
Hallo allemaal,  
Via deze nieuwsbrief willen we jullie dit keer iets uitgebreider informeren over wat CSN precies doet, 
wie wij zijn en wat we voor jou kunnen betekenen. Zo stellen de bestuursleden van het 22e bestuur 
van CSN zich voor, vertellen we iets over de waakfuncties en willen we uitleggen wat de USR is en hoe 
jij iets over het reilen en zeilen op de uni kunt zeggen. Mochten jullie nog vragen of tips hebben voor 
ons of de USR kunnen jullie altijd mailen naar csnbestuur@gmail.com, je kunt ook een briefje in de 
gebedsdoos deponeren of op een verenigingsavond de vertegenwoordiger vanuit jouw vereniging 
aanspreken.  
 
Het 22e bestuur der CSN bestaat uit; 
Lydia van der Weij  Voorzitter 
Korrie Meijer   Secretaris   
Meike van Vlastuin  Penningmeester 
Aline Tuls   Politiek functionaris 
 
CSN is de Koepel der Christelijke Studentenverenigingen 
in Nijmegen. Wij zijn een samenwerkingsverband 
tussen NSN, de VGSN-TQ, C.S.F.R. Quo Vadis, Ichthus 
Nijmegen en KSN. CSN heeft als doel het vergroten van 
de eenheid van de verenigingen onderling en is ook het gezamenlijke gezicht naar buiten. De 
lidverenigingen organiseren samen (onder het wakend oog van het CSN-bestuur) verschillende 
projecten. 
 
Filippenzen 4: 4-7 (NBV) 
Laat de Heer uw vreugde blijven; ik zeg u nogmaals: wees altijd verheugd. Laat iedereen u kennen als 
vriendelijke mensen. De Heer is nabij. Wees over niets bezorgd, maar vraag God wat u nodig hebt en 
dank hem in al uw gebeden. Dan zal de vrede van God, die alle verstand te boven gaat, uw hart en 
gedachten in Christus Jezus bewaren.  
 
Als jaartekst hebben wij Filippenzen 4:4-7 gekozen; het komende jaar willen wij vreugde, ‘JOY’, vinden 
in de Heer en in onze taken. Deze vreugde willen wij vinden en uitstralen in drie componenten van 
JOY; Jesus, Others en You. Jezus staat voor ons bovenaan en zal in alles wat we doen de hoogste plaats 
krijgen. Daarnaast willen we anderen vreugde brengen door ons voor hen in te zetten. Tenslotte willen 
we onszelf als bestuur en individuen niet uit het oog verliezen en zorgen voor een goede 
samenwerking.  
 
Nieuw dit jaar de gebedsdoos; onlangs is er bij jou vereniging de gebedsdoos gepresenteerd. De 
gebedsdoos (of ideeëndoos) is ervoor bedoeld om tijdens bepaalde verenigingsactiviteiten aanwezig 
te zijn zodat jij er briefjes in kunt deponeren met een vraag opmerking of een gebedspunt. Zo willen 
we makkelijk en eventueel anoniem te bereiken zijn.  
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Mijn naam is Lydia van der Weij en ik ben 20 jaar. Ik 
heb het voorrecht om dit jaar de voorzitter van CSN 
te mogen zijn. Ik ben derdejaars Ichthiaan en ook 
derdejaars geneeskundestudent. Ik vind het 
ontzettend leuk om nieuwe mensen te leren kennen 
en om de verschillen, maar vooral ook alle 
overeenkomsten van jullie achtergronden, jullie 
persoonlijk en jullie verenigingen te leren kennen. 
Als er iets is of als je gewoon even gezellig wil kletsen, 
aarzel dan vooral ook niet om met iemand van ons 
contact op te nemen of spreek ons gewoon aan. Wij 

zijn er voor jullie en ik hoop dat we samen, maar bovenal ook samen met Jezus een vreugdevol jaar 
mogen hebben! 
 
Ik ben Korrie Meijer en dit jaar de secretaris van CSN. 
Dit betekend dat de berichten van CSN in de 
nieuwsbrieven door mij worden geschreven. Nu heb 
je er een gezicht bij!  Buiten deze leuke taak om 
merk ik, nu we al even bezig zijn, dat ik de 
verschillende verenigingen beter leer kennen. 
Hierbij wordt het besef dat we, met 5 toch wel 
verschillende verenigingen, iets heel moois om 
delen hebben. We zijn een eenheid in Christus en 
daar mogen we trots op zijn. Naast CSN ben ik 
derdejaars student geneeskunde en actief lid van de 
VGSN-TQ. 
 

