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Aanwezigen: Lenthe Martin, Rob van Broekhoven, Michelle van Kleef, Koen van Heijster, Lodewijk 1 
Buffart, Koen Hendriks, Kevin de Goede, Rinske Knoest, Erik Bouwman, Tommy van Steen, Maartje 2 
Verhees, Myrthe van Eerdt, Nicole Janssen, Josje de Valk, Yvonne Rensen, Sanne den Adel, Oprah 3 
Alberto, Marloes de Jonge, Lieke van Lieshout, Kathi Künnen, Casper Joosten, Gerard Houben, 4 
Tanneke Meijers, Xandra Quak, Margot Tijs, Irma Cleven,  Tessa Runge, Dagmar van den Heuvel, 5 
Martine Onstein, Patricia Vaessen, Len Raaijmakers, Fleur Putman, Joshua Koster, Britt van Meegen, 6 
Eline Breukink, Emma van Geresteijn, Loeke Salemans, Kimberly Schelle. 7 
 8 
1. Opening (Door Technisch Voorzitter Kevin de Goede)  9 
De voorzitter opent de vergadering om 19:09.  10 
 11 
2. Notulen vorige vergadering  12 
Casper Joosten heeft tekstuele opmerkingen bij de notulen gestuurd. Deze opmerkingen worden 13 
door het bestuur overgenomen.  14 
De ALV geeft aan dat zij de lijst met actiepunten mist, het bestuur neemt dit mee en zal deze vanaf 15 
nu aan de notulen toevoegen. 16 
 17 
3. Belangrijke mededelingen  18 
Vanuit de ALV komt de vraag of het bestuur een mailtje over  een machtiging heeft ontvangen. Het 19 
bestuur geeft aan dit mailtje ontvangen te hebben, maar dat deze ongeldig is in verband met het 20 
ontbreken van handtekeningen.  21 
 22 
Het bestuur deelt mee dat zij vanaf nu zal werken met de ALV commissie. Hierin nemen Sascha 23 
Verstegen en Koen Hendriks plaats. Zij zullen vanaf nu eindverantwoordelijk zijn voor het verzorgen 24 
van de locatie en het leveren van de technisch voorzitter en notulist. De ALV vraagt of tegen de 25 
technisch voorzitter en notulist nog op dezelfde wijze bezwaar gemaakt kan worden en het bestuur 26 
bevestigd dit. 27 
Daarnaast geeft het bestuur een up-date over de boekenboete, omdat dit in de vorige ALV beloofd is. 28 
Het bestuur heeft met andere studieverenigingen en met de accountmanager van Studystore 29 
gesproken over de opties. Deze zijn als volgt: een webshop waarbij ook betaling online geschiedt, 30 
boeken zouden thuis bezorgd kunnen worden of opgehaald kunnen worden op de kamer. Een 31 
andere optie is dat mensen aan de balie een leveringsformulier ondertekenen en het boek daarna 32 
ophalen. 33 
De ALV vraagt voor welke optie het bestuur kiest. Het bestuur geeft aan eerst te willen onderzoeken 34 
wat de beste optie is, om dit vervolgens aan de ALV te presenteren.  35 
 36 
Ook vraagt de ALV om verduidelijking: wat is precies het probleem rondom de boeken en hoe 37 
nijpend is het? Het bestuur legt uit dat een studievereniging niet voor boekwinkel mag spelen. Ofwel, 38 
wij mogen de boeken niet groot inkopen en vervolgens doorverkopen. Er moet per student besteld 39 
en verkocht worden. Het bestuur hoopt bij blok drie een test te kunnen draaien met een nieuwe 40 
bestel- en verkoopwijze. 41 
 42 
Naar aanleiding van de ALV van 21-11-2011 is duidelijk geworden dat de zaak niet dringend wordt. Er 43 
wordt niet actief onderzocht, er wordt slechts iemand op afgestuurd wanneer er een melding van 44 
gemaakt wordt. 45 
 46 
4. Ingekomen Post  47 
Er is geen ingekomen post. 48 
 49 
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5. Vaststellen agenda  50 
Het bestuur zou graag nog een jaarplanning presenteren, omdat dit in de vorige ALV beloofd is. Dit 51 
punt wordt op de agenda gezet voor het extern beleid. 52 
 53 
6. Jaarplanning 54 
Er wordt per pagina nagegaan of er vragen zijn. Er zijn alleen vragen bij pagina drie. 55 
De ALV vraagt zich hierbij af of de twee stedentrips niet te dicht bij elkaar liggen en of de commissie 56 
dat wel aan kan. Het bestuur antwoordt dat er reeds geschoven is met de data voor de stedentrips. 57 
Daarnaast geeft het bestuur aan dat de beide trips een verschillend karakter hebben en dat zij 58 
verwacht dat de commissie hier geen problemen mee zal hebben. De Stedentripcommissie beaamt 59 
dit.  60 
 61 
7. Extern Beleid  62 
Per pagina worden de vragen geïnventariseerd.  Over de eerste vier pagina’s heeft de ALV geen 63 
vragen.  64 
 65 
Pagina 5 66 
Duurzaamheid 67 
De ALV vraagt wat de concrete veranderingen zijn ten opzichte van afgelopen jaren. Het bestuur 68 
geeft aan dat de focus van externe betrekkingen meer op de toekomst zal komen te liggen en dat dit 69 
zich onder andere zal uiten in het sluiten van contracten voor minimaal 3 tot 5 jaar.  70 
