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VOORWOORD 

 

 

م0ِحَّرلا /نمْحَّرلا ِ' ِمْسِ! ِ 
 

In de naam van Allah, de Meest Barmhartige, de Meest Genadevolle 

 
 
 

Voor u ligt het beleidsplan van het zestiende bestuur (hierna: bestuur) van de 
Moslimstudentenvereniging Nijmegen (hierna: MSV Nijmegen). Het bestuur heeft dit met veel 
zorg geschreven en beschrijft hierin haar plannen voor aankomend studiejaar in grote lijnen.   

Het XVIe bestuur der MSV Nijmegen bestaat uit: 

⎯ Voorzitter: Laura de Vries 

⎯ Vicevoorzitter: Hamed Rauf 

⎯ Secretaris: Mina Alsady 

⎯ Penningmeester: Meris Gutic 

Sinds de oprichting van MSV Nijmegen in 2005 hebben onze voorgangers de vereniging 
ontwikkeld tot een volwaardige Nijmeegse studentenvereniging waar wij als moslims 
ontzettend trots op zijn. Het bestuur wil haar best doen om de ontwikkeling van de vereniging 
komend studiejaar voort te zetten en de stem van de Nijmeegse moslimstudenten te 
vertegenwoordigen. Dit is belangrijk voor het samenbrengen van moslimstudenten, het 
kunnen behartigen van hun belangen en het faciliteren van een vereniging waar ze zich thuis 
voelen.  

Het bestuur hoopt met het bekleden van een bestuursfunctie iets waardevols te kunnen 
betekenen voor haar mede-moslimstudenten tijdens hun studieloopbaan.  

Graag bedankt het bestuur het voormalige bestuur 2019-2020 voor de hulp. Zij heeft 
ondersteuning geboden bij de aanloop naar het opstellen van het beleidsplan en allerlei 
handvatten geboden om de start van het bestuursjaar tot een succes te maken.  

Het bestuur wenst u veel leesplezier toe. 
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ALGEMENE GEGEVENS  

 
Naam studentenvereniging: Moslim Studentenvereniging Nijmegen (MSV) 

Instelling: Radboud Universiteit Nijmegen, Hogeschool van Arnhem en Nijmegen 

Adresgegevens: Heyendaalseweg 141, Elinor Ostromgebouw Kamer -1.210, 6525 AJ Nijmegen 

 

Voor het Raad van Advies der Moslim Studentenvereniging Nijmegen bestaat uit de volgende 
twee leden 

- Sana Kouly  

- Jasmin Sharif. 

 

E-mail: info@msvnijmegen.nl  

Website: www.msvnijmegen.nl  

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/msvnijmegen/  

Facebook: https://www.facebook.com/moslimstudentenverenigingnijmegen  

Instagram: https://www.instagram.com/msvnijmegen_/  

 

KvK-nummer: 09171916 

IBAN-rekeningnummer: NL51ABNA0564758183  

Rekeninghouder: MSV Nijmegen 
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1. INLEIDING 

MSV Nijmegen is ontstaan uit de behoefte aan vertegenwoordiging van moslimstudenten aan 
de Radboud Universiteit (hierna: RU) en de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (hierna: 
HAN). Het kerndoel van MSV Nijmegen luidt: “‘Leden sluiten hun studententijd af als 
zelfverzekerde academici die zich islamitisch hebben ontwikkeld en maatschappelijk 
betrokken zijn vanuit de islam. Eveneens vergaren andersdenkenden en niet-gelovigen kennis 
over de Islam.” Hiernaast streven we ernaar om moslimstudenten te vertegenwoordigen, een 
tweede huis te creëren voor hen en willen we dat iedere student ons op elk moment kan 
benaderen voor advies, begeleiding, gezelligheid of het opdoen van ervaring.  

We staan open voor iedereen en hopen dat onze leden na hun studententijd de collegezalen 
zullen verlaten als zelfverzekerde academici, die zich islamitisch hebben ontwikkeld en 
maatschappelijk betrokken zijn vanuit de islam. 

