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Aanwezigen: Dave Dörenberg, Koen Hendriks, Wouter Aarts, Tommy van Steen, Casper Joosten, 1 

Ranah Baptist, Kathi Kühnen, Sascha Verstegen, Simone ten Kate, Koen van Heijster, Michelle van 2 

Kleef, Lodewijk Buffart, Lenthe Martin, Rob van Broekhoven, Sofie van Breemen, Maartje Verhees, 3 

Tanneke Meijers, Luc Swartjes, Nele Kopka, Myrna Rossing, Erik Bouwman, Dave van Toor. 4 

 5 

1. Opening (Door Technisch Voorzitter Sascha Verstegen) 6 

De voorzitter opent de vergadering om 19:25. 7 

 8 

2. Notulen vorige vergadering 9 

Casper Joosten heeft tekstuele opmerkingen gemaakt, deze worden overgenomen. Verder worden er 10 

de volgende inhoudelijke opmerkingen gemaakt: 11 

Pagina 1: Verschillende namen staan drie keer als aanwezig genoteerd. 12 

Pagina 2, regel 48: De ALV merkt op er gevraagd werd om vertrouwen en dat hierin niet voldaan is. 13 

Wat is de mening van het bestuur hierover? Het bestuur beaamt dat zaken nog niet op orde zijn en 14 

geeft aan hard gewerkt te hebben. De ALV waarschuwt dat dit tegen liegen aanzit. Het bestuur 15 

reageert verder niet. 16 

Pagina 8: De ALV vraagt om paginanummers in de volgende notulen. Verder merkt het bestuur op 17 

over regels 153 – 156 dat het bestuur aangegeven heeft dat het geen probleem is als mensen die niet 18 

studeren lid blijven van SPiN, maar dit klopt niet. Hier wordt nog op teruggekomen bij de 19 

mededelingen. 20 

 21 

Actiepunten:  22 

1: Onderzoek lidmaatschapspasjes is in gang gezet en wordt afgemaakt. 23 

2: Publiceren begroten is gedaan. 24 

3: De lustrumcommissie is nog niet compleet. 25 

4: Taskforce halfjaarlijkse wissel is compleet. 26 

5: Het relatieve verbruik per commissie is niet opgenomen in het financieel halfjaarverslag. 27 

6: Er is een prognose in het financieel halfjaarverslag opgenomen. 28 

7: Opmerkingen betreffende de stijl (en inhoud) van het secretarieel halfjaarverslag zijn nog niet 29 

verwerkt. 30 

8: Het alumnibeleid is verder uitgeschreven maar nog niet gepubliceerd. 31 

9: Verdere analyse en conclusies zijn getrokken, deze worden nog gepubliceerd. 32 

10: De uitkomsten van de enquête zijn nog niet vergeleken met vorige jaren. 33 

11: De statuten zijn gescand en op de site gezet.  34 

 35 

Actiepunten 1, 3, 7 en 10 zullen nog gedaan worden. Verder zullen overige stukken gepubliceerd 36 

worden.  37 

 38 

3. Belangrijke mededelingen en ingekomen post 39 
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- Er is één machtiging binnen gekomen: Kimberly Schelle machtigt Casper Joosten. 40 

- Vanuit het SOFv (Samenwerkings Overleg Faculteitsverenigingen) is er bij SPiN onder de 41 

aandacht gebracht dat het ledenbestand niet meer dan 20% aan niet studerende leden mag 42 

bevatten. Wanneer dit meer is, krijgt een bestuur geen bestuursmaanden. De verwachting is 43 

dat wij nog binnen de marge vallen. Dit aantal moet goed in de gaten gehouden worden de 44 

komende jaren. Uitgezocht kan worden wie niet meer studeren en zij kunnen benaderd 45 

worden. Het volgende bestuur kan hier op gaan letten. In principe is het mogelijk om het 46 

lidmaatschap van mensen te beëindigen wanneer zij niet meer studeren en dit niet uit 47 

zichzelf doen.  48 

- Patricia Vaessen uit de Kascontrolecommissie is niet aanwezig omdat zij met noodweer vast 49 

staat in Frankrijk. Irma Cleven zal zich rond half 11 bij de vergadering voegen. 50 

