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Aanwezigen	  (18);	  Lieke,	  Roy,	  Marloes,	  Koen,	  Myrna,	  Jeroen,	  Bas,	  Floor,	  Rinske,	  Chris,	  Job,	  Marjam,	  
Fenna,	  Lenthe,	  Nicole,	  Rob,	  Koen,	  Lodewijk	  
	  
Pleinaire	  nabespreking	  
	  
Digitalisering	  binnen	  SPiN	  
Er	  zijn	  ideeën	  opgedaan	  om	  de	  digitale	  middelen	  meer/slimmer	  te	  gebruiken.	  
	  
Ideeën	  voor	  de	  site:	  de	  voorpagina	  kan	  flitsender	  gemaakt	  worden	  door	  foto’s	  toe	  te	  voegen	  in	  de	  
banner.	  De	  nieuwsbrief	  kan	  op	  de	  site	  gezet	  worden.	  Behind	  the	  scene	  filmpjes	  maken	  (wat	  gebeurt	  
er	  bij	  SPiN).	  ‘De	  week	  van’,	  een	  actief	  lid	  die	  een	  stukje	  schrijft	  als	  blog.	  Vacatures	  vaker	  op	  de	  
voorpagina	  plaatsen	  (nu	  worden	  ze	  over	  het	  hoofd	  gezien).	  	  
	  
Op	  Facebook	  kan	  een	  blog	  bij	  gehouden	  worden.	  Er	  kan	  een	  preview	  getoond	  worden	  van	  de	  stad	  
waar	  de	  stedentrip	  naar	  toe	  gaat.	  De	  pagina	  kan	  populairder	  gemaakt	  worden	  door	  deze	  te	  laten	  
delen	  door	  personen	  en	  prijsvragen	  uit	  te	  roepen.	  	  
	  
Er	  kunnen	  sneakpreviews	  van	  de	  HersenSPiNsels	  op	  de	  site	  of	  Facebook	  komen.	  	  
	  
Algemene	  ledenvergadering	  	  
Beslissingen	  kunnen	  worden	  teruggedraaid,	  dit	  is	  eigenlijk	  niet	  meer	  dan	  normaal.	  Dit	  gebeurt	  
bijvoorbeeld	  ook	  in	  de	  Tweede	  Kamer.	  We	  hebben	  het	  gehad	  over	  de	  halfjaarlijkse	  bestuurswissel.	  
Verbeterpunten	  waren	  hierbij:	  er	  waren	  nu	  steeds	  andere	  mensen	  betrokken	  bij	  de	  beslissing,	  er	  
kwamen	  steeds	  nieuwe	  punten	  op	  tafel.	  Het	  is	  daarom	  belangrijk	  om	  goed	  door	  te	  zetten.	  Een	  idee	  
moet	  worden	  aangedragen	  en	  worden	  uitgevoerd,	  zoveel	  mogelijk	  binnen	  één	  bestuur.	  Verder	  is	  het	  
belangrijk	  goed	  te	  communiceren	  met	  de	  leden	  en	  aankondigen	  wanneer	  er	  een	  mogelijkheid	  is	  dat	  
een	  beslissing	  wordt	  teruggedraaid.	  De	  timing	  van	  een	  beslissing	  is	  ook	  belangrijk,	  liever	  geen	  grote	  
beslissingen	  tijdens	  een	  wissel/begroting	  alv	  (tenzij	  het	  onderdeel	  van	  het	  beleid	  is).	  	  
	  
Beslissingen	  moeten	  gelijk	  aangepakt	  worden,	  en	  niet	  blijven	  liggen	  over	  langere	  tijd.	  	  
	  
Algemene	  ledenvergadering	  
De	  doelgroep	  van	  een	  alv:	  leden,	  actieve	  leden	  en	  oud-‐bestuursleden.	  Leden	  komen	  echter	  niet	  en	  
gaan	  ook	  niet	  komen.	  Actieve	  leden	  kan	  je	  dwingen	  of	  zorgen	  dat	  ze	  komen	  uit	  interesse.	  Duidelijk	  
maken	  dat	  het	  voor	  hen	  relevant	  is	  om	  te	  komen	  (tijdens	  eerste	  bijeenkomst,	  draaiboeken,	  
aanspreken	  etc.).	  Niet	  perse	  verplichten	  maar	  er	  moet	  een	  cultuurverandering	  teweeg	  gebracht	  
worden.	  	  
	  
