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Aanwezig: Koen Hendriks (voorzitter), Lieke van Lieshout (notulist), Rinske Knoest, Chris van Heijster,  1 
Ilse Baijens, Fenna Dekkers, Jeroen Weerwag, Bas Romeijn, Marjam Bahari, Johannes Fiebig, Sofie  2 
van Breemen, Marloes de Jonge, Casper Joosten, Jette de Vos, Rick Huijs, Marjolein Brink, Marcella  3 
Monteiro, Lenthe Martin, Rob van Broekhoven, Youssef Chrigui, Anne Cornelissen, Lobke Kuijs,  4 
Simone ten Kate, Kimberly Schelle, Kathi Künnen, Wouter Steenbakkers, Bram Thijssen, Lotte  5 
Kobossen, Kenneth de Rooij, Anki Verhagen, Iris Kleine Schaars, Lodewijk Buffart  6 
 7 
1. Opening (door technisch voorzitter Koen Hendriks)  8 
De technisch voorzitter opent de vergadering om 19.10 uur.   9 
 10 
Koen Hendriks is de technisch voorzitter voor deze avond en Lieke van Lieshout de technisch notulist.  11 
De stukken worden per kopje besproken. Alle vragen zullen eerst worden geïnventariseerd, het 12 
bestuur kan daarna antwoord geven.  13 
We beginnen met een namenrondje. Iedereen stelt zichzelf voor.   14 
 15 
2. Notulen vorige vergadering  16 
De notulen worden per pagina besproken.   17 
De ALV vraagt of er voortaan een logo en paginanummers op de notulen kunnen. Het bestuur neemt  18 
dit mee.   19 
De notulen zijn goedgekeurd.  20 
 21 
   Simone ten Kate komt binnen om 19.12 uur.  22 
 23 
3. Belangrijke mededelingen/ingekomen berichten  24 
1. Brief Casper Joosten:  25 
Het bestuur heeft een brief ontvangen van Casper Joosten. Deze brief staat ter kennisgeving op de  26 
website. Het bestuur biedt Casper de mogelijkheid deze brief toe te lichten en de ALV heeft de  27 
mogelijkheid hier vragen over te stellen.  28 
Casper zegt dat de brief voor zich spreekt. Hij vraagt zich af of iemand er vragen of opmerkingen over  29 
heeft. De ALV vraagt wat Casper met deze brief zou willen bereiken. Casper geeft aan dat hij het  30 
besluit over het halfjaarlijks besturen graag teruggedraaid ziet worden. Naar zijn mening is dit  31 
onderwerp besproken in de verkeerde setting en was niet alle informatie compleet op dat moment.  32 
Casper geeft aan dat hij er graag óf nog een keer over wil spreken óf dat het hele besluit wordt  33 
teruggedraaid. Het was volgens hem een onterecht besluit en hij wil niet dat dit als een zwarte  34 
bladzijde in de geschiedenis van SPiN achterblijft. De ALV reageert dat er destijds een Taskforce is  35 
aangesteld die alle punten op een rijtje heeft gezet. De ALV is het er niet mee eens dat het besluit  36 
zou moeten worden teruggedraaid.   37 
Casper meldt dat hij de brief heeft geschreven op basis van de aanwezige notulen van deze  38 
vergadering. Hij acht het schokkend dat er een lid naar de ALV is gekomen om het gehele plan terug  39 
te draaien. De ALV reageert dat de notulen iets genuanceerder opgevat zouden moeten worden. Het  40 
was niet bedoeld als zijnde één lid die dit plan wilde terug draaien.   41 
De technisch voorzitter meldt dat het duidelijk is wat Caspers intenties zijn, maar dat er wel  42 
draagvlak voor moet zijn om het plan terug te draaien. De ALV knikt instemmend. Het bestuur  43 
reageert dat het inderdaad ook niet hun intentie is om het stuk opnieuw te bespreken, maar ze  44 
nemen de procedure rondom dit onderwerp wel mee bij het veranderen van de statuten en het  45 
huishoudelijk reglement.  46 
De technisch voorzitter stelt voor hier een apart agendapunt van te maken omdat de discussie hier  47 
wel erg lang duurt.  48 
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2. Brief Dienst Studentenzaken:  49 
Het bestuur heeft een brief ontvangen van Dienst Studentenzaken over de verdeling van de  50 
bestuursbeurzen. Het VIIe bestuur zal in totaal 41 bestuursbeurzen ontvangen, dit zijn 5 beurzen  51 
minder dan dit jaar. De ALV vraagt om de reden hierachter. Het bestuur reageert dat ze een  52 
bezwaarschrift hebben ingediend, maar dat er geen duidelijke argumenten zijn gegeven in de brief.  53 
De ALV vindt het raar dat hiervoor geen argumenten gegeven worden. De ALV geeft het bestuur als  54 
tip een gesprek aan te vragen voor toelichting.   55 
 56 
3. Rectificatie secretarieel halfjaarverslag:  57 
Het bestuur geeft een rectificatie op het secretarieel halfjaarverslag, over het stuk 3.2.1.  58 
Compensatie contactverlies. Hierin staat dat het VIe bestuur op zoek is gegaan naar alternatieve  59 
betaalmethoden ter overbrugging van de implementatieperiode.  60 
Het bestuur herformuleert deze stelling door te melden dat zij ongeacht de implementatie van het  61 
iDEAL betalingssysteem een pinautomaat aan wil schaffen.   62 
 63 
4. Actiepunten vorige notulen:  64 
Het bestuur biedt haar excuses aan voor de afwezigheid van de actiepunten in de vorige notulen. Zij  65 
meldt dat het enige actiepunt was dat iedere post op de begroting een toelichting zou krijgen. Dit  66 
heeft het bestuur aangepast in de begroting.  67 
 68 
5. Afgelopen activiteiten:  69 
- 26 november: Training zakelijk flirten, 22 mensen aanwezig.  70 
- 17 december: Serious Request Feest: 229 mensen aanwezig.  71 
- 7 januari: Nieuwsjaarsborrel actieve leden, 82 mensen aanwezig.  72 
-14 januari: Gala, 245 mensen aanwezig. Dit jaar was het gala op een boot, het was een erg geslaagde  73 
avond.  74 
- 15 januari: Lezing eetgedrag, 56 mensen aanwezig.   75 
- 4 februari: Debat E-Health, 15 mensen aanwezig. Helaas was deze activiteit minder druk bezocht  76 
dan gehoopt.  77 
- 7-16 februari: Skireis, 37 mensen aanwezig. Het was een erg geslaagde reis.   78 
- 19 februari: Themadag Soeperdoeperdinsdag, 132 mensen aanwezig.   79 
 80 
6. Machtigingen:  81 
Koen van Heijster machtigt Lenthe Martin.  82 
Rob van Broekhoven machtigt Rick Huijs.  83 
Roy Arts machtigt Anne Cornelissen.  84 
 85 
   Kimberly Schelle komt binnen om 19.22 uur  86 
   Kathi Künnen komt binnen om 19.23 uur  87 
 88 
4. Vaststellen agenda  89 
Het agendapunt ‘halfjaarlijks besturen’ wordt toegevoegd aan de agenda. Dit punt zal worden  90 
besproken na het financieel halfjaarverslag.   91 
 92 
5. Secretarieel halfjaarverslag  93 
1. Voorwoord  94 
Geen vragen of opmerkingen.           95 
 96 
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2. Secretariaat  97 
2.1. Ledenbestand  98 
2.1.1. Ledenaantal (en Bijlage 1. Aanpassingen ledenbestand 2013-2014)  99 
De ALV zegt dat er ongeveer 150 leden onterecht in het nieuwe ledenbestand terecht zijn gekomen,  100 
terwijl zij wel een uitschrijfformulier hebben ingeleverd, maar dat er ook een aantal  101 
uitschrijfformulieren ontbrak. De ALV vraagt of deze mensen bij die 150 mensen horen. Het bestuur  102 
antwoordt dat alle mappen met uitschrijfformulieren zijn gecontroleerd met het huidige  103 
ledenbestand. Iedereen die wel een uitschrijfformulier in heeft geleverd, maar nog wel in het  104 
ledenbestand stond is vervolgens verwijderd uit dit bestand. Als reactie op een ALV-uitnodiging heeft  105 
het bestuur een groot aantal mails ontvangen van mensen die aangaven geen lid meer te zijn. Van  106 
deze mensen was echter geen uitschrijfformulier. Het bestuur was verbaasd over dit grote aantal.  107 
Het bestuur heeft hieruit de conclusie getrokken dat een aantal formulieren ontbrak. Het bestuur  108 
licht toe dat het hier niet gaat om de 150 mensen die eerder in het verslag werden genoemd.   109 
De ALV vraagt hoeveel mensen aangeven geen lid meer te zijn maar geen uitschrijfformulier in  110 
hebben geleverd. Het bestuur schat dat dit aantal rond de 130 personen ligt. De ALV vraagt wat er  111 
met deze mensen gaat gebeuren. Het bestuur heeft al deze mensen teruggemaild met de vraag of ze  112 
een uitschrijfformulier wilden invullen en terugmailen om de administratie op orde te houden. Alle  113 
mensen die vervolgens een ingevuld uitschrijfformulier hebben teruggestuurd zijn verwijderd uit het  114 
ledenbestand. De mensen die niet gereageerd hebben staan tot op heden in het ledenbestand. Van  115 
deze mensen is er wel een rekeningnummer.   116 
De ALV vraagt of tegen deze mensen is gezegd dat zij blijven betalen zolang er geen  117 
uitschrijfformulier is. Het bestuur reageert dat dit doorgegeven is. De ALV zegt dat het ook zou  118 
kunnen dat het uitschrijfformulier van een aantal van deze mensen is kwijtgeraakt. Het bestuur zegt  119 
dat dit ook de reden is dat ze mensen de kans hebben gegeven nogmaals een formulier in te leveren.   120 
