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Hallo allemaal, 

Via deze nieuwsbrief willen we jullie dit keer iets uitgebreider informeren over wat CSN precies 

doet. In de agenda vinden jullie wat er de komende tijd gaat komen. Daarnaast zullen we iets 

meer vertellen over waar de waakfuncties op dit moment mee bezig zijn. Verder hopen we 

natuurlijk dat jullie inmiddels al een beetje weten wie wij zijn maar voor wie dat nog eens na 

wil lezen staan er in deze nieuwsbrief ook korte voorstelstukjes. 

Mochten jullie nog vragen of tips hebben voor ons of de USR kunnen jullie altijd mailen naar 
csnbestuur@gmail.com of op een verenigingsavond een van ons aanspreken. 
Dan rest ons enkel nog om jullie fijn feestdagen toe te wensen! 

 
Het CSN-bestuur 2015-2016, 

Maaike Bollemaat  Voorzitter 

Amanda van der Heiden Secretaris 

Daniël Petri   Penningmeester 

Evelien Flikweert  Politiek functionaris 
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13 januari  CSN-gebedsuur 

19 januari  Buurten-bij-de-buren Ichthus 

vanaf 4 februari Happietaria 

17 februari Buurten-bij-de-buren NSN 

14 maart  Veritas-forum 
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Voorzitter - Maaike 
Ha, ik ben Maaike Bollemaat, lid van de 
VGSN-TQ, en dit jaar mag ik voorzitter zijn 
van het 21e bestuur der CSN. We zijn als 
bestuur al lekker bezig en ik kijk uit naar de 
rest van het jaar. 
Ik ben 21 jaar oud en studeer Human Re-
source Management aan de Han. Ik hoop 
dat de meesten mij al wel eens gezien of 
gesproken hebben, in ieder geval lijkt het 
mij leuk om jou te spreken! 
Ik vind het mooi om te zien hoe elke 
vereniging zijn eigen identiteit heeft en dat 
we toch veel bindende factoren hebben, 
zoals geloof en studie. 
Mocht je ideeën of meningen hebben voor 
of over CSN mag je dat altijd laten weten. 
Het zou mooi zijn als je een leuk plan 
bedenkt voor een lustrumactiviteit! Mailen 
kan altijd naar 
csnbestuur@gmail.com. 

Internationale studenten 
Over internationale studenten kunnen we 

nog niet heel veel zeggen. Wel is het 

duidelijk dat we graag iets willen opzetten 

voor internationale studenten die naar Nij-

megen komen. Dit doen we in samenwerk-

ing met verschillende partijen, zoals IFES 

en de Studentenkerk. Helaas heeft zoiets 

opzetten tijd nodig en daarom kan het nog 

even duren voordat je er iets concreets van 

gaat zien. In ieder geval zijn we er hard 

mee bezig! 

Secretaris - Amanda 
Ik ben Amanda van der Heiden, 20 jaar en 

derdejaars Ichthiaan. Dit jaar is aan mij de 

eer om secretaris te mogen zijn. Dat houdt 

in dat ik de mailbox en het postvak in de 

gaten houd, notuleer tijdens verga-

deringen en verder veel stukjes schrijf 

(nieuwsbrief, facebookstukjes, updates 

etc.). 

De afgelopen maanden heb ik erg genoten 

van het bestuur zijn en ik hoop dat ook de 

komende maanden mooie maanden 

worden. Het is mooi om te zien hoe wij als 

bestuur zo verschillend zijn (net als de 

verenigingen verschillen) en toch samen 

dingen kunnen organiseren en eenheid 

kunnen uitstralen. Zoals Maaike al zegt 

mocht je goede ideeën hebben voor CSN 

kun je ons altijd mailen! 

StudentAlpha 
StudentAlpha is een cursus voor studenten 
waarin ingegaan wordt op de basisonder-
delen van het geloof. Elk studiejaar worden 
er door een groep uit de verschillende CSN
-verenigingen twee cursussen georgani-
seerd. De eerste cursus zit er bijna op. Er 
zal alleen nog een afsluitende avond 
plaatsvinden. Het aantal deelnemers vari-
eerde tussen de 6 en de 8. Twee weken 
geleden zijn het team en de deelnemers 
met elkaar een weekend weg geweest 
waarin zij het hebben gehad over de 
Heilige Geest maar ook samen leuke ding-
en hebben gedaan. 
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Penningmeester - Daniël 
Aangenaam! Ik ben Daniël, lid van Quo Va-

dis en economiestudent. Ik mag dit jaar 

penningmeester van het fantastische CSN-

bestuur zijn. Penningmeester zijn betekent 

dat ik let op het geld van CSN. Het grootste 

deel  van mijn functie is echter gewoon 

bestuurslid zijn: ik vertegenwoordig alle an-

dere christelijke studentenverenigingen 

binnen Quo Vadis en Quo Vadis bij alle an-

dere christelijke studentenverenigingen. 

Als je nog vragen hebt over mij, Veritas, 

CSN of Quo Vadis, spreek me dan gerust 

aan of stuur een mail! 

Veritas-forum 
Het Veritas-forum is één van de waakfunc-
ties van CSN. Een Veritas-forum is een 
avond waarin er op een wetenschappelijke 
manier over filosofische vragen wordt 
gediscussieerd door meerdere sprekers, 
vanuit een christelijk perspectief. Het initi-
atief bestaat wereldwijd en in Nijmegen 
heeft het  de afgelopen jaren al een aantal 
keer plaatsgevonden. Komend jaar (14 
maart 2016) zal er ook weer een Veritas-
forum in Nijmegen zijn over ‘ons geweten’. 
Met een enthousiast team uit de CSN-
verenigingen wordt er nu hard gewerkt om 
dat mogelijk te maken. 

