook handig gebleken in de samenwerking voor 
verschillende activiteiten. We willen dan ook graag dit jaar het contact met de Studentenkerk 
onderhouden. Om dit te vergemakkelijken willen we in elk geval met een deel van het bestuur kennis 
met hen maken en daarnaast voor de rest van het jaar ook een contactpersoon binnen het bestuur 
aanstellen. Dit zal Joëlle op zich nemen. Ook zal Joëlle als vicevoorzitter plaatsnemen in de 
beleidsraad. Op deze manier kan zij namens de christelijke studenten in Nijmegen meedenken over 
beleidsvoering van de studentenkerk. Daarnaast kunnen in overleg met de studentenkerk 
verschillende projecten plaatsvinden in de studentenkerk, zoals de introviering en de activiteiten van 
IFES Nijmegen. 

3.1.2- NEVO 
CSN zal deelnemen aan het Nijmeegs Evangelisatie Overleg (NEvO). Bij een NEVO overleg komen 
verschillende missionaire organisaties en projecten in Nijmegen bij elkaar om elkaar 
te ondersteunen en te bemoedigen, en om te kijken waar samenwerking mogelijk is. Als CSN willen 
wij hieraan deelnemen om te kijken wat wij als studenten voor Nijmegen en andere organisaties 
zouden kunnen betekenen, en andersom, wat andere organisaties voor onze projecten zouden 
kunnen betekenen. 

3.1.3 - Overige christelijke organisaties en projecten 
Als CSN krijgen wij vaak bericht van andere christelijke en missionaire organisaties in Nijmegen. Wij 
willen openstaan voor nieuwe samenwerkingen met andere missionaire organisaties. Via ons eigen 
netwerk en het NEVO-overleg onderhouden wij contact met andere missionaire organisaties in 
Nijmegen en omgeving. Een bijdrage die CSN kan leveren ligt voornamelijk op het gebied van 
promotie en het werven van leden en/of vrijwilligers. Komend jaar willen wij kijken hoe wij Perplex 
en Student life meer onder de aandacht kunnen brengen bij de verschillende verenigingen. Ook kan 
gedacht worden aan samenwerking met stichting Move of Present. 

3.2 Politieke organisaties  

3.2.1- RU / USR  
De politiek functionaris van het CSN-bestuur neemt plaats in de Universitaire Studentenraad. Niet 
alleen de belangen van christelijke studenten worden middels de politiek functionaris behartigd maar 
de politiek functionaris zal ook proberen vanuit een christelijk oogpunt de belangen van alle 
studenten te behartigen. Daarmee is de politiek functionaris een ''gewone'' student maar kiest er 
voor met het christelijk geloof keuzes te maken. De plaats van de politiek functionaris in de 
Universitaire Studentenraad zet CSN formeel als koepel op de kaart bij de universiteit.  

3.2.2- HAN 
Het contact met de HAN wordt op hoger niveau vormgegeven door het campusoverleg met de USR. 
Maar ook de koepelorganisaties van Nijmegen, waaronder CSN, zullen  komend jaar meer met de 
HAN overleggen doordat er dit jaar een koepelorganisatie van de HAN is opgericht. De vicevoorzitter 
samen met de politiek functionaris van CSN zal dit contact op zich nemen.  
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3.3 Studentenorganisaties  
3.3.1- CoBo’s 
De constitutieborrels zijn onder de studenten- studieverenigingen een bekend fenomeen. Bij deze 
borrels leg je niet alleen contacten die gezellig zijn maar dit zijn ook contacten waarbij je veel kennis 
uit kunt wisselen. Het bezoeken van constitutieborrels en organiseren van een eigen 
constitutieborrel dragen bij aan het laten zien dat je actief deel kunt nemen aan het verenigingsleven 
zonder afstand te doen van een christelijke identiteit. Als christelijke koepelorganisatie kunnen wij 
laten zien dat student en christelijk zijn heel goed samengaat. Wij pogen dan ook zoveel CoBo’s als 
mogelijk van lidverenigingen en andere koepelverenigingen bij te wonen 

3.3.2- Andere christelijke koepelorganisaties 
Er zijn door het land een aantal soortgelijke christelijke koepelorganisaties. Het contact met die 
verenigingen is nu nog minimaal. Wij gaan dit jaar uitzoeken welke christelijke koepelorganisaties er 
zijn en hoe we wellicht in het komend jaar samen kennis kunnen uitwisselen of zelfs samen kunnen 
gaan werken. 

