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Aanwezigen: Lodewijk Buffart, Michelle van Kleef, Koen van Heijster, Rob van Broekhoven, Lenthe Martin, 1 
Casper Joosten, Jos Bovens, Josje de Valk, Loulou Luteijn, Nicole Jansen, Margot Tijs, Tessa Runge, Kathi 2 
Künnen, Kimberly Schelle, Erik Bouwman, Britt van Megen, Dieneke van der Linden, Sophie Raaijmakers, 3 
Merel van der Aa, Marie Vogel, Wouter Aarts, Eline Breukink, Dieuwertje van der Heijden, Estelle Tonk, 4 
Jolien van Barlingen, Maartje Verhees, Myrthe van Eerst, Tanneke Meijers, Simone ten Kate, Risnke Knoest, 5 
Danny Bouwman, Oprah Alberto, Veronique Louhenapessy, Marjolein Maathuis, Sofie van Breemen,  Loeke 6 
Salemans, Irma Cleven, Sascha Verstegen, Yvonne Rensen, Kevin de Goede, Lisa Knol, Lotte Corneth, Nele 7 
Kopka, Frank ter Huurne, Joshua Koster, Dion Alssema, Katharina Steuernagel, Anna Schmit, Loes Brentjes, 8 
Lotte Rondhuis, Ranah Baptist 9 
 10 

1. OPENING (Door technisch voorzitter Kevin de Goede)  11 
De technisch voorzitter opent de vergadering om 19:05u.  12 
 13 

2. NOTULEN VORIGE VERGADERING  14 
Casper Joosten heeft tekstuele opmerkingen bij de notulen gestuurd. Deze opmerkingen worden door het 15 
bestuur overgenomen. 16 
Verder zijn over de volgende pagina’s opmerkingen gemaakt: 17 
Pagina 3: Hierbij staat een noot van de notulist m.b.t. Koen van Heijster die plaatsneemt in de taskforce. Er 18 
wordt aangegeven dat dit niet in de notulen thuishoort daar de notulen een verslag van de vergadering 19 
horen te zijn. 20 
Pagina 6: De stand van zaken met betrekking tot de actiepunten is als volgt: 21 
Mail van het Onderwijsinstituut is verstuurd. 22 
En de taskforce is samengesteld en deze heeft reeds vergaderd.  23 
 24 

3. BELANGRIJKE MEDEDELINGEN  25 
Externe Betrekkingen – Naar aanleiding van het advies van de sollicitatiecommissie (dat door het bestuur 26 
overgenomen is), zal Michelle van Kleef voor de functie van Externe Betrekkingen voorgedragen worden, 27 
omdat Lisa Knol haar kanidatuur heeft ingetrokken. 28 
Raad van Advies - Rianne Vaandrager is gestopt met de Raad van Advies. Het bestuur bedankt haar voor de 29 
input die zij de afgelopen jaren heeft gegeven. Bij agendapunt zes worden twee potentiële leden voor de 30 
Raad van Advies aangedragen. 31 
Notulist – Lenthe Martin zal vanaf agenda punt 8 notuleren. Een verzoek aan de ALV om duidelijk te praten 32 
wanneer je iets zegt in verband met gehoorsproblemen van Lenthe Martin. 33 
Machtigingen – Xandra Quak machtigt Nicole Jansen. 34 
Ingekomen bericht van Irma over financieel jaarverslag – er zijn nog aanpassingen geweest op het 35 
jaarverslag omdat er de laatste week betalingen gedaan zijn. De correcte versie ligt op tafel. 36 
Voorstellen Michelle van Kleef – Michelle van Kleef vertelt overzich zichzelf dat ze erg veel ervaring heeft 37 
acquisitie. Ze is nog geen actief lid geweest bij SPiN, maar heeft vorig jaar erg veel plezier beleeft aan de 38 
activiteiten. Ze zit momenteel in het tweede jaar van haar studie. 39 
 40 

4. INGEKOMEN POST 41 
Boekverkoop – SPiN heeft een brief van Study Store ontvangen waarin aangegeven wordt dat we op onjuiste 42 
wijze de boeken verstrekken en dat we hiervoor een boete zouden kunnen krijgen. De juiste wijze zou zijn 43 
dat studenten aangeven welke boeken ze nodig hebben zodat wij deze kunnen bestellen bij Study Store. 44 
Helaas is deze wijze niet mogelijk bij de opleiding psychologie, omdat studenten dan minimaal vijf weken 45 
van te voren op zouden moeten geven welke boeken ze nodig hebben. Vaak is dan nog niet bekend welke 46 
vakken ze gaan volgen of welke boeken hiervoor nodig zijn. 47 
Het kandidaatsbestuur is nu aan het kijken naar de best mogelijke oplossing voor dit probleem. 48 
Eigenlijk moeten we per student verkopen en niet collectief de boeken opkopen, want dan verkoop je het 49 
niet individueel. Je kunt ervoor kiezen om studenten handtekeningen te laten zetten of verkopen via een 50 
website. Volgende ALV wordt dit punt behandelt.  51 
 52 

5. VASTSTELLEN AGENDA  53 
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Na aanleiding van het verzoek van de ALV wordt punt 6 (leden Raad van Advies) behandeld na punt 8.  54 
 55 

6. BELEID KANDIDAATSBESTUUR  56 
Er is per kopje van het beleidsplan geïnventariseerd welke vragen er waren, vervolgens heeft het 57 
kandidaatsbestuur deze vragen beantwoord. 58 
Er is vooraf opgemerkt dat er geen pagina nummers in het document staat. Kevin heeft tijdens de 59 
vergadering aangegeven over welke pagina het ging. 60 
 61 
Pagina 6 62 
Minder activiteiten 63 
De ALV maakt opmerkingen over het aantal activiteiten en het besparen van tijd. Er wordt opgemerkt dat de 64 
intensiteit van commissie begeleiding niet afhangt van het aantal te organiseren activiteiten. Daarnaast 65 
vindt de ALV 50 activiteiten te weinig. Er wordt gevraagd hoe het kandidaatsbestuur denkt over het 66 
organiseren van meer excursies en waarom het schrappen van borrels efficiëntie bevorderend is. Daarnaast 67 
wordt er gevraagd naar meetbaarheid van gestelde doelen en is er gevraagd om toelichting van de laatste 68 
zin die volgens de ALV op assumpties gestoeld is. 69 
 70 
In haar antwoord benadrukt het kandidaatsbestuur de belichting vanuit twee kanten. Zij wil aan de ene kant 71 
tijd besparen en aan de andere kant kwaliteit verbeteren. Het kandidaatsbestuur verklaart dat minder 72 
activiteiten ook minder aanwezigheid van het bestuur vereisen. Daarnaast verlicht het werkdruk bij de 73 
commissie wanneer zij minder deadlines hebben. Ook wil het kandidaatsbestuur laten weten dat ze niet 74 
alleen minder activiteiten wil organiseren, maar dat zij wil compenseren door kwalitatief betere en grotere 75 
activiteiten te organiseren.   76 
 77 
Over het aantal activiteiten zegt het bestuur dat zij hier de ALV’s en commissieborrels niet bij meegeteld 78 
hebben, wanneer zij dit wel doen, zoals ook in het secretariaal jaarverslag gedaan is, komen zij op een 79 
aantal van 75 activiteiten. Wat betreft het aantal excursies geeft het bestuur aan dat zij 4 in principe genoeg 80 
vinden. Met betrekking tot de Activiteitencommissie wordt aangegeven dat zij het afgelopen jaar veel 81 
overlap hadden met andere commissies en hierdoor beperkt waren in hun keuzemogelijkheden. De borrels 82 
vereisen volgens het kandidaatsbestuur toch op zijn minst aanwezigheid, wanneer de opkomst dan erg laag 83 
is, is dit volgens hen erg inefficiënt. De ALV denkt dat minder activiteiten zouden kunnen compenseren voor 84 
de lage opkomt bij borrels. Ofwel: minder activiteiten = hogere opkomst. Het huidig bestuur merkt op dat 85 
afgelopen jaar een goede opkomst bij de borrels vaak te wijten was aan dat er voorafgaand aan de borrel 86 
een activiteit gepland stond. Volgens de ALV zat het probleem niet in het aantal activiteiten, maar in de 87 
spreiding hiervan. De ALV geeft het kandidaatsbestuur mee hier aan te denken.  88 
 89 
Qua meetbaarheid blijven dit jaar evaluaties een belangrijk instrument. Tevens zal naast het halfjaarverslag 90 
een aantal keer per jaar geëvalueerd worden hoe het staat met de gestelde doelen. 91 
 92 
Digitale inschrijving 93 
In het kader van efficiëntie voor de penningmeester vraagt de ALV zich af of de penningmeester taken nog 94 
steeds gescheiden zullen zijn, aangezien dit oorspronkelijk zo bedacht was met Lisa Knol. Daarnaast wordt 95 
er gevraagd in hoeverre dit systeem al werkt en of inschrijving via internet niet te laagdrempelig is: komen 96 
mensen wel echt naar activiteiten? 97 
 98 
Het kandidaatsbestuur antwoord dat de penningmeester taken in het huidige kandidaatsbestuur niet 99 
gesplitst zullen worden. Lodewijk neemt alle taken op zich.  100 
De webmaster zal nadat hij de inschrijfsystemen voor studiegroepen en bijles afgerond heeft, direct 101 
beginnen aan het digitale inschrijfsysteem. Om te voorkomen dat het te laagdrempelig is wil het 102 
kandidaatsbestuur dit systeem alleen invoeren als het gekoppeld is aan digitale betaling. 103 
 104 
Afwentelen van bestuurstaken 105 



