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Aanwezig: Rob van broekhoven, Michelle van kleef, Koen van Heijster, Lodewijk Buffart, Lenthe Martin, 1 
Koen Hendriks, Nienke Eeltink, Iris Kleine Schaars, Fenna Dekkers, Tommy van Steen, Rinske Knoest, 2 
Maartje Verhees, Kalmijn Suzan, Casper Joosten, Kathi Kuhnen, Sofie van Breemen, Ranah Baptist, 3 
Kimberly Schelle, Merel Claus, Erik Bouwman, Joshua Koster, Frank ter Huurne, Loes Brentjens, Wesley 4 
Robijns, Joyce van Dijk, Myrthe van Eerdt. 5 
 6 
1. Opening (Door Technisch Voorzitter Nienke Eeltink)  7 
De voorzitter opent de vergadering om 19:17. 8 
 9 
2. Notulen vorige vergadering  10 
Tekstuele opmerkingen gemaakt door Casper Joosten worden overgenomen. 11 
 12 
Inhoudelijk opmerkingen worden per pagina besproken, alleen de pagina’s met opmerkingen zijn 13 
genoteerd: 14 
Pagina 2:   Regels 61-64, er wordt opgemerkt dat de taskforce hier ook opgemerkt heeft dat de 15 

vereniging gebruik kan maken van eigen draaiboeken wanneer zij haar eerste lustrum reeds 16 
gehad heeft. 17 

Pagina 5:   Regel 212, dit was de mening van de ALV, niet van de taskforce. 18 
Pagina 9:   Regel 389 – 391, het bestuur wenst hier de actiepunten (oprichten Lustrumcommissie en  19 

oprichten Taskforce Halfjaarlijkse bestuurswissel deel 2) te bespreken. De commissies worden 20 
momenteel opgericht, maar zijn nog niet volledig. 21 