Mijn naam is Meike van Vlastuin, bachelorstudent 
Pedagogische Wetenschappen, lid van Quo Vadis en 
dit jaar penningmeester van CSN. Penningmeester 
zijn betekent dat ik declaraties mag verwerken, 
contributie mag innen, een begroting opstel en 
hiervan verantwoording afleg bij de kascontrole. 
Daarnaast zijn er natuurlijk ook nog algemene 
bestuurstaken die een penningmeester verricht, 
zoals het vloggen en het zorgdragen voor mijn 
waakfunctie, student Alpha. 
 

 
Ik ben Aline Tuls! Ik ben 21 jaar, vierdejaars ALPO-
student en lid bij NSN. Komend jaar zit ik namens 
CSN in de Universitaire Studentenraad. In diverse 
werkgroepen en commissies zal ik mij inzetten voor 
jullie en alle andere studenten in Nijmegen. We 
willen jullie stem laten horen op de universiteit en 
ons best doen om problemen waar jullie tegenaan 
lopen, op te lossen. Naast mijn taken bij CSN 
probeer ik dit jaar mijn bachelor Pedagogische 
Wetenschappen af te ronden en actief lid te zijn bij 
NSN. Mocht je vragen of goede ideeën voor mij 
hebben, dan mag je me altijd aanspreken of mailen! Graag zelfs, ik ben erg benieuwd!  
  



Wat de afzonderlijke waakfuncties inhouden: 
 
Alpha  
StudentAlpha is een cursus voor studenten waarin ingegaan wordt op de 
basisonderdelen van het geloof. Elk studiejaar worden er door een groep uit 
de verschillende CSN-verenigingen twee cursussen georganiseerd. Ook dit jaar 
staat er weer een enthousiast team te springen om de cursus op te starten. Ze 
zijn al heel goed bezig met het betrekken van CSN bij de cursus, en alle hulp 
die geboden wordt is natuurlijk welkom. Iedere CSN’er kan zijn of haar steentje 
bij dragen door te koken, te bidden, deelnemers te werven of zelf mee te doen 
aan de cursus. We kijken uit naar een mooi jaar waarin hopelijk veel mensen de cursus gaan volgen 
om meer over het geloof te weten te komen of hun basis te versterken.  
 
 

Happietaria 
Happietaria Nijmegen is een tijdelijk pop-up restaurant dat volledig mogelijk gemaakt 
wordt door studenten, vrijwilligers en sponsoren. Hiermee wordt geld ingezameld voor 
het goede doel. De hele winst en alle giften gaan naar structurele projecten in de derde 
wereld. Afgelopen februari is er een enorm mooi project neergezet waarmee €31.543,58 
euro is opgehaald voor een ontwikkelingsproject van de organisatie Tear in Noord-India. 
In 2017 zal er geen project zijn maar niet getreurd het is de bedoeling om in 2018 weer 
een project op te starten. De stichting Happy Gift ondersteunt bij het opzetten van alle 
Happietaria’s. Voor meer informatie over Happy Gift en Happietaria’s, ga naar 
happietaria.nl. 
 

 
IFES Nijmegen 
Het afgelopen jaar is er hard gezocht naar een nieuw team 
voor de waakfunctie ‘Internationale Studenten’. Met 
vreugde kunnen wij jullie mededelen dat dit team 
gevonden is en dat er weer nieuw leven in de waakfunctie 
is geblazen. In overleg met IFES is er besloten om de 
waakfunctie ‘IFES Nijmegen’ te noemen, omdat de naam IFES wereldwijd bekend is en omdat andere 
studentensteden deze naam ook gebruiken. Dit zorgt er hopelijk voor dat Internationale Studenten 
makkelijker hun weg naar IFES Nijmegen vinden. 8 september is de eerste activiteit georganiseerd. Dit 
was een geslaagde Nederlandse avond met veel Nederlands eten en Nederlandse spelletjes. Er waren 
zo’n 20 Internationale Studenten, wat dus een heel mooi aantal is. Het team van IFES Nijmegen is wel 
nog steeds hard opzoek naar teamleden. Lijkt je dit misschien wel wat? Of wil je meer informatie? 
Neem dan vooral contact met ons bestuur op, dan kunnen wij jullie weer aan elkaar koppelen! 
 
 
Veritas-forum  

Eén van de waakfuncties van CSN is het Veritas-forum. Op een Veritas-
forum wordt er door meerdere sprekers op een wetenschappelijke manier 
nagedacht over filosofische vragen, vanuit een christelijk perspectief. Het 
is een wereldwijd initiatief dat veel geïnteresseerden trekt en heeft de 
afgelopen jaren al meerdere malen plaatsgevonden in Nijmegen. 
Momenteel is er een enthousiast team, bestaande uit mensen uit onze 
verschillende lidverenigingen, bezig met het organiseren van de volgende 
Veritas-avond. Zorg dat je er tegen die tijd bij bent en neem vooral andere 
nieuwsgierigen mee!  