   
 

Notulen Algemene Leden Vergadering 03-10-2011 

3 
 

De ALV geeft aan dat volgens hem hier de kern van efficiëntie zit, en hij suggesteerd dat het 106 
kandidaatsbestuur hier wat meer mee gaat doen: delegeren. Hij mist in het plan hoe commissiebegeleiding 107 
gezien wordt in het kader van efficiëntie. Daarnaast vraagt de ALV waar het kandidaatsbestuur de grens zal 108 
leggen in afwentelen van bestuurstaken. 109 
 110 
Het kandidaatsbestuur geeft aan voorzichtig te zijn met deze afwenteling van taken op commissies omdat 111 
dit nog niet eerder gedaan is binnen SPiN. Het streven is wel om commissies autonomer te maken. Hier is 112 
een start mee gemaakt door te zoeken naar goede voorzitters. De ALV geeft mee dat je er voor kunt kiezen 113 
eens per week een update van de voorzitter te vragen en op die manier de commissies nog autonomer te 114 
maken. Het kandidaatsbestuur zal dit meenemen. De grens zal momenteel liggen bij het laten maken en 115 
sorteren van foto’s en het organiseren van de ALV. Mocht blijken dat er meer taken af te geven zijn, dan zal 116 
het kandidaatsbestuur hier op inspelen. 117 
  118 
Pagina 7 119 
Openingstijden 120 
De ALV vraagt hoe we het deurbeleid zullen handhaven en hoe het tot nu toe door het kandidaatsbestuur is 121 
ervaren. Daarnaast wordt gevraagd of de openingstijden niet te kort zijn en of je niet op andere manieren 122 
kan zorgen voor een goede werksfeer. Daarnaast wordt er opgemerkt dat het kandidaatsbestuur ook elders 123 
zou kunnen werken als zij zich niet kunnen concentreren op de SPiN-kamer en wordt genoemd dat de 124 
psychologenbond te gesloten was en dat het juist leuk was dat SPiN een open karakter had. 125 
 126 
Het kandidaatsbestuur legt uit dat zij actieve leden bij het opstarten van de commissies handleidingen 127 
hebben meegegeven waarin ook uitgelegd staat wat de openingstijden van de kamer zijn en waarom, we 128 
vragen de actieve leden om begrip voor het feit dat wij parttime besturen. Tot nu toe gaat dit uitstekend.  129 
Op dit moment wordt gekozen voor deze openingstijden omdat gedurende deze tijd een piek wordt gezien 130 
in actieve leden op de kamer. Tijdens deze periode kunnen actieve leden gezellig komen doen op de kamer. 131 
Buiten deze tijden staat het luik open om vragen te kunnen beantwoorden. Er worden een aantal 132 
opmerkingen geplaatst bij het luik open  – deur dicht idee door de ALV, die allen suggereren dat een open 133 
luik meer nadelen heeft. Dit heeft betrekking op onduidelijkheid i.v.m. boekverkoop, herrie van de gang en 134 
de SPiN-kamer als werkkamer. Het kandidaatsbestuur benadrukt dat de SPiNkamer voor alle leden is, maar 135 
dat er buiten de openingstijden serieus gewerkt dient te worden door bestuursleden en actieve leden. Ook 136 
merkt het kandidaatsbestuur op dat bestuursleden geen voorrang hebben op bijvoorbeeld PC gebruik en 137 
vice versa. Vanuit de ALV volgen ook wat positieve geluiden op dit nieuwe beleid. Er wordt genoemd dat het 138 
duidelijker is wanneer leden welkom zijn op de kamer en dat het open luik laagdrempeliger is voor het 139 
stellen van vragen. 140 
 141 
Boeken en samenvattingen 142 
De ALV stelt een vraag naar aanleiding van de enquete: hieruit blijkt dat studenten het liefst boeken kopen 143 
tussen 12 en 3. Daarnaast wordt er gezegd dat het duidelijker is om bijvoorbeeld van 12 tot 2 boeken te 144 
verkopen omdat alles dan binnen een tijdsveld valt. 145 
 146 
Het kandidaatsbestuur geeft aan de verkooptijden overgenomen te hebben van het huidige bestuur, en dat 147 
zij openstaan voor andere suggesties. Overleg zou plaats moeten vinden hierover. 148 
 149 
Er wordt de aanvullende opmerking gemaakt dat het voor veel leden nog onduidelijk is dat we niet meer 150 
dagelijks boeken verkopen. Het kandidaatsbestuur wil dit communiceren via blackboard en de website. Zij 151 
kiezen er voor om geen gebruik te maken van de sms-dienst omdat deze duur is. Er wordt geopperd dat 152 
voor de boekverkoop misschien een mail naar alle leden gestuurd kan worden. 153 
 154 
Verbetering van activiteiten 155 
Vanuit de ALV wordt opgemerkt dat: kwantiteit niet ten koste hoeft te gaan van kwaliteit en dat andersoms 156 
een lagere kwantiteit niet persé een verhoging in kwaliteit betekent. Wat gaat het kandidaatsbestuur doen 157 
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om deze kwaliteit te verhogen? 158 
 159 
Het kandidaatsbestuur benadrukt dat zij naast minder activiteiten ook grotere activiteiten wil neerzetten. Er 160 
zal meer tijd zijn om commissies te begeleiden en daarnaast kan per activiteit ook meer subsidie ingezet 161 
worden.  Dat wil niet zeggen dat de activiteiten persé goedkoper worden, slechts dat ze anders verdeeld en 162 
groter zullen worden. De ALV noemt dat excursies beter werken in kleine groepen, dus dat dan het 163 
argument niet meer geldt. De kwaliteit is namelijk hoger in kleinere excursies. Het kandidaatsbestuur geeft 164 
aan dat de richtlijn 4 is, maar dat eventueel de mogelijkheid bestaat om er een meer te organiseren. Het 165 
kandidaatsbestuur vindt excursies zeker belangrijk en zal de opmerkingen van de ALV meenemen. Het is ook 166 
niet de bedoeling om alleen nog maar grote activiteiten neer te zetten, kleinere activiteiten zullen ook zeker 167 
nog gestimuleerd worden. Tot slot vraagt de ALV of het aantal activiteiten een strikte regel zal zijn of dat er 168 
ruimte is voor eigen intitatief van de commissie. Het kandidaatsbestuur beaamt dat dit laatste het geval is. 169 
 170 
Pagina 8 171 
Bevordering betrokkenheid 172 
Algemene opmerking vanuit de ALV is dat sommige leden niet zitten te wachten op veel betrokkenheid, 173 
houdt hier rekening mee: het kandidaatsbestuur neemt dit mee. 174 
Verdere vragen vanuit de ALV zijn of bestuursleden tussen 12 en 2 ter beschikking zullen staan van de leden 175 
en of bestuursleden dan ook commissievergaderingen zullen plannen. Er wordt verder opgemerkt dat we bij 176 
een heidag ook het onderwijsinstituut en actieve leden kunnen betrekken (het kandidaatsbestuur neemt dit 177 
mee) en of het kandidaatsbestuur nog meer gaat doen ter bevordering van de betrokkenheid. 178 
 179 
Tussen 12 en 2 zal het kandidaatsbestuur streven er voor haar leden te zijn. Aan het begin is het erg druk 180 
geweest in de aanloop naar de ALV. Het is de bedoeling om in deze uren zo betrokken mogelijk te zijn. Het 181 
streven is gezelligheid, maar dit is niet voor 100% te garanderen. Helaas zullen commissievergaderingen op 182 
dit tijdstip wel noodzakelijk zijn omdat veel commissies bstaan uit verschillende jaarlagen waardoor de 183 
pauze vaak een goed vergader moment is. Wat betreft betrokkenheid naar actieve leden zal het bestuur ook 184 
commissie etentjes gaan plannen.  185 
 186 
De ALV merkt op dat er geen jaarplanning bij het beleidsplan zit en aangezien dit er statutair gezien wel in 187 
moet wordt dit volgende vergadering gepresenteerd. 188 
 189 
Werving van bestuursleden 190 
De ALV vraagt wat vervroeg beginnen is met zoeken naar bestuursleden. Daarnaast wordt meegegeven 191 
duidelijk te zijn over de nieuwe eisen met betrekking tot het in aanmerking komen voor bestuursmaanden. 192 
 193 
Het kandidaatsbestuur zal na het presenteren van de begroting (november / december) gaan beginnen. Zij 194 
zullen twee meeloopdagen organiseren en nu al mensen met mogelijke interesse aanspreken. 195 
 196 
Pagina 10 197 
Activiteiten 198 
De ALV merkt op dat zij het aantal activiteiten nog steeds te weinig vindt. 199 
 200 
HersenSPiNsels 201 
De ALV vraagt wat de gegeven richtlijnen zijn en wat er van de richtlijnen van het huidige bestuur 202 
meegenomen zal worden. 203 
 204 
Het kandidaatsbestuur noemt als richtlijn dezelfde als die voor de hele vereniging: een 50/50 verhouding 205 
voor sociale stukken versus onderwijs- en werkgerelateerde stukken. Daarnaast zou het kandidaatsbestuur 206 
meer actuele thema’s willen zien. Met betrekking tot de lijst van vorig jaar komt dit globaal overeen, maar 207 
de richtlijnen van vorig jaar zijn te veel gebleken. Daarnaast  is het kandidaatsbestuur redelijk tevreden over 208 
de inhoud van de HersenSPiNsels en vinden zij dat er een goude verhouding ligt. 209 
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 210 
Universiteitsorganen 211 
Vanuit de ALV wordt gevraagd wat de rol van SPiN in de OLC zal zijn en daarnaast wordt er gesuggereerd dat 212 
het SOFv en de USR misschien een betere rol kunnen spelen in informatie voorziening dan het 213 
onderwijsinstituut. Er wordt gevraagd om de intensivering van de samenwerking toe te lichten en er wordt 214 
opgemerkt dat het professioneler oogt wanneer je op de opening van het academisch jaar in pak verschijnt 215 
(het kandidaatsbestuur neemt dit mee, de pakken waren toen nog niet aanwezig). 216 
 217 
Het onderwijs instituut verzorgt faciliteiten voor SPiN, daarom zijn zij belangrijk voor SPiN. Maar andersom 218 
speelt SPiN ook een belangrijke rol omdat zij praktijk gerichte activiteiten aan kunnen bieden. Het 219 
kandidaatsbestuur wil een kritische houding hebben over hoe je als studievereniging het onderwijsinstituut 220 
aan kunt vullen.  221 
 222 
In het OLC zal SPiN de belangen behartigen van de studenten op onderwijs niveau door actief te 223 
discussiëren. Ook is het belangrijk om het gezicht van SPiN in de OLC te houden. De OLC kan waarschijnlijk 224 
niet dezelfde service aanbieden als een studievereniging en vice versa. De ALV geeft mee om goed te kijken 225 
naar het afwentelen van bestuurstaken in dit geval.  226 
 227 
Pagina 11 228 
Internationalisering 229 
Vanuit de ALV komende de volgende vragen: wanneer zal het gaan werken, hoe zit het met de Duitse 230 
studenten, waarom tijd steken in internationalisering als je die ook kunt besteden aan je leden en valt 231 
internationalisering niet meer onder de sociale functie van de vereniging? 232 
 233 
Het kandidaatsbestuur geeft aan dat de buddy’s en erasmusstudenten al aan elkaargekoppeld zijn. 234 
Daarnaast zal er bij de SPiN-commissie verder ingegaan worden op activiteiten voor Duitse studenten.  235 
Wat betreft de werklast geeft het kandidaatsbestuur aan dat deze relatief laag is en dat het daarnaast een 236 
prestigieuze taak is om dit als studievereniging te doen. Het biedt de mogelijkheid tot het opdoen van 237 
internationale contacten. Het kandidaatsbestuur vindt dat dit onder het kopje onderwijs valt omdat 238 
studenten niet alleen gekoppeld worden voor het sociale vlak, maar juist ook voor hulp op de campus. Denk 239 
hierbij aan ‘Hoe schrijf ik me in voor vakken?’ 240 
 241 
Studiebegeleiding 242 
De ALV vraagt wat studiebegeleiding precies inhoudt aangezien er vorig jaar gesproken is over 243 
studiegroepen en bijles. Het kandidaatsbestuur vertelt dat het plan van vorig jaar verder uitgewerkt wordt. 244 
Zowel de studiegroepen als de bijles zullen tot uitvoering gebracht worden. 245 
 246 
Pagina 12 247 
Boekentips 248 
Vanuit de ALV komen twee opmerkingen die het kandidaatsbestuur mee zal nemen, te weten: dit kun je 249 
afwentelen op commissieleden en daarnaast wordt aangegeven dat het leuk is, maar verder geen prioteit 250 
heeft.  251 
 252 
Werkveld 253 
De ALV vraagt hoeveel activiteiten het kandidaatsbestuur wil aanbieden op het gebied van werkveld? 254 
 255 
Het kandidaatsbestuur wijst erop dat dit antwoord vermeld staat in de eerste zin van de tweede alinea. Er 256 
zullen dertien activiteiten in het kader van werkveld georganiseerd worden, en twaalf activiteiten in het 257 
kader van onderwijs. Uiteraard zullen sommige activiteiten van beide categorieën iets weghebben. 258 
 259 
Sociale functie 260 
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Vanuit de ALV komt de opmerking of er niet meerdere Lustrumcommissies gestart kunnen worden, 261 
bijvoorbeeld ook in het kader van een lustrum gala en een grotere lezing met beroemde spreker. Daarnaast 262 
wordt opgemerkt dat de verdeling in drie functies vreemd is wanneer de sociale functie de helft van de 263 
activiteiten betreft. Ook mist de ALV iets over alumni. 264 
 265 
Het kandidaatsbestuur legt uit dat er niets over alumni staat omdat dit onder een commissie valt. Daarnaast 266 
is de driedeling gemaakt naar aanleiding van bestudering van de statuten. Hierin staat dat 50% sociaal moet 267 
zijn en 50% studiegerelateerd. De drie functies zoals in dit beleidsplan beschreven worden gebruikt als 268 
onderverdeling, 269 
 270 
  Er wordt om 20:34u een pauze ingelast tot 20:50u. 271 