De ALV geeft aan een actiepunt te missen: het opsturen van het verslag van de Heidag. Het bestuur geeft 22 
aan dat dit niet een actiepunt is naar aanleiding van de ALV, maar naar aanleiding van de Heidag. De ALV 23 
geeft aan dat punten die niet voltooid zijn op de actielijst moeten blijven staan. Met betrekking tot de 24 
notulen van 21-11-2011 zouden actiepunten 3, 4 en 5 in de notulen moeten blijven staan.   25 
 26 
3. Belangrijke mededelingen en ingekomen post  27 
Het bestuur noemt de machtigingen: 28 
Sascha Verstegen machtigt Casper Joosten. 29 
Xandra Quak machtigt Erik Bouwman. 30 
 31 
Daarnaast geeft het bestuur aan dat in het secretarieel halfjaarverslag staat dat er een verslag over de 32 
Heidag naar alle deelnemers gestuurd is, dit is echter nog niet gedaan. Het is gemaakt en zal zo spoedig 33 
mogelijk verzonden worden. 34 
 35 
4. Vaststellen agenda  36 
De ALV vraagt om een verslag van de Kascontrolecommissie. Het kascontroleverslag zal bij de volgende 37 
ALV besproken worden. De reden hiervoor is dat de boekhouding na het bezoek van de Kascontrole 38 
commissie verder bijgewerkt moest worden. Dit is eerder in verband met tentamens niet gelukt. De ALV 39 
vindt, ondanks dat de achterstand bijgewerkt is, dat het niet zinvol is het financieel halfjaarverslag nu te 40 
bespreken. Er zal later op de avond iemand van de Kascontrolecommissie aanwezig zijn om vragen te 41 
beantwoorden. De ALV vraagt verder hoe de halfjaarrekening gepresenteerd zal worden. Het bestuur 42 
geeft aan dat dit per paragraaf besproken zal worden. De Kascontrolecommissie zal tijdens deze 43 
bespreking beschikbaar zijn voor vragen. Erik Bouwman en Casper Joosten blijven bij hun standpunt dat 44 
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het niet zinvol is te discussiëren wanneer er geen Kascontroleverslag is. Zij kunnen zo niet beoordelen of 45 
zaken op orde zijn. 46 
 47 
Er volgt een kort bestuurlijk overleg, waarna het bestuur aangeeft dat de boekhouding op orde is en 48 
hiervoor het vertrouwen van de ALV vraagt. Het bestuur heeft deze constructie van presenteren met de 49 
Kascontrolecommissie overlegd. Het bestuur zou graag in deze ALV het financieel halfjaarverslag 50 
bespreken en in de volgende ALV het kascontroleverslag. 51 
 52 
Erik bouwman uit nogmaals zijn bezwaar. Hij noemt dat er eens in de drie maanden een kascontrole 53 
verslag moet zijn en vindt het vreemd dat er op dit moment geen is. 54 
 55 
Er wordt gestemd of het financieel halfjaarverslag op de agenda moet blijven staan: 56 
Voor: 7 57 
Tegen: 8 58 
Blanco: 8 59 
Onthouding: 4 60 
Het financieel halfjaarverslag wordt deze ALV niet besproken. 61 
 62 
 63 
De ALV geeft verder aan of er de volgende keer bij de presentatie ook duidelijk gemaakt kan worden 64 
hoeveel activiteiten er geweest zijn en hoeveel geld er relatief op is. Bij de volgende ALV wordt een 65 
prognose gedaan voor de rest van het jaar. 66 
 67 
 68 
5. Secretarieel halfjaarverslag 69 
Er wordt gevraagd hoe het werkt wanneer er zaken gewijzigd moeten worden of niet kloppen. De 70 
voorzitter geeft aan dat het bestuur dit kan overnemen, maar er zal niet over worden gestemd. 71 
 72 
Pagina 2, Voorwoord: 73 
De ALV vraagt waarom er niet consistent SPiN geschreven wordt. Het bestuur geeft aan dat dit een 74 
tekstuele fout is. De ALV merkt op dat de tekst over het algemeen af en toe niet lekker loopt of 75 
grammaticaal niet klopt. Dit wordt doorgeschoven naar het algemene deel. 76 
 77 
Pagina 3, Ledenbestand: 78 
Gevraagd wordt waarom het ledenaantal als ‘ongeveer’ genoteerd staat. Ook wordt er gevraagd of er 79 
nog een enquête onder de actieve leden gehouden zal worden. Tot slot vraagt de ALV waarom het nu 80 
wel werkt om grotere commissies te hebben, terwijl er twee jaar geleden het advies was om grote 81 
commissies te vermijden.  82 
 83 
Het bestuur antwoordt dat het ledenaantal niet een vaststaand getal is. Het aantal wisselt doordat er 84 
nog inschrijvingen zijn en doordat er uitschrijvingen verkeerd gegaan zijn. Doordat de contributie recent 85 
afgeschreven is, schrijven leden zich momenteel bijvoorbeeld veel uit. Wat betreft de enquête: er zal 86 
inderdaad nog een enquête plaats gaan vinden onder actieve leden. Het formaat van de commissies 87 
levert momenteel geen problemen op, het bestuur kan niet verklaren waarom dit zo goed gaat.  88 
 89 
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Pagina 3, Correspondentie:  90 
De ALV geeft aan dat een nieuwsbrief moet blijven bestaan en dat niet zomaar kan worden besloten 91 
deze te schrappen. Ook wordt gevraagd waarom er in de eerste maanden problemen waren met de 92 
nieuwsbrief. Daarnaast geeft de ALV aan dat wanneer de oude secretaris de nieuwsbrief maakt in de 93 
eerste paar maanden dit niet echt een oplossing, maar doorschuiven van het probleem is. 94 
 95 
Het bestuur geeft aan dat de eerste maanden van een bestuur extra druk zijn en dat een parttime 96 
bestuur daarnaast ook vraagt dat een bestuurslid zich over zijn studie ontfermt. Het bestuur kan zich 97 
vinden in wat aangestipt wordt over het doorschuiven van het probleem. Tijdens de inwerkperiode in de 98 