Politiek functionaris - Evelien 
Mijn naam is Evelien Flikweert, 21 jaar oud, 
NSN’er en dit jaar politiek functionaris van 
CSN. Dat betekent dat ik alle christelijke 
studenten die bij CSN zijn aangesloten ver-
tegenwoordig in de Universitaire Studen-
tenraad (USR). Daarnaast heb ik vorig jaar 
de Bachelor Nederlands Recht afgerond en 
volg ik nu een aantal vakken van de master 
Staats- en Bestuursrecht.  Toch is mijn 
hoofdbezigheid dit jaar CSN en de USR. In 
de USR willen we alle studenten van de 
Radboud Universiteit vertegenwoordigen 
en hun stemmen laten horen op de univer-
siteit als het gaat om zaken die studenten 
aangaan. Maar omdat er ook HAN-
studenten aangesloten zijn bij de vereni-
gingen, overlegt de USR ook regelmatig 
met de HAN.  We kunnen in de USR dingen 
echter alleen aanpakken wanneer we 
weten dat ze spelen. Grote of kleine vra-
gen/opmerkingen? Mail gerust! Ik kijk uit 
naar jullie reacties! 

Happietaria 
Voor degenen die nog niet bekend zijn met 

Happietaria: Happietaria is een tijdelijk 

restaurant dat wordt opgezet om zo veel 

mogelijk geld op te halen voor het goede 

doel. De periode dat Happietaria open 

gaat is 4 februari tot 4 maart. Het doel is 

om geld op te halen om de kwaliteit van 

leven voor bewoners van 60 van de alle-

rarmste dorpen in Noord-India te kunnen 

verbeteren. Het Happietaria-team bestaat 

uit de volgende leden: Floor van Dijk, 

Marije Kamphuis, Rosita Verheij, Robbert 

Schutte, Lisanne Grasdijk, Anne IJsselsteijn 

en Rebecca Robbemond als voorzitter. Dit 

enthousiaste team heeft grootse plannen 

waar jullie binnenkort meer over zullen 

horen! 
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De Universitaire Studentenraad (USR) is 

het medezeggenschapsorgaan van de 

Radboud Universiteit op universitair 

niveau.  Wij komen op voor de belangen 

van alle studenten aan de universiteit. De 

USR bestaat uit gekozen en benoemde 

leden. CSN neemt in de USR deel als beno-

emd lid, net als een aantal andere 

koepels. Koepels behartigen het belang 

van elke student én specifieke belangen 

van hun eigen achterban. In het geval van 

CSN zijn dat dus de belangen van de 

christelijke studentenverenigingen.  

 

Evelien is onze politiek functionaris en zij 

zit in de USR om de belangen van 

christelijke studenten een stem te geven. 

Hieronder zie je aantal dingen waar Eve-

lien de afgelopen maanden mee bezig is 

geweest. 

De afgelopen maanden zijn ontzettend 

snel gegaan en al heel veel onderwerpen 

passeerden de revue in de USR. Onder an-

dere de verhoging van het BSA, de meer-

jaren investeringsprognose en de be-

groting. Maar ook plannen zoals de nieu-

wbouw van de faculteit van Sociale Weten-

schappen en de verbouwing van het 

klooster Berchmanianum, dat het nieuwe 

academiegebouw zal worden. 

Maar er zijn natuurlijk onderwerpen ook 

waar ik me als politiek functionaris speci-

fiek mee bezig gehouden heb. Ik zit onder 

meer in de werkgroep FOndS.  De regeling 

FOndS is een regeling waarin de bestuurs-

beurzen voor studentbestuurders worden 

geregeld. Maar ook de financiële ver-

goedingen in verband met overmacht en 

toptalenten.  Deze regeling wordt dit jaar 

herzien. Daarom zijn we de hele regeling 

goed aan het doornemen en proberen we 

zo veel mogelijk positieve veranderingen 

voor studenten door te voeren. Verder zijn 

er nog werkgroepen bezig met de com-

municatie naar studenten toe 

(bijvoorbeeld door een eventuele RU-app), 

de verbetering van de kwaliteit van stud-

ieadviseurs en het vergroten van het aan-

tal beschikbare weblectures. 

 

Daarnaast heb ik naar alle besturen een 

inventarisatie formulier gestuurd waarin 

zij aan kunnen geven wat onderwerpen 

zijn die zij graag veranderd zouden zien op 

de universiteit. Ik ben benieuwd naar de 

reacties en deze zullen op de eerstvol-

gende ALV van CSN  besproken worden. Ik 

kan in de USR echter alleen dingen 

aanpakken wanneer ik weet dat ze spelen. 

Neem dus contact met mij op, als er iets is 

wat jij graag anders zou willen zien op de 

universiteit! Mail naar 

csnbestuur@gmail.com. 

 

Wil je weten waar de USR en dus onze poli-

tiek functionaris zich verder mee bezig 

houdt? Like NUMedezeggenschap op Face-

book, volg @NUmedezeggensch op Twitter en 

kijk vooral eens op numedezeggenschap.nl. 

Universitaire Studentenraad 

mailto:csnbestuur@gmail.com
https://www.facebook.com/NUMedezeggenschap/
https://www.facebook.com/NUMedezeggenschap/
https://twitter.com/NUmedezeggensch
http://www.numedezeggenschap.nl/


CSN-woordzoeker 
Leef je uit en maak deze CSN-woordzoeker. 

Er blijven letters over, die vormen een be-

langrijk woord. De mooist versierde woord-

zoeker met de juiste oplossing wordt be-

loond met een mooie prijs. Lever je woord-

zoeker digitaal in via csnbestuur@gmail.com 

of print hem, versier hem en lever de 

woordzoeker in bij een CSN-bestuurslid 

vóór 3 januari 2016! 