De ALV ziet dit niet terugkomen in de tekst en vraagt zich tevens af waarom een partij die onbekend 71 
is met de vereniging een contract zou sluiten met SPiN. Het bestuur geeft aan dat het niet alleen gaat 72 
om nieuwe bedrijven, maar ook om sponsoren waarmee SPiN al langer samenwerkt. Door het bieden 73 
van kwaliteit wil het bestuur interesse wekken bij externe partijen. Ook geeft het bestuur aan dat 74 
een contract voor 5 jaar misschien niet realistisch is, maar dat zij het wel wil proberen.  75 
 76 
Pagina 6 77 
Fiscale aantrekkelijkheid 78 
De ALV vraagt wat de voorwaarden zijn voor het krijgen van een Algemeen Nut Beogende Instelling 79 
(ANBI) verklaring. Ook vraagt de ALV wat het voordeel is wanneer SPiN deze verklaring niet krijgt. Het 80 
bestuur geeft aan dat de voorwaarden vrij breed zijn, maar dat het moet gaan om een goed doel. 81 
Volgens het bestuur zijn studenten ook een goed doel. Tevens geeft het bestuur aan dat het een 82 
vereniging in Rotterdam ook gelukt is. Het voordeel van het niet krijgen van de ANBI verklaring is dat 83 
je weet waar je aan toe bent. Zonder ANBI verklaring zul je altijd iets terug moeten leveren aan je 84 
sponsoren. Het al dan niet verkrijgen van een ANBI verklaring maakt dat je weet welke koers je als 85 
vereniging moet varen met betrekking tot het sponsorbeleid. 86 
 87 
Verbindtenis met hoofdsponsoren:  88 
De ALV vraagt zich af wat het plan is voor het verkrijgen van de drie hoofdsponsoren.Daarnaast 89 
wordt gevraagd of het bestuur nog meer in gedachte heeft naast de privileges. Het bestuur zal voor 90 
elk onderdeel (kroeg, werkveld, bank) meerdere kandidaten benaderen. Deze worden benaderd van 91 
informeel naar formeel,  zodat het bestuurslid exerne betrekkingen zich kan ontwikkelen in haar 92 
presentatie. Wat betreft privileges komt het bestuur terug op betrokkenheid. Het bestuur denkt zich 93 
te kunnen onderscheiden door meer kwaliteit en betrokkenheid te bieden, het bestuur wil dan ook 94 
niets extra’s dan deze privileges leveren.  95 
 96 
Volgens de ALV is het voorheen nog niet gelukt om één hoofdsponsor te vinden en de ALV mist 97 
concrete veranderingen in het beleid, een van de geluiden vanuit de ALV is dat er weinig vertrouwen 98 
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is in het vinden van een hoofdsponsor. Een ander geluid vanuit de ALV  is dat het met de 99 
opgebouwde ervaring vanuit de afgelopen jaren wel kan lukken. Het bestuur geeft aan dat zij denkt 100 
dat dit ligt aan de presentatie en de wijze waarop men omgaat met sponsoren. 101 
 102 
Ook komt vanuit de tijdschriftencommissie de vraag hoe het bestuur denkt over het zoeken van 103 
sponsoring voor HersenSPiNsels, aangezien dit afgelopen jaar problematisch was. Het bestuur geeft 104 
aan dat het zoeken naar een hoodsponsor niet ten koste zal gaan van sponsoring voor 105 
HersenSPiNsels. De Carrière & Acquisitiecommissie heeft opdracht gekregen sponsoring te zoeken 106 
voor HersenSPiNsels. Vanuit de ALV wordt opgemerkt dat een hoofdsponsor ook een plek in 107 
HersenSPiNsels zou kunnen krijgen. 108 
 109 
De ALV stelt verder nog vragen met betrekking tot de samenstelling van sponsoren: in hoeverre 110 
wordt gekeken of hoofdsponsoren wel bij elkaar passen, of kleine sponsoren niet zullen verdwijnen 111 
en of SPiN niet een bepaalde kleur zal krijgen. Tevens wordt gevraagd naar de verdeling van €1500,- 112 
onder de sponsoren. Het bestuur geeft aan dat zij inderdaad zal onderzoeken of de hoofdsponsoren 113 
bij elkaar passen. Een voorbeeld hiervan zou kunnen zijn wanneer een bank een kroeg sponsort. Ook 114 
is het bestuur niet bang om kleine sponsoren te verliezen. Er zullen genoeg activiteiten zijn die 115 
behoefte hebben aan een kleine sponsor. Wat betreft de kleur van SPiN geeft het bestuur aan zich 116 
geen zorgen te maken. Geld vanuit een A&O sponsor kan immers gebruikt worden voor activiteiten 117 
met de andere twee domeinen als invalshoek. Wat betreft de verdeling van de €1500,- geeft het 118 
bestuur aan dat dit bedrag omhoog bijgesteld moet worden. De ALV ziet dit bedrag graag terug in het 119 
extern beleid. 120 
 121 
19:37 Loeke Salemans komt binnen. 122 
 123 
Pagina 7 124 
Efficiëntie database 125 
De ALV vraagt of er nog meer ideeën zijn met betrekking tot efficiëntie. Het bestuur geeft aan dat 126 
andere efficiëntiemaatregelen niet in het beleid staan, maar dat zij de hoofdsponsoren erg graag wil 127 