zomer zal gekeken moeten worden wat de beste oplossing is.  99 
 100 
Volgens de ALV heeft het invoeren van elektronische verjaardagskaarten geen waarde omdat ze geen 101 
waardering uitstralen. Het bestuur geeft aan dat de elektronische verjaardagskaarten voor alle leden zijn 102 
en dat de verjaardagskaarten voor actieve leden nu pas af zijn en vanaf nu verzonden zullen worden. De 103 
ALV vraagt zich af waarom er twee jaar op rij problemen zijn met deze verjaardagskaarten. Het bestuur 104 
geeft aan dat de verjaardagskaarten zelf eventueel eerder gemaakt kunnen worden, dit zou voor 105 
verbetering in planning kunnen zorgen. Het actieve leden bestand wisselt echter vrij vaak, en het duurt 106 
een paar maanden voor dit bestand helemaal up to date is. 107 
 108 
Pagina 4, Parttime besturen: 109 
De ALV vraagt zich af wat er nu allemaal veranderd is vanwege het parttime besturen. Er wordt weinig 110 
gezegd over de tijdsindeling. Ook vraagt de ALV in het jaarverslag een groter stuk over het parttime 111 
besturen omdat dit waardevol is voor de opvolgers. 112 
 113 
Het bestuur geeft aan dat er bij het realiseren van een parttime bestuur evenveel werk gedaan moest 114 
worden in minder tijd. Gedurende het jaar wordt de tijdsindeling steeds makkelijker. Er wordt daarnaast 115 
gekeken naar zaken die het parttime besturen kunnen helpen: sterke commissies, een communicatie 116 
systeem, een strakke planning en de studiedag zijn hier onderdeel van. Ook wordt gekeken of sommige 117 
zaken door actieve leden gedaan kunnen worden, in plaats van door het bestuur.  118 
 119 
De ALV vraagt aan het bestuurslid Interne Betrekkingen (Rob van Broekhoven) hoe hij zijn functie 120 
ervaart, omdat deze vaak extra zwaar is gebleken. Rob geeft aan dat de commissies erg autonoom zijn. 121 
Hij denkt dat commissies nog zelfstandiger kunnen gaan werken en dat er winst te halen valt in betere 122 
opstartperiodes. 123 
 124 
Actieve leden geven verder aan dat de begeleiding vanuit het bestuur prima is en dat zij goed genoeg op 125 
de hoogte zijn om te kunnen ondersteunen. Ook wordt het horizontaal overleg als een positief middel 126 
genoemd om bijvoorbeeld problemen in communicatie op te kunnen lossen. 127 
 128 
Pagina 5, Efficiëntiebevorderend:  129 
De ALV vraagt zich af hoeveel activiteiten er daadwerkelijk geweest zijn. Met betrekking tot de 130 
openeningstijden geeft de ALV aan dat naar aanleiding hiervan een keuze gemaakt mag worden. Ook 131 
wordt er gevraagd naar een conclusie bij dit stuk. 132 
 133 
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Het bestuur geeft aan dat er verschillende manieren zijn van tellen, er zijn 22 activiteiten door 134 
commissies georganiseerd. De conclusie is dat, gekeken naar de jaarplanning, we op schema liggen met 135 
het aantal activiteiten. Wat betreft de openingstijden geeft het bestuur aan dat zij deze strakker willen 136 
gaan handhaven dan de vorige periode. De ALV merkt op dat de prioriteit dan niet bij de leden, maar bij 137 
het bestuur ligt.  Het bestuur legt uit dat tussen twaalf en twee de prioriteit bij de leden ligt en dat 138 
buiten deze tijden de prioriteit bij het bestuur ligt. Er wordt gevraagd wat vorig jaar kwam uit de enquête 139 
met betrekking tot de openingstijden, het bestuur kan dit zo snel niet vinden. Een actief lid merkt op dat 140 
de SPiN-kamer momenteel meer een pauze plek wordt, terwijl er, wanneer er een werkplek van gemaakt 141 
wordt, meer productiviteit mogelijk is. 142 
 143 
De ALV vraagt in hoeverre het helpt om nog meer mailtjes te sturen om mensen te herinneren aan 144 
boekverkoop momenten, zeker aangezien er nu al heel erg veel gemaild wordt. Ook vraagt de ALV zich af 145 
hoe de blokken gehandhaafd zouden kunnen worden. Daarnaast wil de ALV weten hoe het zit met 146 
dagstaten die per twee weken worden ingevuld en wat de Kascontrolecommissie hier van vindt. Met 147 
betrekking tot de boeken en samenvattingverkoop wordt gevraagd hoe het opkopen van 148 
samenvattingen tot nu toe bevalt. 149 
 150 
Het bestuur geeft aan dat de boekverkoop een van de belangrijkste verdiensten van SPiN is. Na contact 151 
gehad te hebben met Studystore lijken bestellingen nu beter te gaan. Alsnog is de situatie niet ideaal. 152 
Het bestuur geeft aan dat een deel van het probleem van bestellen opgelost kan worden wanneer aan 153 
het begin van het jaar een schema gemaakt wordt met wanneer welke boeken besteld moeten worden. 154 
Een lid van de Boekencommissie vraagt of het wel zinvol is om dit te doen, omdat docenten hun 155 
boekenkeus niet altijd op tijd doorgeven. Er wordt gevraagd of deze problemen nieuw zijn, of dat deze 156 
vorig jaar ook speelden. Kijkend naar de late leveringen, lijkt het slechter te gaan. Het 157 
Boekencommissielid legt uit dat door boeken in blokken te verkopen, een late levering meer zichtbaar is 158 
voor de leden en dat het ook effect heeft op de leden. Wanneer een boek te laat geleverd wordt, kan de 159 
regeling waar de leden zich aan moeten houden, door SPiN niet altijd gehandhaafd worden.  160 
 161 
