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Aanwezig: Lieke van Lieshout, Koen Hendriks, Sofie van Breemen, Myrna Rossing, Marjolein Brink, 1 
Marloes de Jonge, Rick Huijs, Fenna Dekkers, Ilse Baijens, Bas Romeijn, Rinske Knoest, Chris van 2 
Heijster, Jeroen Weerwag, Marjam Bahari, Nienke Eeltink, Kathi Künnen, Danny Bouwman, Iris Kleine 3 
Schaars, Johannes Fiebig, Kevin van Gool, Lotte Kobossen, Niels Kukken, Nathalie Bruijsten, Roy Arts, 4 
Sascha Verstegen, Floor Nieuwenhuizen, Nina Janssen, Mesian Tilmatine, Casper Joosten, Anne 5 
Remijn, Simone ten Kate, Lodewijk Buffart, Tess Bombeeck, Renske van der Steen 6 
Totaal: 34 7 
 8 
Machtigingen:  9 
- Rob van Broekhoven machtigt Danny Bouwman 10 
 11 
1 Opening 12 
Technisch voorzitter, Nienke Eeltink, opent de vergadering om 19.11u 13 
Onze notulist Madelief Lenders is verhinderd, daarom zullen Sofie van Breemen en Lieke van 14 
Lieshout uit het Ve bestuur der SPiN afwisselend notuleren.  15 
 16 
2 Notulen vorige vergadering 17 
Er zijn geen tekstuele en inhoudelijke opmerkingen. 18 
 19 
3 Belangrijke mededelingen/ ingekomen post 20 
Geen belangrijke mededelingen/ingekomen post. Er heeft 1 activiteit plaatsgevonden sinds de vorige 21 
ALV. 22 

 Het Eerstejaarsweekend (55 mensen aanwezig)  23 
 24 
4 Vaststellen agenda 25 
Er zijn geen wijzigingen in de agenda.  26 
 27 
5 Beleid Kandidaatsbestuur 28 
 29 
1 Voorwoord 30 
Geen vragen. 31 
 32 
2 Communicatie t/m 2.1 33 
Geen vragen. 34 
 35 
2.2 Communicatie met commissies 36 
De ALV geeft aan dat de website vernieuwd is, maar het mailprogramma is nog steeds verouderd en 37 
komt uit 2010, het lijkt de ALV een goed idee om de mail te updaten. Het kandidaatsbestuur geeft 38 
aan dat zij hier niet naar heeft gekeken maar dat dit meegenomen kan worden. Het huidige bestuur 39 
vraagt de ALV wanneer is besproken dat het mailprogramma geüpdate zou worden, de ALV geeft aan 40 
dat ze niet meer weet wanneer dit besproken is. Het kandidaatsbestuur zegt dat hiernaar gekeken 41 
gaat worden. 42 
 43 
De ALV vraagt hoe het kandidaatsbestuur de formulieren wil inzetten, die ze wil gaan gebruiken voor 44 
promotie aanvragen en acquisitie aanvragen. De ALV zegt dat er oude formulieren uit voorgaande 45 
jaren bestaan. Het kandidaatsbestuur wil een standaard formulier maken zodat de commissarissen 46 
communicatie van de commissies dit kunnen invullen en inleveren bij de promotie- en 47 
acquisitiecommissie. De ALV geeft aan dat deze formulieren in het verleden bestonden. De ALV geeft 48 
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als tip dat goed moet worden nagedacht welke informatie precies belangrijk is voor zo’n 49 
aanvraagformulier, omdat in het verleden aanvragen vaak te laat gedaan werden omdat gewacht 50 
werd totdat de aanvraag compleet was. 51 
 52 
De ALV vraagt over de promotie en acquisitiecommissie hoe eventuele wijzigingen in de 53 
activiteitenplanning worden gecommuniceerd naar de promo- en acquisitiecommissie. Het 54 
kandidaatsbestuur geeft aan dat het meer om een globale planning zal gaan, zodat de commissies 55 
rekening kunnen houden met drukke periodes. Vanuit de ALV komt de tip dat er in het overzicht ook 56 
deadlines voor drukkerijen kunnen worden bijgesloten. Het kandidaatsbestuur neemt dit advies mee. 57 
 58 
2.3 Promotie t/m 2.3.1 Ludieke promotie 59 
Geen vragen. 60 
 61 
2.3.2 Collegepraatjes 62 
De ALV ziet dat er staat dat er wel of niet een presentatie gegeven zal worden, en vraagt vervolgens 63 
wat de eigen keuze daarin van het kandidaatsbestuur is. Het kandidaatsbestuur antwoordt dat wat 64 
betreft de presentatie het een beetje afhangt van de tijd en de grootte van de activiteit. Het 65 
kandidaatsbestuur wil sowieso altijd een powerpoint presentatie met postermateriaal of foto’s doen, 66 
eventueel zullen dit ook filmpjes betreffen. 67 
 68 
De ALV vraagt hoe het kandidaatsbestuur de collegepraatjes voor derdejaars verzorgen? In het 69 
verleden bleek dit lastig vanwege domeinen. Het kandidaatsbestuur geeft aan dat de derdejaars een 70 
moeilijke doelgroep zijn. Het kandidaatsbestuur denkt dat het niet mogelijk is om bij elk 71 
collegepraatje alle derdejaars toe te spreken, maar het kandidaatsbestuur zal zich daarom steeds 72 
focussen op in ieder geval twee van de drie domeinen. 73 
 74 
De ALV vraagt of het kandidaatsbestuur dan ook meer gaan concentreren op het maken van filmpjes 75 
ter promotie van activiteiten en of het kandidaatsbestuur ook al gezocht heeft naar mensen in de 76 
promotiecommissie die deze filmpjes kunnen maken. Het kandidaatsbestuur antwoord dat er in 77 
ieder geval een lid van de promotiecommissie is die dit kan doen en de anderen zullen daarvoor 78 
ingewerkt worden. 79 
 80 
De ALV vraagt of het de intentie dan is dat er meer filmpjes gemaakt zullen worden? Het 81 
kandidaatsbestuur antwoord dat daar nog niet over nagedacht is. Dit gaan ze doen. 82 
 83 
2.3.3 Facebook 84 
De ALV vraagt  waarom het kandidaatsbestuur de keuze heeft gemaakt om het facebookbeleid uit te 85 
stellen tot het secretarieel jaarverslag. Het kandidaatsbestuur antwoord dat ze nog geen concreet 86 
plan opgesteld hebben en ze willen hier eerst goed voor gaan zitten om strategieën te bedenken. 87 
Daar willen ze even de tijd voor nemen. De ALV geeft aan dat het kandidaatsbestuur niet hoeft te 88 
wachten tot het secretarieel jaarverslag met een dergelijk plan, maar dat ze dit ook eerder mogen 89 
uitvoeren. 90 
 91 
De ALV geeft aan dat er vorig jaar zo veel uitnodigingen namens SPiN kwamen en dat het teveel was. 92 
Met name was er een overload op Facebook, waarom nu dan toch promotie via Facebook? Het 93 
kandidaatsbestuur antwoord dat de overload deels kwam doordat vorig jaar het lustrum werd 94 
gevierd, dit is komend jaar niet dus dat zal wegvallen. Het probleem met overload zal meegenomen 95 
worden in het plan. De ALV vraagt hierop waar  het kandidaatsbestuur de grens dan trekken. Welke 96 
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activiteiten zullen jullie wel via Facebook promoten en welke niet? De ALV geeft als advies om een 97 
overzicht te maken van welke activiteiten wel en niet voor Facebook promotie in aanmerking komen. 98 
De ALV geeft nog wat tips over de functionaliteiten van Facebook. 99 
 100 
De ALV geeft aan dat  er staat dat 75% van de leden het best bereikt wordt via Facebook, de ALV 101 
vraagt hoe de rest zal worden bereikt. Het kandidaatsbestuur geeft aan dat uit de algemene 102 
ledenenquête gebleken is dat leden het liefst op de hoogte gehouden worden dmv Facebook, 103 
Blackboard, collegepraatjes en een nieuwsbrief per e-mail. In de enquête konden meerdere opties 104 
aangekruist worden. 105 
 106 
De ALV merkt op dat de Facebook-evenementen van de SPiN-feesten vrij laat op gang kwamen. Dit 107 
wordt meegenomen. 108 
 109 
 Anne Remijn komt binnen 110 