 

http://happietaria.ruhosting.nl/definitieve-eindopbrengst-e31-54358-2/
http://www.happietaria.nl/


De USR 
 
Namens CSN mag de politiek functionaris plaats nemen in de USR. Op deze manier worden wij als 
christelijke studenten vertegenwoordigd en kunnen wij onze stem laten horen op de universiteit en 
richting het universiteitsbestuur. Hieronder staat een toelichting op de werking van de USR in het 
algemeen en specifiek voor het huidige jaar. 
 
De Universitaire Studentenraad (USR) is het medezeggenschapsorgaan van de Radboud Universiteit 
op universitair niveau. De mening van studenten is belangrijk voor de universiteit. Daarom zijn er op 
elk niveau raden, geheel of gedeeltelijk bestaand uit studenten. Op universitair niveau is er 
de Universitaire Studentenraad (USR), op facultair niveau zijn er de Facultaire Studentenraden (FSR) 
en op het niveau van de opleidingen zijn er de opleidingscommissies (OLC). Deze raden komen allemaal 
op voor de belangen van studenten en zetten ze zich op hun eigen niveau in voor een zo 
studentvriendelijk mogelijk beleid. 
 
De USR bestaat uit gekozen leden en uit benoemde leden. De benoemde leden worden benoemd door 
verschillende koepels. Zij behartigen het algeheel studentenbelang én de specifieke belangen van hun 
eigen achterban. CSN is zo’n koepel met een zetel in de USR, deze wordt vervuld door onze politiek 
functionaris. De belangen van christelijke studenten krijgen zo een stem. Iets waar we blij mee zijn. 
Het is goed om zoveel mogelijk input van de achterban te krijgen. Neem daarom contact met onze 
politiek functionaris op, als je iets hebt wat je graag met haar wilt delen! Wil je weten waar de USR en 
dus onze politiek functionaris zich mee bezig houdt? Kijk dan vooral eens op NU!Medezeggenschap! 
 
Tijdens het collegejaar 2016-2017 neemt Aline namens CSN plaats in de USR.  
Daar vertegenwoordigt zij alle christelijke studenten die aangesloten zijn bij de vijf christelijke 
verenigingen in diverse werkgroepen en commissies. 

 Voorzitter Werkgroep Studentenwelzijn 

 Vice-voorzitter Commissie Veiligheid, Gezondheid, Welzijn en Milieu 

 Commissie Onderwijs, Onderzoek en Maatschappelijke dienstverlening 

 Duurzaamheidsoverleg 

 Werkgroep Onderwijs 

 Werkgroep Introductie 
De werkgroepen en commissies kunnen altijd nieuwe input vanuit studenten gebruiken. Wij als leden 
van de christelijke studentenverenigingen kunnen daaraan bijdragen. Grote of kleine vragen? Mail of 
spreek gerust een bestuurslid aan. Samen kunnen we een christelijk geluid laten horen op de 
universiteit! 
 
  

http://www.numedezeggenschap.nl/


De aangesloten verenigingen stellen zich voor: 
 
 
NSN 
De Nijmeegse Studentenvereniging de Navigators (NSN) is een christelijke studentenvereniging met 
ongeveer 180 actieve leden van diverse (niet)kerkelijke achtergronden. Binnen NSN genieten wij van 
het moois dat het studentenleven te bieden heeft en proberen wij elkaar te bemoedigen om ons 
geloofsleven te verdiepen. NSN biedt zowel grote verenigingsbrede activiteiten, als kleinschaligere 
activiteiten binnen de kringhuizen. Met de vereniging neem je deel aan liftweekenden, 24/7 
prayer, gala’s en borrels en binnen je kringhuis neem je deel aan bijbelkringen, kringhuisweekenden 
en kringhuisavonden. Van ieder lid wordt in ieder geval verwacht dat hij of zij deelneemt aan de 
kringhuisactiviteiten, maar deelname aan verenigings-brede activiteiten wordt van harte 
aangemoedigd! Daarnaast proberen wij binnen NSN naar buiten gericht te zijn. Wij vinden het daarom 
belangrijk om open te staan voor gasten en contact aan te gaan met niet-christelijke 
studentenverenigingen. Bovendien worden vanuit de landelijke organisatie van de Navigators ieder 
jaar conferenties en feesten georganiseerd en bezoeken onze leden activiteiten van andere 
navigatorverengingen door het hele land. Kortom, NSN typeert zich door zijn diversiteit aan leden, zijn 
combinatie van verenigingsbrede- en kleinschalige activiteiten en zijn open houding naar buiten toe. 
NSN is daarmee een verrijking voor je geloofsleven en je studententijd! 
 
