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Voorwoord 
 
Beste lezer,  
 
Voor u ligt de visie en het beleid van het 25ste bestuur der CSN. Dit jaar willen we ons focussen op 
het laten zien van CSN en haar leden in Nijmegen, een goede vertegenwoordiging en, met het oog op 
de toekomst, concentreren op het laten leven van CSN binnen haar lidverenigingen.  
 
We zullen ons dit jaar inzetten voor de christelijke student in Nijmegen en kunnen daarbij steunen op 
de hulp van onze God. In vertrouwen zien wij uit naar een mooi en productief jaar.  
 
Met vriendelijke groet, 
 
Het 25ste bestuur der CSN, 
 
Kristel Zwaal  Voorzitter 
Hans Domburg  Penningmeester 
Sinne Alkema  Politiek Functionaris  
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Visie 
 
Het is van belang om als christenstudenten eensgezind te staan. We hebben met zijn allen, en ieder 
individueel, een plek en taak in Nijmegen gekregen. Door samenwerking kunnen we veel dingen voor 
elkaar krijgen, veel meer dan dat ieder voor zich zou kunnen. Door te focussen op onze 
overeenkomsten én verschillen kunnen we mooie resultaten bereiken. De onderstaande tekst uit 
Romeinen nemen we daarbij als uitgangspunt: de lidverenigingen zijn allemaal verschillend, maar we 
hebben elkaar nodig om, zowel samen als apart, uit te kunnen dragen waar we voor staan.  
 
‘’Zoals ons ene lichaam vele delen heeft en die delen niet allemaal dezelfde functie hebben, zo zijn we 
samen één lichaam in Christus en zijn we, ieder apart, elkaars lichaamsdelen.’’ Romeinen 12:4-5 
 
Als koepel willen we dit jaar focussen op een goede vertegenwoordiging, het laten zien van CSN in 
Nijmegen en, met het oog op de toekomst, het promoten van CSN binnen haar lidverenigingen. 
 

CSN laten zien 
We willen het christelijke geluid in Nijmegen dit jaar sterk laten horen. Als christenen is het onze taak 
om aan andere te laten zien wie we zijn en waar we voor staan.   
 
‘’Want de Heer heeft ons het volgende opgedragen: ‘Ik heb je bestemd tot een licht voor alle volken om 
redding te brengen, tot aan de uiteinden van de aarde’.’’ Handelingen 13:47  
 
Alle lidverenigingen hebben een ander karakter en ook de leden zijn stuk voor stuk uniek. Dit geldt ook 
voor het geloof en de beleving daarvan. Wij vinden het als koepel belangrijk om juist te laten zien dat 
wij, ondanks en dankzij, onze onderlinge verschillen als christenen een eenheid vormen. CSN kan dit 
door haar vertegenwoordigende functie goed tot uiting brengen: op de Universiteit door middel van 
de zetel in de Universitaire Studentenraad en daarbuiten door de gezamenlijke activiteiten van de 
verenigingen.  
 

CSN laten horen 
Als koepel staat CSN in dienst van haar lidverenigingen. In kaart brengen wat de behoeften zijn van de 
lidverenigingen en haar leden is belangrijk om het doel van CSN te verwezenlijken. We hopen als CSN 
bestuur dan ook dienstbaar te mogen zijn naar de verenigingen toe op de manier die in Filippenzen 
beschreven staat.  
 
‘’Heb niet alleen uw eigen belangen voor ogen, maar ook die van de ander.’’ Filippenzen 2:4   
 
Een goede vertegenwoordiging is pas mogelijk als de lidverenigingen zowel onderling als met CSN als 
koepel verbonden blijven. Het is daarom belangrijk om te luisteren naar wat leden en besturen 
belangrijk vinden en wat hen bezighoudt. Op deze manier komen hun belangen en de kwesties die 
onder hen spelen onder de aandacht bij het bestuur, dat hier vervolgens mee aan de slag kan gaan.  
 

CSN laten leven 
Ons belangrijkste doel dit jaar is om CSN meer te laten leven binnen de lidverenigingen. Dit houdt 
onder andere in dat wij ons als bestuur actief moeten laten zien en actief van ons moeten laten horen. 
De ervaring is nu dat mensen vaak wel weten dat er een CSN-bestuur is, maar ze niet altijd weten wie 
erin zitten en wat er precies gedaan wordt. We hopen dat we het CSN-bestuur bekender kunnen 
maken onder leden, om op die manier mensen te stimuleren om bij activiteiten aanwezig te zijn, 
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betrokken te zijn bij een waakfunctie of leden enthousiast te maken om zelf het bestuur in te gaan 
komend jaar.   
 