 51 

4. Vaststellen agenda 52 

Vanuit de ALV komt het voorstel om punt zes Financieel halfjaarverslag & Kascoverslag naar het 53 

einde te verplaatsen. Dit omdat het niet afgerond kan worden wanneer de Kascontrolecommissie 54 

nog niet aanwezig is. Het punt wordt verplaatst naar het einde van de agenda.  55 

 56 

5. Voorstellen sollicitatiecommissie 57 

Vragen naar aanleiding van het stuk met de kandidaturen voor de sollicitatiecommissie worden bij dit 58 

stuk behandeld. Er zijn geen vragen over de stukken van Joris Blaauw, Simone ten Kate, Koen van 59 

Heijster en Lenthe Martin. Bij het stuk van Erik Bouwman vraagt de ALV waarom hij gekozen is en 60 

niet een ander oud bestuurslid. Het bestuur legt uit dat er gezocht is naar iemand met ervaring in 61 

selectie, maar dat er niet voldoende onderzocht is of Erik reeds eerder in de commissie plaats 62 

genomen had. De ALV vraagt of er niet een extra oud bestuurslid in de commissie kan. Dit zou echter 63 

zorgen voor een even aantal in de commissie, hier zijn een aantal mensen in de ALV tegen. Ook 64 

wordt er genoemd dat het bestuur het uiteindelijke besluit zal nemen over het kandidaatsbestuur. 65 

De ALV vraagt om te stemmen over of er nog iemand extra in de sollicitatiecommissie moet, hierna 66 

zal ruimte zijn om te stemmen over kandidaten voor de sollicitatiecommissie. 67 

 68 

Er wordt besloten dat er met handopsteken wordt gestemd of er iemand bij de sollicitatiecommissie 69 

moet.  70 

 71 

Voor: 0 72 

Tegen: 14 73 

Blanco: 3 74 

Onthouding: 4 75 

 76 

Er wordt niemand aan de sollicitatiecommissie toegevoegd. 77 

 78 
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Erik geeft aan dat het voor een volgende ALV belangrijk is dat de statuten aanwezig zijn, zodat ter 79 

plekke op gezocht kan worden hoeveel mensen er in de Sollicitatiecommissie mogen.  80 

 81 

Vervolgens vindt een schriftelijke stemming over individuele kandidaten voor de 82 

Sollicitatiecommissie plaats. Er wordt vanuit de ALV gevraagd of deze stemming niet middels 83 

handopsteking kan plaatsvinden, maar mensen moeten ook de kans krijgen om blanco of tegen te 84 

stemmen, dus wordt er schriftelijk gestemd.  85 

 86 

J. Blaauw 87 

voor:20 88 

tegen:1 89 

blanco:0 90 

onthouden:1 91 

 92 

E. Bouwman 93 

voor:15 94 

tegen:0 95 

blanco:3 96 

onthouden:4 97 

 98 

S. ten Kate 99 

voor:20 100 

tegen:1 101 

blanco:0 102 

onthouden:1 103 

 104 

K. van Heijster 105 

voor:20 106 

tegen:0 107 

blanco:1 108 

onthouden:1 109 

 110 

L. Martin 111 

voor:21 112 

tegen:0 113 

blanco:0 114 

onthouden:1 115 

 116 

Bovengenoemde kandidaten zijn ingestemd en zullen zitting gaan nemen in de Sollicitatiecommissie. 117 
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Rob van Broekhoven komt binnen om 19.56 uur.  118 