 121 
De ALV vraagt wat er met de leden gaat gebeuren die geen uitschrijfformulier hebben ingeleverd en  122 
geen rekeningnummer hebben in het ledenbestand. Het bestuur antwoordt dat bijna alle  123 
rekeningnummers nog op de oude site staan en dat deze kunnen worden geconverteerd. Er wordt  124 
dus wel gewoon contributie afgeschreven bij deze mensen.  125 
 126 
De ALV vraagt wat er gebeurt met de 4 personen die geen rekeningnummer hebben ingevuld en wel  127 
zijn gemaild. Wat gebeurt er als zij niet op deze mail reageren? Het bestuur antwoordt dat zij  128 
verwijderd zullen worden uit het ledenbestand.  129 
 130 
Het voorstel van het VIe bestuur is om de mensen zonder rekeningnummer uit het ledenbestand te  131 
verwijderen. De ALV vraagt of dit vóór of ná de contributie-inning zal gebeuren. Het bestuur reageert  132 
dat dit per persoon verschilt. Er wordt gekeken naar of leden boeken hebben besteld en of ze hun  133 
lidmaatschapssticker hebben opgehaald.   134 
 135 
De ALV vraagt of er nog bepaalde zaken van vorige jaren liggen, zoals achterstallige contributie etc.  136 
Het bestuur reageert dat er een lijst is met Duitse leden die geen contributie betaald hebben.   137 
De ALV komt met het idee een lijst bij te houden met zogenaamde ‘twijfelgevallen’. De ALV zegt dat  138 
het handig is voor de toekomst om zo’n lijst bij te houden. Het bestuur reageert dat dit ook het idee  139 
is en dat ze de lijst van voorgaande jaren zullen gebruiken en zullen aanvullen.   140 
 141 
Het bestuur geeft nog een update over het huidige ledenaantal. Op dit moment staat het ledenaantal  142 
op 1706.  143 
 144 
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 2.1.2. Ereleden en alumni  145 
Geen vragen of opmerkingen.  146 
 147 
2.1.3. Actieve leden  148 
De ALV vraag hoe er bij de commissies geobserveerd is wat de werkdruk is. Het bestuur antwoordt  149 
dat de commissiebegeleiders een zodanig overzicht hebben dat zij hier een goede inschatting over  150 
kunnen maken. Er hebben zich tot nu toe geen grote problemen voorgedaan.   151 
 152 
2.2 Correspondentie  153 
Geen vragen of opmerkingen.   154 
 155 
2.2.1. Nieuwsbrief   156 
De ALV meldt dat de nieuwsbrief niet iedere maand in iedereen z’n mailbox terecht komt. Het  157 
bestuur reageert verbaasd en meldt dat zij dezelfde mailinglist en –procedure gebruikt als in de  158 
voorgaande jaren. Er zijn inmiddels drie nieuwsbrieven verstuurd. Het bestuur vraagt of Lenthe en  159 
Rob willen doorgeven wanneer zij de nieuwsbrief niet ontvangen hebben, zodat er nagekeken kan  160 
worden of ze wel verstuurd zijn naar hun e-mailadressen.  161 
  162 
2.2.2. Kerstgroet  163 
Geen vragen of opmerkingen.  164 
 165 
2.3 Website  166 
De ALV vraagt hoe de boekenwebshop toegankelijker geworden is en waarom je deze niet pas kunt  167 
bereiken na het inloggen, zoals voorheen. Het bestuur antwoordt dat dit uitgebreid besproken is met  168 
de boekenleverancier. Hij gaf aan dat het voor leden op deze manier handiger is omdat ze vaak het  169 
wachtwoord voor de site niet weten. Bij de boeken moeten ze zich sowieso aanmelden, dit betekent  170 
dat zij zich dubbel zouden moeten aanmelden. Verder is het ook zo dat buitenfacultaire studenten  171 
verplichte literatuur moeten bestellen die alleen bij SPiN te krijgen is. Na aandringen van het OWI is  172 
besloten het op deze manier op te lossen. Op dit moment wordt gekeken of de webshop kan worden  173 
aangepast in een leden-deel en niet leden-deel.   174 
De ALV vraagt hoe het gecheckt wordt of leden bestellen. Het bestuur zegt dat er op dit moment vier  175 
buitenfacultaire studenten boeken hebben besteld. Deze zijn ook handmatig weer uit het  176 
ledenbestand verwijderd. In de toekomst wordt bekeken hoe dit opgelost zou kunnen worden.   177 
De ALV vraagt of iedereen boeken kan bestellen via SPiN en daarbij korting kan krijgen. Het bestuur  178 
zegt dat dit in principe kan. De boekenlijst wordt wel vergeleken met het ledenbestand.   179 
De ALV vraagt of het niet logischer is om eerst de webshop te scheiden en dan pas de link openbaar  180 
te plaatsen.  181 
Het bestuur reageert dat dit niet zoveel uit maakt, het gaat namelijk om weinig mensen en de  182 
buitenfacultaire studenten waar het nu om gaat wil je sowieso niet als lid in je ledenbestand hebben  183 
staan.   184 
 185 
De ALV vraagt of de website ook via de iPad toegankelijk kan worden gemaakt. Het bestuur  186 
antwoordt dat ze hier achteraan zal gaan.   187 
 188 
De ALV vraagt waarom we weer met een website bezig zijn die veel geld kost en nog steeds in  189 
ontwikkeling is. Misschien kan hier nog een keer aandacht aan worden besteed, eventueel op de  190 
Heidag. Het bestuur neemt dit mee.   191 
 192 
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De ALV merkt op dat de nieuwsbrief mooi is geworden. Het bestuur bedankt de ALV voor de  193 
compliment.  194 
 195 
Het bestuur geeft aan dat als iemand iets op heeft te merken over de site, ze hier graag feedback  196 
over ontvangt.   197 
 198 
   Wouter Steenbakkers komt binnen om 19.43 uur.  199 
   Bram Thijssen komt binnen om 19.43 uur.  200 
 201 
3. Naleving beleid   202 
3.1. Communicatie  203 
3.1.1 Commissiebegeleiding  204 
De ALV vraagt waarom het zesde bestuur het niet nodig acht om functiespecifieke casussen te  205 
bespreken. Het bestuur antwoordt dat ze momenteel nog niet tegen dergelijke zaken zijn  206 
aangelopen die goed zijn om in een casus te bespreken. Het voegt volgens het bestuur niet veel toe  207 
om zaken te bespreken die niet spelen in commissies. Er wordt verder wel ingespeeld op lopende  208 
zaken binnen commissies.  209 
 210 
De ALV vraagt wat er precies anders is aan de invulling van de halfjaarlijkse evaluaties. Het bestuur  211 
antwoordt dat de opzet is dat halfjaarlijkse evaluaties binnen commissies worden gehouden. De  212 
commissiebegeleider plant een vergadering met de commissie en peilt middels een  213 
gestandaardiseerde vragenlijst hoe het gaat binnen commissies. Het verschil is dus dat de  214 
halfjaarlijkse evaluaties niet functiespecifiek zijn, maar worden gehouden met een gehele commissie.  215 
 216 
3.1.2 Communicatie met commissies  217 
In het halfjaarverslag staat vermeld dat het standaardiseren van media- en acquisitie-aanvragen naar  218 
wens verloopt, maar de ALV vraagt zich af voor wie. Leden van de acquisitiecommissie geven aan dat  219 
ze het erg prettig vinden werken. Ze krijgen direct de juiste informatie binnen voor aanvragen. Het  220 
bestuur vult aan dat andere commissies ook een snelle reactie krijgen van de Media- en  221 
Acquisitiecommissie op hun aanvragen. Er zijn dus erg veel positieve geluiden. Het is echter nog niet  222 
via een enquête onderzocht, maar dit komt wel aan de orde in bijvoorbeeld een halfjaarlijkse  223 
evaluatie.   224 
   225 
De ALV vraagt hoe de communicatie via Facebook wordt overgedragen aan het volgende bestuur en  226 
de commissies. Het bestuur antwoordt dat de notulen en discussies soms via Facebook gaan, maar  227 
dat belangrijke documenten wel op de mail worden gezet. Deze blijven dus wel bewaard voor  228 
volgend jaar.   229 
De Commissaris Formeel en Commissaris Informeel hebben een speciaal account. Dit wordt volgend  230 
jaar dan ook overgedragen. Alle belangrijke documenten worden ook op de bestuursschijf  231 
opgeslagen.  232 
 233 
De ALV vraagt of commissies weten dat hun pagina’s maar onbeperkt toegankelijk blijven. Het  234 
bestuur reageert dat er een bestuursaccount in zit en hier zijn commissies van op de hoogte. Het zal  235 
aan de commissie ook worden aangegeven dat deze wordt overgedragen. De ALV zegt dat er  236 
opgepast moet worden voor eventuele onenigheden tussen commissies. Dit blijft dan wel voor  237 
toekomstige besturen ook toegankelijk. Het bestuur is hiervan op de hoogte.   238 
 239 
   Lotte Kobossen komt binnen om 19.58 uur.   240 



    
 
                                                      Notulen algemene ledenvergadering 24-02-2014 

Studievereniging Psychologie in Nijmegen  Montessorilaan 3 6 
Kamer A.00.05c     6525 HR Nijmegen 
Ma t/m vr 10.00-15.00    024-361 25 88 
info@spin-nijmegen.com    www.spin-nijmegen.com  
 

     Kenneth de Rooij komt binnen om 19.58 uur.  241 
 242 
3.1.3.1 Ludieke promotie  243 
Geen vragen of opmerkingen.  244 