3.3.3- Andere koepelorganisaties Nijmegen 
Ook het contact met andere koepelorganisaties in Nijmegen zal dit jaar versterkt worden. Dit wordt 
gedaan door middel van het bevorderen van onderlinge samenwerking en uitwisseling om zo de 
identiteit van koepels te versterken en te verhelderen. De eerste gesprekken zijn in oktober 2017 
geweest om met elkaar te kunnen praten over de best-practices van de koepelorganisaties. 
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4 Professionalisering 

4.1 Communicatie  

4.1.1- Maandelijkse update 
Net zoals het 22e bestuur vinden ook wij het belangrijk lidverenigingen op de hoogte te stellen van 
alles wat er speelt binnen CSN en de universiteit. Daarom worden er maandelijkse updates geplaatst 
op de website. Deze updates worden daarnaast ook verzonden naar de lidverenigingen om zo hen de 
mogelijkheid te bieden mee te denken aan het reilen en zeilen van CSN. In een maandelijkse update 
staat informatie over komende en afgelopen activiteiten. Daarnaast zal de politiek functionaris van 
CSN in die update ook kort vertellen wat er allemaal gebeurd is binnen de Universitaire 
Studentenraad.  

4.1.2- Grote nieuwsbrief  
Naast de maandelijkse update wordt dit jaar minimaal twee en maximaal drie keer een grote 
nieuwsbrief verzonden die de grote lijnen van activiteiten en gebeurtenissen rondom CSN zal 
voorleggen aan lidverenigingen. Waar de maandelijkse updates vooral praktisch en gedetailleerd zijn, 
zal de grote nieuwsbrief een overzicht geven van ontwikkelingen op het gebied van de organisatie 
van CSN. De eerste nieuwsbrief zal een voorstelstuk van ons als bestuur bevatten, een uitleg van 
onze visie en beleid, een uitleg over de plannen van de USR en bovendien een vooruitblik op het 
komende half jaar. De optionele tweede nieuwsbrief, al naar gelang er veel gebeurd is, zal in het 
voorjaar van 2018 worden verstuurd met inhoudelijke onderwerpen zoals het zoeken naar het 
nieuwe bestuur, een evaluatie van de maanden ervoor en een grote update van de politiek 
functionaris. De laatste nieuwsbrief zal aan het eind van het bestuursjaar van CSN worden verstuurd. 
Hierin wordt het nieuwe bestuur gepresenteerd en het jaar geëvalueerd. 

4.1.3- Facebook en Instagram 
Facebook en Instagram zullen naast de website de mediakanalen zijn om aan leden, lidverenigingen 
en buitenstaanders te laten zien wie wij zijn en wat we doen. Facebook en Instagram zijn makkelijk te 
bereiken door een breed publiek en daarom streven we ernaar onze Facebook- en instagrampagina 
toegankelijk te houden met regelmatige posts over wat wij als CSN doen. Het streven is om minimaal 
één keer per week iets op Facebook en minimaal één keer in de twee weken iets op Instagram te 
plaatsen over onze activiteiten. Deze posts kunnen zowel formeel of informeel zijn als het delen van 
activiteiten van lidverenigingen. 