realiseren. Volgens het bestuur zorgt een hoofdsponsor voor meer efficiëntie in de toekomst. De ALV 128 
vraagt of de Carrière & Acquisitie commissie niet in gezet kan worden hiervoor. Het bestuur geeft 129 
aan dat de commissie ingezet zal worden voor het bijhouden van de database en het versturen van 130 
kaartjes. 131 
 132 
Differentiatie 133 
De ALV vraagt of het bestuurslid externe betrekkingen of de Carrière & Acquisitiecommissie zal 134 
zorgen voor deze sponsoren. Daarnaast geeft de ALV aan bang te zijn dat de vereniging steeds 135 
commerciëler wordt. Er wordt gepleit voor het opnemen van een goed doel in het beleid. Het 136 
bestuur laat weten dat deze nieuwe diensten samen met, maar voornamelijk door de commissie 137 
zullen worden gezocht. Wat betreft de genoemde commercialisering geeft het bestuur aan dat zij 138 
niet met die invalshoek naar het beleid gekeken hebben. Het bestuur zal hier dan ook nader naar 139 
gaan kijken. De ALV oppert ook de mogelijkheid van stagemogelijkheden, dit zou een aanvulling zijn 140 
op de genoemde diensten.  141 
 142 
Het bestuur vraagt de ALV nog om verduidelijking met betrekking tot een goed doel aan SPiN binden. 143 
De ALV geeft aan dat je met een goed doel een hoofdsponsor sneller aan je kan binden. Grote 144 
sponsoren investeren sneller als er sprake is van een goed doel, ook vindt de ALV dat SPiN iets goeds 145 
mag doen voor de maatschappij. 146 
 147 
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19:46 Tommy  van Steen verlaat de ALV. 148 
 149 
Pagina 8 150 
Nauwe banden met alumni 151 
De ALV vraagt hoeveel alumni er nu zijn en of de HersenSPiNsels per post of per e-mail zal worden 152 
toegestuurd. 153 
Het bestuur geeft aan dat er 33 alumni waren en dat er ongeveer tien bijgekomen zijn. 154 
HersenSPiNsels zullen per post toegestuurd worden, omdat het bestuur dit persoonlijker vindt. De 155 
ALV geeft nog mee om banden met alumni te versterken door commissies bij alumni te rade te laten 156 
gaan. Er wordt opgemerkt dat de HersenSPiNsels ook per mail opgestuurd zouden kunnen worden. 157 
Er volgt nog een opmerking over het opsturen van de HersenSPiNsels, omdat de kosten hiervan erg 158 
hoog zijn. Vanuit de ALV volgt het idee om alumni betaald lid te maken van een alumni vereniging, 159 
om zo voor deze kosten te compenseren. 160 
 161 
Pagina 9 162 
Resumé/Nawoord 163 
Naar aanleiding van het extern beleidsplan zijn er nog de volgende vragen vanuit de de ALV: De ALV 164 
mist een stuk over bedrijvendag en vraagt om verduidelijking. Ook vraagt de ALV in hoeverre de 165 
Carrière & Acquisitiecommissie taken van het bestuurslids externe betrekkingen over kan nemen. 166 
Tevens wordt er gevraagd naar een sponsordoel per commissie. De ALV geeft mee dat het goed is 167 
om activiteiten te organiseren in samenwerking met bijvoorbeeld Argon, omdat A&O bedrijven dan 168 
eerder zullen sponsoren.  169 
 170 
Het bestuur geeft aan nog steeds een bedrijvendag te willen organiseren, maar dat een van de 171 
belangrijkste sponsoren niet meer mee doet. Momenteel kijkt het bestuur of het mogelijk is deze dag 172 
begin 2012 te plannen. Deze dag zal georganiseerd worden met medewerking van de Carrière & 173 
Acquisitie commissie.  174 
 175 
Wat betreft de taakverdeling externe betrekkingen versus Carrière & Acquisitiecommissie geeft het 176 
bestuur aan nog geen concrete verdeling te hebben gemaakt. Ze wil een nauwe samenwerking, 177 
waarin de commissie veel vrijheid krijgt. Het belangrijkste onderscheid is dat de het bestuurslid 178 
externe betrekkingen zich zal ontfermen over de hoofdsponsoren en de commissie niet. De ALV geeft 179 
aan dat het belangrijk is dat het bestuur dit voor zichzelf helder heeft en geeft aan dit graag terug te 180 
zien in het beleid. Ook geeft de ALV aan dat de commissie in het kader van efficiëntie beter wat meer 181 
taken gegeven kan worden, zodat het bestuurslid externe betrekkingen zich echt volledig kan richten 182 
op de hoofdsponsoren. Het bestuur neemt dit mee. 183 
 184 
De ALV vraagt aan het oude bestuur, te weten Loeke Salemans en Yvonne Renssen, wat zij vinden 185 
van de haalbaarheid van het realiseren van drie hoofdsponsoren. Zij geven aan dat het een ambitieus 186 
plan is, maar dat het in principe haalbaar moet zijn wanneer er voldoende tijd voor ingepland is en 187 
op tijd mee begonnen wordt. Wel benadrukken zij dat het erg ambitieus is. 188 
