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Voorwoord 
Waarde lezer, 

 

Met trots presenteren wij het beleidsplan voor de nieuw opgericht studievereniging 

Pulsatio. Op vraag van de opleiding en met dank aan zijn opleidingsmanagers is deze 

studievereniging opgericht. Dit beleidsplan omvat onze visie, missie en de doelstellingen 

van de studievereniging.  

 

Vanuit de Studentenadviesraad (SAR) eveneens verbonden aan de hogeschool is deze 

studievereniging ontstaan. De SAR zal simultaan naast de studievereniging blijven 

bestaan. Waar de SAR inhoudelijk de kwaliteit van de opleiding helpt te verbeteren, zal 

de studievereniging zich vooral richten op het (ver)binden van haar studenten en zo 

helpen om de waardevolle(n)volle professional in haar kracht te zetten, zoals 

Windesheim deze tracht op te leiden.  

 

Het bestuur van 2022-2023, tevens het eerste bestuur zal omvatten en bestaan uit: 

 

Vera ten Napel, voorzitter 

Anne C. Meijer, vicevoorzitter 

Lorenzo van den Beld, penningmeester 

Marthe Prins, secretaris   

 

Wij willen iedereen bedanken die ons heeft geholpen dit beleidsplan te realiseren, en 

voor de input waar wij als bestuur veel waarde aan hebben gehecht. 

 

Met vriendelijke groet, 

Het eerste bestuur (2022-2023) van S.V.Pulsatio 
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1 Missie en doelen van de vereniging 
De naam Pulsatio betekent letterlijk kloppingen van het hart. Het hart is het orgaan dan 
onze liefde voor de zorg draagt en ons zal verbinden in deze studievereniging. Hieronder 
worden de missie, visie en doelen van Pulsatio  geformuleerd.   

 
Visie: Elke student van verpleegkunde voelt zich gelijk, vrij en niet bevooroordeeld om 
meer uit zichzelf te halen en deel te nemen aan zowel activiteiten van de studievereniging 
als wel plaats te nemen in het bestuur.  
 
Missie: Het verbinden van verpleegkunde studenten van jaar één tot en met vier op 
hogeschool Windesheim Zwolle.  
 
Doel van de studievereniging: Het professioneel bevorderen van individuele 
verpleegkundigen door kennis beschikbaar te stellen, een sociaal platform te creëren en 
toegang tot advies mogelijk te maken. Het beschikbaar stellen van kennis kan door 
middel van het aanbieden van medische/verpleegkundige excursies, workshops en 
bijlessen. Ook het toegankelijk maken van een sociaal platform draagt daaraan bij; 
binnen dit platform kunnen contacten worden gelegd binnen de opleiding, maar ook met 
alumni die de opleiding al hebben afgerond. Deze kunnen bijvoorbeeld terug komen op 
borrels en studenten begeleiden met het maken van de juiste keuzes.  
 
Bovenstaande wil de studievereniging bereiken door: 
 

● De gemeenschappelijke belangen van haar leden te behartigen; 

● Het contact en de samenwerking van haar leden onderling te bevorderen; 

● Representatief te zijn voor de verpleegkundigen naar buiten toe; 

● Het bevorderen van contacten met bedrijven, instellingen en andere groepen die 

op de een of andere manier met verpleegkunde te maken hebben; 

● Het organiseren van activiteiten die voor verpleegkundigen waarde hebben en een 

complementaire functie hebben ten aanzien van de studie; 

● Middels deze activiteiten een brugfunctie tussen theorie en praktijk te bieden om 

zo de afstand tussen beiden te verkleinen; 

● Het vormen van commissies en gezelschappen.   
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2 Organisatiestructuur 
2.1 Algemene ledenvergadering 

Jaarlijks wordt ten minste één (1) algemene ledenvergadering (jaarvergadering) 

gehouden binnen drie (3) maanden na afloop van het verenigingsjaar, tenzij dat in de 

algemene ledenvergadering een andere termijn wordt besloten. In deze algemene 

ledenvergadering brengt het bestuur zijn jaarverslag uit over de gang van zaken in de 

vereniging en over het gevoerde beleid. Het bestuur legt de balans en de staat van baten 

en lasten met een toelichting ter goedkeuring aan de vergadering over, deze stukken 

hierna tezamen te noemen: "jaarstukken". De jaarstukken worden ondertekend door de 

bestuurders; ontbreekt de ondertekening van een of meerdere bestuurders, dan wordt 

daarvan onder opgave van redenen een melding gemaakt. Na verloop van de termijn kan 

ieder lid van de gezamenlijke bestuurders in rechte vorderen dat zij deze verplichting 

nakomen.  