Het nieuwe bestuur heeft voor 2020-2021 een aantal visiepunten voor MSV Nijmegen. Deze 
zijn gebaseerd op onderwerpen die spelen in de vereniging en de huidige maatschappij. Het 
gaat hierbij om: coronabeleid, transparantie en zichtbaarheid, naamsbekendheid en imago-
ontwikkeling, diversiteit, duurzaamheid en eerlijke handel en bewustwording over de 
islamitische wereld en de coronapandemie. In hoofdstuk 3 worden deze visiepunten verder 
toegelicht. 

Het bestuur heeft als doelgroep de moslimstudenten van de RU en HAN. Dit betekent echter 
niet dat mensen die buiten deze doelgroep vallen niet welkom zijn. Het bestuur streeft er ten 
allen tijden naar de islamitische normen en waarden te respecteren. Dit is van belang om te 
voldoen aan ons statutaire doel: bijdragen aan de islamitische ontwikkeling van onze leden en 
geïnteresseerden. 

1.1 KERNDOEL  
Het kerndoel van MSV Nijmegen luidt: 

‘Leden sluiten hun studententijd af als zelfverzekerde academici die zich islamitisch hebben 
ontwikkeld en maatschappelijk betrokken zijn vanuit de islam.’ 

1.2 ALGEMENE DOELEN 
Algemene doelen van MSV Nijmegen luiden als volgt: 

⎯ Het met elkaar in contact brengen van moslimstudenten;  

⎯ Het bevorderen van de moslimidentiteit in gemeenschapsverband; 

⎯ Het bevorderen van de maatschappelijke betrokkenheid vanuit de islam; 

⎯ Het stimuleren van academische en islamitische vorming; 

⎯ Het bevorderen van contacten tussen de leden van de verenging en moslimstudenten 
aan universiteiten en hogescholen in en buiten Nederland. 



 

6 

 

2. ACTIVITEITEN  

De activiteiten kunnen onder vier categorieën worden onderverdeeld: sociaal, educatief, 
maatschappelijk en excursies. Met behulp van subsidies en indien van toepassing de 
overgebleven financiële middelen van het bestuursjaar 2019-2020 willen we de kosten van 
onze activiteiten voor leden verlagen om de activiteiten laagdrempelig te houden. Per 
categorie wordt in deze paragraaf kort besproken wat wel en niet voortgezet zal worden. 

2.1 SOCIAAL 
MSV Nijmegen heeft in de afgelopen jaren verschillende sociale activiteiten   georganiseerd. 
Inmiddels zijn deze activiteiten een feit geworden voor de vereniging. Dit zijn onder andere: 
Meet MSV, de thema-activiteiten, de boekenclub, de game avonden en de jaarlijkse barbecue 
in de Studentenkerk. Deze activiteiten wil het bestuur voortzetten. Immers stimuleren deze 
activiteiten – afhankelijk van het thema – sociale contacten, binding en islamitische groei.  Het 
bestuur wil sociale binding versterken door duidelijk naar de buitenwereld te communiceren 
dat een activiteit alleen bezoeken niet vreemd is. De insteek van deze activiteiten is namelijk 
het leren kennen van nieuwe mensen. 

Naast de bovenstaande sociale activiteiten zullen de ‘lunch hours’ voorlopig niet plaatsvinden. 
Dit is het inloopuur op het kantoor van MSV Nijmegen tijdens de lunch. Door de corona 
maatregelen mogen er maximaal twee mensen op het MSV-kantoor zijn en mag het MSV-
kantoor uitsluitend gebruikt worden voor bestuurstaken. Indien deze maatregelen versoepeld 
worden, zal het bestuur een beslissing maken over het oppakken van de ‘lunch hours’. Het 
bestuur zal de leden hiervoor raadplegen. 

Tijdens de coronapandemie moet het bestuur activiteiten vaak op een andere manier 
inrichten. Dit is beschreven in 3.1. 

2.2 EDUCATIEF 
Onder de categorie ‘educatief’ maakt MSV Nijmegen onderscheid tussen islamitische en 
academische activiteiten. 

