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Aanwezig: Koen van Heijster, Rob van Broekhoven, Michelle van Kleef, Lenthe Martin, Lodewijk Buffart, 1 
Sascha Verstegen, Koen Hendriks, Tommy van Steen, Rinske Knoest, Iris Kleine Schaars, Fenna Dekkers, 2 
Dave van Toor, Myrna Rossing (binnenkomst 20:17), Sofie van Breemen, Erik Bouwman, Marjolein 3 
Maathuis, Milou Korsten, Emma van Geresteijn, Kathi Kuhnen (vertrek: 19:51), Caspar Joosten, Lotte 4 
Rondhuis, Ranah Baptist, Oprah Alberto, Margot Tijs. 5 
 6 
1. Opening (Door Technisch Voorzitter Sascha Verstegen)  7 
De voorzitter opent de vergadering om 19.06 uur. 8 
 9 
2. Notulen vorige vergadering 10 
Tekstuele opmerkingen gemaakt door Casper Joosten worden meegenomen. Verder meldt het bestuur 11 
over pagina 9 het volgende: 12 
Actiepunt 1 en 2, het precieze ledenaantal is 1667 leden. De contributie moet dus met 80 worden 13 
opgehoogd. Dit ledenaantal staat nog niet op de website vermeld.  14 
Actiepunt 3, het onderzoek met betrekking tot eventuele lidmaatschapspasjes: hier wordt aan gewerkt. 15 
Actiepunt 4, het opnemen van de amendementen in de begroting: dit is gedaan. 16 
Actiepunt 5, het publiceren van de begroting: dit is nog niet gedaan. 17 
 18 
3. Belangrijke mededelingen en ingekomen berichten 19 
Het bestuur vertelt dat er momenteel een tokensysteem ontwikkelt wordt dat dient ter verbetering van 20 
de interne communicatie. Via dit systeem kan goed overzicht gecreëerd worden in het organisatieproces. 21 
Dit overzicht is zowel voor het bestuur als voor commissies onderling praktisch.  22 
De ALV vraagt om meer toelichting. Het bestuur geeft aan slechts aan de ALV te willen laten weten dat 23 
dit in ontwikkeling is en dat er momenteel niet meer over verteld kan worden. 24 
Verder geeft het bestuur aan dat de datum van het S-feest vast staat op 06-05-2012. Ook wordt verteld 25 
dat afgelopen zaterdag de Heidag plaatsgevonden heeft. Van de besproken zaken zal nog een verslag 26 
gemaakt worden.  27 
De ALV merkt op dat er alleen oud bestuursleden zijn uitgenodigd, terwijl andere niet-bestuursleden 28 
misschien een frissere blik op zaken zouden kunnen bieden. 29 
 30 
Tot slot zijn er de volgende machtigingen:  31 
Nienke Eeltink machtigt Erik Bouwman. 32 
Dieneke van der Linde machtigt Koen van Heijster. 33 
Sascha Verstegen machtigt Tommy van Steen. 34 
 35 
4. Vaststellen agenda  36 
Er worden geen punten toegevoegd aan de agenda. 37 
 38 
5. Voorstel Lustrum  39 
Het bestuur licht toe dat de lustrumcommissie is opgezet naar aanleiding van de ALV van ……. Ze voor 40 
het onderzoek over het lustrum te raden gegaan bij andere verenigingen. Naar aanleiding hiervan zijn 41 
meerdere activiteiten en opties op papier gezet.  42 
 43 
Paragraaf 1 tot en met 4 zijn geen vragen of opmerkingen. 44 
Paragraaf 5:  45 
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De ALV vraagt waarom de nadelen van de andere twee opties verminderd worden. De ALV denkt dat een 46 
lustrumjaar met daarnaast een normaal bestuursjaar alleen maar meer overlap kan hebben. Vanuit de 47 
taskforce Lustrum wordt uitgelegd dat overlap vermeden kan worden doordat er gedurende het jaar 48 
minder lustrum activiteiten zijn aangezien er ook nog een finale week plaats vindt.  49 
 50 
Het bestuur vraagt of er dan niet minder activiteiten plaatsvinden in deze opzet.  51 
De taskforce licht toe dat dit maar helemaal afhangt van de organisatie. Het bestuur vraagt om een 52 