 

Algemene vergaderingen worden bijeengeroepen door het bestuur zo vaak als zij dit 

nodig vinden. Het bestuur is tevens verplicht binnen een redelijke termijn van vier weken 

een algemene vergadering bijeen te roepen indien een groep leden, 

vertegenwoordigende ten minste tien procent van de leden van de vereniging, 

schriftelijk een verzoek daartoe indient bij het bestuur. 

 

2.2. Voorzitter 

De voorzitter van het bestuur leidt de vergaderingen. Bij zijn afwezigheid zal een van de 

andere bestuursleden als voorzitter van de vergadering optreden waarbij de 

vicevoorzitter de eerste in lijn is. Onderdeel van het bestuur. 

 

2.3. Vicevoorzitter 

Vervanging van de voorzitter zoals hierboven is beschreven onder 2.2. Onderdeel van het 

bestuur. 
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2.4. Penningmeester 

De penningmeester beheert de zakelijke rekening van de studievereniging en 

onderhoudt debiteuren en crediteuren: stelt samen met de voorzitter de begroting 

voorafgaand aan het nieuwe verenigingsjaar op. Brengt daarnaast financiële 

jaarverslagen aan het einde van het verenigingsjaar. Onderdeel van het bestuur. 

 

2.5. Secretaris  

De secretaris maakt samen met de voorzitter de agenda op voor de algemene 

ledenvergadering en de bestuursvergadering. Daarnaast worden ook de notulen binnen 

vier weken van de genoemde vergaderingen opgesteld en vastgesteld in de 

eerstvolgende (algemene) vergadering. Ten blijke daarvan worden deze door de notulist 

en de voorzitter van die vergadering ondertekend. Onderdeel van het bestuur.  

 

2.8. Gewone leden cq algemeen lid 

De leden van de studievereniging die zijn toegelaten en daarmee lid zijn geworden van 

de studievereniging. Het bestuur beslist over de toelating. Bij niet-toelating door het 

bestuur kan de algemene vergadering alsnog tot toelating besluiten. Nemen deel aan de 

algemene ledenvergadering.  

 

2.9. Erelid 

Ereleden zijn personen, die wegens hun buitengewone verdiensten voor de vereniging of 

in het kader van de doelstelling van de vereniging, door de algemene vergadering als 

zodanig zijn benoemd. Ereleden worden op voorstel van het bestuur door de algemene 

vergadering benoemd. 

 

2.10. Oud-lid 

Oud-leden zijn zij die als lid zijn toegelaten zoals beschreven in hoofdstuk 5, die tevens 

zijn afgestudeerd en waarvan het lidmaatschap niet is beëindigd zoals beschreven in 

hoofdstuk 5. 
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3 Beleidsvoering van de vereniging 
3.1. Windesheim opleiding Verpleegkunde 

De studievereniging is verbonden aan de opleiding verpleegkundige zoals aangeboden 

door Hogeschool Windesheim. Verantwoording zal dan ook worden afgelegd aan de 

opleidingsmanagers van deze opleiding.  

 

3.1. Bestuursperiode  

De bestuurders worden door de algemene vergadering uit de gewone leden en oud-leden 

van de vereniging benoemd. De voorzitter, penningmeester en secretaris worden steeds 

als zodanig door de algemene vergadering benoemd bij volstrekte  meerderheid (lees 

meer dan de helft) van de geldig uitgebrachte stemmen in de algemene vergadering. 

Bestuurders worden benoemd voor een periode van één jaar, met dien verstande dat, 

indien en zolang na afloop van de periode waarvoor een bestuurder werd benoemd het 

bestuur nog niet heeft voorzien in zijn herbenoeming of opvolging, de betreffende 

bestuurder in functie blijft totdat is voorzien in zijn herbenoeming of opvolging. Mocht 

een bestuurder gedurende zijn benoemingsduur afstuderen of stoppen met zijn studie 

dan eindigt zijn bestuurslidmaatschap niet.  

3.2. Privacywetgeving 

Er wordt voldaan aan de algemene verordening gegevensbescherming. Om hieraan te 

kunnen voldoen zullen wij een privacy beleid opstellen. Deze is beschikbaar voor alle 

leden. Verder zullen de bestuursleden met rechten op inzage in deze gegevens, een 

verwerkersovereenkomst opstellen. Datalekken zullen worden gemeld volgens de 

procedure melding datalekken, welke te vinden is op de website van de vereniging. Het 

privacy beleid neemt de richtlijnen en huidige beleid van Windesheim in acht en is 

overeenkomstig opgesteld.  
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4 Financiën 
4.1. Begroting 

Voorafgaand aan het nieuwe verenigingsjaar wordt de begroting door de 

penningmeester opgemaakt. Zie bijlage 1.  

