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Lieve leden van CSN en 
andere geïnteresseerden, 
Welkom bij de maandelijkse update 
van CSN. Ondertussen de update van 
maart alweer, wat vliegt de tijd! 
 
Deze nieuwsbrief komen 
verschillende updates aan de orde 
waaronder het f.t. proces van ons 
bestuur, buurten bij de buren, de 
worshipavond 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 
 
F.T proces: 
Het is mooi om te zijn dat veel 
mensen nieuwsgierig zijn naar het 
F.T proces! Dit wordt gewaardeerd. 
We zijn blij met de vele sollicitaties! 
In april zullen we met eenieder in 
gesprek gaan om te kijken of de 
sollicitanten geschikt zijn voor een 
functie in het CSN-bestuur en wat de 
beste verhouding is. We houden u op 
de hoogte! 
 

MSV 
U heeft eerder al kunnen lezen dat er 
gesprekken gevoerd werden om evt. 
de moslimstudentenvereniging op te 
nemen in CSN en daardoor een 
religieuze koepel te worden. 
Uiteindelijk heeft CSN besloten MSV 
niet op te nemen omdat de 
christelijke grondslag van CSN erg 
belangrijk is voor ons en de 
lidverenigingen. Het is de basis van 
onze verbondenheid, de activiteiten 
en de waakfuncties van CSN. Wietske 
overlegt met MSV over andere 
manieren waarop MSV meer 
verbonden kan zijn met CSN en 
beter vertegenwoordigd kan worden 
op de universiteit. 
 

 

Worshipavond 
Met een mooi samengestelde 
CSN-band hebben we het voor 
elkaar gekregen om een 
worship op te nemen. Onwijs 
tof! 12 april om 20.00 uur komt 
de worship online, wees erbij! 

 

Universitaire studentenraad 
De vijfde cyclus is afgerond, hierin was proctorio het grootste onderwerp. De 
Gezamenlijke Vergadering heeft niet ingestemd met het gebruiken van 
proctorio vanaf september. Reden hiervoor was dat de voordelen van 
proctorio volgens de GV niet opweegt tegen de inbreuk op de privacy en de 
stress die proctorio met zich meebrengt.  
 
In veel van de voorgaande updates is genoemd dat de USR veel gesprekken 
voert over het USR-FSR reglement en de positie van de koepels. We hebben 
besloten dat de koepels in de USR blijven! Er komen wel een aantal 
wijzigingen, onder andere dat de belangenorganisaties elk jaar solliciteren 
voor een zetel in de USR. Vragen over deze wijziging en de andere wijzigingen 
kun je mailen naar pofu@csnijmegen.nl. octorio meebrengt voor studenten. 
 
Als laatste is de werkdruk bij studenten en het studentenwelzijn een groot 
onderwerp op het moment. We zien en horen namelijk dat veel studenten het 
echt zwaar hebben, de motivatie om te studeren minder wordt, studenten 
behoefte hebben hun medestudenten te zien en moe zijn van het online lessen 
volgen. De resultaten van de enquête over ervaringen van radboudstudenten 
in coronatijd bevestigen dit. 66% van de studenten heeft een negatievere 
gemoedstoestand dan voor de coronacrisis en 44% heeft een negatievere 
gemoedstoestand dan aan het begin van het huidige collegejaar. De USR heeft 
hierover overlegd met FSRen, assessoren en studentbestuurders en is nu een 
brief aan het uitwerken die vervolgens naar het college van bestuur gestuurd 
zal worden. 

 

Waakfuncties ALV III 

 

Kijkje bij de verenigingen 

Happietaria: Ze zijn op zoek naar 
een nieuw team die enthousiast 
om volgend jaar een pop-up 
restaurant voor het goede doel te 
organiseren!  

StudentAlpha: Ze zijn weer 
begonnen en zoeken nog bidders 
en kokers (voor de tweede helft). 

 

We hebben de derde ALV van dit 
jaar alweer gehad. Het was 
waardevol om onder andere over de 
toekomst van CSN na te denken, de 
tussentijdse rekening, het 
halfjaarverslag en het F.T proces te 
bespreken. 

Het liefst hadden we de borrel 
van elke vereniging bezocht. 
Echter, er zijn wat maatregelen 
die dit lastig maken 
tegenwoordig. Om die reden zijn 
we bij iedere vereniging online 
langsgegaan om het een en ander 
over CSN te vertellen. Het was 
erg leuk om zo weer wat 
gezichten te zien! 

   

 