 119 

 120 

6. Wijziging opstartprocedure halfjaarlijkse commissie 121 

Per onderdeel wordt het voorstel betreffende het halfjaarlijks starten van commissies besproken. In 122 

de notulen zijn alleen onderdelen opgenomen waarover vragen waren.  123 

Commissies: 124 

Socialcie 125 

De ALV vraagt zich af wat de functie van het actieve leden weekend is. Daarnaast wordt opgemerkt 126 

dat de Socialcie het hele jaar voor bonding moet zorgen en dat het daarom misschien niet wenselijk 127 

is de commissie halfjaarlijks op te starten. 128 

 129 

Het bestuur geeft aan dat het weekend een bedankje is voor de actieve leden. Daarnaast kan het 130 

weekend voor bonding zorgen, zeker wanneer dit aan het begin van het jaar plaatsvindt. Ook pleit 131 

het bestuur voor een betere spreiding van grote activiteiten, het weekend in de eerste helft van het 132 

jaar zou hier aan bijdragen. 133 

 134 

De ALV is het hier niet perse mee eens: in de loop van het jaar vallen een aantal leden af. Daarnaast 135 

vindt de ALV dat het bedankje verloren gaat wanneer het weekend aan het begin van het jaar plaats 136 

vindt. Uit de evaluatie van het eerste bestuur kwam echter dat het weekend ook ter 137 

kennismakingsactiviteit zou kunnen gelden. De ALV noemt dat de Socialcie gedurende het jaar ook 138 

andere kennismakingsactiviteiten organiseert. Dit zouden er meer kunnen worden indien er meer 139 

behoefte is aan bonding. De ALV benadrukt een aantal keer het belang van bonding. Actieve leden 140 

zouden afhaken doordat zij te weinig bonding voelen.   141 

 142 

Er wordt opgemerkt dat in het stuk ingegaan wordt op de praktische kant van het halfjaarlijks starten 143 

van de Socialcie en dat het in de discussie enkel gaat om bonding van actieve leden. Het bestuur 144 

erkent dat er twee discussies gaande zijn. Het actieve leden weekend is dit jaar naar voren gehaald 145 

omdat er voor andere activiteiten anders te weinig ruimte was. 146 

 147 

De ALV vindt dat het actieve leden weekend niet eerder in het jaar plaats moet vinden en dat er 148 

daarom geen reden is om de Socialcie halfjaarlijks te laten starten. Er wordt opgemerkt dat andere 149 

commissies wel halfjaarlijks gestart zouden kunnen worden. 150 

 151 

Het bestuur plaatst de kanttekening dat het niet de bedoeling is dat dit stuk leidt tot een besluit. Het 152 

is slechts een stuk waar feedback op gevraagd wordt van de ALV voor het volgende bestuur. 153 

 154 

Congrescommissie 155 
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Er is vanuit de ALV verwarring over het al dan niet eerder starten van de Congrescommissie of 156 

Oriëntatiecommissie. Het bestuur geeft aan dat zowel de Congres- als de Oriëntatiecommissie 157 

halfjaarlijks opgestart zou kunnen worden, als het zorgt voor een betere spreiding van activiteiten. 158 

Hier wordt aan toegevoegd dat er vanaf volgend jaar een grote activiteit toegevoegd is, namelijk de 159 

bedrijvendag. Een van de commissies zal halfjaarlijks moeten starten om de spreiding van vier grote 160 

activiteiten zo goed mogelijk te kunnen realiseren. 161 

 162 

Galacommissie 163 

De ALV vindt dat een losse galacommissie genoeg tijd heeft wanneer zij in het begin van het jaar 164 

beginnen met organiseren van het gala. Mogelijk is dit in een lustrumjaar anders. 165 