 189 
Qua sponsorbedragen per commissie heeft het bestuur wel ideeën, maar deze nog niet 190 
geconcretiseerd. Het bestuur geeft aan dat hier tijdens de begroting verder over gesproken kan 191 
worden.  192 
 193 
Het bestuur neemt daarnaast de opmerking over samenwerking met ARGON mee. 194 
 195 
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Wat betreft het toesturen van de HersenSPiNsels geeft het bestuur aan dat zij de bedragen zullen 196 
onderzoeken en dat zij dit nog niet opgenomen hebben in hun begroting. Het bestuur zal hier bij een 197 
volgende ALV op terugkomen. 198 
 199 
Vervolgens vraagt de ALV waar nu over gestemd zal worden. Er zal worden gestemd over het huidig 200 
beleid inclusief de punten die het bestuur mee zal nemen. 201 
 202 
Er wordt overgegaan tot stemming. 203 
Voor: 34 204 
Tegen: 0 205 
Blanco: 0 206 
Onthouden: 2 207 
 208 
Het externe beleid is ingestemd.  209 
 210 
Er wordt pauze gehouden om 20:06. Tijdens deze pauze komt Hannah van Meel binnen. Om 20.27 211 
heropent de voorzitter de vergadering. 212 
 213 
8. Begroting 2011-2012  214 
Per pagina worden de vragen geïnventariseerd over de toelichting op de begroting. De ALV geeft aan 215 
te willen weten waaruit de grote bedragen in de toelichting bestaan. Het bestuur neemt dit mee. 216 
 217 
Pagina 1 218 
Commissiedeel studiegerelateerd 219 
De ALV vraagt hoe ‘groter uitpakken’ van het beleid terugkomt in de begroting. Ook wil de ALV 220 
weten waarom het congres weer in het sportcomplex gehouden wordt en niet op een luxere locatie. 221 
Daarnaast wordt gevraagd hoeveel subsidie de Tijdschriftencommissie vorig jaar kreeg. Tot slot 222 
merkt de ALV op niet te begrijpen wat de uitgaven voor excursies zijn. 223 
 224 
Het bestuur laat weten dat de begroting gebasseerd is op het geluid van de vorige ALV, waarin de 225 
ALV aangaf excursies erg belangrijk te vinden. De ALV vraagt of er niet met het openbaar vervoer 226 
gereisd kan worden. Het bestuur geeft aan ook Duitse studenten meer kansen te willen geven mee te 227 
gaan, aangezien zij vaak geen OV hebben. De ALV vraagt hoeveel excursies er met deze begroting 228 
georganiseerd kunnen worden: dit zijn er zes. 229 
 230 
Het beleid komt terug in de begroting bij lezingen en excursies. Daarnaast is er meer geld voor 231 
promotiemateriaal. Er is gekeken of het congres door een andere locatie ook groter aangepakt kan 232 
worden, dit blijkt helaas alsnog te duur. De prijs van de activiteit zou dan te veel omhoog gaan. De 233 
Congrescommissie geeft zelf aan dat zelfs het organiseren van het congres in de aula al te duur zal 234 
zijn. De ALV merkt op dat er vorig jaar al commentaar was vanuit de ALV op de kleine begroting van 235 
deze post en eigenlijk geeft de ALV aan meer geld te willen hiervoor. Vorig jaar bleek €1500,- echter 236 
niet genoeg voor een betere locatie voor het congres. De ALV geeft mee dat de locatie de locatie kan 237 
sponsoren, en vervolgens met een advertentie in de HersenSPiNsels zou kunnen komen. 238 
 239 
Wat betreft de HersenSPiNsels geeft het bestuur aan dat de Tijdschriftencommissie vorig jaar €200,- 240 
kreeg. De ALV geeft aan dat de subsidie van vorig jaar uit sponsoring kwam en vraagt of dat nu niet 241 
weer kan. Het bestuur geeft aan dat zij denken €1500,-  aan sponsoring binnen te halen voor 242 
HersenSPiNsels. De ALV zou hiervan graag een reëlere inschatting zien. Ook oppert de ALV om het 243 
aantal pagina’s te verminderen en zo de subsidie te verlagen. De ALV is stellig en wil sowieso de 244 
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subsidie omlaag zien gaan, zeker in het kader van het externe beleid. De Tijdschriftencommissie geeft 245 
aan dat er nagenoeg geen sponsoring is op dit moment en dat het bestuur dit nu wil opvangen, maar 246 
dat dit niet het hele jaar zo hoeft te zijn. De ALV vindt dat er niet zoveel geld gestoken moet worden 247 
in de HersenSPiNsels. Het bestuur geeft aan dat snijden in HersenSPiNsels geen optie is, dat past niet 248 
in het beleid. Met een tijdschrift draag je de vereniging uit, en het wordt door vele mensen gelezen. 249 
De Tijdschriftencommissie geeft aan dat een tijdschrift niet in één jaar gemaakt is en dat 250 
HersenSPiNsels nog in de kinderschoenen staat. De kwaliteit moet nog verbeterd worden, maar dit is 251 
een langdurig proces. Zelfs met een schrapping van vier pagina’s ziet de commissie al een grote 252 