 111 
2.3.4 Merchandise 112 
De ALV geeft aan dat in eerdere jaren ook is gekeken naar meer merchandise en vraagt zich af of het 113 
kandidaatsbestuur naar deze ervaringen heeft gekeken. De ervaring was vooral dat het langzaam op 114 
start kwam en als het dan op start kwam, er geen vraag meer naar was. Het kandidaatsbestuur heeft 115 
hiernaar gekeken. Met name de SPiN-truien bevallen erg goed bij leden, en niet alleen actieve leden. 116 
Bij andere verenigingen is rondgevraagd en daar zijn goede ervaringen met bijv. verkoop van tassen. 117 
Het kandidaatsbestuur wil hier snel mee beginnen. Enkele ideeën zijn paraplu’s, tassen en USB-sticks. 118 
 119 
De ALV vraagt of het kandidaatsbestuur de beslissingen over de merchandise artikelen nog overlegt 120 
op de ALV.  Als de ALV dat wil, dan zal het kandidaatsbestuur dat doen. Het lijkt de ALV handig als dit 121 
meegenomen wordt in de begrotings-ALV. Het kandidaatsbestuur belooft dit te doen.  122 
 123 
De ALV geeft aan dat dit in het tweede jaar geprobeerd is met een SPiN-joggingbroek. Dit was niet 124 
echt een groot succes en de ALV hoopt dat die fout niet nog een keer gemaakt zal worden. De ALV 125 
adviseert om na langere tijd pas te evalueren en niet pas na 1 of 2 maanden. Het kandidaatsbestuur 126 
geeft aan dat er een pilot gedraaid zal worden. 127 
 128 
Algemene vragen over Hoofdstuk 2 129 
Het is de ALV nu niet helemaal duidelijk wanneer het plan wat betreft het Facebookbeleid 130 
gepresenteerd zal worden. Het kandidaatsbestuur geeft aan dat ze de volgende ALV niet zullen 131 
halen, maar zodra het plan af is, zal het besproken worden. 132 
 133 
Hoofdstuk 3 t/m 3.1.1 themadagen 134 
De ALV vraagt uit nieuwsgierigheid hoe het nieuwe boekensysteem bevalt. Het kandidaatsbestuur 135 
geeft aan dat het nieuwe systeem zeker tijdwinst heeft opgeleverd. Het enige wat het bestuur nu 136 
nog doet is klachten in ontvangst nemen en doorspelen. Het kandidaatsbestuur ontvangt eens per 137 
twee weken een overzicht van de bestellingen, waarmee ook de ledenadministratie geüpdate wordt. 138 
In de periode juli-augustus zijn er veel vragen binnengekomen. De boekenleverancier zei dat dit 139 
normaal is. Vanwege de overgang is dit begrijpelijk. Veel vragen gaan over het bestelproces en track-140 
and-trace codes. Binnenkort is er een evaluatie gepland met de boekenleverancier. De ALV vraagt of 141 
er dan ook wordt gekeken of de verkoop gelijk is aan vorig jaar. Het kandidaatsbestuur antwoordt 142 
met ‘ja’. De ALV vraagt of we ieder jaar zo veel klachten kunnen verwachten, omdat er ieder jaar 143 
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weer mensen zullen zijn die het systeem niet kennen. Het kandidaatsbestuur verwacht dat dit aantal 144 
zal afnemen, omdat er volgend jaar maar 1 jaargang zal zijn die het systeem niet kent. 145 
 146 
De ALV vraagt wat de online wiki voor samenvattingen precies in houdt. Het kandidaatsbestuur 147 
antwoordt dat er een nieuwe pagina op de nieuwe SPiN-site is, waarop samenvattingen kunnen 148 
worden geüpload en waar leden elkaars samenvatting kunnen feedbacken en aanpassen. De ALV 149 
vraagt of er ook een administrator is die eventueel misbruik kan tegengaan. Het kandidaatsbestuur 150 
zegt dat deze er niet is. De ALV vraagt waarom dit er niet is en waarom het niet gecontroleerd wordt. 151 
Het kandidaatsbestuur zegt dat ze wel controleren om vieze dingen eruit te halen, maar dat ze niet 152 
controleren op juistheid van de samenvattingen. De ALV vraagt wat het kandidaatsbestuur doet als 153 
er oude tentamenvragen in de samenvattingen komen te staan en hierdoor worden verspreid. Het 154 
kandidaatsbestuur geeft aan dat ze dan de vragen zullen verwijderen. Dit hoort ook bij de 155 
administratorfunctie. De ALV geeft aan dat in het verleden dit soort dingen niet gebeurd zijn met 156 
samenvattingen, de verwachting is niet dat dit vaak zal gebeuren. De ALV vraagt of er iets van een 157 
toelichting of disclaimer bij de wiki-samenvattingenpagina is. Het kandidaatsbestuur geeft aan dat er 158 
een disclaimer op staat. De ALV zegt dat er nog wel even bijgezet moet worden hoe je een nieuwe 159 
samenvatting kunt uploaden. 160 
 161 
3.1.2 Zichtbaarheid bij tentamens 162 
Geen vragen.  163 
 164 
3.1.3. Maandagenda en flyer bij boekenpakketten 165 
De ALV vraagt of het kandidaatsbestuur heeft nagedacht over welke activiteiten op die flyers komen. 166 
Het kandidaatsbestuur antwoord dat het niet de bedoeling is dat het een droge, opsommende 167 
agenda wordt, maar meer een globaal overzicht van wat SPiN te bieden heeft. 168 
 169 
De ALV vraagt hoe zo’n flyer eruit gaat zien, geprint in de bordjes die in het DE-café staan of gaan 170 
jullie ook echt flyeren? Het kandidaatsbestuur geeft aan dat het de bedoeling is dat de maandagenda 171 
in de bordjes in het Spinozagebouw komen en dat ze ook de flyers willen gaan verspreiden, wel 172 
alleen in het Spinozagebouw, omdat het daarbuiten niet mag.  De ALV vraagt waarom het niet buiten 173 
het Spinozagebouw mag. Het kandidaatsbestuur antwoordt dat sommige borden en plekken buiten 174 
Spinoza gereserveerd zijn voor andere verenigingen en instanties, dus zullen ze de focus leggen op 175 
het Spinozagebouw. Ze zullen voornamelijk posters ophangen op de borden in het Spinozagebouw, 176 
en af en toe fiets-flyeren.  177 
 178 
 Simone ten Kate komt binnen 179 