4.1.4- Contact lidverenigingen 
Om het contact met de lidverenigingen goed op te starten hebben wij aan het begin van dit jaar een 
gesprek gevoerd met delegaties van alle besturen die onder de koepel CSN vallen. Het doel van dit 
gesprek was wederzijdse verwachtingen te achterhalen en die ook uit te spreken om zo ons beleid zo 
goed mogelijk op hen af te stemmen. Daarnaast heeft elk bestuurslid een vereniging onder zich, al 
dan niet de eigen vereniging, om zo intensief en direct contact te kunnen onderhouden. Het contact 
vanuit en naar lidverenigingen zal in principe als volgt verlopen: Algemeen contact met CSN zal via de 
voorzitter verlopen. De voorzitter zal alles in het postvak een label geven en dan vervolgens een 
korte reactie sturen mocht de mail beantwoord moeten worden door iemand anders. Het contact 
over de waakfuncties wordt direct via de contactpersonen opgepakt. 
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4.1.5- ALV’s  
We streven er dit jaar naar elk kwartaal een ALV te houden om zo lidverenigingen te betrekken bij de 
organisatie van CSN en hen ook een stem te geven. We proberen de ALV op maandagavond te 
houden omdat de ALV dan niet samenvalt met de verenigingsavonden. Hoewel maandagavond als 
uitgangspunt wordt gebruikt kan in overleg met de verenigingen van tijd en datum afgeweken 
worden. Daarnaast willen wij de datum van de ALV tijdig te communiceren zodat iedereen rekening 
kan houden met de ALV. De agenda wordt daarnaast standaard zeven maal 24 uren van tevoren 
opgestuurd zodat de vertegenwoordigers van de lidvereningen op- of aanmerkingen kunnen 
opsturen.  Het verslag van de ALV wordt bovendien daarna weer opgestuurd aan de besturen.  

4.2 Uitstraling en verzorging  

4.2.1- offline:  Kleding  
Wij, als CSN bestuur, hebben er voor gekozen een uniform bestuurspak aan te schaffen om zo 
verzorgd en professioneel voor de dag te komen. Met name bij officiële aangelegenheden, zoals een 
bijeenkomst met het College van Bestuur of de opening van het academisch jaar, zullen wij dit 
bestuurspak aantrekken. Om het pak af te maken, dragen wij ook een donkerblauwe das of choker. 
Onze opvolgers kunnen deze eventueel overnemen. Ook streven wij er zo veel mogelijk naar om 
onze badges met onze functie en logo te dragen, zodat onze functie en organisatie duidelijk zichtbaar 
zijn.  

4.2.2- uitstraling online  
De website en de Facebookpagina, evenals ander gebruik van media, worden dit jaar regelmatig 
bijgewerkt en verzorgd door de vicevoorzitter. De vicevoorzitter zal daarbij van de standaard lay-out 
gebruiken van het CSN-logo en zal de uniforme uitstraling van dit logo zo veel mogelijk doorvoeren. 
In deze lay-out staan de kleuren donkerblauw, lichtblauw en wit centraal.  

4.2.3- Kranslegging 
Net zoals voorgaande jaren, zullen ook wij een krans gaan leggen namens CSN bij de 
dodenherdenking op 4 mei. Hiermee laten wij zien dat wij het belangrijk vinden de 
oorlogsslachtoffers en betrokkenen te herdenken. Daarnaast staan we bij dit evenement stil bij alle 
onrust die in de wereld is. Bovendien zullen we hierdoor keer op keer herdenken dat onze vrijheid en 
het voorrecht dat wij hebben om openbaar voor ons geloof uit te mogen komen niet vanzelfsprekend 
is en dat wij hier dankbaar voor zijn. 
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5. Christelijke identiteit uitdragen 

5.1. Eigen activiteiten 

5.1.1- introviering 
De introductieviering is sinds een aantal jaar de activiteit die CSN organiseert aan het begin van de 
introductieweek. Namens CSN wordt er begin februari een commissie opgesteld voor het 
organiseren van de introductieviering voor nieuwe studenten. We streven er naar dat de 
introductieviering een rustige start is voor eerstejaars en een moment van bezinning. De viering kan 
gezien worden als een eerste kennismaking met het christelijk geloof en ontmoeting met God. 
Omdat voorgaande jaren de viering door veel niet-christelijke studenten werd bezocht, raden we het 
komend CSN-bestuur aan de viering laagdrempelig en toegankelijk houden. Tegelijkertijd willen we 
hen aanraden om het christelijke karakter van de viering van te voren duidelijker te communiceren, 
zodat eerstejaars weten waar ze naar toe gaan en niet voor verassingen komen te staan.  

5.1.2- USR 
De politiek functionaris vertegenwoordigt in de USR de christelijke studenten in Nijmegen. Daarmee 
heeft de politiek functionaris ook de gelegenheid om christelijke normen en waarden uit te dragen in 
besluitvormingsprocessen van de universiteit. Vooral op het gebied van studentenwelzijn, 
zelfontplooiing, milieu en duurzaamheid willen wij als christelijke koepelorganisatie inzetten.   