Het bestuur geeft verder als antwoord dat het sturen van een e-mail tot nu toe groot effect heeft en dat 162 
op deze manier over de boekverkoop communiceren goed lijkt te werken. Wat betreft de dagstaten 163 
wordt genoemd dat deze per dag worden gedaan en niet per twee weken. Er is wel enige achterstand. 164 
Op dit moment wordt er strenger gecontroleerd op de dagstaten en de dagstaten die er nog niet zijn 165 
worden bijgewerkt. 166 
 167 
Wat betreft de samenvattingen opkopen wordt aangegeven dat dit de werklast verlaagt. Er is echter wel 168 
meer gewicht komen te liggen bij de kwaliteit van samenvattingen. Ook geeft het bestuur aan iets te 169 
doen met de feedback die gegeven wordt in de wandelgangen of via bijvoorbeeld Facebook. De ALV zou 170 
graag in het verslag terugzien hoe omgegaan wordt met deze feedback. 171 
 172 
De ALV geeft aan dat eerstejaars niet tevreden zijn over de kwaliteit van de samenvattingen en dat dit 173 
zorgelijk is. De vraag is of samenvattingen wel opgekocht moeten worden. De Boekencommissie geeft 174 
aan dat de samenvattingen wel beter lijken sinds er een controleur is. Er wordt gevraagd wat SPiN 175 
toevoegd door samenvattingen te verkopen, wanneer deze ook op Facebook verkrijgbaar zijn. Het 176 
bestuur vindt dat SPiN een kwaliteitsoogmerk moet zijn. Dat sommige samenvattingen momenteel 177 
kwalitatief niet goed genoeg zijn, is te wijten aan het gebruik van een verouderde database. Aan het 178 
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begin van het jaar zijn alle samenvattingen die toen in het bezit van SPiN waren opgekocht. De ALV denkt 179 
dat samenvattingen via SPiN niet meer nodig zijn als ze gratis verkrijgbaar zijn via Facebook. Het bestuur 180 
geeft aan dat alle samenvattingen bij SPiN vanaf heden gecontroleerd worden en dat zij op die manier 181 
meerwaarde hebben. De ALV ziet aan het einde van het jaar graag een verslag over het opkopen van 182 
samenvattingen en vindt evaluatie wenselijk.  183 
 184 
De ALV vraagt verder nog om verheldering omtrent de organisatie van de tostimiddag door de 185 
Boekencommissie. Ook wordt gevraagd waarom er überhaupt over gesproken wordt aangezien er staat 186 
dat tostimiddagen niet verwezenlijkt kunnen worden.  187 
 188 
Het bestuur legt uit dat door de boekverkoop in blokken, de algemene druk op de Boekencommissie 189 
lager geworden is. Hierdoor komt er meer ruimte binnen de commissie in het algemeen. Het is dus niet 190 
zo dat de Boekencommissie tegelijkertijd bezig is met tosti’s uitdelen en met het verkopen van boeken 191 
en samenvattingen. Wat betreft de regels betreffende tosti’s is het zo dat er niet geconcurreerd kan 192 
worden met het DE-café of Gerecht, hierdoor is dagelijkse tostiverkoop uitgesloten. Af en toe een 193 
tostimiddag ter binding met de leden kan wel.  194 
 195 
Kimberly Schelle vertrekt om 20:08. 196 
Patricia Vaessen komt binnen om 20:31. 197 
 198 
Pagina 7, Kwaliteitsbevorderend: 199 
De ALV is van mening dat wanneer er minder activiteiten zijn, er meer gedaan is met de planning, maar 200 
de opkomst gelijk is aan vorig jaar, er iets mis is met de kwaliteit. Ook geeft de ALV aan dat er vorige 201 
jaren ook rekening gehouden werd met tentamens en dat dit dus niet iets nieuws is. De ALV zou graag 202 
een concretere kwaliteitsvergelijking zien met vorig jaar. Ook wordt er gevraagd waarom er nog maar 203 
twee themamiddagen plaatsgevonden hebben en wat deze precies inhouden. Verder geeft de ALV met 204 
betrekking tot het afbakenen van de sociale functie van de SPiN-kamer aan dat dit al drie jaar 205 
problematisch is en vraagt zich af hoe dit zou kunnen worden opgelost. Tot slot wordt opgemerkt dat de 206 
Heidag niet goed afgehandeld is, deelnemers hebben op geen enkele manier terugkoppeling ontvangen. 207 
Ook is niet duidelijk wat er met de conclusies van de Heidag gedaan zal worden. 208 
 209 
Het bestuur bevestigt dat de opkomst van activiteiten ongeveer gelijk gebleven is. Bij het schrijven van 210 
dit verslag is het bestuur tegen de vraag aangelopen hoe kwaliteit kan worden gemeten. Vanaf dit jaar 211 
wil het bestuur een cijfer gaan koppelen aan activiteiten. De ALV geeft aan dat wanneer de opkomst 212 
even hoog is over een minder groot aantal activiteiten, dit een duidelijke kwaliteitsverandering is. Ook 213 
geeft de ALV aan graag meer informatie te krijgen over de kwaliteit  van de activiteiten van vorig jaar. 214 
Omdat het beleidspunt met betrekking tot kwaliteit meetbaar te kunnen maken moet gekeken worden 215 
naar een andere manier om kwaliteit te vergelijken. De ALV vindt het niet voldoende als alleen gekeken 216 
wordt naar een kwaliteitsverandering binnen dit bestuursjaar. De ALV geeft aan dat er andere gegevens 217 
bekend zijn die kunnen dienen als kwaliteitsparameters. Dit zijn echter geen cijfers gegeven door de 218 
deelnemers. 219 
 220 
Betreffende de opmerking over het rekening houden met tentamens, geeft het bestuur aan dat met ‘dit 221 
jaar’ wordt bedoeld dat dit een punt is dat extra aandacht krijgt. Er wordt niet mee bedoeld dat dit voor 222 
het eerst in vier jaar gedaan wordt. Aangaande het aantal themamiddagen geeft het bestuur aan dat zij 223 