‘’Tot slot vraag ik u: ‘Wees allen eensgezind, leef met elkaar mee, heb elkaar lief als broeders en zusters, 
wees barmhartig en bereid de minste te zijn’.’’ 1 Petrus 3:8  
 
Immers, samen staan we sterk en het is belangrijk om die verbondenheid als lidverenigingen te 
omarmen.  
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Beleid 
 

1 CSN laten zien 

1.1 Waakfuncties 

CSN heeft vier waakfuncties: StudentAlpha, Happietaria, IFES-Nijmegen en het Veritas Forum. Deze 
waakfuncties functioneren zelfstandig, wij kunnen echter als bestuur ondersteunen als daar behoefte 
aan is. Onze taak zal vooral bestaan uit het promoten van activiteiten vanuit de waakfuncties en het 
helpen bij het zoeken naar nieuwe teamleden of besturen. Dit doen we onder andere door middel van 
berichten op sociale media, aandacht in de nieuwsbrief en berichten in de maandelijkse update.  
 
1.1.1 StudentAlpha 

Twee keer per jaar verzorgt StudentAlpha een reeks avonden over vragen rondom de basis van het 
christelijke geloof. De penningmeester onderhoudt dit jaar contact met StudentAlpha via de mail. Als 
bestuur zullen we zelf ook een avond langsgaan om te helpen bij het koken en eventueel te bidden.  
 
1.1.2 Happietaria 

Dit jaar is er weer een team dat het pop-uprestaurant Happietaria gaat opzetten. Door middel van het 
restaurant wordt geld opgehaald voor een goed doel. Dit jaar zal de penningmeester de 
contactpersoon zijn. We gaan als bestuur ook een keer langs bij Happietaria.  
 
1.1.3 IFES-Nijmegen 

IFES-Nijmegen richt zich op internationale christelijke studenten en is verbonden aan IFES-Nederland. 
De politiek functionaris is de contactpersoon en houdt contact via de mail. 
 
1.1.4 Veritas Forum 

Het Veritas Forum is het afgelopen jaar niet van de grond gekomen. We zullen ons dit jaar beraden op 
de positie van het Veritas Forum in Nijmegen. Hiervoor gaan we in gesprek met de contact persoon 
van Veritas Landelijk en de lidverenigingen. De voorzitter is de contactpersoon.   
 

1.2 Introviering 

Er zal een introviering (augustus 2020) georganiseerd worden om nieuwe studenten kennis te laten 
maken met CSN en haar lidverenigingen. Studenten raken daarnaast ook bekend met de 
Studentenkerk. Dit zal hetzelfde concept zijn dat we van de afgelopen jaren gewend zijn.  
 

1.3 Herdenking en kranslegging 

Dit jaar zal er weer een krans worden gelegd door CSN bij de herdenking op 4 mei. Wij vinden het 
belangrijk de christelijke studenten bij deze herdenking te vertegenwoordigen, om zo stil te staan bij 
de gebeurtenissen die worden herdacht. We zullen de leden van de lidverenigingen ook stimuleren 
om samen met ons aanwezig te zijn bij deze herdenking.  
 

1.4 Sociale media 

Door middel van berichten op onze website, Facebook-pagina en Instagrampagina laten we zien waar 
wij als bestuur zoal mee bezig zijn. Hierbij kan gedacht worden aan het posten van foto’s die we maken 
tijdens onze bestuursvergaderingen, het bezoeken van constitutieborrels of wanneer we langs gaan 
bij de lidverenigingen. Op deze manier kunnen leden van de lidverenigingen een beeld vormen van de 
manier waarop wij onze taken uitvoeren.  

 



 

6 
 

Facebook gebruiken we vooral om (aan CSN gerelateerde) activiteiten te promoten. Ook bieden we de 
lidverenigingen de mogelijkheid om open activiteiten via CSN te delen. Instagram gebruiken we op een 
meer informele manier om onze dagelijkse bezigheden te delen.  
 