 180 
3.2 Foto’s bij activiteiten  181 
De ALV vraagt wie het kandidaatsbestuur wil gaan inzetten voor het maken van de foto’s. Het 182 
kandidaatsbestuur geeft aan dat ze dit zelf gaat doen. Het is niet de bedoeling dat de commissie of 183 
andere leden de camera meenemen. Het bestuur zal ervoor verantwoordelijk zijn dat de foto’s op 184 
tijd op de site komen. 185 
 186 
De ALV geeft aan dat SPiN een aantal camera’s heeft, zij vraagt zich af waar die gebleven zijn en 187 
waarom we een nieuwe nodig hebben. Het kandidaatsbestuur zegt dat er enkele oude camera’s zijn, 188 
die voldoen niet meer aan hun eisen. Zij willen een camera die goed in het donker kan fotograferen 189 
en die niet kapot is en een goede accu heeft. De ALV vult aan dat enkele camera’s kapot zijn en dat er 190 
één zwaar verouderd is.  191 
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De ALV vraagt of SPiN een grote investering in een nieuwe camera wil gaan doen, die door veel 192 
mensen gehanteerd zal worden met de kans dat deze volgend jaar weer kapot is. Het 193 
kandidaatsbestuur antwoord met dat de camera die het kandidaatsbestuur wil aanschaffen niet een 194 
superhippe of dure is, maar wel een stuk beter dan de camera’s die SPiN nu heeft. Er is een 195 
middenweg gekomen.  196 
 197 
De ALV vraagt of de oude camera’s boekhoudkundig nog waarde hebben en wat ermee gaat 198 
gebeuren. Het kandidaatsbestuur geeft aan dat ze geen waarde meer hebben. 199 
 200 
Algemene vragen over Hoofdstuk 3 201 
De ALV geeft een tip: aangezien er gepromoot zal worden over de hele campus is het misschien een 202 
idee om activiteiten die voor externen interessant zijn extra groot te maken of iets dergelijks. Het 203 
kandidaatsbestuur zegt dat dit wordt meegenomen. 204 
 205 
4 t/m 4.1 aansluiting onderwijsprogramma 206 
De ALV vraagt of het kandidaatsbestuur zich vooral wil richten op 1e, 2e of 3e jaars. Het 207 
kandidaatsbestuur antwoordt dat zij zich zal richten op alle jaarlagen. De nadruk zal vooral liggen op 208 
promotie bij specifieke cursussen. Als een activiteit aansluit op een vak, dan zal er daar gepromoot 209 
worden. De ALV geeft aan dat niet alle jaarlagen tegelijkertijd bepaalde domeinspecifieke vakken 210 
hebben. De ALV geeft de tip om van tevoren de activiteitenplanning op die onderwijsplanning aan te 211 
sluiten. Het kandidaatsbestuur geeft aan dat ze juist andersom haar promotie daarop wil richten.  212 
 213 
De ALV vraagt hoe activiteiten precies zullen worden opgenomen in het onderwijsprogramma. Hoe 214 
gaat dit eruit zien? Het kandidaatsbestuur geeft aan dat activiteiten zoals bedrijvendag en Experience 215 
Your Future op dit moment aangesloten zijn op de Mentoraat-vakken en ze wil gaan kijken of dit met 216 
meer activiteiten mogelijk is. De ALV vult aan dat dit bij andere verenigingen, zoals Babylon, ook 217 
gedaan wordt. 218 
 219 
De ALV vraagt hoe het kandidaatsbestuur de studiegerelateerde activiteiten beter gaat promoten. 220 
Het kandidaatsbestuur geeft aan dat ze gerichter promoten tijdens collegepraatjes, docenten 221 
aansporen om tijdens cursussen aansluitende activiteiten van SPiN te benoemen en promoten. 222 
 223 
De ALV vraagt om iets meer details over de mastergids. Dit wordt besproken bij puntje Mastergids. 224 
 225 
De ALV vraagt of het kandidaatsbestuur bepaalde commissies uitgekozen heeft die voor deze 226 
aansluiting op het onderwijsprogramma verantwoordelijk zijn en hoe zij ze hierbij begeleiden? Deze 227 
vraag is inmiddels beantwoord. 228 
 229 
De ALV vraagt hoe je dit oplost als commissies later pas bedenken wat voor activiteit ze gaan 230 
organiseren en de cursussen die daarvoor in aanmerking komen al voorbij zijn? Het 231 
kandidaatsbestuur wil commissies zoveel mogelijk stimuleren om de activiteiten die ze bedenken aan 232 
te laten sluiten bij activiteiten. Een aansluitende vraag van de ALV: het kandidaatsbestuur gaat niet 233 
zozeer de planning aanpassen, maar meer gerichter promoten? Het kandidaatsbestuur geeft aan dat 234 
ze zowel de planning aanpassen en gerichter gaan promoten.  235 
 236 
4.2 Contact met docenten en onderwijsinstituut 237 
De ALV zegt dat het heel goed is dat het kandidaatsbestuur meer contact met docenten gaat zoeken, 238 
maar dit is nog niet genoeg. Suggestie: is een docent wel geïnteresseerd in het ontvangen van 239 
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updates? Dit moet het kandidaatsbestuur even navragen. Als je een docent enthousiast wilt krijgen 240 
voor iets, moet je die van tevoren bij de activiteit betrekken, niet als de activiteit al gepland is. 241 
Docenten hebben vaak een groot netwerk en kunnen veel tips geven en worden vaak enthousiast als 242 
ze wel betrokken kunnen zijn maar niets zelf hoeven te regelen. Het kandidaatsbestuur had al het 243 
idee om docenten ook bij de organisatie te betrekken. 244 
 245 
De ALV vraagt hoe de docenten daar zelf tegenover staan. Dat heeft het kandidaatsbestuur nog niet 246 
bekeken, dit gaan we snel doen. 247 
 248 
De ALV vraagt hoe het kandidaatsbestuur de docenten precies meer erbij wil betrekken. Hoe gaan ze 249 
dat aanpakken? Het kandidaatsbestuur antwoord dat dit zal gebeuren via informatiemails en 250 
overzichten.  251 
 252 
De ALV zou het mooi vinden als de nadruk van dit stuk minder zou liggen op het informeren en meer 253 
op het participeren en betrekken van docenten.  Er valt meer te behalen dan nu in het stuk staat, en 254 
de ALV denkt ook wel dat het kandidaatsbestuur dit wil doen maar het staat niet in het stuk. De ALV 255 
zou het graag in het stuk zien staan. 256 
 257 
Iemand uit de ALV weet uit ervaring met lezingen van vorige jaren dat leden het juist fijn vinden om 258 
een lezing te krijgen van andere sprekers dan hun gewoonlijke docenten. De ALV vult aan dat 259 
docenten wel een groot netwerk hebben om die sprekers te bereiken. 260 
 261 
4.3 Mastergids 262 
De ALV vraagt wat er mis is met de huidige mastergids en hoe de nieuwe eruit gaat zien. Het 263 
kandidaatsbestuur geeft aan dat de gids enkele jaren geleden opgesteld is en erin staan alle 264 
psychologiegerelateerde masters uit Nederland, met instroomeisen en deadlines. Dit is verouderd en 265 
zal worden herzien. Veel masters zijn in de loop der tijd veranderd en toelatingseisen zijn veranderd. 266 
Dit willen we veranderen en aanpassen. Met behulp van landelijk overlegorgaan SSPN, waar alle 267 
studieverenigingen psychologie in Nederland zijn vertegenwoordigd, zal deze master gerealiseerd 268 
worden. Dit wordt een groot samenwerkingsproject. Het is al besproken in het SSPN en hiermee is 269 
ingestemd, het SSPN is hier enthousiast over. De ALV geeft aan dat het opstellen van de mastergids 270 
destijds erg veel tijd kostte. De ervaring is dat niet iedereen op tijd zijn/haar stukken voor zo’n 271 
project inlevert. Is het de moeite waard om er zoveel moeite en tijd in te steken? Het 272 
kandidaatsbestuur neemt dit mee.  273 
 274 
De ALV vraagt wie dit gaat aanpassen en wanneer het af zal zijn. Het kandidaatsbestuur geeft aan dat 275 
deze in het tweede semester af zal zijn.  276 
 277 
4.4 Samenwerkingen met masterverenigingen 278 
De ALV vraagt wie deze activiteiten gaat organiseren. Zijn hier speciale commissie voor? Het 279 
kandidaatsbestuur laat weten dat er geen speciale commissie voor is, dit zullen alle commissies 280 
mogen doen. 281 
 282 
 Om 20.15 wordt er een korte pauze ingelast. 283 
 Lodewijk Buffart, Tess Bombeeck, Renske van der Steen komt binnen 284 
 Floor en Nina verlaten de vergadering 285 
 De vergadering wordt hervat om 20.33 286 