   
 

Notulen Algemene Leden Vergadering 27-02-2012 

 

6 
 

het de eerste drie maanden te druk had om dit te organiseren. Themamiddagen zijn promotieactiviteiten 224 
om leden naar de SPiN-kamer te trekken. Binnenkort vindt een veiling voor de Ragweek plaats en zal er 225 
na het tentamen van Inleiding Brein limonade uitgedeeld worden. Wat betreft de verdeling van de 226 
sociale- en kantoorfunctie op de SPiN-kamer, geeft het bestuur aan dat zij deze verdeling in principe als 227 
goed ervaart, maar dat er nog ruimte voor verbetering is. Het bestuur geeft aan dat zij het gevoel heeft 228 
serieus genomen te worden wanneer er voor 12 uur of na twee uur om rust gevraagd wordt. Ook 229 
merken zij dat actieve leden na twee uur binnen komen om commissiewerk te doen.  230 
 231 
Het bestuur biedt haar excuses aan aan de deelnemers van de Heidag. Het bestuur is bezig geweest met 232 
het verwerken van de informatie, een verslag zal volgen. Er wordt aangegeven dat het niet gaat om het 233 
ontvangen van een verslag, maar dat zij graag duidelijkheid zouden hebben over wat er concreet met de 234 
gewonnen informatie gedaan wordt. Het bestuur geeft aan dat in het verslag niet alleen genoteerd zal 235 
staan wat er tijdens de Heidag besproken is, maar ook wat de praktische toepassing van de inforamtie 236 
zal zijn. In het Secretarieel Halfjaarverslag staan al een aantal van deze toepassingen opgenomen. De ALV 237 
vindt dat de Heidag uitvoeriger besproken moet worden in het Halfjaarverslag. 238 
 239 
Er wordt een pauze ingelast van 20:51 tot 21:07. Tijdens deze pauze vertrekken Joyce van Dijk en Patricia 240 
Vaessen. Kimberly Schelle komt terug. De ALV zou graag per kopje vragen behandelen om het overzicht 241 
te houden. 242 
 243 
Pagina 9, Onderwijs: 244 
Universiteitsorganen: 245 
De ALV vraagt of het stuk over het Onderwijs Instituut (OWI) verder kan worden uitgelegd. Wat wenst 246 
het bestuur precies? Ook vraagt de ALV wat de inbreng van SPiN in de vergadering van de Opleidings 247 
Commissie (OLC) is. Tevens vraagt de ALV waarom het bestuur zitting wil nemen in de OlC en of dit niet 248 
een actieflid zou kunnen zijn.  249 
 250 
Het bestuur geeft aan dat er periodiek overleg plaatsvindt met het OWI. Het OWI helpt bijvoorbeeld bij 251 
promotie van activiteiten zoals Experience Your Future. Binnenkort zal aan docenten gevraagd worden 252 
wat zij van de vereniging vinden. Een frisse blik is altijd welkom. Wat betreft de OLC wordt gezegd dat 253 
een bestuurslid in de OLC vergaderingen meer weet van wat de vereniging te bieden heeft en wat er 254 
speelt dan een actief lid.  255 
 256 
Internationalisering en Studiebegeleiding: 257 
De ALV vaagt wat het bestuur wil doen aan de beperkt ingevulde evaluaties. Ook wordt er gevraagd naar 258 
het aantal buddykoppels en naar de bekendheid van het bijlessysteem onder de leden.  259 
 260 
Het bestuur is van plan om van tevoren aan te geven dat er een evaluatiemoment zal volgen. Ook is het 261 
bestuur van plan de evaluatieformulieren persoonlijk te geven. Er waren 4 koppels in het afgelopen 262 
buddysysteem. Binnenkort zullen nieuwe koppels gemaakt worden als de nieuwe lading internationale 263 
studenten begint aan hun introductie. Wat betreft bijles komen er meerdere aanmeldingen via de site 264 
binnen, studenten zijn dus op de hoogte van bijles. De bijles wordt gepromoot via de website.  265 
 266 
Pagina 11, Werkveld: 267 
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De ALV geeft aan dat er maar weinig tekst staat over het feit dat er maar twee activiteiten georganiseerd 268 
zijn. Er staat in het stuk een wisselend aantal activiteiten dat nog moet komen. Er wordt gevraagd 269 
waarom de spreiding niet zo goed loopt. 270 
 271 
Het bestuur geeft aan dat er nog maar twee activiteiten georganiseerd zijn, omdat er wat 272 
opstartproblemen waren bij commissies. Momenteel lopen de commissies echter goed en de komende 273 
twee maanden zijn er zes activiteiten gepland. Verder is niet duidelijk hoe sommige activiteiten van de 274 
training- en informatiecommissie ingedeeld moeten worden: onder studie- of werkveld gerelateerd. De 275 
ALV zou graag een oplossing horen voor de slechte spreiding. Het bestuur geeft aan dat er geen 276 
aanwijsbare reden voor is. De ALV draagt als oplossing aan dat commissies misschien halverwege het 277 
jaar opgestart kunnen worden, aangezien het probleem met de spreiding tot nu toe elk jaar terug lijk te 278 
komen. 279 
 280 
De ALV vraagt verder ook naar de Bedrijvendag die georganiseerd zou worden. Het bestuur geeft aan dat 281 
zij er mee bezig is en als doelstelling heeft deze in de tweede helft van het jaar te realiseren. Ook geeft 282 
het bestuur aan dat prettig is om iets meer activiteiten in de tweede helft van het jaar te hebben omdat 283 
mensen dan beter in hun studie zitten en zich aan het oriënteren zijn op de toekomst. De ALV vindt dat 284 
er te veel activiteiten aan twee commissies toegedeeld zijn in het kader van de spreiding van de 285 