1.5 Passionweek 

Dit jaar zullen we proberen de Passionweek op te zetten in Nijmegen. Passionweek is een week vol 
activiteiten die openstaan voor iedereen, ongeacht (geloofs)overtuigingen. Er wordt ingegaan op 
vragen over het leven, geloof en God, die onder studenten kunnen spelen. Ook wordt er ruimte 
geboden om een open gesprek aan te gaan tussen christelijke en niet-christelijke studenten. 

 
In verschillende andere steden in Nederland is de Passionweek al een groot succes. Wij denken dat het 
ook in Nijmegen belangrijk is om studenten kennis te laten maken met de overtuigingen en passies die 
ons als christenen drijven, aan de andere kant is het als christenen ook waardevol om te horen wat er 
leeft onder personen die niet in God geloven, zodat we daarvan kunnen leren en ons eigen geloof 
kunnen verdiepen.   
 

1.6 Studentenkerk 

Ook dit jaar willen we goed contact onderhouden met de Studentenkerk. Dit wordt gedaan door op 
verschillende momenten in het jaar deel te nemen aan een overleg met het bestuur van de 
Studentenkerk. Om dit te vergemakkelijken is de voorzitter hiervoor dit jaar contactpersoon. Verder 
vindt in ieder geval de Introviering in de Studentenkerk plaats.  
 

1.7 Universitaire Studentenraad | Radboud Universiteit | HAN 

Op de RU is CSN vooral zichtbaar door de vertegenwoordiging in de USR. De politiek functionaris neemt 
daarin namens CSN plaats. Op deze manier worden de christelijke studenten vertegenwoordigd en hun 
belangen behartigd en blijft CSN bekend bij de universiteit en het universiteitsbestuur. 

 
De politiek functionaris zal dit jaar plaatsnemen in verschillende werkgroepen. In ieder geval neemt zij 
plaats in de werkgroepen identiteit (van de universiteit), actieve student, duurzaamheid en onderwijs. 
Dit kan gedurende het jaar nog wel veranderen. Ook zal zij plaatsnemen in de klankbordgroep BSA en 
in de regiegroep over visie en missie.   

 
Via de USR onderhouden we ook goed contact met de andere vijf koepels in Nijmegen. We gaan langs 
bij hun constitutieborrels en spreken hen ook buiten de USR tijdens bijvoorbeeld het Koepeloverleg. 
Daarnaast zullen we dit jaar samen met de andere koepelbesturen thema-avonden organiseren voor 
de besturen van de lidverenigingen van alle koepels. Tijdens deze avonden zal er over diverse 
onderwerpen die binnen studentenbesturen spelen worden gesproken.  

 
Met de HAN vindt er twee keer per jaar een overleg plaats en er kan bij eventuele vragen of problemen 
ook met hun contactpersoon contact worden opgenomen.  
 

1.8 Introfestival  
Dit jaar zullen we, als daarvoor animo is, weer aanwezig zijn op het introfestival. Als CSN-bestuur zullen 
we hiervoor een commissie samenstellen, maar daarin niet zelf plaatsnemen. Door de krachten te 
bundelen kunnen de christelijke verenigingen dan hun gezicht laten zien aan alle aankomende 
studenten.  
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2 CSN laten horen 

2.1 Contact met besturen 

We houden op verschillende manieren contact met de besturen van de lidverenigingen.  
 
2.1.1 ALV en communicatie 

Het belangrijkste contactmoment is de ALV, die dit jaar vier keer zal plaatsvinden. Deze zullen vallen 
op maandag, zodat de ALV niet overlapt met verenigingsavonden en iedereen in principe aanwezig kan 
zijn.  
 
Er is contact via de mail en whatsapp, waardoor belangrijke zaken direct gedeeld en geregeld kunnen 
worden. We hopen dat de besturen door deze laagdrempelige communicatiemiddelen bij vragen en 
problemen, maar ook bij andere kwesties, contact met ons opnemen. 
 
2.1.2 Besturenetentje 

Dit jaar gaan we twee besturenetentjes organiseren. Tijdens deze etentjes kunnen de besturen elkaar 
beter leren kennen en kunnen op een laagdrempelige manier ervaringen worden gedeeld. Aan het 
begin van het jaar zullen we tijdens een etentje ons beleid presenteren. Door ook een etentje voor de 
wissel-ALV plaats te laten vinden, kunnen de huidige en toekomstige besturen ook al een keer 
kennismaken.  
 