 287 
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Hoofdstuk 5 Extern beleid tot 5.1 288 
Geen vragen.  289 
 290 
5.1 t/m 5.1.1 Sponsoring 291 
De ALV vraagt wat er gebeurt met het geld? Dat is veel geld! Het kandidaatsbestuur legt uit dat het 292 
sponsorgeld binnen komt op onze rekening en dat er geen specifiek doel voor is, maar het is meer 293 
een algemene pot met geld.  294 
 295 
5.1.2 Sponsoring bij specifieke activiteiten 296 
Geen vragen. 297 
 298 
5.2 t/m 5.2.1 Parters, nieuwe en huidige partners uit het werkveld 299 
Geen vragen.  300 
 301 
5.2.2 Samenwerking met andere studieverenigingen 302 
De ALV vraagt of het kandidaatsbestuur al nagedacht heeft over met welke verenigingen precies zal 303 
worden samengewerkt? Het kandidaatsbestuur antwoord dat ze sowieso met de drie 304 
masterverenigingen willen samenwerken. Ook hebben we al een aanbod van BeeVee gehad.  305 
 306 
De ALV geeft aan dat in het verleden samenwerking met andere verenigingen ook is geprobeerd, 307 
maar dit is niet zo goed gelukt, weten jullie ook waarom? (Vage vraag, wordt niet echt op 308 
geantwoord).  309 
 310 
De ALV vraagt of het kandidaatsbestuur er ook over gedacht heeft om niet-studiegerelateerde 311 
activiteiten te organiseren in samenwerking met andere verenigingen? Het kandidaatsbestuur geeft 312 
aan dat ze daar wel over na hebben gedacht. Ze denken onder andere aan een feest.  313 
 314 
5.3 Alumni 315 
De ALV vraagt of het misschien verstandig is om een alumni facebookgroep op te richten. De ALV vult 316 
aan dat LinkedIn misschien een beter idee is. Het huidig bestuur vult aan dat er al een LinkedIn voor 317 
SPiN bestaat voor alumni. Het kandidaatsbestuur is voornemend om de LinkedIn groep beter te 318 
promoten. De ALV vult aan dat het illegaal is om namens SPiN een persoon ‘alumni’ aan te maken en 319 
dat Facebook dit kan verwijderen en je dan alles kwijt bent. 320 
 321 
Algemeen over Hoofdstuk 5 322 
De ALV geeft aan dat er staat dat volgend jaar september de nieuwe acquisitiecommissie al opgestart 323 
wordt. Hoe gaat het kandidaatsbestuur leden daarvoor zoeken en hoe zal de vakantie, een 324 
zogenoemd zwart gat, omzeild worden? Het kandidaatsbestuur wil al voor de zomervakantie leden 325 
zoeken voor de acquisitiecommissie, maar wil de commissie pas in september opstarten zodat er 326 
meteen begonnen kan worden. Dit alles in samenwerking met het volgende kandidaatsbestuur. 327 
 328 
Hoofdstuk 6 Commissies 6.1 functieverdeling 329 
Geen vragen.  330 
 331 
6.2 t/m 6.2.1 Wijzigingen in commissies 332 
De ALV vraagt of de activiteitencommissie zo mag blijven heten. Het kandidaatsbestuur is het er niet 333 
mee eens omdat alle commissies activiteiten organiseren, daardoor is de naam socio-culturele 334 
commissie beter dekkend. 335 
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 336 
De ALV geeft aan dat het niet zo is dat de spreker een TED-talk gaat geven, maar meer dat een 337 
spreker verschillende TED-talks zal laten zien. In dusverre is de commissienaam misschien 338 
verwarrend. Het kandidaatsbestuur antwoord dat ze dat zo willen doen omdat de TED-talks zo’n 339 
nieuw onderdeel zijn bij SPiN vindt het kandidaatsbestuur vindt het belangrijk dit in de naam te 340 
vermelden. 341 
 342 
De ALV vraagt of de promotiecommissie veranderd kan worden in mediacommissie en dat de  343 
actiecommissie dan promotiecommissie wordt. Het kandidaatsbestuur vindt het verwarrend om een 344 
andere commissie dezelfde naam te geven die in het afgelopen jaar voor een andere commissie 345 
gebruikt is. De ALV vraagt of het dan in ieder geval mogelijk is om van promotiecommissie toch 346 
mediacommissie te maken? Het kandidaatsbestuur geeft aan dat het verwarrend is om een naam 347 
van de ene aan de andere commissie te geven. De ALV geeft aan dat er nu meerdere, verwarrend 348 
argumenten zijn. Zowel de promotiecommissie als de activiteitencommissie hebben al jaren dezelfde 349 
naam, dus dat is geen argument. 350 
 351 
De ALV wil meegeven om zo min mogelijk te veranderen omdat er ieder jaar iets wordt veranderd en 352 
jullie stellen hier dat het niet duidelijk is wat welke commissies precies organiseren. De ALV vraagt 353 
zich af hoe belangrijk dit is en raadt aan om zo min mogelijk te veranderen. Inhoudelijk leveren die 354 
veranderingen weinig op. Reactie van de ALV: deze voorstellen zijn wel heel erg verhelderend, dit zijn 355 
namen die de komende jaren kunnen blijven. Het kandidaatsbestuur geeft aan dat ze niet veel 356 
commissienamen veranderen, het zijn kleinere veranderingen. Het lijkt de ALV niet fijn om in de 357 
komende jaren elk jaar commissienamen te veranderen, dat is niet wenselijk. De ALV reageert hierop 358 
dat een reglement wat betreft het veranderen van commissienamen ook niet wenselijk is, om de 359 
bestuursvrijheid van nieuwe besturen te behouden. De ALV vult aan dat als de inhoud van 360 
commissies verandert, het logisch is dat de naam van de commissie ook verandert. De ALV stelt voor 361 
om deze discussie verder te voeren bij het bespreken van eventuele amendementen. 362 
 363 
De ALV wil graag nog een duidelijke, korte uitleg over deze veranderingen. Het kandidaatsbestuur 364 
vertelt dat uit eigen ervaring en uit de wandelgangen bekend is dat het verwarrend is welke 365 
commissies welke activiteiten organiseren. Deze veranderingen zijn niet om maar te veranderen, 366 
maar echt voor de functionaliteit van de vereniging. 367 
 368 
6.2.2 Commissies 369 
Geen vragen.  370 
 371 
Algemene vragen over hoofdstuk 6 372 
De ALV geeft aan dat in het stuk van onderwijs staat dat 70% van leden de studiegerelateerde 373 
activiteiten de belangrijkste activiteiten vinden. In het stuk domineren vooral de niet-374 
studiegerelateerde activiteiten, en ook willen jullie niet meer studiegerelateerde activiteiten 375 
organiseren. Waarom? Het kandidaatsbestuur vindt niet dat de nadruk op niet-studiegerelateerde 376 