Er zijn verscheidene islamitische activiteiten binnen de vereniging. Inmiddels zijn de cursussen 
Arabisch en Tajweed echte MSV-activiteiten geworden. Deze activiteiten wil het bestuur 
daarom, afhankelijk van het animo, voortzetten. We willen dit animo peilen d.m.v. een 
enquête die via de mail verstuurd zal worden naar de leden. Het bestuur wil tevens blijven 
investeren in islamitische lezingen/cursussen. 

Het bestuur van MSV Nijmegen hecht veel waarde aan de professionele ontwikkeling van haar 
leden en geïnteresseerden. Om deze reden wil het bestuur een workshopreeks organiseren 
waarin de ontwikkeling richting de arbeidsmarkt centraal staat. Hierbij zal het gaan om 
workshops zoals: ‘Het sollicitatiegesprek’, ‘Het opstellen van een goed CV’ en ‘Het leren 
kennen van je talenten en leerpunten’. We denken als vereniging bij deze activiteiten een 
groter en divers publiek aan te kunnen trekken, omdat deze activiteiten niet islamitisch 
gerelateerd zijn. 

Tijdens de coronapandemie moet het bestuur activiteiten vaak op een andere manier 
inrichten. Dit is beschreven in 3.1.  
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2.3 MAATSCHAPPELIJK 
MSV Nijmegen heeft verschillende maatschappelijke activiteiten waarvan een aantal 
inmiddels een feit zijn geworden voor MSV: de Islam Awareness Week, Hutspot en Couscous 
en liefdadigheidsactiviteiten. Deze wil het bestuur dit studiejaar wederom organiseren. Het 
bestuur 2019-2020 heeft al deze activiteiten niet kunnen voortzetten in verband met de 
coronapandemie. Tijdens hun bestuursjaar zijn er verschillende voorbereidingen getroffen die 
het bestuur (deels) wil overnemen. 

Islam Awareness Week 
De Islam Awareness Week staat in het teken van dialogen aangaan, bruggen bouwen, begrip 
bevorderen, kennis vermeerderen en het bestrijden van misconcepties rondom moslims en 
de Islam. Deze week vol ontmoetingen, mooie gesprekken en academische en islamitische 
lezingen wordt traditiegetrouw afgesloten met een diner. 

Hutspot en couscous 
Hutspot en Couscous is een evenement dat verscheidene studies en studentenverenigingen, 
afhankelijk van het thema, samenbrengt en de dialoog tussen diverse groeperingen stimuleert 
en faciliteert. 

Liefdadigheidsactiviteiten  
Het bestuur wil zich eenmalig richten op fondsenwerving voor één goed doel waarbij 
financiële hulp noodzakelijk is om een benadeelde islamitische groep te ondersteunen. Tevens 
wil het bestuur gedurende het gehele bestuursjaar bewustwording creëren over verscheidene 
gebeurtenissen in de islamitische wereld (zie 3.7) door hierover te posten op sociale media. 

Tijdens de corona pandemie moet het bestuur activiteiten vaak op een andere manier 
inrichten. Dit is beschreven in 3.1.  

2.4 EXCURSIES 
Het bestuur wil de mogelijkheden voor eendaagse excursies in Nederland verkennen. Het doel 
hiermee is om de connectie met Nederland en binding tussen leden en geïnteresseerden van 
MSV Nijmegen te vergroten. Het bestuur kiest ervoor geen buitenlandse reis te organiseren. 
De kans dat er tijdens een dergelijke reis iets misgaat is aanzienlijk vergroot door het 
coronavirus. Het bestuur vindt dit te risicovol en vindt het verstandiger om voor een 
alternatief te kiezen. 

Tijdens de corona pandemie moet het bestuur activiteiten vaak op een andere manier 
inrichten. Dit is beschreven in 3.1.  
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3. KERNDOELEN EN VISIES 

Het nieuwe bestuur heeft verscheidene kerndoelen en visiepunten voor MSV Nijmegen. Het 
bestuur wil zich met name focussen op de ontwikkeling van en sociale binding tussen de 
Nijmeegse moslimstudenten. Deze kerndoelen worden hieronder besproken en staan in 
volgorde van prioriteit. 