 166 

Commissies die nu opgestart worden: 167 

Er zijn hierover geen vragen. Het bestuur rectificeert dat de 100 euro die gereserveerd is een fout 168 

betreft, dit moet 80 euro zijn. De ALV geeft aan dat deze manier van reserveren erg onhandig is, 169 

zoals reeds besproken is op de ALV van 21-11-2011. 170 

 171 

Nadelen of mogelijke nadelen halfjaarlijks opstarten commissies: 172 

Boekhoudtechnisch 173 

De ALV geeft aan dat de nadelen van de boekhouding de voordelen wel eens te niet zouden kunnen 174 

doen. De ALV vraagt zich af waarom het bestuur het dan toch zou willen invoeren. Er wordt gevraagd 175 

hoe een commissie geld uit kan geven als ze niet zeker zijn of het bedrag dat ze krijgen nog gaat 176 

veranderen. Het bestuur geeft aan dat hier mogelijk sprake is van onduidelijkheid in het stuk: het 177 

bestuur van het jaar waarin de commissie op zal starten, zal wel al geld opzij zetten voor deze 178 

commissie tijdens de begrotings ALV. De ALV vindt het nog steeds problematisch dat een aantal 179 

commissies activiteiten zal organiseren na het boekjaar. Dit kan erg onhandig worden voor de 180 

penningmeester, of de commissies weten alsnog niet goed waar ze aan toe zijn. Het bestuur geeft 181 

aan overleg gehad te hebben met de vorige penningmeester, Irma Cleven. Naar aanleiding van dit 182 

gesprek ziet het bestuur geen problemen betreffende de boekhouding. Het bestuur geeft aan dat de 183 

bedragen die voor commissies apart gelegd worden, wel middels een ALV vastgesteld zouden 184 

moeten worden. Volgens het bestuur betreft het een verandering, maar geen onmogelijkheid.  185 

 186 

Commissies die het bestuur graag binnen niet te lange tijd zou opstarten worden besproken in het 187 

volgende stuk. 188 

 189 

Er vindt een pauze plaats van 20.30 tot 20.51 uur. 190 

 191 

7. Voorstel nieuwe commissies 192 

Per onderdeel wordt het voorstel nieuwe commissies besproken. In de notulen zijn alleen 193 

onderdelen opgenomen waarover vragen waren.  194 
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 195 

Internationalisering 196 

De ALV vraagt zich af of het wel verstandig is om een nieuwe commissie te starten. Een commissie 197 

moet begeleid worden en dit kost tijd van [Sl1]het bestuur, terwijl er al erg veel te doen is. Moet de 198 

prioriteit wel liggen bij het starten van een nieuwe commissie? De ALV vraagt ook in hoeverre de 199 

commissie een verlichting zou betekenen van het takenpakket van het bestuur. 200 

 201 

Het bestuur geeft aan dat het begeleiden betekent dat het bestuurslid een aanspreekpunt is. 202 

Daarnaast zitten andere commissies juist in een meer afrondende fase waardoor het al rustiger 203 

wordt voor het bestuur. Ook geeft het bestuur aan dat de commissie een deel van de taken van het 204 

bestuur over zal nemen, waaronder het buddyproject.  205 

 206 

De ALV merkt op dat het starten van een nieuwe commissie niet onderschat moet worden, zeker 207 

aangezien deze commissie nog geen draaiboek heeft. Het bestuur geeft aan dat er draaiboeken van 208 

andere verenigingen gebruikt zullen worden. De ALV stelt voor om de commissie te laten starten met 209 

het buddysysteem en de uitwisseling uit te stellen tot volgend jaar. Het bestuur is het hier niet mee 210 

eens en denkt dat er juist snel een start gemaakt moet worden met de organisatie van de 211 

uitwisseling. 212 

 213 

Samenvattingen 214 

De ALV denkt dat je door de leden van de commissie door te laten stromen je in het begin de 215 

eerstejaars studenten mist. Hierdoor zullen sommige samenvattingen niet gecontroleerd kunnen 216 

worden. Daarnaast wordt gevraagd hoe er uit elk jaar 2 leden geworven gaan worden. De ALV geeft 217 

aan dat zij ook graag een eindevaluatie zouden zien van het systeem zoals het nu is. Daarnaast wordt 218 

gevraagd of het systeem niet goed werkt, of dat het dit jaar mogelijk verkeerd aangepakt is. Tot slot 219 

geeft de ALV aan dat het niet wenselijk is om eerstejaars studenten in de commissie op te nemen 220 

omdat zij samenvattingen pas na dat zij een tentamen gemaakt hebben, kunnen controleren. 221 