advies. De taskforce geeft aan dat de commissie het hier nog niet over heeft gehad.  53 
 54 
De ALV vraagt wat commissies specifiek moeten doen voor een ‘lustrumactiviteit’. De taskforce geeft aan 55 
dat het dan grotere activiteiten betreft, dat oud-actieve leden kunnen worden uitgenodigd, en er 56 
eventueel een lustrumthema kan worden toegevoegd. De ALV vraagt of de finaleweek rond de SPiN-57 
verjaardag valt. Dit omdat er dan vaak veel tentamens zijn. De taskforce zegt dat dit wel de bedoeling is, 58 
maar dat er wel rekening mee gehouden moet worden. De week zal wel een afsluiting zijn van het jaar.  59 
 60 
Paragraaf 6:  61 
De ALV vraagt of de commissie aanraad om weer een onderzoekscommissie op te richten. De taskforce 62 
zegt dat het voor een volgend lustrum waarschijnlijk niet nodig is, omdat de vereniging dan al ervaring 63 
heeft met betrekking tot het organiseren van een lustrum.  64 
 65 
De ALV vraagt binnen wat voor termijn een commissie voor het lustrum wordt opgericht. Het bestuur 66 
geeft aan dat dit zo snel mogelijk zal worden gedaan. De ALV geeft aan dat dit wel mensen moeten zijn 67 
die langere tijd eraan willen werken 68 
 69 
De ALV heeft geen behoefte aan een stemming en het advies van de taskforce (een lustrumjaar met 70 
finaleweek) wordt aangenomen. 71 
 72 
6. Plan Halfjaarlijkse Bestuurswissel  73 
Alvorens er vragen gesteld worden geeft de taskforce een korte presentatie: De taskforce is opgericht 74 
omdat er kabinetsmaatregelen in aantocht zijn die het besturen moeilijker zouden kunnen maken. Er is 75 
daarom vorig jaar een commissie geweest van bestuursleden die onderzochten of een halfjaarlijkse 76 
bestuurswissel zinvol zou zijn voor de vereniging. Het stuk dat toen is geproduceerd leek niet goed en te 77 
gekleurd. Er is toen een nieuwe taskforce opgericht, met als uitgangspunt dat een halfjaarlijkse 78 
bestuurswissel noodzakelijk zou zijn. De voor- en nadelen van een halfjaarlijkse wissel staan in het 79 
document beschreven. De taskforce benadrukt dat het stuk geen mening uitdraagt. 80 
 81 
Er wordt over gegaan op de mogelijkheid om vragen te stellen ter verheldering, er zal hier nog geen 82 
discussie plaats vinden. Er vindt een pauze plaats van tien minuten zodat iedereen het stuk nog even 83 
door kan lezen. 84 
 85 
Pagina 1: De ALV vraagt wanneer deze verandering ingevoerd zou moeten worden. De taskforce zegt dat 86 
dit afhangt van hoe er verder moet worden gegaan. Het is deels afhankelijk van de stemming, maar voor 87 
februari 2013 gaat het niet lukken. 88 
 89 
Pagina 2: Er wordt gevraagd wat het lange termijnbeleid inhoudt. De taskforce legt uit dat een eventueel 90 
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lange termijn beleid zou kunnen komen uit een senaat en dat een korter termijn beleid zou kunnen 91 
komen vanuit een bestuur. De ALV vraagt hierop volgend of er dan twee keer per jaar een beleid 92 
geschreven gaat worden en hoe dit dan zit met de begroting. De taskforce reageert dat het een 93 
statutaire regel is dat een boekhoudjaar zo loopt. Dit kan dus worden aangepast. Ook wordt hieraan 94 
toegevoegd dat een beleid niet persé draait om de uitgaven van een bestuur en dat er daarnaast ook 95 
bestuurlijke vrijheid bestaat met betrekking tot de uitgaven.  96 
 97 
De ALV vraagt of het erg is dat momenteel de spreiding van de activiteiten meer in het 2e deel van het 98 
jaar ligt. De taskforce geeft aan dat grote activiteiten nu dicht bij elkaar liggen omdat de commissies dan 99 