 

4.2. Inkomsten  

De geldmiddelen van de vereniging bestaan onder meer uit de jaarlijkse contributies van 

de gewone leden, bijdragen van partners, entreegelden, eventuele verkrijgingen 

ingevolge erfstellingen, legaten en schenkingen en ten slotte uit eventuele andere 

toevallige baten. Ieder gewoon lid betaalt een contributie, waarvan het bedrag jaarlijks 

door de algemene vergadering tijdens de jaarvergadering wordt vastgesteld. Nieuwe 

gewone leden kunnen verplicht zijn tot betaling van een entreegeld, waarvan het bedrag 

wordt vastgesteld door de algemene vergadering. 

 

4.3. Kamer van Koophandel 

Studievereniging Pulsatio staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder KVK: 

86235079 RSIN: 863904555 
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6 Lidmaatschap 
Als nieuwe studievereniging is het correct verwerken van aanmeldingen en administratie 

van de leden van groot belang. De aanmeldingsprocedure en ledenadministratie zal 

voldoen aan alle eisen die gesteld worden door de algemene verordening 

gegevensbescherming. 

 

6.1. Inschrijven 

Om lid te worden dient er een aanmeldingsformulier in te worden gevuld. Dit 

aanmeldformulier is digitaal en kan worden aangevraagd bij de secretaris van de 

vereniging en is tevens ook te vinden op de website van de vereniging. Het 

aanmeldformulier zal conform zijn aan de nieuwe algemene verordening 

gegevensbescherming. Het aanmeldformulier is ter verduidelijking bijgevoegd in bijlage 

2. Bij aanmelding tijdens een introductie evenement van de vereniging zal het mogelijk 

zijn om als student voorwaardelijk aan te melden. Hierbij zal alleen de naam en het 

emailadres van het nieuwe lid genoteerd worden tezamen met het studentnummer. De 

secretaris zal hierna contact opnemen met de student zodat deze zich formeel kan 

aanmelden. 

 

6.2. Lidmaatschap opzeggen 

Opzegging van het lidmaatschap door het lid kan tegen het einde van een verenigingsjaar, 

met een opzegtermijn van vier weken. Zij geschiedt schriftelijk. De secretaris is verplicht 

de ontvangst binnen twee weken schriftelijk te bevestigen. Als de opzegging niet tijdig of 

niet schriftelijk heeft plaatsgehad, loopt het lidmaatschap door tot het einde van het 

eerstvolgende verenigingsjaar tenzij het bestuur anders besluit. Het lidmaatschap eindigt 

na opzegging tegen het tijdstip als in het volgende lid bepaald, met onmiddellijke ingang: 

● Als van het lid redelijkerwijs niet kan worden gevergd dat het lidmaatschap 

voortduurt; 

● Nadat een besluit aan het lid bekend is geworden of medegedeeld waarbij de 

rechten van de leden zijn beperkt of hun verplichtingen zijn verzwaard, tenzij het 

betreft een wijziging van geldelijke rechten en verplichtingen; 

● Nadat het lid een besluit ter kennis is gebracht of gekomen tot omzetting van de 

vereniging in een andere rechtsvorm, tot fusie of splitsing. 
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Opzegging van het lidmaatschap door de vereniging kan tegen het einde van een 

verenigingsjaar geschieden door het bestuur met inachtneming van een opzegtermijn 

van vier weken. De opzegging geschiedt schriftelijk en met opgave van redenen. Als de 

opzegging niet tijdig of niet schriftelijk heeft plaatsgehad, loopt het lidmaatschap door 

tot het einde van het eerstvolgende verenigingsjaar. Opzegging door de vereniging kan 

geschieden met onmiddellijke ingang: 

● Als het lid bij herhaling zijn verplichtingen jegens de vereniging niet nakomt; 

● Als het lid heeft opgehouden te voldoen aan de vereisten die door de statuten voor 

het lidmaatschap worden gesteld; 

● Als redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan worden dat het lidmaatschap 

voortduurt. 

 

Als het lidmaatschap in de loop van een verenigingsjaar eindigt, ongeacht welke oorzaak, 

blijft de bijdrage die over het desbetreffende jaar verschuldigd was of zou zijn, volledig 

verschuldigd, tenzij het bestuur anders besluit. 

 

6.2.1. Schorsing 

Het bestuur is bevoegd een lid te schorsen voor een periode van ten hoogste drie 

maanden, in geval het lid bij herhaling in strijd handelt met zijn 

lidmaatschapsverplichtingen of door handelingen of gedragingen het belang van de 

vereniging in ernstige mate heeft geschaad, zulks ter uitsluitende beoordeling van het 

bestuur. Gedurende de periode dat een lid is geschorst, kunnen de aan het lidmaatschap 

verbonden rechten niet worden uitgeoefend terwijl de lidmaatschapsverplichtingen in 

stand blijven. 