werkdruk. Het bestuur ziet hier geen probleem in. De ALV vindt dat de werkdruk bevraagd moet worden 286 
in de enquête. Actieve leden geven aan dat de commissies nu een halfjaar de tijd gehad hebben om zich 287 
voor te bereiden. De ALV reageert dat hierdoor juist dingen op het laatste moment geregeld moeten 288 
worden, wat de druk kan verhogen. Het bestuur uit haar vertrouwen in commissies en zegt dat 289 
commissies inmiddels zover zijn dat zij in staat zijn meerdere activiteiten te plannen en dat deze planning 290 
ook realistisch is.  291 
 292 
Pagina 11, Sociale functie: 293 
De ALV vraagt wat het bestuur vindt van de balans tussen de verschillende functies van SPiN. 294 
 295 
Het bestuur geeft aan dat alle drie de functies belangrijk zijn: werkveld, onderwijs en sociaal. De ALV wil 296 
graag weten hoe de zaken er nu voor staan. Het bestuur geeft aan dat uit de enquête naar voren kwam 297 
dat er meer vraag is naar werkveld activiteiten.   298 
 299 
Pagina 12, Commissies: 300 
De ALV geeft aan dat een communicatieprogramma waarschijnlijk geen oplossing is voor 301 
communicatieproblemen. De ALV denkt dat als commissieleden de mail niet willen lezen, zij ook niet een 302 
speciaal ontworpen platform zullen openen. Ook vraagt de ALV wat precies de taken zijn van de 303 
commissaris communicatie en hoe dit ervaren wordt door commissieleden. Verder wordt gevraagd hoe 304 
de promotie verder uitbesteed kan worden. Ook wordt aangegeven dat niet het bestuur, maar de ALV 305 
gekozen heeft voor de structuur van het lustrum. 306 
 307 
Het bstuur denkt dat het communicatiesysteem wel degelijk de communicatie zal verbeteren.  In het 308 
systeem is informatie voor meerdere mensen zichtbaar, dus het proces is beter te observeren voor alle 309 
partijen. Een commissielid kan via het systeem in een oogopslag zien of er iets met een mailtje gedaan 310 
wordt, zonder dat er daarvoor een reply gestuurd hoeft te worden. De ALV geeft aan dat het reageren op 311 
mailtjes te maken heeft met deadlines en discipline en dat het bijhouden van een dergelijk systeem nog 312 
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meer discpline vereist. Het bestuur geeft aan dat het een erg simpel systeem is, waarbij zaken 313 
aangevinkt moeten worden. Het zal niet veel moeite kosten om het systeem bij te houden. Het bestuur 314 
voegt verder toe dat het beter is af te wachten tot het systeem klaar is.  315 
 316 
Actieve leden geven aan dat bij het Horizontaal Overleg van de commissarissen communicatie is 317 
opgemerkt dat niet iedereen er enthousiast over is, maar het systeem wel wil proberen. Een actief lid 318 
voegt verder nog toe dat er bij de promotiecommissie veel mailverkeer is vanuit één e-mail adres. Het 319 
nieuwe systeem zou hierin efficiënter kunnen zijn. De ALV vindt dat als het systeem niet werkt, het 320 
bestuur in moet grijpen. De ALV vraagt zich verder af of er gepeild is bij oud bestuursleden, omdat het 321 
probleem rondom de promotiecommissie niet nieuw is. Het bestuur geeft aan met oud bestuursleden te 322 
hebben gesproken. Het probleem van de promotiecommissie lag ook bij promotieaanvragen die te laat 323 
waren.  324 
 325 
De commissarissen communicatie beheren momenteel de interne mail met commissies en zij zullen ook 326 
het nieuwe systeem gaan gebruiken. De functie zal aan het eind van het jaar grondig geëvalueerd 327 
worden. Het bestuur is zelf blij met de funcite, maar sommige leden uiten dat de functie niet zozeer 328 
nodig is. 329 
 330 
Wat betreft de promotie geeft het bestuur aan dat de diapresentatie uitbesteed zou kunnen worden. De 331 
commissie heeft het momenteel echter te druk en de focus ligt momenteel bij de posters. De ALV vraagt 332 
of presenaties iedere pauze gepresenteerd zouden moeten worden. Het bestuur geeft aan dat dit niet 333 
het geval is, maar dat deze presentaties het schrijven op het bord zullen vervangen. Het is het doel om 334 
een nieuwe schijf te maken waar leden hun presentaties op kunnen opslaan. 335 
 336 
De ALV vraagt waarom er drie verschillende Facebook pagina’s zijn. Het bestuur geeft aan dat deze zijn 337 
voor actieve leden, SPiN als bedrijf en SPiN als persoon  voor algemene leden. De pagina voor actieve 338 
leden zal komend jaar omgezet worden in een groep. De SPiN pagina als persoon heeft als meerwaarde 339 
dat leden makkelijk uitgenodigd kunnen worden voor activiteiten, de SPiN pagina als bedrijf heeft als 340 
toegevoegde waarde dat wanneer deze wordt geliked, informatie van de pagina getoont wordt op de 341 
profielen van mensen. Dit zorgt voor naamsbekendheid. 342 
 343 
Pagina 15, Financiële middelen:  344 
De ALV vraagt wat de achterliggende gedachte is voor de vraag over hoeveel mensen maximaal aan 345 
contributie willen betalen. Ook wil de ALV weten of het bestuur de contributie wil verhogen en zo ja 346 
wanneer. De ALV noemt verder dat het kopje met betrekking tot de samenvattingverkoop een beetje 347 