pas opgestart zijn. De noodzaak activiteiten later in het jaar te plannen is dus weg. De taskforce geeft 100 
verder aan dat bij een bestuurswissel ook een commissie op dat moment kan starten. Het bestuur geeft 101 
aan dat de skireiscommissie ook eerder start, hier ontstaan geen nadelen. De taskforce maakt duidelijk 102 
dat er over het grotere plaatje moet worden gesproken: de halfjaarlijkse wissel dus.  103 
 104 
Het bestuur vraagt over punt 5 of de taskforce ook gekeken heeft naar de optie om een beleid voor 12 105 
maanden te schrijven en waarom er is gekozen voor een beleid van 6 maanden. De taskforce legt uit dat 106 
bij een beleid van 12 maanden een bestuur zich moet gaan passen in een beleid dat is gemaakt door een 107 
eerder bestuur. Het is moeilijk om als bestuur ver in de toekomst te kijken als er maar een half jaar 108 
wordt gezeten.  109 
Het bestuur vraagt over het laatste punt van de nadelen welke ervaringen er aan deze argumentatie te 110 
pas gekomen zijn. De taskforce geeft aan dat bij het bestuur van MFvN de overdracht juist heel prettig 111 
werd gevonden. Maar of dit prettig/effectief is zal liggen aan een bestuur.  112 
Het bestuur vraagt waarom dit punt dan is opgenomen, omdat het ligt aan het bestuur dat op dat 113 
moment werkt. De taskforce legt uit dat dit voor de een een positief punt is en voor de ander negatief, 114 
en dat men hierbij zelf van moet beslissen hoe dit meetelt. 115 
Er wordt gevraagd waar het eerste positieve punt gebaseerd is. De taskforce legt uit dat het lastig is om 116 
mensen voor een bestuur te vinden. Het is makkelijker om 3 of 4 mensen te vinden in plaats van 7 of 8. 117 
De taskforce legt ook uit dat er als student op meerdere momenten kan worden ingestroomd in de 118 
studie, en als dit bij een bestuur ook kan zorgt voor meer flexibiliteit. Er wordt gezegd dat dit  een 119 
negatief punt kan zijn.  120 
 121 
Pagina 3, kopje over een mogelijke oplossing: 122 
De ALV vraagt zich af hoe zwaar de mening van de senaat zal worden meegeteld. De taskforce antwoord 123 
dat de senaat wordt ingesteld door een ALV en het bestuur zich derhalve ook moet voegen naar de 124 
senaat. De ALV geeft aan dat de ALV ieder jaar wisselt en dat betekent dat mensen in de ALV er vijf jaar 125 
later misschien heel anders over denken. Daarnaast vraagt de ALV zich af hoe concreet het plan moet 126 
worden en of het misschien ruimte voor nieuwe ideeën beperkt. De taskforce legt uit dat het gaat om 127 
een algemene lijn die aan zal geven waar de vereniging toe moet. Het zal dus niet specifiek gaan over 128 
activiteiten en data. Hoe specifiek het wordt, wordt gezamenlijk bepaald. De ALV vraagt waarom het vijf 129 
jaar moet zijn per beleid. De taskforce legt uit dat dit een punt van nader invulling is, dus dat moet later 130 
worden besproken in de ALV. De ALV vraagt of de senaat wel vijf jaar zit. De taskforce legt wederom uit 131 
dat dit nader zal moeten worden ingevuld.  132 
 133 
De ALV vraagt wat de senaat precies doet na het vaststellen van het beleid. Volgens de taskforce zal de 134 
senaat verder niets meer doen. De ALV vraagt zich af wat dan het verschil is tussen de Raad van Advies 135 
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(RvA) en de senaat. De taskforce geeft aan dat het verschil zit in het respectievelijk reactieve en 136 
proactieve karakter van beiden. De ALV zou graag willen weten wat voor mensen er plaats zouden 137 