achteruitgang in kwaliteit. De voorzitter stopt hier de discussie. 253 
 254 
20.30 Kimberly Schelle komt binnen. 255 
 256 
Werkveld 257 
De ALV vraagt of er meer geld kan in de Oriëntatiecommissie, voor een kwalitatief betere uitstraling. 258 
Ook wordt gevraagd naar de verdeling met het SPS-NIP. Daarnaast merkt de ALV op dat de 259 
commissie niet de kans heeft zelf na te denken over een andere locatie als het bestuur reeds 260 
aangegeven heeft dat het op de universiteit plaats zal vinden. 261 
 262 
Het bestuur geeft aan dat een betere locatie niet betaalbaar is, ook niet met meer subsidie. Wat 263 
betreft de verdeling  SPS-NIP en SPiN legt het bestuur uit dat de kosten voor Experience Your Future 264 
voor SPiN zijn en de kosten voor therapieëndag voor het SPS-NIP. De ALV vraagt of er niet altijd meer 265 
betaald werd door het SPS-NIP. Het SPS-NIP geeft aan dat SPiN vorig jaar ook een deel van 266 
therapieëndag betaald heeft, maar dat SPiN ook alle inkomsten ontving. Het SPS-NIP ging er vanuit 267 
dat deze zelfde constructie dit jaar weer zou gelden, het bestuur ging er vanuit dat het SPS-NIP 268 
therapieëndag weer zou betalen. De ALV merkt op dat het vreemd is als het SPS-NIP niets zou 269 
betalen omdat het een combinatie activiteit is van het SPS-NIP en SPiN. Het bestuur geeft aan dat de 270 
overeenkomst zal moeten worden herzien.  271 
 272 
Verder wordt nog gevraagd over de bedrijvendag: valt deze onder de Carrière & 273 
Acquisitiecommissie? Ja, bedrijvendag, of een soortgelijke activiteit valt qua subsidie onder deze 274 
commissie. De ALV geeft aan het bedrag wat mager te vinden. 275 
 276 
Myrthe van Eerdt, Martine Onstein en Dagmar van den Heuvel verlaten de vergadering rond 21.00. 277 
 278 
Reizen 279 
De ALV reageert verbaasd op de subsidie van de Skireiscommissie, omdat die even hoog is als vorig 280 
jaar. Dit zou neerkomen op €0,25 per persoon per dag. De sportcommissie krijgt veel meer geld, en 281 
de ALV wil bij de skireiscommissie meer geld zien. De ALV geeft daarnaast aan dat de €100,- niet 282 
gebruikt zou moeten worden voor het kopen van feesthoedjes. Ook vraagt de ALV waarom er minder 283 
baten staan bij de stedentrip. 284 
 285 
Het bestuur geeft aan dat de sportcommissie bij de Batavierenrace de vereniging uitdraagt, daarom 286 
wil het bestuur hierbij een teamgevoel creëeren, door een gezamenlijk vervoersmiddel te regelen.  287 
De ALV geeft aan dat het teamgevoel dat bij de batavierenrace ontstaat, ook bij de skireis ontstaat. 288 
Daarnaast wordt volgens de ALV het bedrag bij de Batavierenrace alsnog naar de deelnemers 289 
doorberekend. Het bestuur geeft aan dat ze het kosteninefficient vindt om de skireis meer subsidie 290 
te geven. De ALV vraagt waarom ze dan überhaupt nog €100,- aan de Skireiscommissie zouden 291 
geven. De ALV wijst ook op het signaal dat je een commissie geeft wanneer je maar €100,- subsidie 292 
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geeft. Daarnaast wordt er aangehaald dat er twee jaar geleden veel meer subsidie was voor de 293 
skireis. Vanuit de ALV sluiten meerdere leden zich wel aan bij het bestuur.  294 
 295 
Wat betreft de baten voor de Stedentripcommissie geeft het bestuur aan dat de kosten lager zullen 296 
zijn. De ALV vraagt hoe dit mogelijk is, als er vorig jaar één reis georganiseerd werd en er dit jaar 297 
twee reizen zullen zijn. Het bestuur zegt de begroting te hebben gebasseerd op die van de 298 
penningmeester van de Stedentripcommissie. De Stedentripcommissie voegt toe dat één van de trips 299 
een liftwedstrijd zal zijn met betrekkelijk lage kosten. 300 
 301 
Niet studiegerelateerde activiteiten 302 
De ALV vraagt om verheldering met betrekking tot de Feestcommissie. Het bestuur geeft aan dat de 303 
€400,- daar een verkeerde notatie betreft en dat het - €2500,- moet zijn. Verder vraagt de ALV of  de 304 
opbrengst van het feest in de ragweek weer volledig naar de ragweek zal gaan. De ALV wil weten 305 
welk bedrag actieve leden moeten betalen voor het actieve leden weekend en waarom we niet naar 306 
Wellerlooij gaan. Ook wil de ALV weten hoe de kwaliteit van de activiteiten van de 307 
Activiteitencommissie omhoog gebracht zal worden. Daarnaast wil de ALV meer informatie over de 308 
almanak: waarom wil het bestuur hier zoveel subsidie instoppen, hoeveel zijn er vorig jaar verkocht 309 
en hoeveel gaan ze per stuk kosten dit jaar. Tevens wil de ALV een toelichting op de galacommissie 310 
