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Lieve leden van CSN en andere 

geïnteresseerden, 

Welkom bij de maandelijkse update van CSN. 

Ondertussen is dit alweer de laatste update van 

het 26ste bestuur der CSN ‘dei gratia’, wat vliegt 

de tijd! 

 

Deze nieuwsbrief komen verschillende updates 

aan de orde waaronder het f.t. proces van ons 

bestuur, RvA, de introviering en uiteraard weer 

een update van onze lieftallige politiek 

functionaris Wietske Krijgsheld. We hopen dat 

u veel plezier beleeft aan het lezen van deze 

update! 

 

Veel liefs, 

Het CSN-bestuur 

 

 

Raad van Advies:  

Joanne Renkema (voorzitter 2020-2021) 

vervangt Helen Nagelhout (voorzitter 2018-

2019) in de Raad van Advies. Samen met Sinne 

Alkema (politiek functionaris 2019-2020) vormt 

Joanne dus de Raad van Advies voor het jaar 

2021-2022. 

 

Introviering:  

De introviering zal dit jaar in tegenstelling tot 

voorgaande jaar aan het eind van de 

introductieweek plaatsvinden. De introviering 

zal geheel Engelstalig zijn met het thema 

‘Breathe’. De viering vindt op 29 augustus om 

12.30 uur fysiek plaatst in de studentenkerk. 

Tevens zal er een livestream zijn van de viering.  

 

 

F.T proces 

Zoals jullie weten is er een ontzettend mooi voltallig 27e bestuur 

gevonden. Wij zijn erg trots en hebben alle vertrouwen in dit bestuur. 

De wissel ALV heeft 28 juni plaatsgevonden. En daarmee is het f.t 

bestuur h.t bestuur geworden. Het 26e bestuur ‘Dei Gratia’ 

organiseert nog de introviering. Het gehele f.t proces is geëvalueerd 

zodat het de komende jaren nog beter kan verlopen als er weer vele 

sollicitanten zijn.  

 

Universitaire Studentenraad 

We zitten inmiddels in de laatste cyclus van dit collegejaar en die is 

erg druk. Volgende week is de GV en de week daarna de afsluitende 

gezamenlijke vergadering. We bespreken erg veel stukken deze 

cyclus, onder andere het jaarverslag 2020, beleidsbrief 2022 en 

hoofdlijnen van de begroting, studentenstatuut, certificaat bestuurs- 

en medezeggenschapswerk, regeling toptalenten in sport en kunst en 

het UGV-FGV reglement. Aankomende woensdag bespreken we de 

conceptversie van het USR-FSR reglement. Hierin staan ook de 

wijzigingen naar aanleiding van de gesprekken over koepels in de 

USR. De laatste tijd voeren we ook veel gesprekken over het 

onderzoek van Amnesty International, onder andere met de rector en 

student affairs. 

 

Ik merk dat mijn motivatie en energie echt op is, het is een lang jaar 

geweest en het vele online vergaderingen vraagt veel energie. 

Daarom ben ik ook erg blij dat de laatste tijd weer meer fysiek kan. 

Ik krijg veel energie van de vergaderingen en overleggen die weer op 

de campus kunnen. De komende paar weken ben ik nog druk met de 

overdracht en de afronding. Ik heb er erg van genoten jullie politiek 

functionaris te zijn en draag met ongelofelijk veel vertrouwen deze 

mooie functie over aan Richard. Fijne vakantie allemaal! 

 

Evaluatie Passionweek 

 

Perplex 

 Wij zijn dankbaar dat we dit jaar CSN 

hebben mogen leiden. Het is was een ander 

jaar dan verwachten en we hebben veel 

activiteiten alternatief moeten vormgeven. 

Desondanks zijn we trots op wat we bereikt 

hebben en kunnen we terugkijken op een 

geslaagd jaar!  

 

Happietaria 

Er is een mooi team gevonden! Ze hebben 

zichzelf al kenbaar gemaakt op de sociale 

media. Wij wensen ze veel succes met het 

runnen van het restaurant komend jaar! 

 

IFES 

Iedere donderdagavond om 19.00 uur 

hebben ze zoommeetings waarin ze het 

thema ‘Hope’ behandelen. Enkele 

studenten nemen hieraan deel. aangezien 

ze er nog 2 zoeken. 

 

De Passionweek hebben we 

afgelopen jaar als officieuze 

waakfuncties behandeld om te 

kijken of het daadwerkelijke en 

succes gaat zijn in Nijmegen. 

Afgelopen  Passionweek was 

ondanks dat het online moest 

erg geslaagd! We zijn daarom 

blij dat de Passionweek 

volgend jaar weer 

georganiseerd wordt en we 

mede mogen delen dat de 

Passionweek nu een 

waakfunctie is!  

 

Nu de maatregelen bijna 

allemaal weg zijn, kan Perplex 

veel meer doen. Ze organiseren 

veel activiteiten in groepjes en 

dit blijven ze doen in de zomer. 

Ook komen er weer meer 

nieuwe gasten op hun pad, wat 

alleen maar mooi is. Graag 

willen we jullie vragen om te 

bidden dat de juiste teamleden 

voor het komende seizoen op 

hun pad mogen komen. 

 

   

 