 222 

Wat betreft het nut van eerstejaars in de commissie geeft het bestuur aan dat een eerstejaars wel 223 

kan controleren of dezelfde hoofdstukken geleerd dienen te worden. Een ouderejaars kan dan een 224 

samenvatting van een eerstejaarsvak controleren op vorm. Op dit moment zijn er twee derdejaars en 225 

twee tweedejaars die mogelijk interesse hebben in de commissie. Volgens het bestuur zal het niet 226 

onmogelijk zijn om zes mensen voor de commissie te kunnen vinden. Daarnaast zegt het bestuur dat 227 

de aanpak van het systeem dit jaar niet ideaal geweest is. In de vorige ALV bleek dan ook het belang 228 

van het controleren van de samenvattingen op kwaliteit. De commissie moet er voor zorgen dat de 229 

samenvattingen van SPiN kwalitatief goed zijn en blijven. 230 

 231 

De ALV kaart aan dat het niet voldoende is om te kijken of de juiste stof in de samenvatting staat, 232 

maar dat er gekeken moet worden of de stof ook op een goede manier uitgelegd staat. Dit kan 233 
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beoordeeld worden na het maken van het tentamen. Ook wordt opgemerkt dat bij de studie 234 

psychologie samenvattingen steeds moeten worden ververst, door veranderingen in het curriculum. 235 

Bij een studie als rechten zijn de vakken stabieler waardoor een systeem als dit beter tot zijn recht 236 

komt.  237 

 238 

De ALV merkt op dat er momenteel veel veranderd in B2 en B3 en dat het daarom niet handig is de 239 

commissie nu te starten. Over het al dan niet toelaten van eerstejaars in de commissie zijn de 240 

meningen verdeeld. Volgens de ALV moet er misschien niet te veel moeite gestoken worden in de 241 

samenvattingen die er al zijn. Er wordt de verwachting uitgesproken dat het moeilijk zal zijn om 242 

mensen te vinden voor deze commissie. Ook komt de vraag of de zowel de Samenvattings- als 243 

Internationaliseringscommissie eenmalig zullen starten en een jaar draaien of dat dit langer of korter 244 

zal zijn. Het bestuur geeft aan dat de commissies blijven bestaan, maar dat de leden hiervan wisselen 245 

zoals in andere commissies.  246 

 247 

De ALV wil graag nog een reactie van het bestuur met betrekking tot geschiktheid van dit systeem 248 

voor de studie Psychologie. Het bestuur geeft aan dat samenvattingen reeds opgekocht zijn. Een 249 

commissie zou samenvattingen kunnen verbeteren, nieuwe samenvattignen kunnen zoeken en na 250 

kunnen denken over oplossingen voor het probleem rondom samenvattingen. De 251 

Samenvattingscommissie zou, evenals de Internationaliseringscommissie, kunnen zorgen voor een 252 

stukje afwenteling.  253 

 254 

Er wordt nog geopperd om een open source systeem te creeren, waarbij leden samenvattingen van 255 

de site kunnen halen. Zo hoeft er niet naar kwaliteit gekeken te worden. De reactie hierop is dat 256 

samenvattingen ook de functie hebben om leden naar de SPiN-kamer te trekken. Dit zou dus op een 257 

ander moment onderzocht kunnen worden door een onderzoekscommissie die zich hierover zou 258 

willen buigen. 259 

 260 

De ALV geeft aan dat als er een commissie komt, deze zich vooral moet richten op samenvattingen 261 

die nu verkocht worden en die aan het begin van het jaar verkocht gaan worden.  262 