activiteiten ligt. Vaak zijn studiegerelateerde activiteiten veel grootser opgezet, zoals een congres, 377 
bedrijvendag of Experience Your Future. Hierdoor zijn deze activiteiten niet goed te vergelijken met 378 
niet-studiegerelateerde activiteiten. Daarnaast blijkt uit de enquête dat leden ook veel prijs stellen 379 
op de SPiN-feesten en sociale activiteiten. 380 
 381 
De ALV vraagt of het kandidaatsbestuur iets met masterverenigingen wil organiseren, en of ze al 382 
hebben nagedacht om de mastervoorlichting door een commissie samen met mastervereniging te 383 
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organiseren. Het kandidaatsbestuur geeft aan dat de training en mastercommissie niet per se ook de 384 
andere activiteiten in samenwerking met mastervereniging organiseert. De ALV vraagt of dit dan niet 385 
verwarrend is, qua naam. Het kandidaatsbestuur zegt dat dit zo is.  386 
 387 
De ALV vraagt of er dit jaar geen nieuwe uitwisseling plaatsvindt. Het kandidaatsbestuur legt uit dat 388 
er een nieuwe uitwisseling én de teruguitwisseling van Padova zal worden georganiseerd. 389 
 390 
Hoofdstuk 7 t/m 7.1 391 
Geen vragen. 392 
 393 
7.2 394 
Geen vragen. 395 
 396 
7.3. 397 
Geen vragen.   398 
 399 
Nawoord: 400 
Geen vragen.  401 
 402 
Hele beleidsplan tegelijk: 403 
De ALV wil meegeven dat er hier en daar nog wat spelfouten in het beleidsplan staan. Dit moet 404 
aangepast worden. Het kandidaatsbestuur neemt dit mee.  405 
 406 
De ALV stelt over de zichtbaarheid bij tentamens of het kandidaatsbestuur bij alle jaargangen één 407 
keer per jaar langs gaat en vraagt of dat niet weinig is. Waarom niet meer dan drie keer in totaal? Het 408 
kandidaatsbestuur heeft hier goed over nagedacht en wil dit ook op drie keer houden. Dat wil niet 409 
zeggen dat ze niet vaker tentamenacties willen houden, maar ze willen in ieder geval drie acties 410 
doen. Ook willen ze de tentamens groter opzetten, niet alleen maar snoep uitdelen maar echt 411 
aanpakken. 412 
 413 
De ALV vraagt of het kandidaatsbestuur nog iets gaat doen met de bestuurlijke update? Dat mist in 414 
het beleidsplan. Het kandidaatsbestuur geeft aan dat de bestuurlijke update behouden blijft. De ALV 415 
vraagt of dit op dezelfde manier en maandelijks zal gebeuren? Het kandidaatsbestuur zegt dat dat zo 416 
zal gebeuren.  417 
 418 
De ALV mist een intern beleid: hoe wordt het kamerbeleid, buddy-systeem, welke functies van SPiN 419 
vindt het kandidaatsbestuur belangrijk en waar wilt het de nadruk op leggen? Dat mist in het 420 
beleidsplan. Ook vraagt de ALV wat van het beleid vooral het kindje van het kandidaatsbestuur 421 
wordt.  422 
Na kort bestuurlijk overleg wordt de vergadering hervat met een antwoord op deze uitvoerige vraag. 423 
Het komt erop neer dat het kandidaatsbestuur het kamerbeleid van vorig jaar wil voortzetten, leden 424 
koffie en thee aanbieden, tijdens kamerdiensten in trui, bestuurstrui of bestuursshirt op de kamer 425 
zitten zodat het kandidaatbestuur herkenbaar is. Ze focussen zich zowel op studiegerelateerd als op 426 
niet-studiegerelateerd omdat de leden beide pijlers belangrijk vinden. Ze hebben niet echt een 427 
‘kindje’, maar zoals het voorwoord ook zegt willen we voortbouwen op de brede basis die gelegd is 428 
door de vorige besturen, en finetunen waar dat nodig is. Ze willen dus geen grote, drastische 429 
veranderingen doorvoeren. 430 
 431 
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  432 
De ALV geeft aan dat het kandidaatsbestuur een  parttime bestuur is, en vraagt wat zij van plan zijn 433 
om te halen qua studiepunten. Daarnaast vraagt de ALV of iedereen al een coach heeft en hoe het zit 434 
met het buddysysteem. Het kandidaatsbestuur geeft aan dat het buddysysteem behouden blijft. Ze 435 
maken een rondje met wie welke coach en buddy’s heeft:  436 
 437 
Marjam heeft Rick Huijs als coach. Zij wil vooral advies over specifieke situaties van haar coach. 438 
Marjam wil 30 studiepunten of meer halen. De ALV vraagt aan Marjam: je kiest Rick als coach, maar 439 
je begeleidt ook de commissie waar Rick in zit, zal dit voor problemen zorgen? Marjam denkt dat dit 440 
niet voor problemen zal zorgen.  441 
Jeroen heeft als coach zijn voorganger Marloes de Jonge. Hij wil 30 studiepunten halen. 442 
Bas heeft als coach zijn voorganger Sofie van Breemen, waar hij altijd voor advies bij terecht kan en 443 
ook voor reflectie. Hij wil 20-25 studiepunten halen. 444 
Fenna heeft als coach haar voorganger Lieke van Lieshout. Zij wil 24 studiepunten halen. 445 
Ilse heeft Rick Huijs gekozen als coach en denkt dat ze overal mee bij hem terecht kan en dat hij goed 446 
advies kan geven. Ilse wil proberen dit jaar 30 studiepunten te halen. 447 
Rinske heeft Myrna Rossing, haar voorganger, gevraagd als coach. Rinske wil 24 studiepunten halen. 448 
Chris heeft Marjolein Brink, zijn voorganger, gevraagd als coach voor met name advies. Hij hoopt 20-449 
25 studiepunten te halen. 450 
De ALV is blij om te horen dat de band tussen oud en nieuw bestuur zo goed is. Vorig jaar is soms 451 
gekozen om juist iemand daarbuiten als coach te kiezen. Is daar nu ook over nagedacht? Het 452 
kandidaatsbestuur geeft aan dat de keuze voor de coach voor iedereen persoonlijk is geweest, daar 453 
is niet over overlegd. Dat de keuze bij iedereen voor een oud-bestuurslid is geworden is puur toeval. 454 
Andere personen zijn wel overwogen. 455 
 456 
De ALV vraagt of er zaken zijn die besproken zijn die het kandidaatsbestuur sowieso al mee wilt 457 
nemen en wilt aanpassen, zodat daar geen amendementen over geschreven hoeven te worden. Het 458 
kandidaatsbestuur geeft aan dat van heel veel kleine punten is gezegd dat ze meegenomen worden, 459 
deze punten zijn genotuleerd en daarover hoeven geen amendementen opgesteld te worden. Over 460 
grote veranderingen op het beleidsplan kunnen amendementen opgesteld worden. 461 
 462 
 21.20: De vergadering wordt geschorst voor het schrijven van amendementen. 463 