 245 
3.1.3.2 Collegepraatjes  246 
De ALV vraagt hoe het met de audiovisuele ondersteuning zit. Het bestuur antwoordt dat er tot nu  247 
toe bij ieder collegepraatje gebruik is gemaakt van een powerpoint. Er worden daarnaast zoveel  248 
mogelijk foto’s en/of filmpjes getoond. Zo is dat al gedaan ter promotie van de skireis en de  249 
studiereis.   250 
 251 
3.1.3.3 Facebook  252 
De ALV vraagt of er een deadline kan komen voor het Facebookplan. Het bestuur antwoordt dat dit  253 
kan. De deadline wordt later deze ALV medegedeeld.  254 
 255 
De ALV vraagt wat de achterliggende gedachte van het promotieplan is en wat er momenteel precies  256 
mis gaat. Het bestuur antwoordt dat ze in principe alleen een Facebookplan wilde opstellen, omdat  257 
er volgens leden teveel wordt geplaatst op Facebook. Het bestuur heeft gekeken naar een geschikte  258 
manier om hiermee om te gaan. Zij is tot de conclusie gekomen dat Facebook ook in een groter  259 
geheel moet worden geplaatst. Om deze reden heeft het bestuur ervoor gekozen een algeheel  260 
promotieplan te schrijven.   261 
 262 
De ALV vraagt of de promotie er nu heel anders uit gaat zien. Het bestuur antwoordt dat ze vooral  263 
meer wil gaan standaardiseren.   264 
 265 
De ALV vraagt hoe het bestuur dit plan wil gaan invoeren. Gaan jullie hier zelf mee aan de slag of is  266 
het meer een advies voor jullie opvolgers? Het bestuur antwoordt dat ze verwacht dat er dit jaar al  267 
mee kan worden gewerkt. Daarnaast wordt het ook zeker als advies meegegeven aan de opvolgers.   268 
 269 
De ALV merkt op dat er geld is uitgegeven aan promotie via Facebook. Wat was dit precies en hoe is  270 
dat bevallen? Het bestuur antwoordt dat er inderdaad kosten zijn gemaakt ter promotie voor de  271 
feesten. Deze promotie verschijnt tegen een klein bedrag op de tijdlijn van mensen. Deze vorm van  272 
promotie is tot nu toe erg goed bevallen, vandaar dat het al een aantal keer is gebruikt.   273 
 274 
3.1.3.4 Merchandise  275 
De ALV vraagt of er al iets verkocht is. Het bestuur antwoordt dat de truien en vesten binnen zijn en  276 
dat de verkoop hiervan goed loopt. Er zijn ook al een aantal tasjes verkocht, maar er is nog geen  277 
grote promotie-actie gehouden. Daarnaast wordt er af en toe een mok verkocht. Er zijn nog geen  278 
almanakken verkocht.  279 
 280 
3.2. Ledenbinding  281 
3.2.1. Compensatie contactverlies  282 
Geen vragen of opmerkingen.   283 
 284 
3.2.1.1. Themadagen  285 
De actiecommissie is druk bezig met het organiseren van de komende zes themadagen. De ALV  286 
merkt op dat een aantal van zes themadagen na februari wel erg veel is, namelijk meer dan één per  287 
maand. Het bestuur meldt dat dit nog wel in de planning past. Er is namelijk één themadag verplaatst  288 
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naar september en er is er inmiddels al een geweest in februari. Eigenlijk hoeven er dus nog maar  289 
vier themadagen georganiseerd te worden de rest van dit collegejaar.  290 
De ALV merkt op dat de jaarplanning niet overeen komt met het secretarieel halfjaarverslag. In de  291 
jaarplanning staan er zeven en in het verslag acht. Het bestuur antwoordt dat dit een foutje is in de  292 
jaarplanning. Er worden dit jaar acht themadagen georganiseerd, dit wordt aangepast in het  293 
secretarieel halfjaarverslag.  294 
 295 
3.2.1.2. Zichtbaarheid bij tentamens  296 
De ALV vraagt hoe dit punt werd ontvangen bij de leden. Het bestuur geeft aan dat ze veel positieve  297 
reacties kreeg tijdens het uitdelen van kauwgoms.   298 
 299 
De ALV geeft als tip dit nogmaals te doen, ook al is het beleidspunt is nu eigenlijk al behaald. Het  300 
bestuur was van plan dit sowieso al te gaan doen.   301 
 302 
3.2.1.3. Maandagenda en flyer bij de boekenpakketten  303 
De ALV vraagt waarom er nog steeds geen flyers bij de boekenpakketten zijn gedaan. Het bestuur  304 
antwoordt dat dit in de eerste periode niet meer kon, omdat zij als bestuur nog niet officieel was  305 
ingestemd. Voor de tweede periode was het te kortdag.   306 
 307 
De ALV geeft als tip, dat er al een template beschikbaar is voor de maandagenda. Deze staat op de  308 
bestuursschijf. Het bestuur antwoordt dat er een nieuwe template is gemaakt voor op de tv- 309 
schermen in het Spinozagebouw en dat de papieren template al in ontwikkeling is.   310 
 311 
   De deadline voor het promotieplan is de ALV van 12 mei.  312 
 313 
3.2.2. Foto’s bij activiteiten  314 
De ALV vraagt hoe het bestuur een selectie maakt voor de foto’s op Facebook en op de site. Het  315 
bestuur antwoordt dat het bestuur zelf een selectie maakt van de foto’s die op de site worden  316 
geplaatst. Daarnaast wordt er een deel van die foto’s als teaser op Facebook geplaatst, mede om  317 
mensen naar de site te lokken. Er is geen vast aantal foto’s dat op Facebook of op de site geplaatst  318 
wordt.   319 
 320 
De ALV merkt op de de galafoto’s erg laat en versnipperd op Facebook stonden. Het bestuur  321 
antwoordt dat de foto’s pas erg laat ontvangen waren, omdat ze moest wachten op de Cycloop. Dit  322 
duurde anderhalve week. Ze stonden versnipperd op Facebook omdat iedereen ze dan meteen kon  323 
downloaden en de hele foto kon zien. Op de site kan dit momenteel nog niet.   324 
 325 
De ALV merkt op dat er op Facebook foto’s worden geplaatst waar mensen in getagd kunnen  326 
worden. Heb je hier niet te maken met privacyregels? Het bestuur antwoordt dat de foto’s worden  327 
geselecteerd voordat ze op Facebook worden geplaatst. Er zullen dus geen beschamende foto’s op  328 
Facebook komen. De ALV merkt op dat je ook in kunt stellen dat je je tag eerst moet goedkeuren,  329 
voordat hij op je tijdlijn wordt geplaatst. Het bestuur voegt daaraan toe dat de foto’s eigenlijk ook op  330 
het beveiligde deel van de site moeten staan. Dit is door een foutje op de site nog niet mogelijk,  331 
maar hier wordt aan gewerkt. Er wordt dus zeker rekening gehouden met privacy.   332 
 333 
3.3. Onderwijs  334 
3.3.1. Aansluiting van activiteiten op het onderwijsprogramma  335 
De ALV vraagt of er bij het maken van de jaarplanning rekening is gehouden met de vakken die aan  336 
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zouden kunnen sluiten bij de activiteiten. Het bestuur antwoordt dat de commissies in het begin van  337 
het jaar zijn begonnen met brainstormen over activiteiten. Het bestuur is te laat ingestapt om nog  338 
veel invloed uit te kunnen oefenen. Er is dus niet gekeken naar overeenkomsten tussen de  339 
jaarplanning van vakken en activiteiten. Dit is wel een tip voor volgend jaar.   340 
De ALV geeft aan dat het fijn is dat er eerlijk verteld wordt hoe het zit. Dit maakt een hoop duidelijk.  341 
 342 
3.3.2. Contact met docenten en het onderwijsinstituut  343 
De ALV merkt op dat er nog geen activiteitenoverzicht naar docenten gestuurd is, maar dat er aparte  344 
uitnodigingen zijn verstuurd. Waarom is hiervoor gekozen? Het bestuur geeft aan dat ze dit vergeten  345 
is.   346 
 347 
De ALV vraagt of het bestuur een voorbeeld kan geven van een activiteit waarvoor docenten zijn  348 
uitgenodigd en of zij ook zijn gekomen. Het bestuur antwoordt dat er voor het debat 100 docenten  349 
zijn uitgenodigd, twee van deze docenten hebben gereageerd met een afwijzing. Zij hebben ook  350 
allemaal de optie gekregen om aan te geven geen mails meer te ontvangen over activiteiten, maar  351 
ook hier is geen reactie op gekomen.  352 
De ALV geeft als tip dat persoonlijke benadering altijd beter werkt dan een massamail naar 100  353 
docenten. Je kunt kijken welke docenten qua onderzoeksonderwerp passen bij de activiteit. Het  354 
bestuur neemt deze tip mee.   355 
 356 
De ALV vraagt of het bestuur nog wel van plan is om een update naar docenten te sturen. Het  357 
bestuur antwoordt dat er een update wordt gestuurd naar WE@PSY, het SNUF en Blackboard, maar  358 
niet specifiek naar docenten. De ALV reageert dat dit best in een halfjaarverslag genoemd mag  359 
worden.  360 
 361 
3.3.3. Mastergids  362 
Geen vragen of opmerkingen.  363 
 364 
3.3.4. Samenwerking met masterverenigingen  365 
De ALV vraagt of het nog gaat lukken om nu nog iets met masterverenigingen te organiseren, gezien  366 
veel studenten die met hun master bezig zijn nu stage lopen. Het bestuur realiseert zich dat het aan  367 