 263 

Over het al dan niet starten van de Internationaliserings- of Samenvattingscommissie, wordt 264 

gestemd.  265 

 266 

Starten van Internationaliseringcommissie: 267 

 268 

Voor: 12 269 

Tegen: 1 270 

Blanco: 2 271 

Onthouden: 8 272 
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 273 

De Internationaliseringscommissie zal worden opgestart. 274 

 275 

Starten van de Samenvattingscommissie (zoals het voorstel hier op papier staat, maar er kan nog 276 

worden gekeken naar nieuwe mogelijkheden voor het samenvattingenstelsel): 277 

 278 

Voor: 12 279 

Tegen: 4 280 

Blanco: 2 281 

Onthouden: 5 282 

 283 

Ook de Samenvattingscommissie wordt opgestart.  284 

 285 

8. Financieel halfjaarverslag & Kascontroleverslag  286 

Nele Kopka vertrekt om 21.28 uur. 287 

 288 

De ALV zou graag zien dat de boekhouding op orde is, alvorens dit punt besproken wordt. De ALV 289 

vindt dat het Kascontroleverslag niet positief genoeg is en dat het verslag te veel fouten bevat om 290 

besproken te kunnen worden. De ALV vindt dit een taak voor het hele bestuur.  291 

 292 

Het bestuur geeft aan het gedeeltelijk eens te zijn met het voorstel van de ALV om het bespreken van 293 

het Financieel halfjaarverslag uit te stellen. Er wordt aangekaart dat er hard gewerkt is om orde op 294 

zaken te stellen. De ALV vraagt waarom het niet gelukt is om zaken op orde te krijgen. Het bestuur 295 

geeft aan dat er hard werkt is, maar dat er te laat beseft is hoe groot de achterstand in de 296 

boekhouding was. Het grootste probleem is een verschil tussen de kas en de digitale boekhouding 297 

van ongeveer 600 euro. Het bestuur wil hiervoor geen excuses zoeken en alles bijzetten om voor een 298 

sluitend verslag te kunnen zorgen. De ALV vraagt hoe het zover heeft kunnen komen. De 299 

penningmeester laat weten last gehad te hebben van opstartproblemen aan het begin van het jaar 300 

en dat het takenpakket van Commissaris Onderwijs moeilijk te combineren was met de 301 

penningmeester taken. Dit lukt momenteel al beter en er wordt non-stop aan de boekhouding 302 

gewerkt. Het bestuur geeft daarnaast ook toe zich te weinig verdiept te hebben in de boekhouding in 303 

het algemeen. Zij is geschrokken van het Kascontroleverslag en geeft het advies om het volgende 304 

bestuur zich te laten verdiepen in alle bestuursfuncties. Dit om te zorgen dat iedereen voldoende 305 

inzicht heeft in wat er binnen de verschillende functies speelt en zodat er meer mogelijkheid is om te 306 

helpen waar nodig. 307 

 308 

De ALV wil graag weten wat het bestuur gaat doen om dit in de toekomst te voorkomen. Naast de tip 309 

die zij meegeeft aan het volgende bestuur zal de penningmeester een duidelijk overdrachtsdocument 310 

toevoegen aan het draaiboek dat eerder gemaakt is door Irma Cleven. Er zal gezorgd worden voor 311 



 

       Notulen Algemene Leden Vergadering 10-04-2012             9/10 
 

 

Studievereniging Psychologie in Nijmegen  Montessorilaan 3  
Kamer A.00.05a     6525 HR Nijmegen 
Ma t/m vrij 10.30-15.00     024-361 25 88 
info@spin-nijmegen.com     www.spin-nijmegen.com 

een intensievere en gedetailleerdere overdracht, waarbij bestuursleden breed ingewerkt worden. 312 