 

6.2.2. Ontzegging  

Ontzetting uit het lidmaatschap kan alleen worden uitgesproken wanneer een lid bij 

herhaling in strijd handelt of heeft gehandeld met de statuten, reglementen of besluiten 

van de vereniging alsmede als het lid de vereniging op onredelijke wijze benadeelt of 

heeft benadeeld. De ontzetting geschiedt door het bestuur dat de betrokken persoon 

binnen een dag van het besluit schriftelijk, onder opgave van redenen, in kennis stelt.  

 

De betrokken persoon kan binnen twee weken na ontvangst van de kennisgeving tegen 

het besluit tot opzegging van of ontzetting uit het lidmaatschap een bezwaarschrift 

indienen bij het bestuur en bezwaar maken bij de algemene vergadering. Het bestuur is 
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verplicht hiertoe de algemene vergadering bijeen te roepen binnen zes weken na 

ontvangst van het  bezwaarschrift. Het besluit van de algemene vergadering tot 

bevestiging van de opzegging of ontzetting kan slechts worden genomen met een 

meerderheid van ten minste twee derden van het aantal geldig uitgebrachte stemmen. 

 

6.3. Kosten 

Jaarlijks in de algemene ledenvergadering wordt de hoogte van de contributie bepaald. 

In 2022-2023 bedraagt de hoogte van de contributie 10,00 EURO. Welke door 

automatische incasso overgemaakt wordt op de rekening van de studievereniging op 

IBAN: XXX (wordt nog opgezet)  
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7 Sponsoring en partners 
 

Partners zijn natuurlijke personen en rechtspersonen die zich bereid hebben verklaard 

bij de vereniging haar financieel te steunen met een door de algemene ledenvergadering 

vastgesteld minimumbedrag en die als zodanig door het bestuur zijn toegelaten. Partners 

hebben geen andere rechten en verplichtingen dan die welke hun bij of krachtens de 

statuten zijn toegekend en opgelegd. De algemene vergadering kan de partners jaarlijks, 

op voorstel van het bestuur, in verschillende categorieën indelen. De categorie waarin 

een partner is ingedeeld is bepalend voor het door de partner verschuldigde 

minimumbedrag. 

 

7.1. Einde partnerschap 

De rechten en verplichtingen van een partner kunnen te allen tijde wederzijds door 

opzegging worden beëindigd, behoudens dat de jaarlijkse bijdrage over het lopende 

verenigingsjaar voor het geheel blijft verschuldigd of opzegging namens de vereniging 

geschiedt schriftelijk door het bestuur. 
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8 Communicatie 
Het is een doel van de studievereniging om laagdrempelig benaderbaar te zijn: 

communicatie zal plaatsvinden via posters en flyer welke verspreid kunnen worden in het 

E-gebouw, of in het gebouw waar hoofdzakelijk studenten van de opleiding 

verpleegkunde les zullen krijgen, zullen verblijven of studeren. Daarnaast zal er een 

website opgericht worden voor de vereniging welke te vinden is via: 

www.studieverenigingpulsatio.nl.  

 

Tevens heeft de studievereniging een Instagram pagina: @sv.pulsatio waarop 

evenementen worden aangekondigd.  

 

8.1. Emailadressen 

Het emailadres van de studievereniging is: pulsatio@windesheim.nl  
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Bijlage 1 Begroting 2022-2023 
       Begroting (€)  Realisatie (€) 

INKOMSTEN 

 

Vaste inkomen       

Kasgeld      0 

Lidmaatschapsgelden/contributie   100 

Sponsorgelden     2500 

 

Variabele inkomsten 

Overige inkomsten     0 

 

TOTAAL INKOMSTEN    2600 

 

UITGAVEN 

 

Vaste uitgaven 

Website      nb 

Bankkosten      120 

CBR certificeren     397 

 

Eenmalige kosten     

CBR inschrijfkosten     150 

KVK inschrijfkosten     500 

Notariskosten      nb 

 

Variabele kosten 

Introductie 2022-2023    nb 

Overige kosten 

 

TOTAAL UITGAVEN    1167 
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Bijlage 2 Inschrijfformulier 
 

Inschrijfformulier voor SV Pulsatio 

Middels dit inschrijfformulier schrijf jij je in voor de studievereniging Pulsatio 

 

Achternaam:       Adres: 

Voorna(a)m(en):      Postcode: 

Geslacht:      Woonplaats: 

Geboortedatum:     Telefoonnummer: 

Geboorteplaats:      

E-mailadres (opleiding): 

E-mailadres (privé): 

Studienummer: 

Studiejaar: 

 

Indien gewenst aanvullende gegeven vermelden: 

 

 

Datum:       Handtekening: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

n.b. Graag dit document inscannen en mailen naar onderstaand 

mailadres 

 

Campus 2 | 8017 CA ZWOLLE |pulsatio@windesheim.nl 

KVK: 86235079 | IBAN NL## RABO #### #### ## | www.studieverenigingpulsatio.nl 