Anna Schmidt, Dion Alssema, Marie Vogel en Katharina Steuernagel verlaten de ALV tijdens de pauze. 272 
 273 
Pagina 14 274 
Communicatie 275 
De ALV vraagt hoe het kandidaatsbestuur om zal gaan met de communicatie tussen bestuur en commissies. 276 
Daarnaast wordt opgemerkt dat de secretaris verantwoordelijk is voor de mail en waarom de functies van 277 
commissaris communicatie niet daarbij ondergebracht worden.  Ook wordt gevraagd waarom de naam van 278 
de promotiecommissie veranderd is in Mediacommissie. 279 
 280 
Als het goed is is er minder communicatie nodig tussen het bestuur en commissies, maar horizontale 281 
overleggen zullen nog steeds een belangrijke rol spelen. Het kandidaatsbestuur wil de overleggen 282 
stimuleren door bijvoorbeeld achteraf een borrel te organiseren. Omdat eerder de communicatie tussen 283 
commissies niet goed liep, is er gekozen om een specifiek persoon aan te wijzen die nieuwe taken op zich 284 
neemt.  De commissaris communicatie gaat met name over communicatie met de Media- en Carrière- & 285 
Acquisitiecommissie zoals door de ALV correct wordt opgemerkt. De ALV vindt eigenlijk deze extra functie 286 
inefficiënt. Volgens de ALV is dat omdat je alsnog alle CC mailtjes moet lezen, omdat daarnaast de taken al 287 
bestonden en in principe al bij iemand onderverdeeld waren en je er ook voor kan kiezen deze functie meer 288 
aandacht te geven en omdat op de hoogte blijven ook kan door slechts de notulen te lezen.  Voordelen van 289 
het CC’tje is volgens het kandidaatsbestuur dat je direct kan ingrijpen en waar nodig processen kunt 290 
versnellen. De ALV vraagt zich af of het CC’tje altijd gelezen wordt. Het kandidaatsbestuur geeft aan dat dit 291 
in het begin wel het geval zal zijn, maar dat dit wanneer commissies getrainder zijn af zal nemen gedurende 292 
het jaar. 293 
 294 
De vraag over de naamsverandering van de promotie- naar media commissie wordt later behandeld.  295 
 296 
Toewijzing en evaluatie van functies 297 
De ALV verzoekt om doelstellingen toe te voegen, dus: voor juli al commissievoorzitters  voor het jaar erop 298 
(het bestuur neemt dit mee). 299 
Tevens wordt gevraagd wat het kandidaatsbestuur denkt te doen met de afname aan aanwezigheid op 300 
horizontale overleggen.  301 
 302 
Het is inderdaad het doel om zoveel mogelijk voorzitters te hebben voor volgend jaar. De voorzitters zullen 303 
van te voren benaderd worden en dan zal met de commissie erbij bekeken worden of de commissie deze 304 
persoon ook als voorzitter zou verkiezen. Reactie ALV: het is efficiënter om de voorzitters aan het eind van 305 
het jaar al bekend te hebben. Het kandidaatsbestuur noemt het argument van eerstejaars die zo geen 306 
voorzitter kunnen worden. De ALV noemt het een uitgangspunt. De ALV voegt toe dat je als voorzitter in 307 
principe ervaren mensen wilt die weten hoe SPiN werkt. 308 
 309 
Het horizontaaloverleg wil het kandidaatsbestuur aantrekkelijk maken door er bijvoorbeeld borrels aan toe 310 
te voegen. Er is nog geen specifieke dag of tijd gekozen voor het horizontaal overleg. De ALV oppert dat er 311 
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misschien mensen uitgenodigd kunnen worden die bij een horizontaal overleg in het kader van een thema 312 
wat kunnen vertellen.  313 
 314 