5.2 Waakfuncties 

5.2.1-  Student Alpha  
Student Alpha is een cursus waarin geïnteresseerde studenten op een laagdrempelige en gezellige 
manier kennis kunnen maken met de basis van het christelijk geloof. Student Alpha wordt geleid 
door een commissie bestaande uit leden van verschillende verenigingen. Oscar de Bont, 
penningmeester van CSN, is dit jaar verantwoordelijk voor dit project, en onderhoudt contact me de 
commissie over de stand van zaken.  

In collegejaar 2017-2018 zal op verzoek met het Alpha-team overlegd worden over een 
verandering in de financiële situatie, waarbij de focus vooral op twee aspecten zal komen te liggen: 
enerzijds het onderbrengen van het geld van Alpha op de rekening van CSN en het maken van 
duidelijke afspraken hier omtrent, anderzijds zal aan de CSN-verenigingen die dit nog niet doen 
verzocht worden om een structurele jaarlijkse gift aan Alpha te doen, waardoor het team beter in 
staat zal worden gesteld om een financiële jaarplanning te maken. 

 

5.2.2- IFES  Nijmegen 
IFES Nijmegen is speciaal opgezet voor internationale studenten. Enerzijds is het doel om gezelligheid 
te creëren in deze groep om eenzaamheid onder internationale studenten tegen te gaan. Anderzijds 
is IFES Nijmegen een plek waar zij met elkaar over het geloof kunnen praten. Ook deze waakfunctie 
wordt geleid door een commissie bestaande uit leden van verschillende verenigingen. Joëlle 
Starreveld, vicevoorzitter CSN, zal dit jaar met het team contact onderhouden. Omdat IFES Nijmegen 
een opstartend project is, heeft het minder bekendheid bij de verenigingen dan andere 
waakfuncties. Om deze reden zal de vicevoorzitter het IFES team proactief ondersteunen in de 
promotie van dit project. Op deze manier hopen wij meer draagkracht te creëren onder de 
verenigingen voor dit project, zodat het kan blijven voortbestaan. Immers blijkt er onder 
internationale studenten genoeg animo voor te  zijn. 
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5.2.3- Happietaria 
Happietaria is een project dat via het opzetten van een pop-uprestaurant geld inzamelt voor een 
goed doel. Happietaria heeft in veel grote steden een team dat het project op zich neemt en zo ook 
in Nijmegen. Dit jaar zal Happietaria in het voorjaar voor de 10e keer haar deuren openen. Ondanks 
dat Happietaria een zelfstandig draaiend team is zal er binnen iemand verantwoordelijk zijn voor 
deze waakfunctie, dit jaar is dit de politiek functionaris Anne Kurstjens. Op deze manier kan het team 
altijd bij CSN terecht met problemen en vragen. 

5.2.4- Veritas Forum 
Het Veritas Forum is een wereldwijd forum dat in 1992 op de Harvard University begonnen is. In 
Nederland is het Veritas Forum een samenwerking van IFES NL en Navigators Nederland. Op negen 
universiteiten in ons land zoekt het Veritas Forum naar de waarheid omtrent filosofie, religie, 
wetenschap en andere disciplines. In Nijmegen bestaat het Forum sinds 2010 en wordt het 
georganiseerd en aangestuurd door een (jaarlijks) wisselend team. Dit team poogt ieder academisch 
jaar een forum te organiseren, i.s.m. de universiteit en CSN. Tevens is het Veritas Forum een 
waakfunctie van CSN. Martijn Bongiovanni, voorzitter CSN, zal dit jaar contact onderhouden met het 
team en hen namens CSN ondersteunen waar nodig. 