de late kant is, ze zijn hier te laat ingestapt. Ze gaan echter hun uiterste best doen om dit nog wel te  368 
bewerkstelligen. Het doel van drie activiteiten staat nog steeds. De ALV reageert dat er gekeken  369 
moet worden naar de behoefte in plaats van naar het doel dat behaald moet worden. Misschien kan  370 
het bestuur proberen iets in september te organiseren. Het bestuur geeft aan dat ze collegetour gaan  371 
organiseren in samenwerking met een aantal verenigingen, waaronder ook masterverenigingen.   372 
 373 
De ALV vraagt of er al concrete plannen zijn om samen iets met de masterverenigingen te  374 
organiseren? Het bestuur antwoordt dat er naast collegetoer nog geen concrete plannen zijn.  375 
 376 
   Anki Verhagen en Iris Kleine Schaars komen binnen om 20.33u.   377 
 378 
3.4. Extern  379 
3.4.1. Sponsoring  380 
De ALV geeft aan verbaasd te zijn over alle dingen die ze hier lezen. Alle dingen die er staan waren er  381 
al, zoals pakketsponsoring etc. Hoe nieuw is alles? Alles is zodanig vernieuw dat ze aantrekkelijker  382 
zijn qua lay out en ook voor de externe partners. De ALV vraagt of het stuk anders verwoord kan  383 
 384 
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worden, want het lijkt nu alsof het zesde bestuur het bedacht heeft. Het bestuur past dit aan in het  385 
verslag.   386 
De ALV merkt verder op dat het verstandig was geweest om naar de voorgaande jaren te hebben  387 
gekeken. Het bestuur reageert dat ze wel naar het voorgaande jaar hebben gekeken, maar niet naar  388 
de jaren daarvoor. De ALV merkt op dat dit het al iets minder erg maakt.   389 
 390 
3.4.1.1. Tijdig beginnen met werving van sponsoren  391 
De ALV vraagt wat het opstellen van een contactenlijst inhoudt en in hoeverre dit anders is van de  392 
database. Het bestuur antwoordt dat de database is meegenomen en dat daarbij nieuwe contacten  393 
zijn toegevoegd. De ALV reageert dat op het moment dat je contacten toevoegt, je ook meteen om  394 
sponsoring vraagt. Dit is toch geen voorbereidend werk? Het bestuur reageert dat het hier gaat om  395 
het uitzoeken van contactgegevens.   396 
De ALV zegt dat dit soort standaarddingen in de actieve leden handleiding staan vermeld. De ALV  397 
vraagt of deze dan nog verspreid wordt. Het bestuur reageert dat ze standaardmailtjes op bedrijven  398 
specifiek maken. De ALV vindt het vreemd dat de actieve ledenhandleiding niet is uitgereikt door het  399 
bestuur. De ALV vraagt of het 4,5 maand heeft geduurd om contactgegevens op te stellen en geeft  400 
aan dat dit een beetje lang zou zijn. Het bestuur reageert dat ze veel bezig zijn geweest met kleine  401 
taken zoals locatie aanvragen voor borrels.  402 
De ALV vraagt of het bestuur het weer op deze manier aanraadt voor het volgende jaar. Het bestuur  403 
antwoordt dat de Acquisitiecommissie voor volgend jaar eerder zal worden opgestart. De ALV vraagt  404 
zich af hoe ze dit gaan doen. Het bestuur wil dit vooral vanuit de commissie zelf gaan doen.  405 
Daarnaast zullen ook Facebook en Blackboard gebruikt worden.   406 
 407 
De ALV vraag waarom er niet eerder begonnen is met het werven van sponsoren. Het bestuur  408 
reageert dat ze dit wel wilde doen, maar het ging lastiger dan gepland en de Acquisitiecommissie is  409 
lang bezig geweest met opstarten.   410 
 411 
De ALV vraagt of er een back-up plan is voor het geval dat de Acquisitiecommissie niet eerder (in  412 
mei) kan worden opgestart. Het bestuur antwoordt dat hier nog geen concreet plan voor is, maar dat  413 
de overdracht zo goed mogelijk zal gebeuren. De tip van de ALV is om dit niet aan het volgende  414 
bestuur over te laten, maar dit nu op te pakken. Het bestuur neemt dit advies over.  415 
 416 
De ALV vraagt of Marjam op dezelfde manier lid is van de Acquisitiecommissie zoals Rick dat was,  417 
namelijk actief in de commissie zelf. Marjam bevestigt dit. De ALV geeft als tip om te kijken naar  418 
professionele buiten SPiN voor begeleiding van de Acquisitiecommissie in het begin van het jaar. Dit  419 
zou kunnen bij verenigingen als het SOFv of het FOS.   420 
 421 
3.4.1.2. Sponsoring specifieke activiteiten  422 
Geen vragen of opmerkingen.  423 
 424 
3.4.2. Partners  425 
3.4.2.1. Nieuwe en huidige partners uit het werkveld   426 
De ALV vraagt of het bestuur al specifieke ideeën heeft om de samenwerkingen te intensiveren. Het  427 
bestuur bevestigt dit en meldt dat ze contacten gaan benaderen en vragen of ze meer van de leden  428 
kunnen vragen voor vacatures.  429 
 430 
De ALV vraagt of er al ontwikkelingen zijn binnen andere domeinen dan binnen het domein Gedrag.  431 
Het bestuur reageert dat er contact opgenomen is met verschillende bedrijven, maar dat het lastig  432 
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blijkt om echt een samenwerking op te starten. De ALV vraagt of er actief gekeken wordt naar oud- 433 
bestuurders, alumni of andere leden die nu ergens werken of stage lopen. Kan daar niets mee  434 
gedaan worden? Het bestuur vindt dit een goed idee. Dit wordt ook al gedaan via de alumniupdate,  435 
oud bestuurders zitten hier vaak nog niet bij.  436 
 437 
3.4.2.2. Samenwerking met andere studieverenigingen  438 
De ALV merkt op dat het een positieve ontwikkeling is dat er zoveel samenwerkingen staan. Zij merkt  439 
echter wel op dat een gedeelte van het bedrag dat door de faculteit wordt vergoed voor CollegeTour,  440 
zwart op wit komt te staan. Het bestuur neemt dit mee.  441 
 442 
3.4.3. Alumni  443 
De ALV vraagt waarom de eerste alumniupdate pas zo laat kwam. Het bestuur reageert dat het een  444 
erg druk eerste halfjaar is geweest en dat de alumniupdate niet de hoogste prioriteit had. Daarnaast  445 
was het niet mogelijk om de update eerder te sturen. Het ledenbestand was namelijk niet op orde,  446 
waardoor veel mensen nog niet in het alumnibestand stonden. Het ledenbestand moest dus eerst op  447 
orde worden gebracht. Daarbij moest het ledenbestand eerst op orde gemaakt worden.  448 
 449 
De ALV vraagt of het bestuur voldoende informatie heeft om in de updates te zetten. Het bestuur  450 
heeft hier nog niet zo goed over nagedacht, maar ze gaat hiernaar kijken.  451 
 452 
3.5. Commissies   453 
3.5.1. Functieverdeling  454 
Geen vragen of opmerkingen  455 
 456 
3.5.2. Commissiestructuur  457 
3.5.2.1. Wijzigingen in commissies  458 
De ALV vraagt wat er gebeurd is met de actieve leden handleiding. Het bestuur reageert dat deze  459 
bijna af is, maar dat de belangrijkste bijlages wel al zijn opgestuurd. De ALV vraagt waarom er geen  460 
oude actieve leden handleiding is verstuurd. Het bestuur reageert dat deze verouderd was. De ALV  461 
vraagt of de handleiding volgend jaar wel in het begin van het jaar opgestuurd kan worden. Dit  462 
neemt het bestuur zeker mee. Het bestuur gaat de actieve ledenhandleiding dit jaar alsnog opsturen.  463 
 464 
De ALV vraagt wat de ervaringen zijn van de Commissaris Communicatie van de Acquisitie- en  465 
Mediacommissie. Er zit toevallig een Commissaris Communicatie in de zaal. Hij meldt dat het goed  466 
bevalt maar dat het soms wel erg druk is. De Commissaris Communicatie is wel nog gewoon bezig  467 
met de activiteiten en vooral met algemene taken. Bij de mediacommissie gaat het ook prima.   468 
   469 
   Lodewijk Buffart komt binnen om 21.26 uur  470 
 471 
De ALV vraagt waarom de uitwisseling dit jaar niet door kan gaan. Het bestuur antwoordt dat er  472 
verschillende contacten liepen, maar dat deze helaas allemaal op niets zijn uitgedraaid. Sommige  473 
universiteiten vonden het te kortdag, bij anderen liep het collegejaar niet gelijk met dat van de  474 
Radboud Universiteit. Er is met de commissie overlegd om de uitwisseling uit te stellen. De ALV  475 
vraagt of het misschien een idee is om voortaan van de uitwisseling een tweejarenplan te maken,  476 
vorig jaar was het ook al lastig om een uitwisseling te organiseren. Het bestuur reageert dat ze  477 
hierover na zullen denken.   478 
 479 
3.6. Samenwerkingsoverleggen  480 



    
 
                                                      Notulen algemene ledenvergadering 24-02-2014 

Studievereniging Psychologie in Nijmegen  Montessorilaan 3 11 
Kamer A.00.05c     6525 HR Nijmegen 
Ma t/m vr 10.00-15.00    024-361 25 88 
info@spin-nijmegen.com    www.spin-nijmegen.com  
 