kunnen nemen in de senaat. De taskforce geeft aan dat mensen die ervaring hebben bij andere 138 
verenigingen en op bepaalde afstand van SPiN staan of mensen met ervaring bij SPiN zelf ideale 139 
kandidaten zouden zijn. Er wordt gevraagd of het beleid van de senaat het beleid van het bestuur zal 140 
vervangen. De taskforce geeft aan dat het lange termijn beleid alleen een raamwerk vormen en dat het 141 
bestuur een beleid zal schrijven binnen dit raamwerk.  142 
 143 
Pagina 3, kopje over de twee modellen:  144 
Er wordt gevraagd wat de functies formeel en informeel precies inhouden. Het bestuur antwoord dat er 145 
halverwege vorig jaar een stuk is geschreven voor een parttime bestuursmodel. Bij het schrijven van dit 146 
stuk is uitgegaan van dit model. Informeel zal zich bezig houden met niet studiegerelateerde activiteiten 147 
en formeel zal zich wijden aan studiegerelateerde activiteiten. Het stuk is na te lezen op de website.  148 
 149 
Pagina 5:  150 
De ALV merkt op met betrekking tot de bestuursmaanden: het maakt niet uit of je halfjaarlijks wisselt of 151 
niet voor het verkrijgen van bestuursbeurzen. Het kan zelfs een voordeel opleveren als er in februari 152 
wordt gewisseld. De studiepunten die je moet halen voor het voorwaardelijke deel van de beurs kun je 153 
dan ook nog spreiden over een periode dat je niet daadwerkelijk bestuurt.  154 
 155 
Pagina 6:  156 
Mensen die een bestuursjaar doen zijn uiteindelijk langer bezig dan één studiejaar. De ALV vraagt of een 157 
in- en uitwerkperiode wel van toepassing is bij een halfjaarlijkse bestuurswissel. De taskforce geeft aan 158 
dat er inderdaad tijd zal worden gewonnen.  159 
 160 
De ALV vraagt waarom er is gekozen voor een halfjaarlijkse bestuurswissel in plaats van kijken naar een 161 
betere inwerkperiode. De taskforce legt uit dat de ervaring is dat tijdens de overdracht oude besturen 162 
uiteindelijk op zijn en dat de intenties er wel zijn, maar de overdracht niet zo soepel loopt als men wil. 163 
Door het laten meelopen van oudere besturen wordt het proces van overdracht beter doorlopen en blijft 164 
de kwaliteit van de besturen behouden. Vervolgens vraagt de ALV  wat de secretaris en de 165 
penningmeester in deze periode precies leren. De taskforce geeft aan dat bijvoorbeeld de lijnen naar 166 
contactpersonen, ALV’s en bestuursvergaderingen hieronder vallen.  167 
 168 
De ALV vraagt waarom er niet wordt afgewacht hoe een echt parttime bestuur functioneert, zoals het 169 
bestuur van het huidige studiejaar. Er wordt ook opgemerkt dat er bij het wisselen van bestuursleden 170 
hoe dan ook informatie verloren gaat. De taskforce licht nog toe dat dit juist het moment is om dit door 171 
te voeren, omdat er nu toch wijzigingen worden doorgevoerd. Dit voorkomt vastroesten in het systeem 172 
zoals het nu loopt.   173 

 174 
Nu voor iedereen onduidelijkheden opgehelderd zijn, zal overgegaan worden tot discussie: 175 
Het bestuur wil van te voren eerst de taskforce bedanken en aangeven dat wanneer er wordt ingestemd, 176 
dit een grootse verandering zal zijn. Het bestuur geeft daarnaast aan dat het bestuur zelf niet geheel in 177 
consensus is en dat iedereen individueel zal stemmen. 178 
 179 
De taskforce geeft aan dat het niet haalbaar is om grote activiteiten en plannen door te voeren met de 180 
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huidige manier van bestuurswisselen, omdat er te veel informatie verloren gaat. Ook vanuit de 181 