misplaatst is omdat er ook ingegaan wordt op kwaliteit en niet alleen op financiële middelen. 348 
 349 
Het bestuur geeft aan dat met verhoging van de contributie er meer geld beschikbaar komt voor de 350 
vereniging. Ook laten zij weten zelf de contributie niet te gaan verhogen, maar dit dit eventueel iets is 351 
voor het voglende bestuur. De ALV vindt het niet nodig om de contributie te verhogen. 352 
 353 
Er wordt verder nog gevraagd naar leden die zich niet uitschrijven nadat zij gestopt zijn met hun studie. 354 
Gedacht wordt dat mensen niet de moeite willen nemen om zich uit te schrijven. Het is echter in 355 
verband met het krijgen van bestuursbeurzen van belang om niet te veel niet-studerende leden te 356 
hebben. 357 
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 358 
Pagina 17, Verbintenis met hoofdsponsoren: 359 
Merel Claus en Suzan Kalmijn vertrekken om 22:03. 360 
 361 
De ALV uit haar complimenten voor het vinden van een hoofdsponsor. Ze vraagt zich verder af of het nu 362 
de bedoeling is dat SPiN borrels gaat houden in van Buren en wat de plannen zijn voor komende periode  363 
 364 
Het bestuur geeft aan dat het plan is dat van Buren €3500,- euro aan sponsorgeld zal betalen volgend 365 
jaar. Er kunnen meer activiteiten plaatsvinden in van Buren dan contractueel vaststaat, het sponsorgeld 366 
kan dan dus nog hoger uitvallen. Ook is het niet zo dat alle feesten en borrels in van Buren plaats gaan 367 
vinden, maar dat er geswitched kan worden tussen locaties van dezelfde eigenaar. Feesten buiten het 368 
vastgestelde aantal van zeven, zullen nog bij andere partners worden ingepland.  369 
 370 
Pagina 17, Nauwe banden met alumni: 371 
De ALV kan zich niet voorstellen dat één zin de samenvatting vormt van het hele alumni beleid. Het 372 
bestuur geeft toe dat het alumnibeleid nog weinig aandacht gekregen heeft dit jaar en dat daarom de zin 373 
alles omvat. Er wordt wel gekeken naar een Alumnicommissie of Alumnivereniging. Ook zullen alumni 374 
gekoppeld worden via LinkedIn. Verder geeft de ALV mee dat nagedacht moet worden over hoe de vraag 375 
over alumni worden aan opzeggende leden het best gesteld kan worden. Volgens de ALV zijn er nog 376 
genoeg mensen die wel actief willen blijven. 377 
 378 
Pagina 17, Uitvoerbaarheid: 379 
De ALV vraagt waarom het bestuur inschat het geld voor HersenSPiNsels niet meer binnen te halen. Ook 380 
wil de ALV weten hoeveel sponsorgeld er nu is binnengehaald. Een lid van de Tijdschriftencommissie 381 
vraagt of de hoofdsponsor een rol heeft en ook wat er gebeurd met HersenSPiNsels als het geld niet 382 
binnengehaald wordt. 383 
 384 
Het bestuur zegt dat het gestelde doel voor de HersenSPiNsels te hoog is. Er is wel een plan geschreven 385 
voor de Acquisitiecommissie om toch nog sponsoren binnen te kunnen halen. Mocht dit niet lukken, dan 386 
zal het bestuurslid Externe Betrekkingen zelf sponsoren gaan zoeken. Er is in totaal €4050,- opgehaald 387 
aan sponsorgeld. De hoofdsponsor geeft niet een apart bedrag voor de HersenSPiNsels. Er is een grote 388 
pot met geld en een deel hiervan wordt gebruikt voor HersenSPiNsels. Mocht er geen sponsoring 389 
binnenkomen dan moet worden nagedacht over een vermindering in het aantal pagina’s van 390 
HersenSPiNsels. De ALV geeft aan dat er doordat er minder borrels zijn, ook minder makkelijk 391 
adverenties verkocht kunnen worden aan deze locaties. Het bestuur geeft aan dat er alsnog veel borrels 392 
in verscheidene café’s plaats vinden en dat dit gebruikt zou kunnen worden voor advertenties. De ALV 393 
vraagt verder nog naar de algemene rol van de Carrière- & Aqcuisitie commissie. Het bestuur geeft aan 394 
dat de commissie, evenals de begeleiding hiervan, in het begin van het jaar stroef verliep. De commissie 395 
is opnieuw ingewerkt, de commissie heeft nu een plan met hierin voorbeelden om mee aan de slag te 396 
gaan. Hierdoor loopt de commissie inmiddels al veel beter. 397 
 398 
Pagina 21, Nawoord en algemene vragen: 399 
De ALV mist de actiepunten voor komend halfjaar en zou dit graag terugzien in het verslag. Ook vindt de 400 
ALV dat er verwoord mag worden onder het kopje werkveld dat deze commissies misschien minder 401 
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activiteiten zullen organiseren. Daarnaast is het de ALV onduidelijk welke activiteiten precies onder 402 
werkveld vallen. 403 
 404 
Het bestuur neemt de opmerkingen mee en zal deze actiepunten toevoegen. Het indelen van activiteiten 405 
in de drie functies van SPiN blijft lastig, omdat sommige activiteiten onder meerdere functies tegelijk 406 
vallen. Het aantal werkveld activiteiten dat georganiseerd zal worden is nog variabel en moeilijk in te 407 
schatten doordat niet precies vastgesteld is hoeveel de Carrière- & Acquisitiecommissie precies zal 408 
organiseren. 409 
 410 
De ALV merkt verder op dat het duidelijk is dat het stuk geschreven is door meerdere mensen, omdat er 411 
stijlverschillen zitten tussen verschillende onderdelen. Ook vindt de ALV dat sommige stukken 412 