Derk-Jan Schonewille komt binnen om 21:20. 315 

Pagina 15 316 
Promotiemiddelen 317 
De ALV stelt een aantal vragen met betrekking tot de sms-dienst, namelijk of deze volledig verdwijnt en of 318 
deze misschien ingezet kan worden bij boekverkoop. Daarnaast wordt geopperd om gebruik te maken van 319 
de LCD schermen in de hal.  320 
 321 
Het kandidaatsbestuur geeft aan dat de sms-dienst inderdaad verdwijnt omdat het te duur is en omdat 322 
sommige mensen niet blij waren met de smsjes. Voor de boekverkoop hoopt het kandidaatsbestuur dat de 323 
leden zelf op blackboard en de website zullen kijken. De ALV merkt op dat mensen met smsjes over de 324 
boekverkoop misschien juist wel blij zijn, zeker omdat de ervaring leert dat mensen niet goed op blackboard 325 
en de site kijken. Geopperd wordt om een centrale mail te sturen naar alle leden over het in de gaten 326 
houden van de site i.v.m. de boekenverkoop. Het kandidaatsbestuur heeft ook gedacht aan de LCD 327 
schermen in de hal van Spinoza.  328 
 329 
Pagina 16 330 
Commissiestructuur 331 
Vanuit de ALV worden de volgende vragen gesteld: hoeveel mensen mogen er in een commissie en is er een 332 
maximum aan actieve leden? Daarnaast wordt er ook gevraagd naar de functie van de SPiN-commissie, gaat 333 
die niet overlappen met de Activiteitencommissie en socialcie? Ofwel: doel van SPiN-commissie is niet 334 
helder. Daarnaast wordt gevraagd naar de Sportcommissie. 335 
 336 
Antwoord kandidaatsbestuur: de meeste commissies hebben zes leden. Soms een aantal meer. Het hangt af 337 
van hoe zwaar de commissie is hoeveel mensen er in zitten. 338 
De SPiNcommissie organiseert het eerstejaarsweekend. Deze commissie is in het leven geroepen om 339 
iedereen bekend te maken met SPiN, vergelijkbaar met een integratiecommissie. Doel: sociale activiteiten 340 
organiseren waarbij mensen elkaar leren kennen. 341 
 342 
De Sportcommissie is verdwenen omdat sporten voor SPiN leden niet de hoogste prioriteit heeft. De ALV 343 
merkt op dat er wel heel veel animo voor was. Het kandidaatsbestuur wil wel sportactiviteiten door de 344 
activiteitencommissie laten organiseren. Dit past in het beleidsplan met betrekking tot minder, maar 345 
grotere activiteiten. De ALV merkt op dat er al geschrapt wordt bij het aantal activiteiten en dat met het 346 
wegvallen van de Sportcommissie het aanbod wel heel summier wordt. 347 
 348 
De ALV vraagt nog om verduidelijking met betrekking tot de SPiN commissie. Het kandidaatsbestuur geeft 349 
de volgende antwoorden: 350 
De SPiN-commissie zal 6 activiteiten invlusief het eerstejaars weekend. Het klopt dat behalve het 351 
eerstejaarsweekend er geen nieuwe activiteiten bijkomen voor deze commissie. Het onderscheid tussen de 352 
activiteiten van de activiteitencommissie en van de SPiN-commissie zal zijn dat de SPiN-commissie 353 
activiteiten organiseert om mensen met elkaar te verenigen, en dat de activiteiten commissie activiteiten 354 
organiseerd die mensen in hun vrije tijd doen. 355 
 356 
Stephan Spijkers en Iris Kleine Schaars komen binnen om 21:31u. 357 
 358 
Pagina 17 359 
Commissies met werkveldfunctie 360 
De volgende vragen zijn door de ALV aan het kandidaatsbestuur voorgelegd: 361 
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Er is om verduidelijking gevraag met betrekking tot het doel van de Training- en Informatiecommissie, ook in 362 
het kader van de training bandplakken. Werk- of studiegerelateerde trainingen of informatie-bijeenkomsten 363 
organiseren. Vanuit de Training- en Informatiecommissie zelf komt het geluid dat hen dit nog niet helemaal 364 
duidelijk was. De ALV merkt op dat het belangrijk is een commissie van een duidelijk doel te voorzien zodat 365 
zij kwalitatief goed zullen functioneren. Ook vraagt de ALV of er nog een training komt voor 366 
acquisitiewerving en het kandidaatsbestuur bevestigd dit. 367 
 368 
Commissies met sociale functie 369 
De Galacommissie is deze keer een aparte commissie omdat de organisatie vanuit de feestcommissie niet 370 
goed werkte.  371 
 372 
Naast een vraag over de galacommissie wordt er ook toelichting gevraagd over de lustrumcommissie. Het 373 
kandidaatsbestuur geeft aan te willen kijken bij andere verenigingen met betrekking tot het lustrum, daarna 374 
kunnen mogelijk richtlijnen meegegeven worden aan de commissie of commissies. Ook wordt er 375 
gesuggereerd eerder met de lustrumcommissie(s) te laten starten. De ALV suggereert dat dit een mooi 376 
onderwerp is voor een heidag of volgende ALV. 377 
 378 
Publicatiecommissies 379 
De ALV vraagt waarom we de almanak niet spreiden over twee jaar en er echt iets van maken. Het 380 
kandidaatsbestuur kiest dit jaar voor een almanak omdat het een jaarboek is en omdat er dan meer ruimte 381 
is om dit jaar te beschrijven. Daarnaast kunnen dit jaar nog alle kinderziektes uit de almanak gehaald 382 
worden. ALV geeft aan dat het ook met betrekking tot sponsoring misschien makkelijker is om het over 383 
twee jaar te spreiden. Wat betreft sponsoring was die afgelopen jaar ook niet nodig. Daarnaast is het zo dat 384 
de almanak afgelopen jaar door een extra rekening minder subsidie kreeg. Vanuit de almanakcommissie 385 
klinkt het geluid dat het minder leuk is mee te werken aan een lustrum almanak; dan zie je het resultaat 386 
steeds pas na een aantal jaar. 387 
 388 
Ondersteunende commissies 389 
Waarom is de naam van de promotiecommissie veranderd in mediacommissie? Dit is omdat de 390 
promotiecommissie ook de facebookpage gaat ondersteunen en omdat deze commissies foto’s gaat maken 391 
en verwerken. Mediacommissie is dus een betere naam. De ALV geeft aan dat er veel verandering is in de 392 
commissie structuur indeling en ziet liever dat dit vast komt te staan voor de vereniging.  393 
 394 
Verder heeft de ALV twijfels over de tijd die het kost om foto’s te maken. Moet de mediacommissie dit wel 395 
gaan doen? Het kandidaatsbestuur antwoord dat foto’s maken zelf niet veel tijd kost, maar ze moeten ook 396 
geselecteerd worden, gedraaid, verkleind. Dit zijn kleine stappen, maar het kost wel veel tijd. De ALV noemt 397 
het een irrelevante discussie omdat het er om gaat of de commissie het wel of niet wil doen. 398 
 399 
Verenigingsorganen 400 
Voor de ALV-commissie wil het kandidaatsbestuur twee mensen in laten stemmen in de ALV, maar eigenlijk 401 
moet nog gekeken worden wat er dan gebeurd als een van de twee niet kan. De ALV suggereerd meer 402 
mensen in de ALV-commissie te zetten om meerdere mensen beschikbaar te hebben. Het 403 
kandidaatsbestuur zal nog kijken of het in het Huishoudelijk Regelement wordt opgenomen. De ALV-404 
commissie zal ook de stukken gaan printen. 405 
 406 
De rol van de Raad van Advies (RvA) ziet het kandidaatsbestuur hetzelfde als voorgaande jaren. Zij zullen de 407 
RvA om advies vragen bij grote zaken. Zij hebben onlangs kennis gemaakt met de RvA. Zij zullen een aantal 408 
keer per jaar met de RvA om de tafel gaan zitten en de RvA grote stukken altijd eerst presenteren voordat 409 
dit aan de ALV gepresenteerd wordt. 410 
 411 
Pagina 19 412 
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Contributie 413 
ALV:  Automatische incasso zou ook mogelijk kunnen zijn bij buitenlandse nummers? 414 
Het kandidaatsbestuur houdt zich momenteel bezig met onderzoeken naar een oplossing of uitwerking. 415 
 416 
Samenvattingen 417 
Over het opkopen van samenvattingen zijn meerdere vragen en opmerkingen. Er wordt opgemerkt dat SPiN 418 
onnodig risico loopt met het opkopen van samenvattingen. Daarnaast wordt gevraagd wat met quitte 419 
spelen bedoeld wordt, over welke tijdsperiode we hier spreken. Wat gebeurd er als een vak vlak na het 420 
opkopen van de samenvatting een ander boek krijgt? Waar is de prijs die we per auteur betalen op 421 
gebasseerd? 422 
 423 
Volgens het kandidaatsbestuur wordt het risico over een aantal jaren rechtgetrokken, omdat een 424 
samenvatting slechts eenmalig kosten heeft, maar wel meerdere jaren kan worden gebruikt. We hopen dit 425 
jaar quitte te spelen, mogelijk draaien we een licht verlies op samenvattingen, maar de komende jaren zal 426 
dit zeker niet het geval zijn. Daarnaast kunnen samenvattingen door het opkopen van de rechten ook 427 
aangepast worden door SPiN zelf.  Waarom heeft het kandidaatsbestuur voor deze regeling gekozen? Het 428 
kost veel tijd om overzichten te maken van verkochtte samenvattingen per auteur per maand.  429 
De ALV merkt op dat studenten dit jaar meer voor samenvattingen betalen dan komende jaren. Het 430 
kandidaatsbestuur geeft aan dat dit voor alle jaren zo geldt. Nu zijn het de eerstejaars die relatief meer voor 431 
hun samenvattingen betalen, maar volgend jaar zijn zij tweedejaars en kunnen zij profiteren van een lagere 432 
prijs. Dit geldt zo voor alle jaren.  433 
 434 
Tot nu toe is het geen probleem geweest om controleurs te vinden voor samenvattingen. De prijs per 435 
auteur is gebasseerd op het uitgangspunt dat een samenvatting maximaal 15% van het te samenvatten boek 436 
is. De auteur krijgt vervolgens €1,50 per pagina van zijn of haar samenvatting. 437 
 438 
De samenvattingen zullen nooit gratis aangeboden worden door de inktkosten en het roodpapier.  439 
 440 
Pagina 20 441 
Acquisitie 442 
De ALV geeft aan het prettig gevonden te hebben als aangegeven zou staan wat er verwacht wordt van de 443 
Carrière-  & Acquisitie commissie en waar daarnaast de focus op ligt. Het kandidaatsbestuur neemt dit mee. 444 
 445 
Koen van Heijster spreekt dank uit aan Lisa Knol voor het meeschrijven van het beleid. 446 
 447 
Na het bespreken van het beleidsplan werd door de voorzitter de procedure van amendementen indienen 448 
uitgelegd. Het worden inhoudelijke tekstvoorstellen.  449 
 450 
Voordat de ALV hier mee aan de slag gaat zijn er nog wat algemene vragen en opmerkingen vanuit de ALV:  451 
Hoeveel tijd wil het kandidaatsbestuur praktisch gezien in SPiN steken? Het kandidaatsbestuur wil ongeveer 452 
30 studiepunten gaan halen en de rest van de tijd aan SPiN gaan besteden. In de verdeling van de vakken 453 
die het bestuur wil gaan volgen zit helaas wel wat overlap. Zij denkt echter te kunnen besturen op parttime 454 
basis wanneer bijvoorbeeld de kamerdiensten goed gehandhaafd worden. Staat SPiN op één? SPiN is zeker 455 
heel belangrijk, maar het kandidaatsbestuur zal een 50/50 verdeling tussen SPiN en studie trachten te 456 
volbrengen. 457 
 458 
De ALV merkt nog op: misschien is het goed om zaken waar veel tumult over kwam zoals commissies en 459 
samenvattingen eens te bekijken in het kader van een lange termijn visie voor  SPiN. 460 
 461 
Marjolein Maathuis, Sofie van Breemen, Ranah Baptist, Lotte Rondhuis, Loes Brentjes, Jolien van Barlingenn, 462 
Frank ter Huurne, Dienke van der Linden, Joshua Koster, Simone ten Kate, Britt van Megen, Eline Breukink, 463 
Oprah Alberto, Marjam Bahari, Iris Kleine Schaars verlaten de vergadering rond 22.20 en Dana Schreur, 464 
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Tommy van Steen en Myrna Rossing komen binnen. 465 