3.6.1. Facultair Overleg Sociale Wetenschappen (FOS)  481 
De ALV complimenteert het bestuur voor dit stuk. Er staan goede en duidelijke initiatieven.   482 
 483 
De ALV vraagt wat het idee over de verenigingskamer is na de verhuizing. Het bestuur antwoordt   484 
dat de SPiN-kamer er over 4 jaar heel anders uit zal gaan zien. Er mogen geen apparaten meer op de  485 
kamer staan, deze worden allemaal in een algemene ruimte gezet, die meerdere verenigingen zullen  486 
gebruiken. De kamer zal ongeveer dezelfde grootte hebben als de huidige SPiN-kamer en zal een  487 
gelijke indeling kennen. De faculteit probeert op deze manier verenigingen bij elkaar te krijgen. Het  488 
bestuur heeft haar wensen door kunnen geven en deze worden wel meegenomen, maar er zijn geen  489 
harde toezeggingen.   490 
De ALV vraagt of het bestuur dit ook wil: een algemene ruimte. Het bestuur antwoordt daar niet blij  491 
mee te zijn en geeft aan liever eigen spullen te gebruiken.   492 
 493 
De ALV vraagt wat de gastsprekers komen vertellen. Het bestuur antwoordt dat de gastsprekers een  494 
inleiding geven over hun werkzaamheden en vervolgens in gesprek gaan met de deelnemers van het  495 
overleg over wat zij voor elkaar en de faculteit kunnen betekenen.   496 
 497 
3.6.2. Stichting Studieverenigingen Psychologie Nederland (SSPN)  498 
De ALV merkt op dat SPiN de rol van penningmeester heeft bij het LPS. De ALV vraagt of de  499 
problemen rondom de inschrijving bij de Kamer van Koophandel inmiddels al verholpen zijn. Het  500 
bestuur antwoordt dat de problemen helaas nog niet zijn opgelost. De laatste vereniging heeft nu  501 
haar papieren opgestuurd, dus alles ligt nu bij het SSPN.  502 
De ALV geeft het bestuur mee dat er vaak problemen zijn met de penningmeester. De ALV vraagt of  503 
hier misschien iets aan gedaan moet worden vanuit SSPN of vanuit SPiN. Het bestuur reageert dat  504 
het vooral te maken heeft met complicaties vanuit meerdere verenigingen. Het heeft voor veel  505 
verenigingen geen prioriteit. Het bestuur heeft met de verenigingen afgesproken dat alle huidige  506 
besturen de inschrijvingen regelen voor hun opvolgers.   507 
 508 
De ALV vraag hoe het zit met het LPS. Wordt dit elk jaar georganiseerd? Het bestuur antwoordt dat  509 
dit wel de bedoeling is, maar de ALV reageert dat dit nog nooit is gebeurd. Een ander lid uit de ALV  510 
meldt dat het LPS wel ooit heeft plaatsgevonden en dat zij aanwezig is geweest. Het bestuur reageert  511 
dat er in ieder geval aan gewerkt wordt.   512 
 513 
3.7. Intern beleid  514 
3.7.1. Kamerdienst  515 
De ALV vraagt of het moeilijk is om de sociale uren te houden wat ze zijn. In hoeverre hebben leden  516 
invloed op de productiviteit? Het bestuur reageert dat dit goed verloopt. Er zijn vaak veel  517 
bestuursleden op de kamer, dus er zijn bestuursleden aan het werk terwijl anderen een sociale  518 
functie uitoefenen. Als je wil werken is hier altijd mogelijkheid toe.  519 
 520 
3.7.2. Inrichting SPiN-kamer  521 
De ALV complimenteert het bestuur. Het is leuk op de SPiN-kamer.  522 
 523 
3.7.3. Bestuursvergaderingen  524 
De ALV vraagt of het bestuur ook beleidsvergaderingen houdt en hoe het met de bestuurlijke  525 
updates zit. Dit helpt namelijk om je beleid op orde te houden. Het bestuur heeft nu al een aantal  526 
keer gemeld dat het ergens te laat aan begonnen is. Het bestuur antwoordt dat er regelmatig  527 
beleidsvergaderingen en brainstormsessie worden gehouden. Het bestuur antwoordt dat ze één keer  528 
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per twee maanden een beleidsvergadering doen. De ALV vraagt waarom dit maar één keer in de  529 
twee maanden plaatsvindt. Het bestuur antwoordt dat zij het prettiger vindt om een langere periode  530 
te betrekken. Soms duren bepaalde zaken langer dan een maand. De ALV zegt dat het nuttig is om in  531 
de gaten te houden hoe lang dingen duren, zoals opstarten. In een beleidsvergadering kun je ook  532 
punten noemen van waar je mee bezig bent. Het is ook leuk voor de ALV, zij zijn hierin  533 
geïnteresseerd.   534 
Het bestuur antwoordt dat bestuursvergaderingen ook worden gebruikt om te bespreken waar  535 
iedereen mee bezig is. De ALV vraagt waarom er dan zo weinig beleidsvergaderingen plaatsvinden.  536 
Het bestuur antwoordt dat er binnenkort weer een beleidsvergadering wordt gepland.  537 
 538 
De ALV merkt op dat het bestuur al een aantal keer aan heeft gegeven dat beleidspunten te laat zijn  539 
opgestart. Dat er wel beleidsvergaderingen hebben plaatsgevonden lijkt tegenstrijdig. Hoe gaat dit in  540 
de toekomst veranderen? Het bestuur antwoordt dat ze erg veel bezig is geweest met het  541 
ledenbestand en de website. Er is nu pas gekeken naar concrete zaken die ze nog meer wil bereiken.   542 
Het bestuur gaat de bestuurlijke-update tweemaandelijks plaatsen.   543 
 544 
3.7.4. Coaching  545 
Geen vragen of opmerkingen.   546 
 547 
3.7.5. Buddysysteem  548 
De ALV vraagt of wanneer er iemand uitvalt, er iemand is die in staat is alle taken over te nemen.   549 
Het bestuur reageert dat iedereen goed op de hoogte is van wat zijn of haar buddy doet. Als je weet  550 
dat iemand op reis gaat of tijdelijk weg is wordt hierop geanticipeerd. Als het onverwacht is zijn de  551 
buddy’s voldoende op de hoogte om alle werkzaamheden uit te kunnen voeren.   552 
 553 
3.7.6. Feedbackrondes  554 
Geen vragen of opmerkingen.   555 
 556 
4. Overige lopende zaken  557 
4.1. Statuten en HR wijziging  558 
De ALV merkt op dat het woordje ‘ingestemd’ moet worden veranderd in de tekst, omdat je van  559 
tevoren nog niet weet of iets wel of niet wordt ingestemd. Het bestuur antwoordt dat ze dit zal  560 
veranderen.   561 
 562 
De ALV geeft als tip om de wijzigingen eerst naar de RvA te sturen. Het bestuur meldt dat zij van plan  563 
was dit inderdaad ook eerst te doen.   564 
 565 
De ALV vraagt of er subsidie is aangevraagd. Het bestuur antwoordt dat er subsidie is aangevraagd,  566 
maar dat zij nog op antwoord wacht.  567 
 568 
De ALV geeft als tip om de wijzigingen ook naar oud-bestuursleden of leden uit oude taskforces te  569 
sturen ter feedback.   570 
 571 
Leden van de Taskforce zijn aanwezig. Zij melden dat er al lijntjes zijn uitgegooid en dat de  572 
wijzigingen ook langs de RvA gaan. Het bestuur vult hierop aan dat er een heidag gepland is en dat  573 
iedereen hier binnenkort voor zal worden uitgenodigd.   574 
 575 
4.2. In- en uitschrijvingen  576 
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De ALV vraagt wanneer dit stuk besproken gaat worden. Het bestuur antwoordt dat dit nog voor de  577 
zomervakantie besproken wordt. Het moet allemaal geregeld zijn voordat de volgende inschrijvingen  578 
van start gaan tijdens de intro.  579 
 580 
4.3. Algemene voorwaarden  581 
Geen vragen of opmerkingen.   582 
 583 
5. Nawoord  584 
Geen vragen of opmerkingen  585 
 586 
Algemeen  587 
De ALV vraagt hoe het bestuur vindt dat het tot nu toe gaat en hoe het parttime besturen bevalt. Het  588 
bestuur reageert dat ze erg tevreden zijn over het afgelopen halfjaar en de huidige stand van zaken.  589 
Ze lopen wel af en toe tegen wat dingetjes aan, maar elk bestuur zal dit hebben meegemaakt. Het  590 
parttime besturen voelt af en toe aan als fulltime besturen. Het bestuur geeft aan dat ze goed  591 
overleggen en dat dit erg prettig verloopt. De bestuursleden zijn vaak op de SPiN-kamer en dit zorgt  592 
er ook voor dat ze bijvoorbeeld weinig gebruik maken van buddy-updates, omdat deze niet  593 
noodzakelijk worden geacht.   594 
 595 
De ALV vraagt hoe het met de studie gaat. Liggen alle bestuursleden op koers?  596 
Chris hoopt in de tweede helft van het jaar meer punten te halen dan in de eerste helft. Hij gaat nu  597 
inzetten op een aantal vakken.  598 
Rinske heeft inmiddels tien studiepunten gehaald en loopt daarmee op schema.   599 
Ilse heeft twintig studiepunten gehaald en daarmee nu zelfs al één vak meer dan eigenlijk op haar 600 
planning stond.  601 
Fenna heeft twaalf studiepunten gehaald en loopt daarmee ook mooi op schema.  602 
Bas is pas na de kerstvakantie opgestart, maar hij heeft er vertrouwen in dat het goed gaat komen.  603 
Jeroen heeft de afgelopen periode zestien studiepunten gehaald. Hij had de eerste periode wel wat  604 
moeite met opstarten, maar hij ligt nu op koers.  605 