Voorbeeld	  uit	  een	  andere	  stad:	  commissies	  betrekken	  door	  overleggen.	  Elke	  week	  een	  bijeenkomst	  
met	  voorzitters	  van	  de	  commissies.	  Bij	  deze	  bijeenkomst	  worden	  ook	  beslissingen	  gemaakt	  over	  de	  
vereniging.	  Dit	  heeft	  tot	  gevolg	  meer	  betrokkenheid	  en	  een	  hoge	  opkomst	  bij	  ALV’s.	  Het	  is	  een	  
andere	  vorm	  van	  besluitproces.	  Dit	  is	  een	  uiterste,	  misschien	  kunnen	  we	  een	  middenweg	  zoeken	  
tussen	  hoe	  het	  bij	  ons	  gaat	  (halfjaarlijkse	  evaluaties)	  en	  deze	  vorm	  van	  horizontale	  overleggen.	  Dit	  
horizontaal	  overleg	  opsplitsen	  in	  twee	  delen:	  casussen	  en	  in	  het	  tweede	  deel	  een	  beslissing	  laten	  
maken	  die	  belangrijk	  is	  voor	  de	  vereniging	  	  (zoals	  de	  kleur	  van	  de	  actieve	  leden	  shirtjes.	  	  
	  
Uitnodigingen	  kunnen	  misschien	  eerder	  ook	  zou	  ook	  voor	  gekozen	  kunnen	  worden	  meerdere	  	  
uitnodigingen	  te	  versturen.	  Op	  Facebook	  ook	  events	  aanmaken.	  Er	  wordt	  opgemerkt	  dat	  het	  
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taalgebruik	  in	  de	  mail	  te	  formeel	  is,	  wat	  mensen	  kan	  afschrikken.	  De	  stukken	  hoeven	  qua	  taalgebruik	  
niet	  anders,	  alleen	  de	  uitnodiging.	  	  
	  
Schrikken	  mensen	  dan	  niet	  als	  het	  zo	  formeel	  gaat	  tijdens	  de	  alv	  zelf?	  Liever	  dat	  ze	  worden	  gelokt	  en	  
dat	  het	  dan	  tegenvalt,	  dan	  dat	  ze	  helemaal	  niet	  komen.	  De	  alv	  cultuur	  verandert	  ook	  als	  er	  andere	  
mensen	  komen.	  Bovendien	  kan	  er	  een	  korte	  uitleg	  bij	  de	  uitnodiging.	  	  
	  
Belangrijk	  om	  een	  balans	  te	  zoeken	  tussen	  formeel	  en	  informeel	  bij	  een	  alv.	  Het	  is	  geen	  kinderclub	  
maar	  het	  hoeft	  ook	  niet	  te	  elitair	  te	  worden.	  	  
	  
Inwerken	  van	  commissies	  en	  het	  bestuur	  
	  
Inwerking	  commissies:	  
Draaiboeken	  van	  de	  commissies	  moet	  completer	  worden	  (en	  aanwezig	  zijn).	  Hij	  moet	  ook	  
gecontroleerd	  worden	  door	  begeleider.	  Andere	  tips:	  niet	  pas	  aan	  het	  einde	  van	  het	  jaar	  beginnen	  
aan	  het	  schrijven	  van	  het	  draaiboek,	  maar	  tijdens	  het	  jaar	  het	  draaiboek	  bijhouden.	  Daarbij	  in	  de	  
commissiejaarplanning	  naast	  de	  planning	  van	  promotieaanvragen,	  het	  puntje	  draaiboek	  toevoegen	  
(dus	  dan	  houd	  je	  na	  elke	  evaluatie	  een	  stukje	  voor	  in	  het	  draaiboek	  over).	  Het	  is	  handig	  voor	  de	  
begeleider	  om	  deze	  planning	  te	  hebben	  voor	  overzicht	  tijdens	  het	  jaar.	  Tegelijkertijd	  vormt	  er	  een	  
frame	  voor	  het	  draaiboek.	  	  
	  
Er	  wordt	  nog	  genoemd	  dat	  het	  handig	  is	  om	  digitaal	  een	  cyclus	  weer	  te	  geven	  van	  de	  planning,	  voor	  
de	  toekomst	  biedt	  dit	  kansen.	  	  
	  
Het	  is	  een	  optie	  om	  binnen	  een	  commissie	  iemand	  draaiboek	  notulist	  te	  zijn.	  Deze	  schrijft	  dan	  tijdens	  
de	  vergadering	  mee	  met	  de	  dingen	  die	  mee	  genomen	  moeten	  worden	  voor	  het	  draaiboek.	  Deze	  
notulist	  bestaat	  dan	  naast	  de	  secretaris	  (want	  die	  is	  bezig	  met	  het	  notuleren	  van	  de	  vergadering).	  	  
	  
Verder	  zou	  er	  gestreefd	  moeten	  worden	  om	  nieuwe	  commissies	  te	  laten	  inwerken	  door	  de	  oude	  
commissie	  of	  alleen	  de	  oude	  voorzitter	  een	  inwerking	  laten	  geven	  aan	  de	  hand	  van	  het	  draaiboek.	  
Planning	  hiervan	  wordt	  lastig,	  maar	  goed	  om	  te	  proberen	  de	  oude	  commissie	  de	  nieuwe	  commissie	  
te	  laten	  inwerken.	  	  
	  