grammaticaal niet helemaal goed lopen. Het verslag mag een stuk concreter. Daarnaast vraagt de ALV 413 
om regelnummers toe te voegen. Ook komt er vanuit de ALV de vraag om dingen wat simpeler op te 414 
schrijven, zodat er geen misverstanden kunnen onstaan over wat er bedoeld wordt met een geschreven 415 
stuk. 416 
 417 
Om 22:23 vertrekken Myrthe van Eerdt, Kimberly Schelle en Loes Brentjes.  418 
 419 
6. Algemene Leden Enquête  420 
Het bestuur houdt een kort inleidend praatje over de enquête:  421 
De enquête is ingevuld door 220 deelnemers over alle jaren. Het grootste deel was Nederlands, een klein 422 
deel Duits. Zowel actieve- als niet actieve leden hebben de enquête ingevuld. De vragenlijst is 423 
elektronisch verstuurd om tijd te besparen. Ondanks dat minder leden dan vorig jaar de enquête 424 
ingevuld hebben, vindt het bestuur dat de resultaten representatief zijn. Een opvallende uitkomst is dat 425 
de associaties met SPiN veranderd zijn, dit zijn nu niet meer alleen boeken. Ook zijn volgens de leden de 426 
openingstijden van de SPiN-kamer ruim genoeg. Leden willen niet dat contributie afgeschreven wordt 427 
voor drie jaar. Ook wordt aangegeven dat men niet tevreden is over de boekverkoop in blokken, maar 428 
dat de openingstijden voor boekverkoop wel ruim genoeg is. Facebook is populair onder de 429 
promotiemiddelen. Ook geven leden aan interesse te hebben in een SPiN applicatie voor op de telefoon. 430 
Verder wordt Billabong als een  van de minst populaire feestlocaties beoordeeld. Tot slot spreekt het 431 
bestuur haar dank uit naar de Training- en Informatiecommissie die de analyse verzorgd heeft.  432 
 433 
De ALV vraagt met betrekking tot representativiteit in welke mate de vragenlijst representatief is. Het 434 
bestuur geeft toe dat sommige vragen mogelijk niet geheel representatief zijn, maar dat er in de verdere 435 
analyse nog gekeken zal worden naar verschillen tussen eerste, tweede en derdejaars.  De ALV wil ook 436 
graag weten wat het verschil is tussen actieve- en niet actieve leden.  437 
 438 
De ALV is ook geïnteresseerd in wat er ingevuld is bij de open vragen. Wat hebben mensen ingevuld bij 439 
‘alternatief’ en  ‘anders’? Ook vraagt de ALV waarom de vacatures op de website niet meegenomen zijn 440 
in het verslag en of de belangrijkste diensten veranderd zijn. De ALV vraagt verder hoe het komt dat 441 
berichten soms laat op blackboard of facebook staan. Er wordt ook om een vergelijking gevraagd met 442 
betrekking tot vorige jaren. Daarnaast vraagt de ALV zich af waarom blauw niet meer zo sterk 443 
geassocieerd wordt met SPiN. De ALV vraagt of associatie ook dit keer een open vraag was. Het bestuur 444 
geeft aan dat de vraag met betrekking tot associatie met SPiN een open vraag betrof. Blauw stond dit 445 
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jaar ongeveer even hoog als vorig jaar. Vragen die de ALV gesteld heeft zullen worden meegenomen in 446 
verdere analyses. De vacatures zijn niet behandeld omdat de resultaten hetzelfde zijn als vorig jaar.  447 
 448 
7. WVtTK  449 
Er zijn verder geen punten ter tafel gekomen. 450 
 451 
8. Vaststellen datum volgende vergadering  452 
De volgende vergadering staat gepland op dinsdag 10 april om 19:00. 453 
 454 
9. Rondvraag  455 
Casper en Kimberly complimenteren Nienke voor haar technisch voorzitterschap. Iris sluit zich hierbij 456 
aan. Erik sluit zich hier ook bij aan en vraagt tevens of de statuten reeds op de site staan. Dit is niet het 457 
geval en zal als actiepunt meegenomen worden. Koen geeft ook zijn complimenten voor de technisch 458 
voorzitter. Daarnaast geeft hij aan dat er in de ragweek een veiling plaats zal vinden, waar hij de ALV 459 
voor uitnodigt. Hij bedankt iedereen voor zijn of haar aanwezigheid. Lenthe bedankt de technisch 460 
notulist voor het notuleren en nodigt alle vrouwen uit voor de activiteit paaldansen. Lodewijk geeft aan 461 
dat hij blij is dat er meer discussie is tussen de leden in de ALV. Ook uit hij zijn complimenten naar de ALV 462 
commissie. Rob bedankt de SPiN-commissie voor de aanwezigheid. 463 
 464 
10. Sluiting  465 
De voorzitter sluit de vergadering om 22:42. 466 

Actiepunten na deze ALV: 467 

1. Onderzoek doen naar lidmaatschapspasjes. 468 
2. Publiceren van de begroting. 469 
3. Lustrumcommissie oprichten. 470 
4. Taskforce Halfjaarlijksebestuurswissel deel 2 oprichten. 471 

Financieel Halfjaarverslag:  472 
5. Hierin opnemen hoeveel geld er door elke commissie (relatief) gebruikt is. 473 
6. Prognose met betrekking tot komend halfjaar beschrijven. 474 

Secretarieel Halfjaarverslag: 475 
7. Opmerkingen met betrekking tot stijl worden verwerkt. 476 
8. Het alumnibeleid wordt verder uitgeschreven. 477 

Enquête: 478 
9. Verdere analyses waarbij eerste, tweede, derde jaars en actieve- versus gewone leden 479 

worden uitgesplitst.  480 
10. Uitkomsten enquête vergelijken met vorige jaren. 481 
11. Statuten scannen en op de site publiceren. 482 