3.1 CORONABELEID 
De samenleving kampt met een pandemie: het coronavirus. Dit heeft voor veel veranderingen 
gezorgd. Het bestuur wil ervoor zorgen dat voor iedere activiteit die georganiseerd wordt een 
corona-proof alternatief is. Het meest haalbare alternatief is overschakelen naar online 
activiteiten. Iedereen kan dan veilig vanuit zijn of haar huis meedoen. Het bestuur wil echter 
waar mogelijk activiteiten op locatie als uitgangspunt nemen om de sociale binding te 
waarborgen. Dit houdt in dat het bestuur eerst zal beoordelen of een activiteit op locatie voort 
te zetten is en vervolgens zal kijken naar hoe de activiteiten eventueel online ingericht kunnen 
worden (bijvoorbeeld via Zoom en met gebruik van de break-out rooms). Wanneer een 
activiteit op een bepaald moment niet online voort te zetten is, zal de activiteit op dat moment 
niet doorgaan en beoordeelt het bestuur later of de activiteit dan wel voort te zetten is.  

3.2 TRANSPARANTIE EN ZICHTBAARHEID 
Om duidelijk te maken waar MSV Nijmegen voor staat, hoe onze activiteiten eruitzien en wat 
wij kunnen betekenen voor de moslimstudenten van de HAN en RU, wil het bestuur 
transparanter zijn. Een middel hiervoor is onder andere het vergroten van onze aanwezigheid 
op onze sociale media (Instagram, Facebook en LinkedIn). Hiermee wil het bestuur meer 
inzicht geven in de activiteiten, werkwijze, diversiteit, laagdrempeligheid en het bestuur van 
MSV Nijmegen. Vooral via onze “stories” en advertenties op Instagram en Facebook kan het 
bestuur zichtbaarder worden voor de huidige leden en (mogelijke) geïnteresseerden. Het is 
belangrijk om het plezier dat wij hebben als bestuur regelmatig uit te stralen naar onze sociale 
media volgers en leden. Hiermee willen wij laten zien wat het bestuur allemaal doet, 
verwachten wij een positieve band te creëren tussen het bestuur en de leden en motiveren 
wij leden om mogelijk zelf ook een bestuursjaar te gaan doen.  

Tevens wil het bestuur dat er een duidelijker overzicht is van de activiteiten van MSV Nijmegen 
op de website en sociale mediakanalen. Dit draagt bij aan de transparantie en 
laagdrempeligheid van MSV Nijmegen. 

3.3 NAAMSBEKENDHEID EN IMAGO-ONTWIKKELING 
MSV Nijmegen is al bekend bij veel moslimstudenten. Verdere ontwikkeling van de 
naamsbekendheid en het imago van MSV Nijmegen blijft echter belangrijk. Sommige 
studenten kunnen een drempel ervaren als het gaat om het bezoeken van de activiteiten van 
MSV Nijmegen. Zo kunnen studenten het idee hebben dat ze enkel welkom zijn als ze 
praktiserend moslim zijn. Het bestuur streeft ernaar een studentenvereniging te zijn waarbij 
moslimstudenten en geïnteresseerden in allerlei kleuren en geuren en op verscheidene 
niveaus qua geloofsbelijdenis zich welkom voelen. Voor het bestuur is het belangrijk dat MSV 
Nijmegen – vooral voor alle moslimstudenten en geïnteresseerden uit Nijmegen - vindbaar is 
en dat er geen drempel wordt ervaren om naar haar activiteiten te komen. Het bestuur wil dit 
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doen door meer in marketing te investeren en daarmee haar transparantie en zichtbaarheid 
te verhogen, zie hiervoor 3.2.  

Naar verwachting stimuleert de naamsbekendheid en imago-ontwikkeling het aantal leden, 
bezoekersaantal en het aantal gegadigden voor een bestuursjaar bij MSV Nijmegen.  

Het bestuur wil de MSV-kamer ook een opfrisbeurt geven. De huidige bank en bureaustoelen 
zijn onvoldoende representatief en tevens niet comfortabel. Om deze reden wil het bestuur 
graag nieuwe een nieuwe bank en bureaustoelen halen. In het kader van de financiële 
middelen en de belasting voor het milieu, streven we ernaar om het meubilair tweedehands 
aan te schaffen.  