universiteit wordt er gestimuleerd om over andere vormen van besturen na te denken. De taskforce 182 
vindt dat er echt moet worden beoordeeld wat het beste is voor de vereniging en hier het eventueel 183 
volgend bestuur buiten beschouwing te laten. Het lijkt haar dan ook naïef om te denken dat het huidig 184 
bestuur de informatie wel efficiënt kan overdragen.  185 
 186 
De ALV* 1reageert dat het wel studentenorganisatie is en dat het voor mensen leuk moet zijn om te 187 
besturen. De ALV is zich bewust van het feit dat er informatie verloren gaat, maar is van mening dat er 188 
andere manieren zijn  om dit informatiegat te vullen. Bijvoorbeeld met het opstarten van commissies in 189 
een latere periode.  190 
 191 
De ALV snapt niet precies wat bedoelt wordt met het ‘leuk blijven’. De ALV* reageert dat wanneer er als 192 
groep wordt bestuurd er na een tijd een ander bestuur moet aanschuiven. Zij erkent dat dit niet heel 193 
relevant is, maar ziet het wel als argument. De ALV* merkt op dat je elkaar na 6 maanden pas leert 194 
kennen en vraagt zich af of dit in een kortere periode wel mogelijk is. Ook geeft ze aan dat het haar lastig 195 
lijkt om een beleid binnen zes maanden uit te voeren.  196 
De taskforce geeft aan dat persoonlijke argumenten absoluut irrelevant zijn, en dat het alleen gaat om 197 
de vereniging. En juist een halfjaarlijks beleid kan veel concreter zijn in zijn doelen dan een beleid van 198 
een bestuur dat zonder voorkennis is begonnen.  199 
 200 
De taskforce geeft dat bij het halfjaarlijks beleid de opstartperiode inderdaad nog steeds bestaat. Maar 201 
het beleid kan voor zes maanden concreter en realistischer en er kan niet worden verwacht dat een club 202 
van zeven mensen zonder ervaring een goed beleid kan neerzetten. Ook geeft de taskforce aan dat de 203 
andere mogelijkheden om de overdracht soepeler en efficiënter te laten verlopen erg beperkt zijn.  204 
 205 
De ALV* geeft aan dat een senaat wel kan worden ingevoerd met een langetermijnbeleid, maar dat dit 206 
ook prima kan zonder een halfjaarlijkse bestuurswissel. De taskforce erkent dit, maar het is alsnog 207 
realistischer en makkelijker om hierin een halfjaarlijkse bestuurswissel bij toe te passen. 208 
 209 
De ALV* geeft aan dat het te makkelijk gezegd is dat er alleen naar de vereniging moet worden gekeken. 210 
Zij hecht wel waarde aan het ‘leuke’ deel van het bestuur, en dit nodig is om mensen te werven. De 211 
taskforce is echter ook van mening dat de taken die worden uitgevoerd ook leuk zijn, en ook de mensen 212 
waarmee maar 6 maanden wordt bestuurd kan een band worden gevormd.  213 
 214 
De ALV* denkt dat de overdracht van het oude bestuur naar het nieuwe bestuur niet alleen plaats hoeft 215 
te vinden in de zomervakantie en dat de overdracht een stuk beter loopt wanneer er voor de 216 
zomervakantie wordt begonnen. Ze benadrukt nogmaals dat het plan niet te vroeg moet worden 217 
ingevoerd en er eerst moet worden geprobeerd het parttime bestuur goed in te voeren. De ALV is het 218 
hier niet mee eens, het heeft volgens haar veel meer voordelen om juist nu te veranderen. Zij voegt zich 219 
hier in het eerder genoemde argument van de taskforce.  220 

                                                           
* Omdat er in de discussie twee partijen verschijnen: voor en tegen de wissel, zullen vragen en opmerkingen tégen de 

wissel aangeduid zijn met een *. Dit om aan te geven dat er binnen de ALV en taskforce twee meningen 

vertegenwoordigd worden. 