2.2 Contact met andere koepels 

We willen contact leggen met andere koepels van christelijke studentenverenigingen in Nederland om 
te zien hoe zij hun taken uitvoeren en wat hun functie als koepel is. Aan de hand van deze contacten 
gaan we kijken of onze koepel eventueel anders zou moeten worden vormgegeven, zodat haar 
voortbestaan gegarandeerd is.  
 

2.3 Medezeggenschap 

Dit jaar zal de politiek functionaris langsgaan bij de verenigingen om te inventariseren wat er speelt 
onder de leden. De punten die hier worden aangedragen neemt zij mee eventueel naar de USR en 
kunnen daar worden besproken. Verder zal input van de verenigingen gevraagd worden via enquêtes 
die verspreid worden onder de besturen en ook tijdens de ALV zal gevraagd worden of er 
vragen/opmerkingen zijn aangaande de USR vanuit de besturen. We organiseren een 
medezeggenschapsweek waarin de politiek functionaris samen met één of twee leden uit de USR 
langsgaat bij de lidverenigingen. Hierdoor krijgen de leden ook een beeld van wat het inhoudt om bezig 
te zijn met de medezeggenschap.   
 

2.4 Contact met leden  
Contact met de leden zal vooral verlopen via de besturen van de lidverenigingen. Zoals eerder 
beschreven gaan we langs bij de verenigingen om kennis te maken met de leden en zullen we van 
onszelf laten horen via sociale media. Daarnaast gaat de politiek functionaris langs bij de verenigingen 
tijdens de medezeggenschapsweek en zullen we Q&A opzetten waarin leden ons vragen kunnen 
stellen over CSN, ons bestuurswerk of welk onderwerp dan ook. Op deze manier hopen we CSN een 
gezicht te geven bij de leden en hen te betrekken bij de koepel.  
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3 CSN laten leven 

3.1 Buurten bij de Buren 

Ook dit jaar vragen we de besturen van de lidverenigingen om een activiteit open te stellen voor leden 
van de andere lidverenigingen. Tijdens deze ‘Buurten bij de Buren’-avonden kunnen leden 
kennismaken met elkaar en een keer meekijken hoe het er bij een andere vereniging aan toe gaat. Als 
CSN-bestuur zullen we deze activiteiten promoten bij de andere verenigingen.   
 

3.2 Maandelijkse update en nieuwsbrief 
Om de verenigingen op de hoogte te houden van wat er speelt binnen CSN plaatsen we elke maand 
een korte update op de site. Hierin vertellen we wat er gebeurt met betrekking tot o.a. de 
waakfuncties, georganiseerde activiteiten en de USR. Een link naar deze update zal in de 
informatiemails van de verenigingen komen te staan. Elk half jaar verschijnt er een nieuwsbrief die wat 
uitgebreider zal zijn. Op deze manier willen we de verenigingen op een praktische manier betrokken 
houden bij CSN.  
 

3.3 Langsgaan bij verenigingen 

Aan het begin van het jaar gaan we langs bij alle verenigingen om kennis te maken met de leden en 
met de manier waarop verenigingen hun avonden invullen. We gaan ons in ieder geval voorstellen 
tijdens een plenair momentje en verder misschien mee-eten of aansluiten bij een activiteit. Naast dat 
we op deze manier de verenigingen leren kennen, leren zij ons ook kennen.  
 

3.4 Pinkstermaaltijd 

Net als ieder jaar gaan we dit jaar ook een Pinkstermaaltijd organiseren. Afgelopen jaar is deze goed 
bezocht en dit is ook een activiteit die vaak wel leeft onder de verenigingen. Tijdens deze 
Pinkstermaaltijd kunnen we hopelijk het f.t.-bestuur van CSN presenteren. Ook worden na de maaltijd 
de teams van de waakfuncties bedankt voor hun werk. Na de maaltijd zullen we weer een spel of 
andere activiteit organiseren en vaak wordt er door een NSN dispuut daarna een borrel georganiseerd. 
We denken wel dat deze activiteit nog beter gepromoot kan worden, zodat er van alle verenigingen 
een groep leden aanwezig is.  
 

3.5 PR 

Om de activiteiten goed onder de aandacht te brengen gaan we kijken hoe we deze het beste kunnen 
promoten. Het is belangrijk dat per activiteit de juiste doelgroep bereikt wordt, daarom gaan we 
bekijken welke middelen het beste voor welk soort activiteit kan worden ingezet. Op deze manier 
hopen we de opkomst en betrokkenheid te vergroten. 
 