Ook noemt het bestuur dat sommige verenigingen werken met twee penningmeesters, zodat twee 313 

mensen specialist zijn op het gebied van boekhouding. SPiN zou deze richting ook op kunnen gaan. In 314 

het kader van deze suggestie geeft de ALV de tip dat dit ook al bij de inwerking zo kan plaatsvinden 315 

door er bij de inwerking en tweede penningmeester bij te zetten. De penningmeester geeft tot slot 316 

aan dat hij alle vragen wil beantwoorden en dat mensen welkom zijn om deze te komen bespreken in 317 

de SPiN-kamer. 318 

 319 

Er wordt gestemd over of men nu wel het verslag nog wil bespreken, en over hoe lang het mag duren 320 

voor de volgende ALV over het Financieel verslag  zal plaatsvinden. Er wordt toegevoegd dat de 321 

Kascontrole meer tijd zal hebben voor de controle en voor het schrijven van het verslag. 322 

 323 

Er wordt gestemd over of men nu wil spreken over het financieel halfjaarverslag: 324 

 325 

Voor: 0 326 

Tegen: 13 327 

Blanco: 3 328 

Onthouden: 6 329 

 330 

Het financieel halfjaarverslag wordt op deze ALV niet besproken. 331 

 332 

Er zal met de Kascontrole commissie worden besproken wat een haalbare termijn is om het verlsag 333 

af te krijgen. Het bestuur zal mensen hierover mensen inlichten. De richt tijd is binnen een maand. Er 334 

zal tussentijds een financiële update gegeven worden via de website. 335 

 336 

9. WVtTK 337 

Ranah Baptist en Maartje Verhees  vertrekken om 21.44 uur. 338 

 339 

De ALV raagt zich af of het failliet gaan van Selexyz nog iets uitmaakt voor SPiN. Studystore is 340 

momenteel onafhankelijk van Selexys. Dit zal dus geen consequenties hebben voor SPiN. 341 

Verder merkt de ALV op dat stukken vaker zouden moeten worden doorgelezen op spelfouten.  342 

 343 

10. Vaststellen datum volgende vergadering  344 

De volgende ALV wordt later bekend gemaakt.  345 

 346 

11. Rondvraag 347 

Tommy van Steen zegt dat er veel actieve leden bij studiegerelateerde activiteiten zijn. Hij stelt voor 348 

dat er wordt uitgezocht hoe de gewone leden hier naartoe getrokken kunnen worden. Het bestuur 349 

erkent dit en zij wil dit grote gebied nog aanspreken. 350 
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Casper Joosten beseft dat het bestuur moeite kan hebben met het feit dat er momenteel weer een 351 

financieel stuk is uitgesteld. Hij heeft wel respect voor het feit dat het bestuur zo hard werkt aan de 352 

stukken. Hij geeft een compliment aan het bestuur hiervoor. Erik Bouwman sluit zich erbij aan dat hij 353 

het netjes vindt van het bestuur dat zij het boetekleed aantrekken. Koen van Heijster bedankt 354 

mensen voor het komen, en hij nodigt iedereen uit voor het eerste S-feest. Michelle van Kleef merkt 355 

op dat ze blij is dat ze nieuwe gezichten ziet op de ALV. Lodewijk Buffert vindt het fijn dat Casper 356 

Joosten zijn steun biedt aan het bestuur, en hij zet alles in werking om te zorgen dat de begroting op 357 

orde komt. Lenthe Martin nodigt mensen ook nog uit om naar het ’I’m sexy and I know it’  feest te 358 

komen. Sascha Verstegen wenst het bestuur nog heel veel succes met haar taken. 359 

 360 

12. Sluiting 361 

De vergadering wordt gesloten door Sascha Verstegen om 21.49 uur. 362 

 363 

Actiepunten na deze ALV: 364 

1: Onderzoek lidmaatschapspasjes afmaken. 365 

2: De lustrumcommissie compleet maken. 366 

3: Opmerkingen betreffende de stijl (en inhoud) van het secretarieel halfjaarverslag verwerken. 367 
4: De uitkomsten van de enquête vergelijken met voorgaande jaren. 368 

5: De boekhouding compleet en up to date maken. 369 

6: Internationaliseringscommissie opstarten. 370 

7: Samenvattingscommissie opstarten. 371 