 464 
Amendement 1 465 
“Training- en mastercommissie veranderen naar Training- en Infocommissie.”  466 
Ingediend en ondertekend door: Marloes de Jonge, Rick Huijs, Lieke van Lieshout, Lodewijk Buffart 467 
en Koen Hendriks 468 
 469 
Amendement 2 470 
“Intern gedeelte: Wij willen graag dat ideeën met betrekking tot het interne beleid worden 471 
opgenomen in het beleidsplan. Dit onder andere voor jullie zelf als handvat en om te evalueren.” 472 
Ingediend en ondertekend door: Anne Remijn, Kathi Künnen, Sascha Verstegen, Simone ten Kate, 473 
Kevin van Gool en Johannes Fiebig. 474 
 475 
Amendement 3  476 
“De naam van de activiteitencommissie blijft behouden.” 477 
Ingediend en ondertekend door:  Lodewijk Buffart, Lieke van Lieshout, Sascha Verstegen, Danny 478 
Bouwman, Iris Kleine Schaars. 479 
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 480 
Amendement 4 481 
“Wij stellen voor om de ‘promotiecommissie’ te veranderen naar ‘Mediacommissie’.”  482 
Ingediend en ondertekend door: Roy Arts, Danny Bouwman, Lodewijk Buffart, Iris Kleine Schaars, 483 
Johannes Fiebig, Anne Remijn. 484 
 485 
Amendement 5 486 
“Nieuwe leden voor de acquisitiecommissie (2014-2015) worden in april-mei 2014 gezocht en 487 
kunnen dan in juni 2014 al met de acquisitiecommissie 2013-2014 meelopen en ingewerkt worden.” 488 
Ingediend en ondertekend door: Marjolein Brink, Myrna Rossing, Rick Huijs, Marloes de Jonge en 489 
Lieke van Lieshout. 490 
 491 
Amendement 6 492 
“Wij stellen voor om de ‘Actiecommissie’ van naam te veranderen.” 493 
Ingediend en ondertekend door: Roy Arts, Iris Kleine Schaars, Danny Bouwman, Kevin van Gool, 494 
Johannes Fiebig. 495 
 496 
Amendement 7 497 
“Namen: Training & Master  Training, Lezing & TED-talk  Lezing, Sociocultureel  Activiteiten.” 498 
Ingediend en ondertekend door: Sascha Verstegen, Casper Joosten, Simone ten Kate, Marloes de 499 
Jonge, Danny Bouwman. 500 
 501 
Amendement 8 502 
“Wij stellen voor om de ‘Actiecommissie’ te veranderen in ‘Promotiecommissie’.” 503 
Ingediend en ondertekend door: Roy Arts, Iris Kleine Schaars, Lodewijk Buffart, Danny Bouwman, 504 
Tess Bombeeck, Renske van der Steen. 505 
 506 
 De vergadering wordt hervat om 21.55 507 