 466 
Amendementen van het kandidaatsbestuur zelf: 467 
1. Activiteitencommissie en sportcommissie wordt gescheiden 468 
2. Oude commissie-indeling komt terug 469 
3. Er wordt meteen begonnen met lustrumcommissie(s) 470 
 471 
ALV:  Hoe zit het met het aantal activiteiten die de activiteitencommissie zal organiseren? 472 
Zowel de sport- als de activiteitencommissie zal 5 activiteiten gaan organiseren. De activiteiten commissie 473 
wordt deels opgesplitst: mensen die sowieso al voorkeur hadden voor de sportcommissie zal gevraagd 474 
worden hierin plaats te nemen. 475 
 476 
Amendementen vanuit de ALV 477 
1. Activiteitencommissie en sportcommissie terug en de SPiNcommissie wordt de 478 
eerstejaarsweekendcommissie die ook de promotie van SPiN tijdens de intro op zich neemt (is ook alles wat 479 
ze doen). 480 
2. Meer activiteiten op het gebied van lezingen, excursies en werkveld.  481 
3. Er moet meteen begonnen worden met de lustrumcommissie(s), zodat je er twee jaar de tijd voor hebt. 482 
4. Nu al beginnen met almanak voor lustrumjaar in plaats van een almanak ieder jaar.  483 
5. Altijd de deur open bij openingstijden. 484 
6. Bestuur moet nadenken over een andere manier van begeleiden van de commissies in het kader van 485 
efficiëntie. Eventueel met mensen buiten het bestuur. 486 
7. Foto’s maken en op de site plaatsen moet niet de taak zijn van de mediacommissie. 487 
8. Mediacommissie wordt veranderd naar promotiecommissie. 488 
9. De structuur van de commissie-indeling van vorig jaar wordt gehandhaafd (studie, werkveld, sociaal, 489 
reizen, statutair, verenigingsorganen). 490 
10. Samenvattingen worden niet opgekocht. 491 
 492 
Hanneke Bosma komt de vergadering binnen. 493 
 494 