 
C.S.F.R. Quo Vadis 
Quo Vadis is een dispuut van de landelijke vereniging C.S.F.R., de Civitas Studiosorum in Fundamento 
Reformato. In het Nederlands betekent dit zoveel als ‘een vereniging van studenten op 
reformatorische grondslag’. Als studenten staan wij op het fundament van de Bijbel en ondertekenen 
wij de drie Formulieren van enigheid, die van de Bijbel zijn afgeleid. Quo Vadis is het jongste dispuut 
van de C.S.F.R. met zo’n 55 leden. Elke week komen we op woensdagavond bij elkaar. De ene keer is 
dat voor Bijbelkring, waar we in kleine groepjes een gedeelte van de Bijbel bestuderen. De andere keer 
is dat voor studiekring. Hierbij zoomen we in op een bepaald thema, bijvoorbeeld: Augustinus, 
medische ethiek, de apocriefe boeken, voeding en de Bijbel of C. S. Lewis. Verder hebben 
we lezingen, we houden ledenvergaderingen tot de vogeltjes weer gaan fluiten en we borrelen tot 
diep in de nacht. Daarnaast hebben we activiteiten die minder vaak voorkomen, zoals een sportavond, 
een sinterklaasavond of een Nieuwjaarsborrel. En natuurlijk hebben we ook regelmatig samen een 
weekend. Dat kan in Nijmegen zijn, maar ook in een andere stad of zelfs in een ander land. Wat 
onderscheidt QV nu van de andere christelijke verenigingen die Nijmegen rijk is? QV is 
een studentikoze vereniging. Dat zie je onder andere terug in de huishoudelijke vergaderingen en de 
aanspreekvormen. Ook vinden wij studiekarakter belangrijk. Dat is terug te zien in de onderwerpen en 
de diepgang van de lezingen en studiekringen. Samen genieten we van elkaar en van het 
studentenleven. En samen proberen we als studenten God te dienen, door de kracht en genade die Hij 
wil geven.  
 
 
KSN 
Studentenvereniging KSN (Katholieke Studenten Nijmegen) is een actieve vereniging voor studenten 
en young professionals in de leeftijd van 18 tot 30 jaar. Door het organiseren van interessante, 
gezellige en inspirerende activiteiten wil de vereniging haar leden en andere belangstellenden 
helpen het katholieke geloof te leven en verdiepen.  
 
 
 
 
 



 
VGSN-TQ 
De Vereniging van Gereformeerde Studenten te Nijmegen – Thesaurum Quaeritans is een christelijke 
studentenvereniging in Nijmegen met ongeveer 60 leden die aan de Radboud Universiteit of aan de 
Hogeschool Arnhem Nijmegen studeren. Samen halen wij alles uit ons studentenleven 
door vriendschappen aan te gaan en samen te genieten van een wekelijkse verenigingsavond. Elke 
donderdag organiseren wij een activiteit die verdieping geeft in geloof, wetenschappelijk verbredend 
of gewoon gezellig is. Daarnaast is er elke twee weken kring om in kleine groepjes te praten over je 
geloof en je twijfel, Bijbel te lezen en God te aanbidden. VGSN'ers zijn lid van verschillende kerken en 
samen denken we na over de plek van geloof in ons leven. Bovenal is de VGSN een groep studenten 
waar je op terug kunt vallen als je behoefte hebt aan een gesprek of als je samen iets leuks wilt doen. 
Bij ons kun je samen eten, studeren, sporten en feesten en ook nog je tentamens halen. Op die manier 
ontwikkelen we ons bij de VGSN in geloof, wetenschap en gezelligheid, zodat we later als 
hoogopgeleide christen onze plek kunnen innemen in de maatschappij.   
 
 
Ichthus Nijmegen 
Ichthus Nijmegen is een christelijke studentenvereniging waarvan de leden uit veel verschillende 
kerken komen: uit de PKN, evangelische gemeentes, de Katholieke Kerk en bijna alle andere kerkelijke 
stromingen. Door de diverse kerkelijke achtergrond van de leden scherpen we elkaar aan en leren we 
veel over andere christelijke visies die er bestaan. We zijn een kleine vereniging met ongeveer 30 leden. 
Hierdoor leer je iedereen snel kennen en vormen we een hechte groep met veel onderlinge 
betrokkenheid. We wisselen gezellige en serieuze activiteiten met elkaar af. We zijn geen studentikoze 
vereniging. We borrelen en houden van gezelligheid, maar we hebben weinig studentikoze tradities. 
Zo hebben we geen ontgroening. Verder kan je bij ons het hele jaar door lid worden. 