   
 

Notulen Algemene Leden Vergadering 16-01-2012 

 

6 
 

 221 
De taskforce vindt ook niet dat het direct moet worden ingevoerd, maar dat er geen ontkomen aan is als 222 
men als vereniging wil doorgroeien.  223 
 224 
De ALV* is het eens met de taskforce in het kader van de komende veranderingen, maar omdat nog niet 225 
duidelijk is of de zeven functies zoals nu bedacht zullen gaan werken sluit zij zich aan bij het eerdere 226 
argument om eerst te zien hoe een parttime bestuur zich zal ontwikkelen. Daarnaast noemt zij het risico 227 
van invoer wanneer mensen 6 of 18 maanden het bestuur in zullen moeten. De taskforce benadrukt dat 228 
deze stemming gaat over de intentie tot veranderen en niet de invulling van de details behorende bij 229 
deze verandering. 230 
 231 
De ALV  noemt verder dat er in het kader van het halen van studiepunten voor voorwaardelijke 232 
bestuursbeurzen voor de bestuurders die in februari instromen ook voordelen zitten aan de halfjaarlijkse 233 
bestuurswissel. 234 
 235 
De taskforce noemt verder nog een voordeel voor de halfjaarlijksewissel omdat het mogelijk is twee keer 236 
een stempel op een kort beleid te drukken. Het geeft de mogelijkheid tot leren van het eerste halfjaar en 237 
tevens tot het maken van een concreter beleid. Er wordt ook nog gepleit voor een minder groot verlies 238 
aan informatie. Tot slot voegt de taskforce toe dat de functie-indeling zoals deze nu bedacht is reeds 239 
beproefd is bij andere verenigingen.  240 
 241 
De ALV* vraagt of het is onderzocht of het verhoudingsgewijs wel winst oplevert. Ze vraagt of een korte 242 
inwerkperiode met een kort beleid winst oplevert in verhouding tot een lange inwerkperiode en een lang 243 
beleid. De taskforce geeft aan dat het inwerken alsnog zal gebeuren op de ‘lange’ wijze, dus het 244 
inwerken blijft in iedere situatie gelijk.  245 
 246 
De ALV* geeft aan dat het met deze plannen eventueel beter zou kunnen gaan, maar er is helemaal geen 247 
garantie dat het ook beter zal zijn. Ook stipt zij aan dat er duidelijkheid moet zijn: stel er wordt vóór 248 
gestemd, geeft dat slechts een richting aan of betekent het dat dit plan definitief doorgevoerd wordt? De 249 
taskforce erkent dat er geen garantie is voor een betere overdracht. Het is alleen wel bekend dat op deze 250 
manier sowieso niet goed gaat. Verder geeft de taskforce aan dat voorstemmen inderdaad doorvoering 251 
van het plan en dus invoering van de halfjaarlijkse bestuurswissel betreft. 252 
 253 
Vanuit het bestuur komt de vraag of de discussie wat meer door de hele ALV gevoerd kan worden in 254 
plaats van door alleen (oud) bestuursleden en de taskforce. 255 
 256 
De ALV* vindt dat omdat er elke zes maanden een nieuw team gevormd moet worden, er niet gesproken 257 
kan worden van eén inwerkperiode. Zij geeft aan dat ook al is de helft van het bestuur een halfjaar 258 
eerder al ingewerkt, alsnog het gehele bestuur door de nieuwe inwerkperiode heen moet. 259 
De ALV geeft als reactie hier op aan dat de winst zal worden geboekt in de vergaderingen en algemene 260 
bestuurstaken. Verder noemt de taskforce dat wanneer er halfjaarlijks een bestuur moet worden 261 
ingewerkt dit uiteindelijk geen studietijd kost voor de al zittende bestuursleden. Er wordt vervolgens 262 
aangevoerd dat het voor de al zittende bestuursleden irritant kan worden om de hele nieuwe leden in te 263 
werken. Er wordt tevens gezegd dat er ook wordt geacht dat bestuursleden studeren en benadrukt dat 264 
een extra inwerkperiode die niet ten koste zal gaan van studietijd niet mogelijk is. De taskforce erkent 265 