De vergadering wordt hervat om 22:07u. 495 

Verduidelijking amendementen  496 
1. Deze commissie zal alleen eerstejaarsweekend organiseren en de gebeurtenissen tijdens de intro. De rest 497 
van de activiteiten vallen onder andere commissies. 498 
Kandidaatsbestuur: tijdens de introductie kan je als kandidaatsbestuur juist in contact komen met mensen. 499 
ALV: commissie kan de SpiNdag organiseren terwijl het kandidaatsbestuur alsnog aanwezig is. 500 
Amanendement wordt niet direct overgenomen. 501 
2. Amendement 2 wordt overgenomen. 502 
3. Amendement 3 wordt door het bestuur zelf aangedragen. 503 
4. Wordt niet overgenomen, het kandidaatsbestuur  wil wel beginnen aan almanak voor volgend jaar, maar 504 
het kandidaatsbestuur wil graag voor ieder jaar een almanak. 505 
5. Deur open buiten 12 en 2, dit neemt het bestuur niet over. Uitleg: zij worden een parttime bestuur en zij 506 
vinden dit een zeer belangrijk punt het beleidsplan om het parttime besturen een succes te maken.  507 
6. Neemt het bestuur over. 508 
7. Neemt het bestuur niet over. Het bestuur heeft iemand gevonden die dit wil doen en vinden dit van 509 
toegevoegde waarde. 510 
8. De mediacommissie wordt weer promotiecommissie. 511 
9.Is door het kandidaatsbestuur al genoemd. 512 
10. Alv geeft aan veel geld voor auteur geen probleem te vinden, als ze een goede samenvatting hebben 513 
geleverd.  Zij hebben ook ideeën over hoe je de prijs van een samenvatting omlaag kunt brengen, namelijk 514 
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door bijvoorbeeld de auteurskosten toch lager te maken. Qua efficientie komen zij met het idee om 515 
prijsklassen te maken zodat je samenvattingen kunt verkopen voor €2,- , €2,5 , €3,-. Zo loop je tenminste 516 
geen risico.  517 
 518 
Het kandidaatsbestuur geeft aan dat het voordeel van opkopen is dat de samenvatting dan van SPiN is en 519 
ook naar eigen voorkeur kan worden aangepast. Je bespaart tevens tijd voor de penningmeester. Het enige 520 
risico is dat je winst maakt, maar dit geld kan je gebuiken voor activiteiten voor SPiN. 521 
 522 
Bestuurlijk overleg om 23:15u. 523 
Lotte Rondhuis verlaat de vergadering. 524 
Vergadering wordt hervat om 23:31u. 525 
 526 
In het volgende deel van de notulen staan de uitslag van de stemmingen over de amendementen 527 
beschreven: 528 
Op het moment van stemmen zijn 36 leden aanwezig en is er 1 machtiging. 529 
 530 

1. SPiN-commissie veranderen in eerstejaarscommissie, neemt KB niet over.  531 
Voor: 12 532 
Tegen: 23 533 
Onthouden: 2 534 
Voorstel verworpen. 535 

 536 
2. Over twee jaar een almanak en volgend jaar niet.  537 

Voor: 8 538 
Tegen: 23 539 
Onthouden: 5 540 
Voorstel niet aangenomen 541 
 542 

3. De deur wordt buiten de openingstijden open.  543 
Voor: 12 544 
Tegen: 19 545 
Blanco: 1 546 
Onthouden: 4 547 
Het voorstel is verworpen. 548 

 549 
4. Foto’s laten maken door de mediacommissie. Wordt overgenomen door de ALV. 550 

 551 
5. Samenvattingen niet opkopen. 552 

Voor: 11 553 
Tegen: 18 554 
Blanco: 2 555 
Onthouden: 7 556 
Het voorstel is verworpen. 557 

 558 
Instemming van het beleid en daarmee het kandidaatsbestuur.  559 
Voor: 36 560 
Tegen: 0 561 
Blanco: 0 562 
Onthouden: 1 563 