Marjam heeft tien studiepunten gehaald.  606 
 607 
De ALV merkt op dat er erg veel verschil zit in aantal studiepunten. Wordt hier intern over gesproken  608 
en wordt de last ook zodanig verdeeld? Het bestuur antwoordt dat het vaak ook met persoonlijke  609 
zaken te maken heeft en niet per se dat SPiN een te grote last is. Taken worden over het algemeen  610 
goed verdeeld en opgevangen of overgenomen waar nodig. Daarnaast plannen de bestuursleden af  611 
en toe studiedagen is. Soms moeten er ook dingen over studie heen gepland worden, wat af en toe  612 
voor stress kan zorgen. Er zijn bijvoorbeeld dagen dat er vergaderd dient te worden, terwijl iemand  613 
de volgende dag tentamen heeft. De ALV vraagt of hier wel iets aan gedaan wordt. Het bestuur  614 
antwoordt dat ze het hier intern wel over hebben gehad.   615 
 616 
De ALV vraagt of het bestuur naast SPiN ook nog een persoonlijk leven heeft. Het bestuur antwoordt  617 
dat dat wel goed gaat. Ze vinden het ook leuk om veel aan SPiN te werken.   618 
 619 
De ALV zegt dat in het verslag concrete conclusies en acties voor de rest van het jaar missen. Wat zijn  620 
de concrete stappen na vanavond? Het bestuur reageert dat ze binnenkort weer een  621 
beleidsvergadering plant en meeneemt wat er vandaag is gezegd. De ALV vraagt om een tijdsbestek.  622 
Het bestuur antwoordt dat dit wordt meegenomen in de aankomende bestuurlijke update. De ALV  623 
geeft aan in het jaarverslag een reflectie hierop te willen zien. Het bestuur reageert dat dit wordt  624 
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meegenomen in het jaarverslag. Het bestuur houdt af en toe logboeken bij, dus er wordt  625 
bijgehouden wat de tijdsverdeling van SPiN en studie is.   626 
 627 
   Wouter Steenbakkers, Bram Thijssen, Kenneth de Rooij, Rob van Broekhoven en Lotte  628 
  Kobossen verlaten de vergadering om 22.05 uur.  629 
 630 
6. Financieel Halfjaarverslag  631 
Kascoverslag  632 
1. Hoofdkas  633 
De ALV merkt op dat er veel vragen in het Kascoverslag staan, maar dat hier niet op is gereageerd  634 
vanuit het bestuur. Hoe zit het bijvoorbeeld met de vraag over hoe er in vier maanden tijd zo’n groot  635 
kasverschil kan ontstaan? Het bestuur antwoordt dat de grootte van het verschil tussen twee  636 
kasverschillen redelijk groot was. De ALV zegt dat dit niet verklaart hoe het verschil heeft kunnen  637 
ontstaan. Het bestuur antwoordt dat zij ook niet weet hoe dit is ontstaan. De ALV vraagt bij welke  638 
activiteiten en bij welke dag dit is gebeurd? Dit is namelijk wel terug te vinden. Het bestuur reageert  639 
dat dit in dit geval niet precies terug te vinden is, en dat er daarbij ook niet te achterhalen is hoe of  640 
wanneer dit precies gebeurd is. De ALV vraagt hoe vaak het bestuur de hoofdkas telt. Het bestuur  641 
antwoordt dat zij dit één keer twee weken doet.   642 
 643 
De ALV vraagt of het bestuur alle punten uit het Kascoverslag heeft uitgezocht. Het bestuur reageert  644 
dat de punten nog uitgezocht gaan worden. De ALV vraag of dit ook in de bestuurlijke update kan  645 
komen.  Het bestuur gaat hiermee akkoord.   646 
 647 
De ALV vraagt wat het bestuur gaat doen om te voorkomen dat het verschil groter wordt. Het  648 
bestuur antwoordt dat de kas altijd met twee mensen geteld zal worden en dat de Kasco nauw  649 
betrokken is met wat er gebeurt. Verder geeft het bestuur aan open te staan voor nieuwe ideeën. De  650 
ALV gaat hierover nadenken.  651 
 652 
2. Bestuursrekeningen  653 
Het valt de ALV op dat de bonnen die ontbreken vaak om grote bedragen gaan. De ALV vraagt  654 
daarom of het bestuur grote bonnen anders benadert dan kleine bonnen. Dit lijkt de ALV namelijk  655 
wel verstandig. Het bestuur antwoordt dat het hierbij vaak gaat om zaken als de borg van een auto.  656 
Het is vaak zo dat je geld terug krijgt. Het bestuur antwoordt dat er een aantal bonnen/facturen  657 
kunnen ontbreken. De ALV vraagt waarom die facturen niet meteen bij SPiN binnen komen, maar bij  658 
commissies. Het bestuur antwoordt dat de begeleider ook in de mail bij commissies zit, dus het  659 
wordt wel direct doorgestuurd.   660 
 661 
3. Contributie  662 
De ALV merkt op dat het niet netjes is dat er geen aankondiging gestuurd is over de contributie- 663 
inning. Het bestuur antwoordt dat dit nog wordt gedaan. De ALV zegt dat dit wel erg laat is. Het  664 
bestuur antwoordt dat de incasso al is aangemaakt, maar dat het zes werkdagen duurt voordat deze  665 
is geïnd. De ALV vindt dit erg laat, er kunnen namelijk nog leden reageren. Het bestuur reageert dat  666 
er nog dingen aangepast kunnen worden aan de inningen. De ALV geeft als tip om de contributie- 667 
inning ook in de algemene voorwaarden te zetten, met de datum erbij. Het bestuur antwoordt dat ze  668 
al in november wilde gaan innen maar dat dit niet gelukt is. Dit is al meerdere jaren een probleem.  669 
 670 
4. Openstaande posten  671 
Geen vragen of opmerkingen.  672 
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Financieel halfjaarverslag  673 
1. Voorwoord  674 
Geen vragen of opmerkingen.   675 
 676 
2. Commissies  677 
Studiegerelateerd  678 
De ALV merkt op dat het bedrag dat bij de Congres- en Debatcommissie staat niet klopt. Het is niet  679 
€101,- aan baten, maar €1,-. Daarnaast vindt de ALV de toelichting onduidelijk. Er is €100,- aan  680 
kosten gemaakt, maar deze zijn nog niet geboekt. De ALV vraagt om meer duidelijkheid. Het bestuur  681 
antwoordt dat er geld was overgemaakt naar Trivium, maar dat het rekeningnummer foutief was.  682 
Het is dus ook weer terug gekomen. De ALV zegt dat het bestuur dit voortaan ook in de toelichting  683 
moet zetten.  684 
 685 
De ALV vraagt of alle edities van de HersenSPiNsels nog worden uitgegeven of dat dit er anders uit  686 
gaat zien. Het bestuur antwoordt dat alle edities uitgegeven zullen worden. De tweede editie is  687 
inmiddels ook klaar.  688 
 689 
Reizen  690 
Geen vragen of opmerkingen.   691 
 692 
Niet-studiegerelateerd  693 
De ALV merkt op dat er in de beschrijving van de Feestcommissie staat dat de kosten zijn aangepast,  694 
maar dat het oorspronkelijke bedrag nog wel in de tabel staat. Hoe zit dit? Het bestuur geeft aan dat  695 
ze zich afvroeg wat hieromtrent de gangbare procedures waren. Ze zijn hiermee langs de RvA  696 
geweest en hebben gevraagd of dit in de begroting moest worden aangepast of in de beschrijving.  697 
Het bestuur heeft ervoor gekozen dit in de beschrijving te doen en in de tabellen. De ALV merkt op  698 
dat dit dan wel anders verwoord moet worden. Niet dat de kosten zijn aangepast, maar dat het  699 
bestuur verwacht dat de kosten aangepast zullen moeten worden.   700 
 701 
De ALV vindt het vreemd dat er zo’n grote discussie wordt gevoerd over dit punt en dat er een  702 
beslissing wordt genomen die vervolgens weer wordt terug gedraaid. Vanuit de ALV wordt de  703 
opmerking gemaakt dat de ruimte er is dat dit geld wordt opgemaakt, maar dat dit niet nodig is.  704 
Leden van de Feestcommissie geven aan dat ze een beleidsplan hebben geschreven waarin de  705 
thema’s van alle feesten zijn vastgesteld. Op basis van de globale thema-indeling is dit besluit  706 
genomen en hier kan niets extra’s meer bij nu. De ALV vindt het onduidelijk wat er nu besloten is.  707 
Wordt de pot van de Feestcommissie nu minder? Het bestuur antwoordt dat er op basis van de  708 
kosten van het afgelopen halfjaar besloten is dat er inderdaad geld van de subsidie van de  709 
Feestcommissie af kon worden gehaald. Er is maar ongeveer €200,- uitgegeven aan de feesten en  710 
deze zijn alsnog groots en druk bezocht. De ALV geeft aan dat ze dit een goede uitleg vindt, maar dat  711 
dit niet in de beschrijving erbij staat. De Feestcommissie heeft initiatief getoond in het beleidsplan en  712 
nu wordt het besluit teruggedraaid. Dit kan mogelijk demotiverend werken en de procedure  713 
hieromtrent voelt vreemd aan volgens de ALV. Het bestuur reageert dat ze wil dat het geld nuttig  714 
besteed wordt en dat er niet zomaar €400,- wordt uitgegeven aan spullen die gratis worden  715 
uitgedeeld aan mensen. De ALV reageert dat dit ook nog niet gebeurd is. De Feestcommissie heeft  716 
nog niet de kans gehad om uit te pakken. Het bestuur antwoordt dat het geld dat in het begin van  717 
het jaar niet is opgemaakt in het tweede jaar niet meer kan worden uitgegeven. Voor de komende  718 