omdat de ALV in de veronderstelling was dat het gala groter uitgepakt zou worden. Tot slot vraagt de 311 
ALV hoeveel mensen de SPiN-commissie verwacht op het eerstejaarsweekend. 312 
 313 
Wat betreft het geld voor de ragweek vraagt het bestuur naar de mening van de ALV: de ALV vindt 314 
dat de gehele opbrengst naar de ragweek moet.  315 
 316 
Wat betreft het actieveledenweekend zal dit €5,- per actief lid kosten. Het bestuur is uitgegaan van 317 
het weekend gratis aanbieden voor haar actieve leden, maar omdat zij een betere locatie op het oog 318 
hebben is tot dit bedrag gekomen. De ALV vindt het niet erg om €2,50 of €5,- meer te betalen voor 319 
het actieve leden weekend, als er zo meer geld vrij komt voor bijvoorbeeld Experience Your Future. 320 
Volgens de ALV ben je met dit laatste veel meer leden van dienst. Wat betreft de locatie is Wellerlooi 321 
lastiger in verband met geluidsoverlast. De ALV vraagt waarom het eerstejaarsweekend daar dan wel 322 
georganiseerd gaat worden. Hierbij geeft het bestuur aan dat zij actieve leden een extra gevoel van 323 
waardering willen geven. De ALV geeft mee dat eerstejaars ook potentiele actieve leden zijn. 324 
 325 
De extra subsidie voor de Activiteitencommissie sluit aan bij het beleid: er zijn minder activiteiten en 326 
volgens het bestuur is er meer budget nodig om te zorgen voor kwalitatief betere activiteiten. De 327 
ALV vraagt naar hoe dit geld zal worden ingezet, maar het bestuur geeft aan dat dit grotendeels aan 328 
de commissie is. 329 
 330 
Vorig jaar zijn er 101 almanakken verkocht. De nieuwe almakken zullen €13,- per stuk kosten voor 331 
SPiN en €10,- voor de leden. De ALV vindt €10,- te veel voor een almanak en vraagt zich af of de 332 
verbeteringen wel zorgen voor meer verkoop. Het bestuur zet de verbeteringen voor de ALV op een 333 
rijtje: er zullen 92 kleurenpagina’s zijn, meer pagina’s in totaal, er zal meer gepromoot worden, de 334 
almanak zal een harde kaft krijgen en een leeslintje. De ALV vraagt of drukken op bestelling mogelijk 335 
is, om het risico te beperken. Dit is helaas niet mogelijk, daarnaast is deze prijs met deze kwaliteit 336 
ook alleen mogelijk bij een bestelling van 200 exemplaren. De ALV vindt de prijs en het risico te 337 
groot. De ALV oppert om sponsoring te zoeken, maar er wordt ook gezegd dat sponsoring zoeken 338 
voor een almanak erg moeilijk is. 339 
 340 
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Het bestuur geeft aan niet veel subsidie aan het gala te willen geven en te kiezen voor een ‘klein 341 
maar fijn’gala voor SPiN. De galacommissie staat nog open voor andere opties en zou graag 342 
samenwerken met de masterverenigingen van psychologie. De ALV oppert samenwerking met een 343 
bèta vereniging. De ALV zegt dat samenwerking met masterverenigingen beter zal werken dan 344 
samenwerking met Mycelium (zoals vorig jaar). Het bestuur geeft aan liever uit te pakken bij het S-345 
feest, dat dit jaar voor het eerst georganiseerd zal worden samen met alle sociale verenigingen, 346 
omdat hierbij een grotere doelgroep aangesproken wordt.  347 
 348 
Het bestuur verwacht 50 deelnemers voor het eerstejaarsweekend. De lasten op de begroting zijn 349 
berekend op 100 deelnemers, de baten bestaan uit 50 mensen en het terugbrengen van 350 
boodschapppen van 50 mensen. De ALV vindt dit erg weinig en vraagt om een meer reëele 351 
inschatting. Het bestuur geeft aan dat hoewel er veel mensen deelnemen aan de introductie, de 352 
praktijk uitwijst dat het anders zou kunnen lopen. Vandaar deze voorzichtigheid. Uiteraard hoopt het 353 
bestuur op een deelname van 100 mensen. 354 
 355 
De ALV drukt nogmaals het gevoel van een scheefverhouding uit. Er gaat in verhouding te veel geld 356 
naar actieve leden en te weinig naar Experience Your Future. 357 
 358 
Tussen 21.00 en 21.30 komen Hanneke Bosma en Tommy van Steen binnen. 359 
 360 
De ALV stelt voor om het algemene deel met gespecificeerde getallen op de beamer te projecteren, 361 
echter blijkt dit niet mogelijk vanuit het bestuur. Het bestuur zal mondeling toelichten en de 362 
papieren zijn in de pauze in te zien voor de ALV.  363 
 364 
Ook vraagt de ALV waarom de statutaire commissies los vermeld zijn, het bestuur geeft aan dat dit er 365 
nog uit gaat. 366 
 367 
Algemeen deel 368 
De ALV wil graag specifieke bedragen weten. Het bestuur leest deze voor. 369 
 370 