3.4 DIVERSITEIT 
MSV Nijmegen heeft diversiteit hoog in het vaandel staan. Het bestuur vindt het belangrijk 
dat MSV Nijmegen een vereniging is waarbij iedereen die zich wil aansluiten, kan aansluiten. 
Daarom streeft het bestuur ernaar om een ledenbestand te behouden van studenten van 
allerlei culturele achtergronden, studierichtingen en faculteiten. De uitvoering hiervan hangt 
samen met onze doelen als benoemd in paragraaf 3.1 en 3.2.  

Tevens vindt het bestuur het belangrijk om rekening te houden met studenten met een 
beperking. Om deze reden wil het bestuur hier op aanvraag rekening mee houden. Het 
bestuur wil dit benoemen in de communicatie van activiteiten. 

3.5 DUURZAAMHEID EN EERLIJKE HANDEL 
Duurzaamheid is een belangrijk thema, waar wij als moslims ook rekening mee dienen te 
houden. Het bestuur hecht hier ook belangen aan met oog op een betere toekomst, 
betrokkenheid met hedendaagse en maatschappelijke milieuproblematiek en het versterken 
van de moslimidentiteit op het gebied van duurzaamheid. 

Het bestuur realiseert zich dat duurzaamheid een breed begrip is en op verschillende 
manieren toegepast kan worden. Daarom definieert MSV Nijmegen duurzaamheid als het 
volgende: “Met behoud van de islamitische normen en waarden, organiseren en handelen op 
een manier dat niet uitputtend of vervuilend is voor het milieu”. Dit betekent dat MSV 
Nijmegen er als vereniging naar streeft te zoeken naar de meest duurzame manier van 
organiseren en handelen die ook binnen de identiteit van de moslim en MSV past. Zo wordt 
duurzaamheid niet een label, maar een merkbaar eigenschap van MSV. 

Een tweede aansluitende opgave dat het bestuur dit jaar aankaart is het rekening houden met 
eerlijke handel (Fairtrade). Het is belangrijk om naast klimaat-bewust te handelen, ook mens-
bewust te zijn. Het gaat hier om dat MSV Nijmegen tijdens activiteiten producten verschaft 
die de “eerlijke waarden van producten en arbeid van arbeiders in acht nemen”.  

Het bestuur wil zo veel mogelijk producten aanbieden van een duurzame origine en 
vegetarische en veganistische opties tijdens evenementen vergroten. Het bestuur ziet het 
opdoen van kennis en het vergroten van bewustzijn rondom duurzaamheid als belangrijk. 
Daarom zullen er ook educatieve evenementen rondom dit thema worden georganiseerd. Zo 
dragen wij als moslimstudenten actief een steentje bij aan verduurzaming en eerlijke handel.  
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Tijdens de corona pandemie moet het bestuur activiteiten vaak op een andere manier 
inrichten. Dit is beschreven in 3.1.  

3.6 BEWUSTWORDING OVER DE ISLAMITISCHE WERELD 
Er gebeurt veel in de wereld met betrekking tot de Islam en islamitische vraagstukken en dit 
leeft niet altijd onder de studenten. Het bestuur wil de Nijmeegse moslimstudenten bewust 
maken van belangrijke gebeurtenissen en personen in de islamitische wereld door hierover 
op de sociale media te posten. Hieronder vallen islamitische academici die veel hebben bereikt 
(zoals Avicenna), positieve en vervelende gebeurtenissen in de islamitische wereld. Het doel 
hiervan is om moslimstudenten enerzijds te motiveren om te excelleren als mens en student 
en anderzijds inzicht te geven in de gebeurtenissen in de islamitische wereld. 
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4. INTERN BELEID   

Intern beleid ziet vooral over de vier verschillende commissies. Dit zijn de 
onderwijscommissie, activiteitencommissie, marketingcommissie en de IAW-commissie. 