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dit, maar voert aan dat wanneer iemand nog blijft zitten na het inwerken, dit alsnog minder tijd zal 266 
kosten.  267 
 268 
De ALV  vraagt of er nu zal worden ingewerkt door de mensen die blijven zitten of door de mensen die 269 
worden opgevolgd? De taskforce geeft aan dat een combinatie waarschijnlijk de praktijk zal zijn. 270 
 271 
De ALV wil wel nog zeggen dat wanneer dit wordt ingestemd, de stemming niet vrijblijvend zal blijven.  272 
 273 
De technisch voorzitter legt uit dat als het plan ingestemd wordt, het ook uitgevoerd wordt. Er kan 274 
worden gestemd om de halfjaarlijkse bestuurswissel überhaupt in te voeren en vervolgens kan worden 275 
gekozen voor een van de twee modellen. Wanneer de halfjaarlijkse wissel wordt ingevoerd zal gekeken 276 
worden naar een passende uitwerking van één van de twee modellen. Hierbij zullen de statuten en het 277 
huishoudelijk reglement ook worden aangepast.  278 
 279 
De ALV* wil niet dat de senaat een beleid levert, maar een advies. De taskforce noemt dit wederom een 280 
praktische invulling en vindt dit dus niet relevant.  281 
 282 
De stemming vindt plaats op de volgende manier: 283 
Wanneer je bij de eerst stemming vóór stemt betekent dit: het instemmen van een halfjaarlijkse wissel 284 
en een meerjarig beleid.  285 
Vervolgens zal er indien noodzakelijk een 2e keer gestemd worden over het model. 286 
 287 
Er wordt 10 minuten gepauzeerd voor de stemming ( om 21:07). 288 
 289 
Stemming 1: invoering halfjaarlijkse wissel:   290 
 291 
Voor: 17 292 
Tegen: 3 293 
Blanco: 3 294 
Onthouden: 1 295 
 296 
Het plan halfjaarlijkse bestuurswissel is ingestemd door de ALV.  297 
Voor de tweede stemming volgt nog een kort moment waarop mensen vragen kunnen stellen over de 298 
verschillende modellen: 299 
De ALV denkt dat er het best in september gewisseld kan worden voor de PR, in verband met het maken 300 
van contacten. De taskforce zegt echter dat een februari wissel voor de PR meer in de lijn ligt van de 301 
planning van bedrijven.  302 
 303 
Vanuit de ALV volgt weer de vraag of een van de modellen zo uitgevoerd zal worden als nu beschreven 304 
of dat het meer een opzet is. De taskforce zegt dat de precieze invulling nog via een ALV besloten zal 305 
worden. Dit geldt ook voor zaken als het aantal beleidsplannen dat er geschreven moet worden. 306 
 307 
Het bestuur merkt tussendoor op juist in deze ALV wat oud-bestuursleden te missen. 308 
 309 
De ALV denkt dat er bij een 4/3 wisseling een minder groot probleem zal zijn in teambuilding en dat een 310 
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5/2 wissel makkelijker te realiseren is wat betreft het vinden van bestuursleden. De ALV zou graag meer 311 
argumenten horen omdat het moeilijk is een beslissing te maken. De taskforce geeft aan dat de enige 312 
argumenten die er volgens haar voor het 5/2 model zijn, ook in het verslag staan. Ofwel het kan een 313 
blokvorming in het bestuur voorkomen. Nadeel is wel dat er dan op een gegeven moment 2 mensen 5 314 
man moet inwerken.  315 
 316 
De ALV vraagt of de optie van een even aantal bestuursleden overwogen is. De taskforce geeft aan dat 317 
het praktisch onwenselijk is om in verband met besluitvorming een even aantal in het bestuur te hebben.  318 
 319 
De ALV geeft aan dat het vinden van bestuursleden wel moet worden meegenomen als argument. Het 320 
4/3 model heeft dus als nadeel dat er meer mensen moeten worden gevonden voor februari. Er wordt 321 
gevraagd of dat wel onderzocht is. De taskforce gaat er van uit dat er meer mensen te vinden zijn in 322 
september. Oprah vraagt hoe dit werkt bij andere verenigingen. MFvN wisselt 3/4, Intergrand wisselt 323 