 508 
De ALV geeft aan dat er een amendement is dat gaat over drie namen van commissies en de andere 509 
amendementen gaan over één commissienaam. Er wordt voorgesteld om per commissie over de 510 
naamsverandering te stemmen. Dit gaan we doen. 511 
 512 
Het kandidaatsbestuur geeft aan om Amendement 7 deel Training & Mastercommissie niet aan te 513 
nemen, maar wil graag wel stemmen over amendement 1 over Training. Er zal over beide 514 
amendementen gestemd worden. 515 
Amendement 2 zal worden aangenomen en worden toegevoegd aan het beleid. 516 
Amendement 3 wordt niet aangenomen door het KB omdat zij deze naam niet ladingdekkend acht. 517 
Hierover zal worden gestemd. 518 
Amendement 4 over promotiecommissie naar mediacommissie wordt aangenomen 519 
Actiecommissie: Amendement 6 wordt niet aangenomen, omdat er geen suggesties voor 520 
verandering gegeven worden. Amendement 8 wordt ook niet aangenomen. Beide amendementen 521 
komen ter stemming. 522 
Amendement 5: Dit wordt niet aangenomen, het kandidaatsbestuur wil wel eerder beginnen met het 523 
zoeken van de commissieleden, maar wil de commissie niet eerder opstarten. 524 
Amendement 7, deel Lezing & TED-talkcommissie wordt Lezingcommissie, dit wordt aangenomen. 525 
 526 



