
Arnhem, 14 oktober 2013 

 

Beste vergadering, beste bestuur, 

 

geruime tijd geleden is, door de algemene ledenvergadering (ALV), besloten om over te 

stappen op het zogenaamde halfjaarlijks besturen. Sinds dit besluit op 16 januari 2012 

genomen is kun je het ‘dossier halfjaarlijks besturen’ gerust typeren als een 

‘hoofdpijndossier’. Als lid van twee onderzoeks- commissies betrokken bij dit proces en als lid 

van de Raad van Advies heb ik hier voldoende persoonlijke ervaring mee. Het dieptepunt in 

het gehele dossier leek voor mij toch wel het besluit om onderzoek te doen naar 

gevoelsargumenten tijdens de ALV van 5 maart j.l. Met grote verbazing heb ik echter de 

notulen van 24 september gelezen. 

 

Laat ik voorop stellen dat ik niet ontevreden ben over het uiteindelijke onderzoek naar de 

gevoelsargumenten zoals dat uitgevoerd is en gepresenteerd tijdens deze ALV. Al blijf ik van 

mening dat het totaal ongepast en onprofessioneel is dat een dergelijk subjectief onderzoek 

überhaupt besproken wordt bij SPiN. Een gevoelsargument is per definitie subjectief, wat 

betekent dat er voor vrijwel ieder gevoelsargument ook een tegengesteld gevoelsargument 

in te brengen is en dat er geen garantie is dat de gevoelsargumenten enige werkelijke 

waarde hebben. Daarnaast is een gevoelsargument niet gebaseerd op het belang van de 

vereniging, maar op de individuele verwachtingen en angsten van een enkel persoon. Helaas 

winnen reactionisme en angstpolitiek het hier van professionaliteit en logica. 

 

De trend die sinds de ALV van maart duidelijk zichtbaar is, is niet nieuw. Ironisch genoeg was 

het idee van halfjaarlijks besturen ook een product van een reactionistische angstpolitiek. De 

ALV is hier destijds echter adequaat op ingesprongen en heeft een objectief onderzoek geeist 

om te voorkomen dat de vereniging gestuurd zou gaan worden door de waan van de dag. We 

zijn immers allemaal slechts tijdelijk leden van een vereniging die nog vele jaren moet 

bestaan. Besluiten die wij als leden nemen over de toekomst van de vereniging hebben dus 

per definitie maar weinig betrekking op onszelf. Het is de taak van de ALV om bij zulke 

besluiten niet te kijken naar persoonlijke verwachtingen en angsten, maar naar het algemene 

belang voor de vereniging in de vele jaren die komen gaan. In januari 2012 hebben de 

toenmalige leden hun eigen emoties opzij gezet en een besluit genomen in het belang van de 

gehele vereniging. 

Helaas heeft de ALV deze lijn inmiddels losgelaten. De waan van de dag en de persoonlijke 

emoties zijn belangrijker geworden dan het belang van de vereniging. Het gevolg is de 

omgekeerde wereld ten opzichte van 2011 en 2012. Een vereniging van wetenschappers in 

opleiding doet onderzoek naar emoties en wandelgang-geluiden om daarmee vervolgens 



besluiten te nemen niet voor zichzelf, maar voor toekomstige generaties leden. Alsof je het al 

dan niet samenvoegen van Nederlandse gemeentes baseert op de gevoelens en angsten van 

de bewoners die binnen drie jaar sowieso verhuizen in plaats van op sociale en economische 

voor- en nadelen. 

 

Dat het onderzoek naar persoonlijke overtuigingen en wandelgang-geluiden nodig was zie ik 

als een grote miskleun. Maar daar had het bij kunnen blijven. De gevoelsargumenten uit het 

onderzoek zijn namelijk niet nieuw. En deze zouden eigenlijk ook geen invloed mogen 

hebben op het verdere proces; het besluit voor de halfjaarlijkse wissel is al genomen. Maar 

nu komen wij aan bij het werkelijke probleem en dit is samen te vatten in de reactie van een 

enkel lid uit de vergadering: het betreffende lid zat daar niet om een constructieve discussie 

te voeren over het halfjaarlijks besturen, maar om het geheel terug te draaien. 

Dit is uiterst vreemd en mijn mond viel werkelijk open van verbazing toen ik dit las. De 

arrogantie die hier verwoord wordt is schokkend. Het besluit dat volgens dit ene lid 

teruggedraaid moet worden is genomen door een volwaardige ALV met op zijn minst 

dezelfde kennis als dit lid heeft; ook de gevoelsargumenten uit het huidige onderzoek waren 

destijds al bekend en daarbij ook de overige argumenten die nu niet ter sprake zijn gekomen 

en waarvan het slechts gissen is of dit ene lid hier kennis van heeft. Wat dit ene lid in feite 

zegt is dat hij of zij de mening van deze eerdere ALV minder waard vindt dan de eigen 

persoonlijke voorkeuren; dat hij of zij beter weet wat belangrijk is voor de vereniging dan 

deze eerdere ALV. 

 

De ALV heeft ervoor gekozen om mee te gaan in deze ongebreidelde arrogantie. Het eerdere 

besluit – gebaseerd op objectief onderzoek en genomen in het algemeen belang van de 

vereniging met het oog op toekomstige generaties – is zonder pardon teruggedraaid. De 

motivatie om het geheel terug te draaien is op zijn best schimmig te noemen. Er is geen 

nieuwe informatie beschikbaar gekomen om het eerdere besluit in twijfel te trekken en de 

onderzoekscommissie heeft geconcludeerd dat de laatste zorgenpuntjes voor de toekomst 

niet uitmaken, omdat de toekomstige besturen hier dan aan gewend zijn of er een oplossing 

voor zullen vinden. Desondanks heeft de vergadering ervoor gekozen om het besluit van de 

eerdere ALV te herzien, zonder aanwijsbare redenen en bovendien met minder informatie 

dan deze eerdere ALV ter beschikking had – het oorspronkelijke onderzoek naar de voors en 

tegens is immers niet meegenomen in het huidige besluit, slechts de gevoelsargumenten. Dit 

maakt de arrogantie ten opzichte van de eerdere ALV in mijn ogen des te kwalijker.  

Rest mij de conclusie dat het terugdraaien gebaseerd is op persoonlijke motieven van 

individuen die weinig of niets van doen zullen hebben met het halfjaarlijks besturen en niet 

in het belang van de vereniging. Bovendien is nu het precedent geschapen dat de besluiten 

van de ALV zonder pardon opzij gelegd mogen worden ten faveure van persoonlijke 



belangen. 

 

Dit alles maakt dat ik vol verbazing en ongeloof de notulen van de vergadering van 24 

september gelezen heb. En ik ben van mening dat de stemming en de daaruitvolgende 

conclusie compleet ongerechtvaardigd zijn. 

Ik zou graag zien dat SPiN wegdraaid van reactionisme en angstpolitiek. Het besluit uit de 

ALV van 24 september 2012 is, mijns inziens, onterecht en moet teruggedraaid worden – op 

zijn minst moet een dergelijk besluit genomen worden op basis van alle beschikbare 

informatie, zoals in eerste instantie ook gedaan is. Tenslotte zie ik graag dat ofwel het 

oorspronkelijke voorstel over het halfjaarlijks besturen ofwel het plan over de praktische 

invulling hiervan opnieuw op de agenda komen, waarbij dit laatste mijn voorkeur heeft 

aangezien ik geen reden zie om de eerdere ALV in twijfel te trekken. 

 

Met vriendelijke groet, 
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Voormalig bestuurslid 

Voormalig lid Raad van Advies
 