 564 
7. SECRETARIEEL & FINANCIEEL JAARVERSLAG 2010-2011  565 

Secretarieel jaarverslag, dit is besproken per pagina en soms per kopje. 566 
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 567 
Pagina 4 568 
Naleving beleid: 569 
De ALV geeft aan te missen of een doel daadwerkelijk gerealiseerd is of niet. Bijvoorbeeld: 570 
Met name jegens de commissieleden zal het bestuur ook duidelijke verwachtingen stellen, om zo de 571 
professionaliteit van de commissies te kunnen waarborgen. De continuïteit van de geboden kwaliteit van de 572 
verdiensten moet worden gewaarborgd. De ALV vraagt zich af hoe dit gerealiseerd is? 573 
 574 
Het bestuur geeft in haar reactie aan dat dit jegens sommige commissies misgelopen is. Bijvoorbeeld: de 575 
richtlijnen voor het tijdschrift is niet duidelijk aan de commissie doorgespeeld.  576 
Dit is geen antwoord op de vraag van de ALV; de ALV vraagt zich niet af of het gelukt is, maar hoe.  577 
Wat betreft de commissies kan je hier zeggen dat het bestuur sommige zaken heeft overgenomen. Er is 578 
meer ingezet op professionalisering bij het bestuur dan bij de commissies zelf. De secretaris kreeg er een 579 
takenpakket bij om op die manier professionaliteit te kunnen waarborgen.   580 
 581 
De ALV wil graag een concreter antwoord en zou graag zien dat voortaan beschreven wordt waaraan je kunt 582 
zien of iets gewerkt heeft of niet. Bestuur: vanuit de evaluaties over activiteiten komt een positief beeld 583 
naar voren en de commissies hebben goed gefunctioneerd. 584 
 585 
Pagina 5 586 
De vraag vanuit de ALV is in hoeverre er terugkoppeling plaatsgevonden heeft naar commissies toe. 587 
Het bestuur zegt dat er wel globaal is teruggekoppeld, maar niet specifiek n.a.v. evaluaties. Actieve leden in 588 
de ALV geven aan niets gemerkt te hebben van deze terugkoppeling. Het IVe bestuur zal meenemen extra 589 
aandacht aan deze terugkoppeling te schenken. 590 
 591 
Ook mist de ALV terugkoppeling van de resultaten die gebleken zijn uit evaluaties die naar de leden 592 
gestuurd zijn.  593 
 594 
Het is voor het bestuur onduidelijk hoe dat in sommige commissies plaatsgevonden heeft, zij geven aan dat 595 
de feedback misschien alleen naar de voorzitter gestuurd is. Ook geeft het bestuur aan dat het soms niet 596 
nuttig was terug te koppelen, aangezien er weinig kritiek was. 597 
 598 
De ALV merkt hierbij op dat postieve feedback ook nuttig is voor een commissie. 599 
 600 
Pagina 7 601 
De ALV geeft aan dat het verslag beschrijft dat het bestuur actief zal blijven pijlen voor animo en eventuele 602 
nieuwe commissies oprichten. Er is echter niet nog een actieflidmaatschapbijeenkomst georganiseerd. De 603 
ALV geeft aan het een goed idee te vinden hier twee keer per jaar naar te kijken. De ALV  zou graag 604 
terugzien in het verslag hoe omgegaan is met animo voor actieflidmaatschap gedurende het jaar. 605 
onvolledige commissies te werven omdat zij op dat moment urgent waren. Peilen voor animo is meer 606 
gericht geweest op open plekken. Daarnaast is de almanak een eigen initatief geweest van de 607 
commissieleden en is die verwezenlijkt. 608 
 609 
Pagina 9 610 
Hoe komt het dat er in de loop van het jaar minder voorzitters naar het horizontaal overleg kwamen? 611 
Volgens het bestuur kwam dit doordat zij meer druk ervaarden van hun studie, het overleg soms samenviel 612 
met eigen vergaderingen, of minder enthousiast waren voor de commissie dan in het begin. Wel is er met 613 
voorzitters apart gesproken als zij niet naar het overleg geweest waren. 614 
De ALV merkt op dat dit duidelijk in het verslag geschreven moet worden. 615 
 616 
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De Training- en Informatiecommissie maakt de opmerking dat bij hen niet altijd de notulen gelezen waren 617 
en dat er tevens niet elke twee maanden een bestuurslid bij de vergadering zat. Mogelijk was dit bij 618 
meerdere commissies het geval? 619 
Het bestuur beantwoord dat zoals het in het verslag staat wel de algemene trent was bij de commissies. In 620 
het verslag kan opgenomen dat dit bij de ‘meesten’ zo was. Soms werden de notulen echter ook niet 621 
gelezen, de ALV geeft aan dat dit vervelend is, zeker als er vragen in de notulen gezet zijn.  622 
 623 
Hoe zit het met evaluaties van de commissies? Er zijn wel standaardformulieren uitgedeeld, maar deze zijn 624 
vaak niet gebruikt door commissies. Evaluaties waren vaak van dergelijke kwaliteit dat het bestuur hierin 625 
verder geen actie heeft ondernomen.  626 
 627 
0.08 Danny Bouwman vertrekt. 628 
 629 
Pagina 10 630 
Speerpunt 2 631 
De ALV vraagt zich naar aanleiding van dit stukje af wat de aanbeveling is voor de Carrière- & 632 
Acquisitiecommissie.  633 
Het bestuur beveelt aan deze commissie zich te laten richten op carrière activiteiten. Ook doen zij de 634 
aanbeveling de commissie net een activiteit minder te laten organiseren zodat zij ook tijd kunnen besteden 635 
aan acquisitie. Het bestuur zou graag zien dat er meer sponsoring binnengehaald wordt door deze 636 
commissie. 637 
 638 
Masterfolder 639 
Komend jaar zou bij het SSPN een masterfolder doorgevoerd gaan worden waarbij alle verenigingen er voor 640 
zorgen dat deze up-to-date blijft. Vanaf dit jaar moeten er wijzigingen bijgehouden worden. 641 
 642 
Pagina 11 643 
De ALV geeft aan het vervelend te vinden sommige informatie over commissies terug te lezen zonder dat 644 
deze gedurende het jaar terug gekoppeld is aan de commissie zelf. Het bestuur licht toe dat de opmerking 645 
over de Training- & Informatiecommissie slaat op een mastervoorlichting die niet voldoende opgepakt werd 646 
door de commissie. 647 
Daarnaast vindt de ALV ook de conclusie vreemd na enkel positieve woorden. Waaruit blijkt dat de 648 
commissie te weinig werk heeft verricht? Het bestuur geeft aan dat het met name ligt bij de eerder 649 
genoemde mastervoorlichting waarbij het bestuur de commissie eigenlijk eerder aan het werk had moeten 650 
zetten. De ALV benadrukt dat het bestuur verantwoordelijk voor de communicatiefout is.  651 
 652 
De ALV vraagt zich af waarom het bestuur samenwerking met Synergy aanraadt? 653 
Het bestuur geeft aan dat zij denken dat Synergy qua raakvlakken goed past bij psychologie. Daarnaast heeft 654 
het bestuur prettig mogen samenwerken met deze vereniging. 655 
De ALV vraagt wat dan het advies is met betrekking tot BOW en Beevee aangezien daar ook samenwerking 656 
mee heeft plaatsgevonden. Het bestuur geeft aan dat de samenwerking met beide verenigingen niet soepel 657 
liep doordat de doelen verschillend waren of doordat professionaliteit verschillend was. 658 
 659 
Pagina 12 660 
Speerpunt 3 661 
De ALV vraagt of je wel echt gewoon een doorgeefluik bent. Aangezien er vanuit de FSR en USR informatie 662 
op de website gezet wordt: kijken de leden daar wel naar? 663 
Het bestuur geeft aan dat middels statistieken van de website geconcludeerd kan worden dat mensen daar 664 
echt op klikken, maar dat dit minder is dan de interne agenda.  665 
De ALV concludeerd dat ze dus geen doorgeefluik zijn als leden er te weinig naar kijken. 666 
 667 
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De ALV vraagt hoe het zit met lezingen passend bij de domeinen. Ook geeft de ALV aan het jammer te 668 
vinden in het verslag terug te lezen als tip om docenten hiervoor te benaderen, aangezien dit vorige jaren 669 
wel gedaan was. 670 
 671 
Een verklaring hiervoor is dat de commissie in het begin niet goed liep. 672 
 673 
De ALV vraagt verder wat er uit de feedback gekomen is die het bestuur aan de HersenSPiNsels gegeven 674 
heeft. Het bestuur geeft aan dat de samenwerking met de commissie door de feedback wel verbeterd is en 675 
dat er daardoor een artikel over / met een alumni ingekomen is. 676 
De boekenbespreking en het studienieuws zijn echter niet in de HersenSPiNsels terecht gekomen. Zij 677 
hebben zich gedurende het jaar wel steeds meer inhoudelijk georiënteerd door onder andere onderscheid 678 
binnen de drie domeinen. 679 
De ALV geeft aan dat duidelijke resultaten om het verslag te zetten wenselijkzijn. 680 
 681 
Pagina 15 682 
De ALV vraagt een toelichting over dat de SPiN-dag in de introductie enthousiast ontvangen is. Het bestuur 683 
geeft aan dat dit niet met een evaluatie getest is, maar dat het gevoelsmatig een erg geslaagde dag was. DE 684 
ALV geeft aan dat een campustocht misschein niet de meest ideale activiteit is, is het mogelijk een andere 685 
invulling voor de SPiN-dag te vinden? De ALV merkt nog op dat informatie over hoe de eerstejaars de dag 686 
vonden nagevraagd zal worden middels de introductie enquête.  687 
 688 
De ALV geeft aan te struikelen over het tonen van waarderen naar commissies toe. Volgens het bestuur 689 
hebben ze wel geprobeerd hier op te letten, maar was dat doorgaans moeilijk wanneer je er niet bij stil 690 
staat. De ALV geeft ook aan dat als het gezegd werd, het weinig effect had. 691 
 692 
Pagina 16 693 
De ALV geeft aan dat zij graag zouden zien dat de resultaten van de enquete sneller bekend worden 694 
gemaakt voor het kandidaatsbestuur.  695 
 696 
Pagina 18 697 
De ALV vraagt wat bedoeld wordt met losse sponsoring, kan het bestuur dit toelichten, is er dan nog een 698 
andere vorm van sponsoring? 699 
 700 
Het bestuur geeft aan dat losse sponsoring algemene sponsoring voor SPiN betreft. Andere sponsoring is 701 
direct naar HersenSPiNsels gegaan. 702 
 703 
De ALV vraagt wat er bedoeld wordt met het plan voor het verbeteren van de samenvattingen. Het bestuur 704 
gaaft aan dat de samenvattingen beter gecontroleerd gaan worden, gestoeld op het gerichter zoeken van 705 
controleurs. Het bestuur geeft aan dat dit niet een heel groot plan is. 706 
 707 
De ALV vraagt of het stukje over contributiegeld met het IVe bestuur besproken is? Het bestuur beaamt dit. 708 
 709 
Pagina 19 710 
Tot 3.7 711 
De ALV vraag om een toelichting  met betrekking tot de samenwerking met Business Courses. Het bestuur 712 
geeft aan dat alvast een samenwerkingsovereenkomst is getekent, dat we meer trainingen bij hen afnemen 713 
en dat er gekeken zal worden naar hoe we actiever met hen kunnen samenwerken. 714 
 715 
3.7: 716 
SMS-dient: uit de resultaten blijkt dat wel of geen sms sturen niet zorgt voor een grotere opkomst. 717 
Daarnaast is het een dure dienst. 718 
 719 
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ALV: Is een huisstijl wel nodig? De posters van SPiN behoren toch al tot de beste van Nijmegen. Dana geeft 720 
aan dat een huisstijl niet alleen over posters gaat. Het IVe bestuur geeft aan dat de huisstijl in ontwikkeling is 721 
en op een van de ALV’s besproken gaat worden. 722 
 723 
De ALV merkt op dat er wel enveloppen met logo en adres gemaakt zijn. Het bestuur reageert hier op dat zij 724 
graag meer gedaan hadden dan alleen enveloppen. 725 
 726 
Pagina 20 727 
De ALV geeft aan dat er meer tips nodig zijn, alleen melden dat iets niet gelukt is zal voor het IVe bestuur 728 
niet voldoende zijn.  729 
 730 
Pagina 21 731 
Sommige activiteiten zijn volgens de ALV niet echt activiteiten. Zij zouden die graag anders vermeld zien in 732 
het verslag. Zoals bijvoorbeeld borrels van reizen.  733 
 734 
Algemene opmerkingen: 735 
Per beleidspunt mist of iets gelukt is of niet. Daarnaast wordt er door de ALV een verslag van het algemene 736 
jaar gemist. Bijvoorbeeld over inwerking en overdracht.  737 
Het bestuur geeft aan dat elk bestuur zelf mag kiezen hoe ze dit op schrijven maar dat het stellen van 738 
standaard richtlijnen misschien wel praktisch is.  739 
ALV mist ook de status futurum, aangezien deze wel in het beleid stond.  740 
Daarnaast vraagt de ALV hoe het zit met de bedrijvendag.  741 
 742 
De bedrijvendag zal plaatsvinden begin november. Michelle van Kleef zal er bij de volgende ALV misschien 743 
iets over vertellen.  744 
 745 
Er wordt vanuit de ALV gevraagd wat er met de opmerkingen gedaan zal worden. Deze zullen bijgewerkt 746 
worden en de volgende keer meegestuurd worden. 747 
 748 
Loeke Salemans vraagt bezorgd of ze wel decharge krijgen. 749 
 750 
Lisa Knol, Nicole Jansen en Tanneke Meijers vertekken om 0.46. 751 
 752 