4.1 DE COMMISSIES 
Het bestuur wil haar commissies onder de leden en geïnteresseerden promoten en 
aantrekkelijker maken om de commissies duurzaam te houden. Verder is het van belang te 
evalueren hoe de huidige commissies werken en veranderingen aanbrengen waar nodig. 
Hierover zal overleg plaatsvinden met de aangestelde commissie hoofden.  

Aan het begin van het bestuursjaar willen we een startbijeenkomst organiseren met alle 
commissieleden en het bestuur. Tijdens deze bijeenkomst is het doel om de binding tussen 
het bestuur en de commissies te versterken, de visie van het bestuur te bespreken en input 
te krijgen hoe we dit zouden kunnen aanpakken. Het bestuur wil ook de binding met haar 
commissieleden sterker maken door te werken aan goede communicatie.  

Het bestuur beschikt niet over een Commissaris Intern. Daarom zullen de commissies verdeeld 
worden over de bestuursleden, zodat elke commissie een vast bestuurslid heeft waar deze 
commissie mee samenwerkt en communiceert.  

Activiteitencommissie 
De verantwoordelijkheid van de activiteitencommissie omvat het volledig organiseren van 
sociale (doorlopende) en enkele vooraf aangegeven activiteiten. De activiteitencommissie 
organiseert indien mogelijk ook de eendaagse excursie. 

Onderwijscommissie 
De onderwijscommissie heeft als belangrijkste verantwoordelijkheid de logistiek met 
betrekking tot de Arabisch lessen en Tajweed lessen te organiseren. Bovendien zal de 
onderwijscommissie net als voorgaande jaren verantwoordelijk zijn voor de invulling van 
verschillende lezingen. Tevens organiseert de onderwijscommissie de workshop reeks waarbij 
de ontwikkeling richting de arbeidsmarkt centraal staat. 

Marketingcommissie 
De Marketingcommissie is verantwoordelijk voor de promotie van activiteiten en het 
aantrekken van nieuwe leden. Dit zal met name gebeuren door het beheren van de sociale 
mediakanalen. Ook het delen van belangrijke nieuwsberichten en artikelen met betrekking tot 
de islam hoort hierbij. Hiernaast ontwerpt deze commissie de promotie posters die voor 
activiteiten en evenementen gebruikt worden op de sociale mediakanalen. 

Islam Awareness Week-commissie 
De Islam Awareness Week-commissie draagt de verantwoordelijkheid van de organisatie van 
de jaarlijkse Islam Awareness Week. 

Kascommissie 
De penningmeester hoort te worden gecontroleerd door de Kascontrolecommissie. Deze 
controle dient minimaal tweemaal per jaar plaats te vinden. De Kascontrolecommissie bestaat 
uit minstens twee leden. 
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4.2 RAAD VAN ADVIES 
Het Raad van Advies, een adviesorgaan bestaande uit oud-bestuursleden, is er ter 
ondersteuning van het bestuur. Zij voorzien het zittende bestuur van advies en ondersteuning 
bij zaken waar zij mogelijk tegenaan loopt. Door de ervaring die zij zelf als bestuursleden in 
het verleden hebben opgedaan beschikken zij over de kennis om dit op een adequate manier 
uit te voeren. 

De Raad van Advies bestaat uit twee leden: 

• Sana Koulij 
• Jasmin Sharif 

4.2 REFLECTIE 
Ieder kwartaal wil het bestuur intern reflecteren over de voortgang van het bestuursjaar. Dit 
zal het bestuur doen aan de hand van de doelen als opgenomen in het beleidsplan, feedback 
vanuit het bestuur en vanuit de commissies. Op basis hiervan zal worden beoordeeld wat goed 
gaat en wat voor verbetering vatbaar is. Indien nodig zullen hierop volgend acties worden 
ondernomen. 