5.3- Stimuleren van duurzaamheid 
Als christenen voelt CSN verantwoordelijk voor de zorg van de aarde. Ook christelijke 
studentenverenigingen kunnen hierin hun steentje bijdragen. Omdat duurzaamheid voor veel 
verenigingen echter een bijzaak is, wil CSN de verenigingen op dit gebied stimuleren om meer te 
doen. Wat hier mogelijk bij kan helpen is het opzetten van een ‘duurzaamheidsplan’ voor 
verenigingen. In dit plan zal CSN aangeven op welke gebieden verenigingen duurzamer zouden 
kunnen zijn, het bevat dan voornamelijk aanbevelingen en praktische tips. Het zal de verenigingen 
niet opgelegd worden, maar als zij hier ook enthousiast voor blijken te zijn, ziet CSN het als haar taak 
de verenigingen (praktische) handvatten te bieden. 
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6. Meerjarenbeleid 
6.1.1- Contributie  
De peildatum voor het definitieve ledenaantal van de lidverenigingen is dit jaar, net als in 
voorgaande jaren, 31 oktober. De contributie moet voor de, te zijner tijd aangegeven, datum betaald 
worden anders zal een boete van 10% over het te betalen bedrag in rekening worden gebracht. Deze 
boete zal na iedere maand waarin de contributie niet voldaan is verdubbeld worden.  

6.1.2- Overdracht  
De overdracht is zeer belangrijk voor een goede continuïteit. We streven ernaar de overdracht zo 
goed en volledig mogelijk te doen. We willen aanvullend op de individuele overdrachtsdocumenten 
en het algemene overdrachtsdocument een wissel-ALV bestand maken. Om zo de kersverse 
bestuurders inzicht te geven in de lopende zaken en de bespreekpunten tijdens de wissel-ALV. 

6.1.3- Sollicitatieprocedure 
Om een goed bestuur samen te kunnen stellen, is het belangrijk dat alle potentiële kandidaten voor 
het nieuwe bestuur enthousiast zijn voor CSN en een globaal idee hebben van wat CSN en het 
besturen van CSN inhoudt. Dit willen we in elk geval proberen te bereiken door het maken van 
berichtjes voor de nieuwsbrieven van de verenigingen en het zelf actief benaderen van mensen.  
Wat de zoektocht naar kandidaten voor het F.T.-bestuur betreft zal net als voorgaande jaren als 
eerst, rond februari, naar een opvolger voor de politiek functionaris gezocht worden Dit omdat de 
politiek functionaris al in juni bij de USR bekend moet zijn. Begin maart gaat de zoektocht naar de 
overige functies van start. Dit blijft slechts de verantwoordelijkheid van het zittende bestuur: 
inspraak van de nieuwe politiek functionaris is niet mogelijk. Bij deze zoektocht zal worden gestreefd 
naar een vijfkoppig CSN-bestuur, met een bestuurder uit elke lidvereniging. Tot de vijf functies zal 
ook de functie van vicevoorzitter behoren.  
 

6.1.4- RvA 
CSN heeft in kwesties waarin zij advies behoeft beschikking over een Raad van Advies (RvA). De 
exacte (taak-)omschrijving van deze RvA staat verder in detail beschreven in art. 20&21 van het 
Huishuidelijk Regelement der CSN. Deze raad bestaat uit twee leden en kan ten alle tijd inspreken of 
geraadpleegd worden in resp. door het h.t.-bestuur. 
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Tot besluit 

7.1-Nawoord 
Stat rosa pristina nomine, nomina nuda tenemus. 
[de roos van weleer bestaat (slechts) in de naam, naakte namen houden wij] 

Zo luiden de laatste woorden van de roman Il nome della Rosa van Umberto Eco. Zij zijn afgeleid van 
een 12e eeuse tekst en zo, tot besluiting komend van dit document, is dat het credo dat overblijft: 
het 23e bestuur zal overgaan in het 24e, maar wij, het 23e bestuur der CSN, hopen dat wij een verschil 
hebben kunnen maken voor en in de studerende christenheid in de stad Nijmegen. Vanaf deze plaats 
wensen wij u, lezer, Gods licht en vrede toe!  

7.2-Bijlagen 
 Begroting 1718 

 

Als opgesteld in het jaar 2017 door het 23e bestuur der CSN, 
 
Martijn Bongiovanni – Voorzitter 
Joëlle Starreveld – Vice-voorzitter 
Oscar de Bont - Penningmeester 
Anne Kurstjens - Politiek Functionaris 
 

                         

 