feesten is dus nog steeds een vergelijkbaar bedrag beschikbaar met wat oorspronkelijk ook  719 
beschikbaar was voor de feesten in de tweede helft van het jaar. De ALV vraagt aan de  720 
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Feestcommissie of zij verwacht dat ze te kampen krijgt met geldproblemen. De Feestcommissie  721 
antwoordt dat het bestuur gezegd heeft dat er €1600,- van de subsidie af gaat. Er gaat dus meer dan  722 
de helft van de oorspronkelijke subsidie af en de helft van de feesten is nog niet eens geweest. Het is  723 
natuurlijk niet de bedoeling dat al het geld zomaar uitgegeven wordt. De Feestcommissie geeft aan  724 
realistisch na te denken over wat er uitgegeven wordt en ze verwacht hiermee niet in geldnood te  725 
komen, maar ze willen wel de vrijheid hebben. De ALV zegt dat zoiets in een verslag moet komen te  726 
staan. Eerder mag zo’n besluit ook niet worden doorgevoerd. Volgens de ALV is er een praktische  727 
handeling nodig. De Feestcommissie meldt dat het bestuur alleen gezegd heeft dat ze vanaf nu  728 
€1600,- minder budget heeft, verder niets.   729 
 730 
De ALV merkt op dat er bij het gala korting is geregeld. De ALV vraagt hoe het bestuur hier  731 
boekhoudkundig mee om gaat. Het bestuur antwoordt dat het geld nooit in handen van het bestuur  732 
komt en dat het daarom ook niet in de boekhouding staat. Het staat wel apart vermeld in het  733 
secretarieel halfjaarverslag.   734 
 735 
De ALV vraagt wat er nu besloten is voor de Feestcommissie. Wordt er iets veranderd? Het bestuur  736 
antwoordt dat de toelichting wordt aangepast.   737 
 738 
De ALV zegt dat er een opvallend resultaat is behaald bij het gala. Is dit het eindresultaat of komen er  739 
nog baten bij? Het bestuur antwoordt dat er misschien nog een declaratie binnen kan komen.  740 
 741 
De ALV vraagt hoe het bestuur reageert op de verschillen in de tabellen. Gaan jullie dit verhalen op  742 
een andere post om het verschil te beperken? Het bestuur antwoordt dat dit inderdaad bij de  743 
Feestcommissie vandaan komt.   744 
 745 
De ALV merkt op dat in de toelichting bij de Socioculturele commissie staat dat de commissie ervoor  746 
heeft gekozen om activiteiten groter op te zetten. Deze formulering klopt echter niet volledig volgens  747 
de commissie. Volgens hen wilde het bestuur meer subsidie voor de dropping, waardoor er minder  748 
van de totale subsidie overblijft. De commissie heeft hierbij de keuze gemaakt om minder subsidie  749 
voor Psypop ter beschikking te stellen. De laatste zin moet dus worden aangepast. Het bestuur past  750 
dit aan.   751 
 752 
De ALV vraagt of er nog ruimte is voor commissies om meer geld aan te vragen. Het bestuur  753 
antwoordt dat hier niet concreet over na is gedacht. Er zijn echter niet veel financiële middelen  754 
meer, dus het is niet de bedoeling. Er is wel ruimte voor ludieke promotie.  755 
 756 
De ALV vraagt of het bestuur de commissies in de gaten houdt wat betreft inkomsten en uitgaven.  757 
Het bestuur antwoordt dat ze dit doet.   758 
 759 
3. Algemeen  760 
Bestuurskosten  761 
De ALV vraagt wat de baten zijn bij de constitutieborrel, omdat de toelichting mist. Het bestuur  762 
antwoordt dat dit afkomstig is van de drankjes en dat er €2,80 terug in de kas is gevloeid. De ALV  763 
vindt dit een logische verklaring, maar geeft aan dit ook graag in de toelichting te zien.    764 
 765 
De ALV vraagt waar de baten van de relatiegeschenken vandaag komen. Het bestuur antwoordt dat  766 
ze een fles wijn heeft geproefd en dat daar de baten vandaan komen.  767 
 768 
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Representatie  769 
De ALV wat er allemaal onder promotiemateriaal valt. Het bestuur reageert dat dit redelijk vrij in te  770 
vullen is. In voorgaande jaren zijn er met name flyers en posters gedrukt, maar je kunt hierbij ook  771 
denken aan SPiN-pennen, Facebookcampagnes of een algemene SPiN-feestbanner. De ALV vraagt of  772 
de €171,- die tot nu toe is uitgegeven voornamelijk posters en flyers zijn. Het bestuur antwoordt dat  773 
dit voornamelijk flyers waren.   774 
 775 
De ALV vraagt waarom er tot op heden pas zo weinig is uitgegeven aan relatiegeschenken. Het  776 
bestuur antwoordt dat de activiteiten waar relatiegeschenken worden uitgedeeld grotendeels nog  777 
moeten plaatsvinden.   778 
 779 
Extern  780 
De ALV vraagt waarom er geld is betaald voor de inschrijving bij de Kamer van Koophandel. Het  781 
bestuur antwoordt dat dit vanaf 1 januari 2010 gratis was, maar dat je per 1 januari 2014 wel weer  782 
een eenmalige bijdrage moet leveren.   783 
 784 
Administratief  785 
De ALV vindt het goed dat posters op de kamer uitgeprint worden, maar vraagt zich af of het A3  786 
papier van de faculteit wordt ‘geleend’. Een aantal leden van de ALV vindt dat dit moet worden  787 
aangepast in de toelichting. Andere leden van de ALV geven als tip om dit punt eens met het OWI te  788 
bespreken. Het bestuur geeft aan dat iedere vereniging papier ‘leent’ van de faculteit. De afweging  789 
die gemaakt hierbij gemaakt wordt is dat er een grote rekening komt als er geen gratis papier meer  790 
geleend kan worden.  791 
De ALV wil graag dat het woord ‘lenen’ wordt veranderd in ‘extern acquireren’. Het bestuur gaat dit  792 
aanpassen.   793 
 794 
ALV  795 
Geen vragen of opmerkingen.  796 
 797 
Kamerkosten  798 
De ALV merkt op dat er minder koffie en thee wordt gedronken en vraagt zich af hoe dit komt, omdat  799 
er altijd mensen op de SPiN-kamer zitten. Het bestuur antwoordt dat er veel koffie over was van het  800 
voorgaande jaar en dat er dit jaar minder koffie wordt gedronken. Daarnaast is koffie een stuk  801 
duurder dan thee, wat ertoe leidt dat er minder is uitgegeven aan deze post dan vorig jaar. Mensen  802 
kunnen daarentegen wel altijd koffie krijgen.  803 
 804 
Overige hoofdrekeningen  805 
Actieve leden  806 
Het bestuur vraagt aan de ALV of de uitleg over de baten duidelijk is. De ALV vindt dit duidelijk.  807 
 808 
Afschrijvingen  809 
Geen vragen of opmerkingen.  810 
 811 
Multimedia  812 
Geen vragen of opmerkingen.   813 
 814 
Onvoorziene kosten  815 
De ALV vraagt om verduidelijking over de declaratie van de stedentrip naar Praag. Het bestuur  816 
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antwoordt dat dit de declaratie van een lid uit het voorgaande verenigingsjaar betreft dat haar geld  817 
nog niet had ontvangen. Het bestuur heeft hierop besloten dit geld terug te betalen.   818 
  819 
De ALV vraagt om verduidelijking over de declaratie van de sportcommissie. Het bestuur antwoordt  820 
dat de subsidie voor de deelnemers van de Batavierenrace in het voorgaande verenigingsjaar die een  821 
sportkaart hadden nog moest worden overgemaakt.   822 
 823 
Contributie  824 
Het bestuur meldt dat de SNUF subsidie €102,- bedraagt.   825 
 826 
Sponsoring  827 
De ALV vindt dat het bedrag van de algemene sponsoring tegenvalt en vraagt het bestuur hoe ze  828 
denken dit jaar nog meer sponsoring binnen te halen. Het bestuur antwoordt dat er al een aantal  829 
concrete plannen zijn en dat er een aantal afspraken al vaststaan. Er wordt dus aan gewerkt.   830 
 831 
Boeken   832 
Geen vragen of opmerkingen.   833 
 834 
5. Incidentele winsten en verliezen en totalen  835 
Toelichting incidentele winsten en verliezen  836 
Geen vragen of opmerkingen.  837 
 838 
Toelichting totalen  839 
Geen vragen of opmerkingen.   840 
 841 
6. Tussentijdse balans  842 
Toelichting tussentijdse balans   843 
De ALV merkt op dat de getallen bij de debiteuren niet kloppen met de toelichting. Het bestuur  844 
reageert dat dit komt door een opmaakfout waardoor de nieuwste cijfers niet overeenkomen met de  845 
toelichting. Behalve de schuld van Café Lenthe staat het deelnemersbedrag van drie deelnemers aan  846 
de Stedentrip naar Londen en een sponsortermijn van Café van Buren nog open. Het bestuur merkt  847 
verder op dat op het moment van de ALV de deelnemers van de Stedentrip het geld al hebben  848 
overgemaakt.  849 
 850 
De ALV merkt op dat de balans niet klopt. Het bestuur geeft aan niet precies te weten hoe dit komt,  851 
maar dat er naar gekeken zal worden.   852 
 853 
De ALV vraagt hoe met het bedrag van Café Lenthe zit. Het bestuur antwoordt dat deze schuld al een  854 