4.3 WEBSITE 
Het verder afbouwen van de website en overzichtelijk maken voor de bezoekers is een intern 
doel. Het gaat hierbij onder andere om het plaatsen van een agenda op de website waardoor 
bezoekers in één oogopslag kunnen zien welke activiteiten we organiseren en wat ze daarvan 
kunnen verwachten. 
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5. EXTERN BELEID 

Het bestuur wil net als haar voorgangers haar banden en contacten onderhouden met andere 
studentenverenigingen en externe partijen. Daarnaast wil het bestuur streven naar het leggen 
van nieuwe contacten tussen MSV Nijmegen en interessante partijen. Dit is van groot belang 
voor de vereniging aangezien dit leidt tot meer naamsbekendheid, mogelijkheden tot 
samenwerkingen, nieuwe ervaringen en verdere ontwikkeling van MSV Nijmegen. 

5.1 SAMENWERKINGSVERBANDEN 
Het bestuur ziet samenwerken als een groot goed en wil samenwerkingen aangaan die 
bijdragen aan de missie, visie en de doelen van MSV Nijmegen. In het belang van toekomstige 
samenwerkingen is het belangrijk dat MSV Nijmegen contact onderhoudt met verscheidene 
verenigingen en externe partijen. Hierbij kun je denken aan studentenverenigingen, 
studieverenigingen, verscheidene koepelverenigingen, studentenvakbonden en bepaalde 
stichtingen. 

Door het jaar heen wil het bestuur contact zoeken met deze verenigingen en externe partijen 
waar zij interesse in heeft door hun bestuursleden te benaderen en te leren kennen. 
Daarnaast is het zeer belangrijk dat andere verenigingen en externe partijen laagdrempelig 
contact kunnen opnemen met MSV Nijmegen. 

Ten aanzien van externe samenwerkings-, media- of promotieverzoeken zal per casus 
beoordeeld worden of deze verzoeken passen binnen MSV Nijmegen. 

5.2 OVEREENKOMST 
De Koepel der Christelijke Studentenverenigingen in Nijmegen (CSN) vertegenwoordigt de 
belangen van de christelijke studentenverenigingen in de Universitaire Studentenraad (USR) 
van de Radboud Universiteit. Middels een gesloten overeenkomst tussen MSV Nijmegen en 
de politieke commissaris van CSN vertegenwoordigen zij indirect ook de belangen van MSV 
Nijmegen in de USR. Het bestuur neemt zich voor om de band tussen MSV Nijmegen en CSN 
sterk te houden. 

5.3 CAMPUS 
Het onderhouden van contact met de RU en HAN is van essentieel belang. MSV Nijmegen is 
gevestigd op de campus en verbonden aan beide instellingen. Zo ontvangt MSV Nijmegen 
subsidie van Student Life en kan het via het facilitair bedrijf lokalen reserveren van de 
instellingen. Daarnaast heeft MSV Nijmegen leden van beide instellingen. De huidige 
contactstructuur met beide onderwijsinstellingen wordt behouden en waar nodig uitgebreid. 

De Studentenkerk is tevens een belangrijke samenwerkingspartner van MSV Nijmegen. Al 
jaren geniet MSV Nijmegen van de verschillende voorzieningen van de Studentenkerk. Zo 
biedt de Studentenkerk gebeds- en wassingsruimten aan moslimstudenten. Bovendien staan 
de deuren van de Studentenkerk vaak open voor de verschillende activiteiten georganiseerd 
door MSV Nijmegen. Het bestuur zal deze mooie band met de Studentenkerk koesteren en 
goed onderhouden. 
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6. NAWOORD 

In dit beleidsplan heeft u kennis gemaakt met de kerntaken en activiteiten van het zestiende 
bestuur van MSV Nijmegen, voor het studiejaar 2020-2021. 

Het bestuur hoopt dat iedereen zich vrij voelt ideeën aan te dragen, constructieve feedback 
te geven en zich welkom voelt mee te doen aan de activiteiten of te participeren in een 
commissie. Tevens streeft het bestuur naar ontwikkeling, goede samenwerkingen, nieuwe 
vriendschappen en een leuk en leerzaam bestuursjaar. 

 

Verder wil het bestuur Allah, de Verhevene, vragen de vereniging van nut te laten zijn en 
afsluiten met het volgende deel van een koranvers: 

 

“En dankzij Zijn gunst werden jullie broeders (van elkaar).” 

– Soerah Aali ‘Imraan: 103 