3.6 Sollicitaties en overdracht  
3.6.1 Sollicitatieproces 

We willen dit jaar op tijd beginnen met de sollicitaties, want we hopen tijdens de Pinkstermaaltijd een 
f.t.-bestuur te kunnen presenteren. Dit betekent dat we in februari de eerste oproep plaatsen in de 
informatiemails. De verwachting is dat hier nog weinig reactie op komt. Waarschijnlijk worden mensen 
beter bereikt als ze persoonlijk worden aangesproken. Dit kan op individueel niveau of via 
mededelingen op een borrel of ALV. Dit zullen we dus ook actief doen binnen onze lidverenigingen 
tijdens de sollicitatieperiode. De deadline voor het aanmelden van een functie zal rond eind april 
gesteld worden. Als er dan nog geen aanmeldingen zijn, zullen we nog een oproep moeten plaatsen 
en via de besturen van de lidverenigingen vragen of zij het sollicitatieproces nog een keer onder de 
aandacht brengen. Verder gaan we ook een protocol opstellen voor het geval er geen aanmeldingen 
komen en er geen bestuur gevormd kan worden.  
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3.6.2 Overdracht 

De overdracht zal zowel op individueel niveau als op bestuursniveau plaatsvinden. We zullen hier met 
zijn drieën zorg voor dragen. Voor de individuele taken maken we een overdrachtsdocument, en 
verder kan het nieuwe bestuur ook de relevante documenten terugvinden op de drive. Verder zullen 
we met het o.t. en f.t. bestuur samen afspreken om praktische zaken af te stemmen. Als er dit jaar wel 
een vice-voorzitter en secretaris gevonden worden, zullen we de hulp van het 2018-2019 bestuur 
inschakelen voor de overdracht van desbetreffende functies.  
 

3.7 RAGweek  
De verschillende veilingen die door de verenigingen worden gehouden ten bate van de RAGweek 
blijken een succesformule te zijn. We zullen de verenigingen dan ook stimuleren deze veilingen door 
te zetten. Als CSN-bestuur zullen we dit jaar ook iets veilen voor de RAGweek. Dat zal iets zijn wat 
ervoor zorgt dat we zelf in contact komen met de personen die het hebben gekocht. Dit kan 
bijvoorbeeld een gezamenlijke activiteit zijn of een door ons gekookte maaltijd. Op die manier hopen 
we twee vliegen in één klap te slaan: we laten onszelf meer zien en er wordt geld opgehaald voor de 
RAGweek.  
 

4 Praktisch 
Dit jaar bestaat het CSN-bestuur uit slechts 3 personen. Er zal om deze reden goed gekeken worden 
hoe de taken van CSN praktisch uitgevoerd gaan worden. Door middel van een goede taakverdeling, 
open communicatie en het prioriteren van taken en verplichtingen hebben wij er alle vertrouwen in 
dat dit tot een goed einde zal worden gebracht. We hebben een aantal taken moeten verdelen, hierna 
wordt kort samengevat hoe de belangrijkste taken verdeeld zijn.  
 
De mail wordt bijgehouden door de voorzitter en er wordt genotuleerd door de politiek functionaris, 
de website valt onder de taken van de penningmeester. Ieder bestuurslid houdt contact met zijn of 
haar eigen vereniging. De twee verenigingen die niet in het bestuur zijn vertegenwoordigd zijn 
verdeeld: de penningmeester onderhoudt contact met C.S.F.R. Quo Vadis en de politiek functionaris 
met KSN. Voor het (HAN)-koepeloverleg is de voorzitter contactpersoon, er zal echter per keer gekeken 
worden wie er in de gelegenheid is te gaan.  
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Slotwoord 
 
We hopen dat u net zo enthousiast bent als wij over het jaar dat voor ons ligt. Wij gaan ons hard 
inzetten voor CSN en doen dit met de overtuiging dat wij op die manier een steentje kunnen bijdragen 
aan elke lidvereniging. We hopen dat wij hierbij geleid worden door de hand van God en altijd voor 
steun bij Hem kunnen komen. Bedankt dat u de tijd heeft genomen om ons beleid te lezen. Met vragen 
over het beleid kunt u op elk moment bij ons terecht! 

 
Met vriendelijke groet, 

 
Het 25e bestuur der CSN 

 
Kristel Zwaal  Voorzitter 
Hans Domburg  Penningmeester 
Sinne Alkema  Politiek Functionaris  
 
 

 