aantal jaren open staat en dat er met het café is afgesproken dat er een borrel wordt gehouden in  855 
Café Lenthe. Het bestuur geeft aan dat Café Lenthe een moeilijke betaler is, maar dat Marjam het  856 
voor elkaar heeft gekregen dat ze betalen als SPiN er nog een borrel organiseert. Dit staat bijna zwart  857 
op wit. De ALV merkt op dat het eigenlijk te gek voor woorden is dat ze niet gewoon betalen. Sofie  858 
legt uit dat er twee contracten zijn geweest, namelijk één voor de studiereis en één voor de skireis.  859 
één voor €200,- en een voor €190,-. Hierdoor ontstond er verwarring bij Cafe Lenthe. Ze dachten dat  860 
het hetzelfde contract was. Daarnaast is de eigenaar van het café erg slecht te bereiken. Uiteindelijk  861 
zijn er vorig jaar veel aanmaningen gestuurd en is er hard achteraan gegaan. Dit jaar moet het echt  862 
klaar zijn. Een lid van de ALV is het er niet mee eens dat er nog een borrel wordt gehouden in Café  863 
Lenthe. Het bestuur reageert dat ze heeft meegekregen dat er vanuit SPiN ook dingen gebeurd zijn.  864 
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Oud-bestuursleden reageren dat er vanuit SPiN wat is misgegaan. €190,- is ook veel geld voor één  865 
borrel, daarom kan deze extra borrel wel.  866 
 867 
De ALV vindt de opmaak van het verslag erg slordig. Het bestuur reageert dat dit aangepast wordt.   868 
 869 
7. Nawoord  870 
Geen vragen of opmerkingen.   871 
 872 
Algemeen  873 
De ALV vraagt waarom er geen gebruik is gemaakt van een SPiN-huisstijl. Zo is de leesbaarheid van  874 
de tabellen onduidelijk en moeten kopjes overal terug komen. Deze punten worden meegenomen  875 
door het bestuur.  876 
 877 
Deadline voor de aanpassingen van beide verslagen is 24 maart.   878 
 879 
   Simone ten Kate en Sofie van Breemen gaan weg om 23.16 uur.  880 
 881 
7. Halfjaarlijkse bestuurswissel  882 
De ALV vraagt hoe het terugdraaien van eerder genomen besluiten in de toekomst voorkomen  883 
kunnen worden. Het bestuur antwoordt dat ze hierover kunnen nadenken tijdens de heidag. Dit kan  884 
dan bijvoorbeeld ook worden meegenomen in de statuten en het HR. De ALV merkt op dat SPiN nog  885 
een jonge vereniging is en dat dit daarom ook een hoofdpijndossier is geworden. Als je twintig jaar  886 
bezig bent heb je waarschijnlijk ook een andere werkwijze en een meer vastere doorloop. Dit soort  887 
dingen zouden dan waarschijnlijk automatisch beter gaan. De ALV merkt op dat dit ook een  888 
aandachtspunt is om vooral actieve leden op de ALV te krijgen.   889 
 890 
   Casper Joosten, Rob van Broekhoven, Kathi Künnen, Marcella Monteiro, Kimberly Schelle  891 
  en Marjam Bahari verlaten de vergadering om 23.19 uur.  892 
 893 
8. Algemene voorwaarden SPiN  894 
Het bestuur meldt dat de toelichting en betalingsvoorwaarden gebaseerd zijn op andere  895 
verenigingen en op dingen die spelen binnen SPiN. Het stuk is langs een juridisch expert en de  896 
rechtswinkel geweest, dus juridisch gezien zit het stuk goed in elkaar. De ALV merkt op dat dit in het  897 
verleden direct op de site stond, in de statuten en in het HR. Dit document bestaat uit een deel  898 
statuten en een klein nieuw deel. Waarom kiezen jullie er niet voor de nieuwe artikelen uit dit stuk  899 
bij de statuten te voegen? Het bestuur antwoordt dat ze hier niet over na heeft gedacht, maar dat de  900 
statutenwijzigingen nog even duren en dat dit meer haast heeft. Veder hoeft niet alles wat hier staat  901 
in de statuten te worden opgenomen.   902 
De ALV merkt op dat er in de statuten meer dingen staan dan hier in de betalingsvoorwaarden. Dit  903 
zou ook allemaal in het stuk moeten staan. Het bestuur antwoordt dat wat hier staat is wat vanuit  904 
SPiN wordt geëist, in de statuten staan ook rechten vanuit de leden. De ALV reageert dat dit de FAQ’s  905 
zijn van SPiN en dat het misschien goed is om dit inderdaad zo op de site te plaatsen en verder door  906 
te verwijzen naar de statuten. Daarnaast geeft de ALV als tip om het deel over de wanbetalingen op  907 
te nemen in de statuten. Het bestuur antwoordt dat in artikel 7 doorverwezen wordt naar de  908 
statuten en het HR en dat het dus onder juridisch voorbehoud wordt overgenomen. Het bestuur  909 
komt hier ook nog op terug bij de bespreking van de statuten en het HR. Zij gaat zeker nog een keer  910 
de correspondentie tussen de statuten en dit stuk bekijken.   911 
 912 
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9. Pinautomaten  913 
Het bestuur geeft een korte toelichting over de behoefte aan pinautomaten. Mensen willen vaak  914 
pinnen. Een pinautomaat zou daarnaast ook kasverschillen tegen kunnen gaan. Het bestuur vraagt  915 
dus toestemming om een pinautomaat aan te schaffen voor op de kamer.   916 
De ALV vraagt of het bestuur ook aan de risico’s heeft gedacht. Er is geen boekenbalie meer, waar  917 
staat de pinautomaat dan? Het bestuur reageert dat zij de enigen zijn die de automaat mogen  918 
bedienen. Er is nog niet nagedacht over een specifieke plek. De verzekering voor een pinautomaat  919 
moet nog worden uitgezocht. Dit gaat het bestuur doen.   920 
De ALV vraagt waarom een pinautomaat voordelig is. Het bestuur reageert dat er een aantal  921 
verschillende automaten en verschillende versies zijn vergeleken. Hier kwam een voorkeur uit,  922 
namelijk de VX520 & VX820 van CCV Dit apparaat is helemaal nieuw en heeft een lange  923 
gebruiksduur. Daarnaast kan er per activiteit een referentie gegeven worden en kunnen er  924 
specificaties op pinbonnen worden gedrukt. Het risico voor pinverschillen wordt hierdoor verkleind.   925 
 926 
De ALV vraagt hoe het zit met de verschillende aanbieders, er is een onderhoudscontract en een  927 
niet-onderhoudscontract. Het bestuur reageert dat ze graag een servicecontract wil. Als het apparaat  928 
kapot is krijgen ze een leenapparaat, als het apparaat uitvalt wordt dit probleem opgelost.   929 
 930 
De ALV merkt op dat er ook verschillen kunnen ontstaat door pinautomaten. Hoe nemen jullie dit  931 
begrotingstechnisch mee? Het bestuur antwoordt dat hier nog geen rekening voor is, maar de  932 
pinautomaat kan op de post onvoorziene kosten en volgend jaar kan het worden inbegroot. Dit jaar  933 
zal niet alles worden betaald, omdat er maar kort gebruik van kan worden gemaakt dit jaar. De  934 
servicekosten zullen grotendeels in het volgende jaar betaald moeten worden. De pinautomaten  935 
gaan lang mee. Er zitten te veel nadelen aan iDEAL, want hier kunnen geen buitenlandse betalingen  936 
mee worden gedaan. Misschien dat dit in de toekomst wel makkelijker gebruikt kan worden.   937 
 938 
Er gaat gestemd worden over of dit apparaat VX520 & VX820 van CCV wordt aangeschaft en deze  939 
wordt op onvoorziene kosten gezet.   940 
 941 
Voor: 18 stemmen  942 
Tegen: 1 stem  943 
Blanco: 0 stemmen  944 
Onthouden: 2 stemmen  945 
 946 
   Het plan is aangenomen.  947 
 948 
10. WvtTk  949 
Er is niets ter tafel gekomen.  950 
 951 
11. Vaststellen datum volgende vergadering  952 
De volgende vergadering is op 17 april 2014 om 19.00u. Tijdens deze ALV zal de eerste versie van de  953 
statuten en HR wijzigingen worden besproken. De ALV vindt plaats in de Waagh.  954 
 955 
12. Rondvraag  956 
De ALV bedankt en complimenteert het bestuur, de technisch voorzitter en de technisch notulist.  957 
Daarnaast is de ALV blij dat het financieel goed verloopt en zij wenst het bestuur veel plezier en  958 
succes voor het komende half jaar.   959 
Het bestuur bedankt de ALV voor hun aanwezigheid en inbreng en bedankt Koen en Lieke voor het  960 
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voorzitten en notuleren.   961 
 962 
13. Sluiting  963 
Koen sluit de vergadering om 23.44 uur.  964 
 965 
Actiepunten  966 
1. Navragen of de website toegankelijker kan worden gemaakt op de iPad.   967 
2. Aan de webmasters vragen of de foto’s op de site alleen bekeken kunnen worden als je ingelogd  968 
bent. Nu is het ook mogelijk om ze te bekijken als je niet ingelogd bent.   969 
3. Actieve ledenhandleiding opsturen naar alle commissies.   970 
4. Aanpassingen doen aan het secretarieel halfjaarverslag n.a.v. deze ALV.   971 
5. Toelichting bij het financieel halfjaarverslag aanpassen  972 
6. Uitzoeken hoe het zit met de verzekering van de pinautomaat.   973 
7. Alle ALV-stukken in de huisstijl van SPiN zetten.   974 