4/5, BOS wisselt 4/3, het Ic wisselt 6/5.  324 
 325 
De ALV vraagt wat er gebeurd als er geen mensen kunnen worden gevonden voor een specifieke functie. 326 
Een oud bestuurslid geeft aan dat de sollicitatiecommissie de functie-indeling dan kan regelen, zoals dat 327 
dit jaar is gebeurd. De taskforce geeft tevens aan dat dit argument op dit moment ook aan te voeren is.  328 
Er wordt gezegd dat er iemand formeel secretaris moet zijn, maar deze taken hoeven niet perse allemaal 329 
op dezelfde persoon te vallen. De ALV vraagt of het mogelijk is om aan te geven bij een halfjaarlijkse 330 
bestuurswissel dat men per sé bij 7 man in het bestuur wil. Het bestuur geeft aan dat het kandidaatschap 331 
in ieder geval wel kan worden teruggetrokken. De taskforce voegt hieraan toe dat er ook kan worden 332 
gestopt met een bestuursfunctie. Het bestuur sluit af: het is naar haar mening nu nog niet zo dat dit 333 
moet worden besproken. 334 
 335 
De functies beschreven zoals in de modellen staan niet vast, er wordt gestemd over het aantal mensen 336 
dat zal wisselen op de wissel momenten.  337 
 338 
Stemming , de verschillende modellen: 339 
Stemming 2.1, het 5/2 model: 340 
  341 
Voor: 0 342 
Tegen: 22 343 
Blanco: 0 344 
Onthouden: 3 345 
 346 
Het 5/2 model wordt door de ALV verworpen. 347 
 348 
Stemming 2.2, het 4/3 model: 349 
Voor: 23 350 
Tegen: 0 351 
Blanco: 1 352 
Onthouden: 2 353 
 354 
Het 4/3 model is ingestemd en zal verder worden uitgewerkt.  355 
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 356 
Er komt dus een halfjaarlijkse 4/3 bestuurswissel en een langetermijnbeleid. Hiertoe zal een nieuwe 357 
taskforce worden opgericht. Erik, Dave, Lodewijk, Michelle, Koen, Rob, Margot, Lenthe en Casper geven 358 
aan dat zij hier geïnteresseerd in zijn. De ALV geeft aan dat het wel handig is om niet enkel oud- en 359 
huidig bestuursleden hierin te plaatsen. De geïnteresseerden zullen in ieder geval nog benaderd worden 360 
door het huidig bestuur, het huidig bestuur zal ook nieuwe mensen proberen te werven. De ALV vraagt 361 
of er nog even kan worden gedacht over de taskforce. Het bestuur geeft aan dat zij hier ruimte voor 362 
zullen bieden. De taskforce voegt toe dat er 4 avonden bij elkaar is gekomen door de vorige taskforce en 363 
dat zij 2 uur per keer hebben gesproken. Hierna is het rapport opgesteld, het kostte niet erg veel tijd.  364 
  365 
7. WVtTK  366 
Er is verder niets ter tafel gekomen. 367 
 368 
8. Vaststellen datum volgende vergadering  369 
27-02-2012 vindt de volgende ALV plaats. Deze zal geweid worden aan het secretarieel- en financieel 370 
halfjaarverslag en de resultaten van de halfjaarlijkse enquête. 371 
 372 
9. Rondvraag  373 
Erik maakt zijn excuses voor zijn fanatisme en bedankt de technisch notulist en voorzitter. Casper 374 
bedankt de mede commissie- en taskforce genoten. Lenthe bedankt iedereen voor de aanwezigheid. 375 
Lodewijk vraagt wat men vindt van de locatie, iedereen lijkt tevreden. Dave meldt wel dat hij een hekel 376 
heeft aan een locatie die het niet nauw neemt met de rookregels. Koen bedankt Casper voor zijn inzet in 377 
de taskforce. Rob bedankt de actieve leden die een steentje bijgedragen hebben in de ALV. Dave vraagt 378 
of er nog mensen geïnteresseerd zijn in het volgen van Nederlands strafrecht. 379 
 380 
Tot slot geeft Koen aan dat het gala 01/02 zal plaatsvinden en dat er op 17/01 een tostimiddag plaats 381 
vindt.  382 
 383 
Actiepunt: 384 
Opsturen verslag Heidag. 385 
 386 
10. Sluiting  387 
De technisch voorzitter sluit de vergadering om 22:01. 388 
 389 
 390 