   Notulen algemene ledenvergadering 01-10-2013 

 

12 
 

Er zal gestemd worden over de naam van de Training & Mastercommissie, de Socio-culturele 527 
commissie en de Actiecommissie. Ook wordt er gestemd over het eerder opstarten van de 528 
acquisitiecommissie (Amendement 5). In totaal zijn er nu 32 mensen aanwezig en is er één 529 
machtiging, dus zijn er 33 stemmen. 530 
 531 
Stemming 1 532 
Amendement 5: “Nieuwe leden voor de acquisitiecommissie (2014-2015) worden in april-mei 2014 533 
gezocht en kunnen dan in juni 2014 al met de acquisitiecommissie 2013-2014 meelopen en 534 
ingewerkt worden.” 535 
Voor: 12  536 
Tegen: 7 537 
Blanco: 0 538 
Onthouden: 14 539 
 Aangenomen 540 

 541 
Stemming 2 542 
Socio-culturele commissie: De naam wordt veranderd naar ‘activiteitencommissie’ 543 
Voor: 10 544 
Tegen: 16 545 
Blanco: 0 546 
Onthouden: 7 547 
 Niet aangenomen 548 

 549 
Stemming 3 550 
Actiecommissie: De naam wordt veranderd naar ‘promotiecommissie’ 551 
Voor: 8 552 
Tegen: 17 553 
Blanco: 0 554 
Onthouden: 8 555 
 Niet aangenomen 556 

 557 
Stemming 4 558 
Actiecommissie: Verandert sowieso van naam 559 
Voor: 12 560 
Tegen: 14 561 
Blanco:3 562 
Onthouden: 4 563 
 Niet aangenomen 564 

 565 
Stemming 5 566 
Training & Mastercommissie  trainingcommissie 567 
Voor: 10 568 
Tegen: 14 569 
Blanco: 0 570 
Onthouden: 8 571 
 Niet aangenomen 572 

 573 
Stemming 6 574 
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Training & Mastercommissie  Training & Infocommissie 575 
Voor:14 576 
Tegen: 2 577 
Blanco:0 578 
Onthouden:15 579 
 Aangenomen 580 

 581 
Stemming 7 582 
Het gehele beleidsplan met alle aangenomen amendementen erin 583 
Voor: 25 584 
Tegen: 0 585 
Blanco:0 586 
Onthouden: 8 587 
 AANGENOMEN! 588 

 589 
Bij dezen is het zesde bestuur der SPiN aangenomen en nu huidig bestuur! 590 
Lieke feliciteert het nieuwe bestuur en houdt een praatje over de inwerking en overdracht. 591 
Op symbolische wijze worden de sleutels overgedragen!  592 
 593 
6 WVtTK 594 
Er is niets verder ter tafel gekomen. 595 
 596 
7 Vaststellen datum volgende vergadering 597 
15 oktober is de volgende ALV waarin de jaarverslagen van 2012-2013 en de begroting van 2013-598 
2014 besproken zal worden. 599 
 600 
8 Rondvraag 601 
Lodewijk feliciteert het zesde bestuur namens het vierde bestuur en wenst hen veel succes. 602 
Mesian wenst het zesde bestuur veel plezier. 603 
Iris feliciteert het zesde bestuur en vraagt applaus voor het vijfde bestuur. 604 
Sascha wenst het vijfde bestuur succes in de laatste twee weken en wenst het zesde bestuur veel 605 
succes. Zij vraagt de ALV of er behoefte is aan een uitleg over hoe je een begroting leest, met het oog 606 
op de volgende ALV. Er komt geen reactie. 607 
Kathi feliciteert het zesde bestuur en wenst hen veel plezier en wenst het vijfde bestuur nog veel 608 
plezier in de laatste twee weken. Simone sluit zich daarbij aan. 609 
Casper wenst het zesde bestuur veel succes en bedankt de aanwezigen in de ALV voor de 610 
aanwezigheid en inspraak. 611 
Myrna bedankt iedereen voor hun inzet en wenst het zesde bestuur veel succes komend jaar. 612 
Marjolein wil het zesde bestuur vooral meegeven om te genieten. Koen sluit zich daarbij aan en Lieke 613 
ook. Geniet van elk moment. Marloes en Sofie sluiten zich daarbij aan. 614 
Chris bedankt iedereen voor de aanwezigheid en het enthousiasme. Rinske en Ilse sluiten zich daarbij 615 
aan. 616 
Fenna bedankt de technisch voorzitter Nienke en Sofie voor het notuleren, bedankt het vijfde 617 
bestuuren de raad van advies voor alle feedback en hulp. Bas en Jeroen sluiten zich daarbij aan en 618 
bedanken iedereen die hen gefeedbackt hebben.  619 
 620 
9 Sluiting 621 
Technisch voorzitter Nienke Eeltink sluit de vergadering om 22.29 uur.  622 