Reiskosten  Baten:0 Lasten: 175 

ALV Baten:0 Lasten: 540 

Printer Baten: 1000 Lasten: 3500 

Multimedia Baten:0 Lasten: 316 

Bestuursbekleding Baten:0 Lasten: 550 

Propedeuse Baten:0 Lasten: 4 

Relatiegeschenken Baten:0 Lasten: 320 

constitutieborrel Baten:0 Lasten: 1133 

Verjaardagskaarten Baten:0 Lasten: 35 

KVK Baten:0 Lasten: 27 

 371 

Presentje actieve leden Baten:0 Lasten: 350 

Actieve leden bijeenkomsten Baten: 0 Lasten: 700 

Horizontaal overleggen Baten: 0 Lasten: 250 

 372 

Promo-activiteiten (ook Baten: 0  Lasten:750 
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activiteiten met andere 
verenigingen) 

Merchandising Baten: 1584 Lasten: 2150 

Promotiemateriaal Baten: 130 Lasten: 1364 

Introductie Baten: 490 Lasten: 2000 

 373 

Diversen Baten: Lasten: 1000 

Rabobank Baten: Lasten:330 

Contributie Baten: 15750 Lasten: 0 

Sponsoring Baten: 1640 Lasten:0 

Rente Baten: 200 Lasten:0 

Bedrijfsverzekering Baten: 610 Lasten: 90 

 374 

voorraad Baten:0 Lasten: 0 

kantoorartikelen Baten: 0 Lasten: 400 

Papier wit/rood Baten: 800 Lasten: 800 

Koffie/thee Baten: 0 Lasten: 90 

kamer Baten: 0 Lasten: 117 

computers Baten: 0 Lasten: 1468 

 375 

Naar aanleiding van bovenstaande getallen stelt de ALV vragen. 376 

Intern 377 
De ALV vindt de subsidie voor de constitutieborrel te hoog en vraagt waar dit bedrag vandaan komt. 378 
Het bestuur geeft aan dat er dit jaar meer actieve leden zijn. Het bestuur heeft zelf haar eigen 379 
drankjes betaald.  380 
 381 
De ALV vraagt of onder printen ook de kosten van papier opgenomen zijn, het bestuur laat weten dat 382 
onder printen alleen de inkt valt. Ook vraagt de ALV naar de inkomsten van de samenvattingen: deze 383 
zijn ondergebracht bij papier. Het is de ALV onduidelijk waar de €2500,- kosten bij de printer tot 384 
stand komt. Er is hier ook vanuit het bestuur enige onduidelijkheid over en zij zullen nagaan of het 385 
slechts het onderhoud van de printer betreft of ook nog andere zaken. De post op een andere manier 386 
opdelen is volgens de oud penningmeester niet mogelijk. 387 
 388 
Actieve leden 389 
De ALV zou graag weten wat actieve leden bijeenkomsten zijn. Het bestuur geeft aan dat dit verkeerd 390 
geformuleerd staat en dat er alleen ‘actieve leden’ moet staan. Dit bedrag gaat over het laten 391 
drukken van commissieshirts. De ALV vindt dat actieve leden te veel naar voren worden getrokken. 392 
De ALV vindt het idee  van de shirts erg leuk, maar vindt wel dat deze moeten worden gesponsord. 393 
Hier sluit het bestuur zich bij aan. De ALV vraagt of de kleur van de shirts hetzelfde zal blijven, dit is 394 
het geval. Ook vraagt de ALV wat het presentje voor de actieve leden is. Dit zijn wederom mokken. 395 
 396 
Diversen 397 
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Er wordt gevraagd hoe de bedrijfsverzekering nu loopt. Het bestuur legt uit dat er vorig jaar €900,- 398 
afgeboekt is in plaats van €90,- euro. Dit geld is recentelijk teruggeboekt, daarom staan er nu €610,- 399 
baten. 400 
 401 
Voorraad 402 
De ALV wil weten waarom er één uitvallende computer meebegroot is. Het bestuur geeft aan dat dit 403 
een speculatie is, het beeldscherm is reeds uitgevallen en zal vervangen moeten worden, het bestuur 404 
wil rekening houden met uitval van eventueel een computr. De ALV zegt dat de kosten voor een pc 405 
jaarlijks af te schrijven zijn.  406 
 407 
De ALV vraagt waaronder het Lustrum valt. Dit valt onder de post diversen en er zal €750,- naar toe 408 
gaan.  409 
 410 
Algemene opmerkingen 411 
De ALV geeft aan dat ze de communicatie onhandig vindt bij deze ALV en dat er geen 412 
referentiemateriaal van vorige jaren bij zit. Het bestuur geeft aan dat er nauwelijks verschil is met 413 
vorig jaar, maar geeft toe dat de communicatie inderdaad transparanter had gekund.  414 
 415 
Verder geeft de ALV aan graag een balk te hebben met de subsidies van vorig jaar erbij. Ook is het 416 
prettig als op elke pagina de bovenkopjes zouden staan. 417 
 418 
De ALV wil dat de extra baten worden toegeschreven aan de ALV voor een amendement, zodat dit 419 
kan worden gebruikt wanneer de ALV daar aan toe is. Ook brengt de ALV in dat er misschien een 420 
grote banner voor SPiN gekocht kan worden. 421 
 422 
Vanuit de ALV wordt gevraagd of de rest van de ALV instemt met het verlies in de begroting. Hierover 423 
is de ALV niet enthousiast, zij willen het verlies beperken. Volgens de oude penningmeester is de 424 
winst van afgelopen jaren nog steeds niet opgebruikt en bestaat het startkapitaal in zijn geheel nog.  425 
 426 
Er wordt gevraagd naar het huidige eigen vermogen van SPiN, het bestuur zal dit uitzoeken, maar 427 