7. FINANCIEEL JAARVERSLAG 753 
Pagina 4 754 
Het valt de ALV op dat de SocialCie meer baten heeft, maar niet meer lasten. De ALV vraagt om 755 
verduidelijking. 756 
 757 
Het bestuur geeft aan dat er niet bewust winst gemaakt is. Er is subsidie gespreid over drie grote 758 
activiteiten: te weten alumi-, BBQ en en Diesactiviteit. Alles viel goedkoper uit dus is er minder subsidie 759 
uitgegeven, dit is niet bewust zo gedaan. 760 
 761 
De ALV  heeft een opmerking met betrekking tot de totaal bedragen: 762 
Bij werkelijke lasten / baten: komt bij beiden 100 euro hoger uit.  763 
Bestuur: het resultaat zou niet overeen moeten kunnen komen met balans. Verschil balans is gelijk met 764 
verschil jaarrekening. 765 
De ALV:  moet je dat niet narekenen? 766 
Bestuur: nieuwe versie klopt met boekhouding. Nieuwe versie garandeerd dat die klopt. 767 
 768 
Pagina 6 769 
Namens Simone ten Kate zegt Yvonne Rensen: t-shirt zijn geen inventaris maar vooraad, deze post moet 770 
aangemaakt worden. 771 
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Het bestuur: klopt, maar dit is een kwestie van hoe je de post noemt. Dit kan aangepast worden, maar is 772 
eigenlijk een kwestie van ‘whats in the name’. 773 
 774 
Pagina 9 775 
De ALV vraagt waarom de subsidie voor de batavierenrace en NSSR achteraf teruggestort is bij de 776 
deelnemers terwijl de sportcommissie meer uitgegeven heeft dan begroot. 777 
Het bestuur geeft aan dat 44 euro niet zo’n groot verschil is en dat deze daarom doorgespeeld is naar de 778 
deelnemers. 779 
 780 
De ALV geeft mee dat zij moeten aangeven wanneer ze het geld wel of niet hebben teruggestort. Ook is het 781 
belangrijk hier van te voren over na te denken. Dieuwertje van der Heijden van de sportcommissie merkt op 782 
dat het ook al toegezegd was dat de deelnemers een bedrag terug zouden krijgen. 783 
 784 
Pagina 10 785 
Er wordt gevraagd naar een verklaring voor het meer subsidie uitgeven dan begroot bij de boeken. 786 
Dit komt volgens het bestuur omdat de omzet van de boeken lager is dan van te voren bedacht. Er is 787 
gerekend met de omzet van het jaar daarvoor, maar dit is dus lager uitgevallen. Het bestuur vraagt of de 788 
debiteur aangepast moet worden. 789 
 De ALV geeft aan dit liever mee te nemen naar een volgende ALV over hoe dit mogelijk is. 790 
 791 
Pagina 12 792 
De ALV vraagt naar de sponsoren voor de HersenSPiNsels. Het bestuur geeft aan dat de Dizzy in één editie 793 
gestaan heeft en dat Cheers wel betaald heeft, maar nooit een advertentie aangeleverd heeft. 794 
 795 
Algemene vragen: 796 
De ALV vindt het een helder, duidelijk financieel jaarverslag en complimenteerd hiermee het bestuur. 797 
Tevens geeft hij het nieuwe bestuur mee hier haar verslag op te baseren komend jaar. 798 
 799 
Kasco verslag: 800 
De ALV vraagt of het mogelijk niet op de site heeft gestaan. 801 
De Kascontrolecommissie geeft aan dat dit vanaf woensdag ochtend het geval geweest is. 802 
 803 
De ALV vraagt wanneer de nieuwe Kascontrolecommissie ingestelt zal worden. Het bestuur geeft aan dat dit 804 
bij de volgende ALV het geval zal zijn. 805 
 806 
De ALV oppert om volgend jaar de décharge te verdelen over twee dagen, dit omdat we nu erg door de 807 
laatste stukken heen haasten.  808 
  809 
Kimberly Schelle: wil alvast bedanken voor het inzet van het bestuur. 810 
 811 
Er wordt gesloten gestemd. 812 
 813 
Voor: 26 814 
Tegen: 0 815 
Blanco: 2 816 
Onthouden: 1 817 
 818 
Het derde bestuurd wordt gedéchargeerd.  819 
 820 

8. NIEUWE LEDEN RAAD VAN ADVIES 821 
Er wordt geopperd dat we dit punt mogelijk op een andere ALV kunnen bespreken. Hierover wordt 822 
gestemd: 823 
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17 stemmen voor het punt vanavond door te laten gaan 824 
2 stemmen tegen 825 
2 stemmen blanco 826 
6 stemmen onthouden 827 
 828 
Het agendapunt wordt besproken. 829 
 830 
Kimberly Schelle: Als voorzitter van de RvA zal ik eerst uitleggen waarom wij mensen zoeken en waarom wij 831 
deze mensen nodig hebben. Op dit moment bestaat de RvA uit Casper Joosten, Stephan Spijkers en ik, 832 
Kimberly Schelle. Vorig jaar is Sanne de Meijer gestopt en vanaf toen waren er nog 4 leden. In de 833 
regelementen staat dat de RvA idealiter 5 mensen bevat, daarom zijn wij op zoek gegaan naar nieuwe 834 
leden.  835 
 836 
Samengevat zochten wij een oud bestuurslid, hiervoor hebben wij Erik Bouwman gekozen. Hij was toen 837 
echter nog lid van een commissie, om die reden is het uitgesteld tot deze ALV. Omdat Rianne Vaandrager 838 
ook gestopt is was er nog een lid nodig. Wij zochten iemand die dicht bij de leden staat en die erg actief bij 839 
de vereniging betrokken is, dit werd Kathi Künnen. 840 
 841 
Hieronder staat de toelichting op de twee kandidaten: 842 
Erik Bouwman: ben 26 jaar en werkzaam als psycholoog bij A&O bureau, in oprichringscommissie gezeten, 843 
nog steeds redelijk bevlogen en betrokken. Daarom graag inzetten voor organisatie. Zelf is hij EIScordinator 844 
geworden binnen het NIP, die zich inzetten voor startende psychologen. Leuke link voor SPiN. Ik vind het 845 
leuk om met hart en ziel met SPiN bezig te zijn, weliswaar op afstand. Enige nadeel is dat ik de neiging heb 846 
om er te dicht op te zitten. Op termijn kan ik het weln loslaten want andere dingen te doen dan SPiN.  847 
 848 
De ALV vraagt naar Erik Bouman’s unieke bijdrage aan SPiN.  849 
Erik antwoord: het feit dat ik meerdere invalshoeken aan kan wenden wanneer het gaat om problemen. 850 
 851 
Kathi Künnen: ik ben 22 jaar ik studeer nu 3e jaar psychologie. Afgelopen 2 jaar als actief lid bij SPiN, eerste 852 
jaar stedentrip tweede jaar acquisitie. Nu benadert rva. Andere kijk op de vereniging krijgen ipv als actief lid. 853 
Ben enthousiast. Ik ben geschikt omdat ik afgelopen jaar erg betrokken ben geweest en in commissie altijd 854 
erg actief meedenken en naar veel activiteiten geweest, ook om te kijken wat andere commissies doen. Dit 855 
jaar ook beter als vice voorzitter van FSR.  856 
 857 
De ALV vraagt ook Kathi Künnen’s unieke bijdrage aan SPiN. 858 
Kathi’s antwoord: Ik heb nog geen bestuurservaring, maar ik ben wel heel betrokken geweest bij SPiN. 859 
Daarnaast ben ik up-to-date van wat SPiN doet bij de leden. Ook zit ik nog op de universiteit. 860 
 861 
De ALV vraagt of Kathi genoeg kennis denkt te hebben om het bestuur te adviseren. 862 
Kathi geeft aan niet haar taken op het bestuur te willen richten, maar op belangrijke dingen die in de 863 
vereniging spelen.  864 
 865 
De RvA benadrukt dat er vijf mensen in de RvA zullen zitten met verschillende invalshoeken. Daarom is het 866 
niet nodig om vijf mensen met bestuurservaring in de RvA te zetten.  867 
 868 
Beiden geven aan langer dan één jaar in de RvA te willen. 869 
 870 
Er is gesloten gestemd. 871 
 872 
Kathi Künnen 873 
27 voor 874 
3 blanco  875 
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0 Tegen 876 
1 onthouden 877 
 878 
Kathi Künnen is ingestemd als nieuw RvA lid. 879 
 880 
Erik Bouwman 881 
29 voor  882 
0 tegen 883 
1 blanco 884 
1 onthouden 885 
 886 
Erik Bouwman is ingestemd als nieuw RvA lid. 887 
 888 
Olivier Alblas komt binnen 01:26u. 889 
 890 

9. WVTTK 891 
Er is niets nieuws ter tafel gekomen. 892 
 893 

10. VASTSTELLEN DATUM VOLGENDE VERGADERING 894 
  895 

11. RONDVRAAG 896 
Complimenten van Erik Bouwman aan Kevin de Goede. 897 
Complimenten van Casper Joosten aan het bestuur. 898 
Casper Joosten wenst het IVe bestuur veel succes met het parttime besturen.  899 
 900 

12. SLUITING  901 
Om 1.43 sluit de voorzitter de vergadering.  902 