geeft aan dat het minsten €20.000,- is. 428 

 429 
Er wordt pauze gehouden om 22:13. Tijdens deze pauze vertrekken Oprah Alberto, Sanne den Adel, 430 
Margot Tijs, Katharina Künnen en Tessa Runge. 431 
 432 
De vergadering wordt hervat om 23:17.  433 
De voorzitter stelt namens het bestuur voor om de beslissing over de begroting door te schuiven 434 
naar een volgende ALV. Alle amendementen zullen uitgewerkt worden en voor de volgende ALV naar 435 
de leden gestuurd worden. Reden voor het verzetten van de ALV is omdat de presentatie onduidelijk 436 
is en voor veel verwarring zorgt. De ALV zou graag een referentie kader hebben met informatie van 437 
vorig jaar. De communicatie moet transparanter. De ALV gaat hiermee akkoord. 438 
 439 
8. Nieuwe Kascontrolecommissie  440 
Er worden nieuwe Kascontrolecommissieleden voorgedragen, te weten Patricia Vaessen en Irma 441 
Cleven. Zij stellen zich kort voor. 442 
 443 
Hallo allemaal, 444 
Ik ben Patricia Vaessen, 22 jaar oud en ben 5e jaars Psychologie-student. 445 
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Naast mijn master Gedragsverandering ben ik nog mijn bachelor af aan het ronden. 446 
In mijn tweede studiejaar ben ik begonnen bij SPiN als Penningmeester bij de Stedentrip-commissie. 447 
Hier heb ik twee leuke reizen (naar Groningen en Gent) georganiseerd en uiteraard goed op de 448 
centjes gelet!Na dit jaar lonkte ik naar meer..ik werd voorzitter van de Oriëntatiecommissie. Hier heb 449 
ik een onwijsleuk en leerzaam jaar gehad!Samen met mijn toenmalige commissie organiseerde ik de 450 
succesvolle Experience Your Future-dagenen de Therapieëndag! Dit jaar zit ik in de reiscommissie bij 451 
B-Change, de studievereniging van de mastergedragsverandering. Daarnaast ga ik de KasCo bij B-452 
Change doen en hopelijk dus ook bij SPiN! Als jullie nog vragen hebben, dan hoor ik het graag! 453 
 454 
Beste ALV, 455 
Ik ben Irma Cleven, 22 jaar oud en de meesten van jullie kennen me waarschijnlijk als penningmeester 456 
van het afgelopen verenigingsjaar. Ik ben net bestuur-af, maar wil me graag nog verder inzetten voor 457 
SPiN. Sinds het eerste jaar lijkt het zo’n beetje traditie dat de oudpenningmeester in de Kasco gaat en 458 
gezien mijn ervaring in het afgelopen jaar denk ik dat ik als lid van de Kasco een goede bijdrage kan 459 
leveren aan de vereniging. 460 
 461 
De ALV vraagt hoe het zit met de Kascontrolecommissie van B-Change, aaangezien Patricia en Irma 462 
daar ook inzitten. Irma en Patricia geven aan de zaken gescheiden te zullen houden. 463 
 464 
Er wordt over gegaan tot stemming.465 
 466 
Irma Cleven 467 
Voor : 28 468 
Tegen: 1 469 
Blanco: 0 470 
Onthouden: 2  471 
Irma is ingestemd voor de Kascontrole commissie 2011-2012. 472 
 473 
Patricia Vaessen 474 
Voor: 28 475 
Tegen: 0 476 
Blanco: 1 477 
Onthouden: 2 478 
Patricia is ingestemd voor de Kascontrole commissie 2011-2012. 479 
 480 
9. Lustrum 2012-2013  481 
De voorzitter legt uit dat het bestuur in deze ALV tot een taskforce wil komen om onderzoek te doen 482 
naar de beste structuur en organisatie van het lustrumjaar. De ALV vraagt of hier niet al mensen voor 483 
zijn benaderd. Het bestuur bevestigt dit, maar geeft aan ook anderen kans te geven zich aan te 484 
melden.  485 
 486 
Voor de taskforce melden zich de volgende mensen aan: Yvonne Rensen, Casper Joosten, Michelle 487 
van Kleef en Myrthe van Eerdt. Reeds eerder hebben Merijn Dammers en Katharina Künnen 488 
aangeven in deze taskforce plaats te willen nemen. De taskforce zal bestaan uit deze zes mensen.  489 
 490 
Erik Bouwman en Josje de Valk vertrekken om 23:32. 491 
 492 
10. WVtTK  493 
Er komt verder niets ter tafel. 494 
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 495 
11. Vaststellen datum volgende vergadering  496 
De volgende vergadering wordt gepland over 3 weken, op 21 november 2011. 497 
 498 
12. Rondvraag  499 
Er wordt gevraagd wat er gedaan kan worden met de lidmaatschapsstickers. Het is misschien een 500 
idee om te kijken naar een ander systeem omdat het niet te controleren is wie er wel en geen lid is. 501 
 502 
Verder vraagt de ALV aan het bestuur hoe zij zelf vonden dat het ging. Het bestuur geeft aan dat zij 503 
globaal tevreden zijn, maar dat zij verbetering in hun eigen presentatie wenselijk vinden. Inhoudelijk 504 
is het bestuur tevreden. 505 
 506 
13. Sluiting  507 
Kevin de Goede sluit de vergadering om 23:36. 508 

 509 

Lijst met Actiepunten: 510 

1. Onderzoek doen naar de opties met betrekking tot de boekenboete zodat deze op de ALV 511 

gepresenteerd kunnen worden. 512 

2. Het sponsorbedrag van €1500,- moet omhoog bijgesteld worden.  513 

3. Er wordt een sponsordoel opgenomen in het extern beleid. 514 

4. Er wordt per commissie een sponsordoel opgenomen in het extern beleid. 515 

5. De taakverdeling tussen bestuurslid externe betrekkingen  en de Carrière & 516 

Acquisitiecommissie wordt opgenomen in het extern beleid. 517 

6. Er wordt uigezocht wat het zou kosten om 5 keer per jaar de HersenSPiNsels per post op te 518 

sturen naar alumni. 519 

7. De precieze overeenkomst met het SPS-NIP zal worden uitgezocht en indien noodzakelijk 520 

worden herzien. 521 

8. Het bestuur zoekt uit wat de kosten van de printer precies inhouden. 522 

9. Het bestuur zoekt uit wat het huidig eigen vermogen van SPiN is. 523 

10. Het bestuur zal aan de presentatie van de begroting de subsidies van vorig jaar toevoegen. 524 

11. Er zal gekeken worden naar het systeem van de lidmaatschapsstickers. 525 

 526 