Het	  houden	  van	  horizontale	  overleggen	  met	  de	  voorzitters	  van	  commissies	  kan	  de	  communicatie	  
bevorderen.	  Ook	  kan	  er	  gedacht	  worden	  aan	  een	  binnenloop	  uurtje	  voor	  voorzitters	  op	  de	  SPiN-‐
kamer.	  Ten	  slotte	  kunnen	  commissieleden	  meer	  betrokken	  worden	  bij	  beslissingen	  van	  SPiN.	  	  
	  
	  
Inwerking	  bestuur:	  	  
Er	  wordt	  ingewerkt	  aan	  de	  hand	  van	  een	  draaiboek,	  daarna	  inwerkingsbijeenkomsten	  en	  het	  werk	  
begint	  in	  september.	  De	  opvolger	  moet	  dan	  alles	  al	  doen,	  het	  oude	  bestuur	  houdt	  dan	  alleen	  nog	  
maar	  toezicht	  in	  september.	  Zo	  leer	  je	  spelenderwijs	  de	  taken.	  De	  dagelijkse	  werkzaamheden	  
overhevelen	  naar	  de	  nieuwe	  bestuursleden.	  Dit	  is	  nu	  ook	  geprobeerd	  maar	  het	  is	  nog	  niet	  gelukt	  bij	  
alle	  functies,	  vooral	  bij	  penningmeester	  belangrijk	  om	  mee	  te	  nemen.	  	  
	  
Andere	  verenigingen	  hebben	  een	  bestuursbijbel.	  Alle	  besluiten	  die	  genomen	  worden,	  staan	  
gedocumenteerd	  in	  één	  document.	  Hierin	  kan	  je	  dus	  opzoeken	  wat	  er	  besloten	  is	  en	  waarom	  dit	  zo	  
besloten	  is.	  Het	  proces	  plus	  de	  beslissing	  moet	  dan	  gedocumenteerd	  worden.	  	  
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Er	  kan	  een	  commissaris	  inwerking	  ingesteld	  worden:	  deze	  houdt	  overzicht	  over	  de	  inwerking	  (iemand	  
van	  buiten	  het	  bestuur,	  zoals	  oud	  bestuur	  of	  raad	  van	  advies).	  Iemand	  die	  de	  voortgang	  bewaakt,	  ook	  
wanneer	  het	  oude	  bestuur	  weg	  is.	  	  
	  
Het	  is	  een	  idee	  om	  oud	  bestuursleden	  bij	  elkaar	  te	  laten	  komen	  (zoals	  alle	  secretarissen	  uitnodigen	  
om	  te	  praten	  over	  het	  ledenbestand).	  	  
	  
Welke	  zaken	  moeten	  worden	  overgedragen?	  Niet	  alleen	  functiegerichte	  zaken	  maar	  ook	  
professioneel	  gedragsregels,	  verwachtingen	  over	  bestuursjaar	  en	  samenwerking.	  Het	  oude	  bestuur	  
moet	  het	  goede	  voorbeeld	  geven.	  	  
	  
Commissie	  opstart	  
Er	  zijn	  meerdere	  manieren	  om	  meer	  activiteitenspreiding	  te	  creëren:	  in	  september/oktober	  sneller	  
activiteiten	  organiseren	  door	  nieuwe	  commissies,	  commissies	  eerder	  laten	  opstarten	  of	  mensen	  
meerdere	  jaren	  in	  commissies	  laten	  zitten.	  

-‐ Als	  je	  eerder	  opstart	  krijg	  je	  halverwege	  een	  wisseling	  van	  de	  begeleider.	  Hierdoor	  kan	  de	  
kwaliteit	  van	  een	  activiteit	  onder	  druk	  komen	  te	  staan.	  	  

-‐ Het	  is	  niet	  wenselijk	  om	  mensen	  meerdere	  jaren	  in	  commissies	  te	  laten	  zitten,	  waarschijnlijk	  
is	  dit	  niet	  goed	  voor	  de	  motivatie	  van	  commissieleden.	  	  

-‐ Het	  is	  sowieso	  niet	  voor	  alle	  commissies	  nodig	  om	  halfjaarlijks	  op	  te	  starten.	  De	  
Uitwisselingcommissie	  zou	  wel	  in	  mei	  al	  opgestart	  kunnen	  worden.	  Hierbij	  in	  de	  gaten	  
houden	  dat	  er	  dan	  geen	  nieuwe	  eerstejaars	  in	  de	  commissies	  kunnen.	  Eventueel	  hiervoor	  
plaatsen	  vrij	  houden.	  	  

	  
Er	  wordt	  gewezen	  op	  het	  plan	  van	  de	  Taskforce	  halfjaarlijkse	  bestuurswissel,	  hierin	  werden	  ook	  
verschillende	  mogelijkheden	  voor	  het	  moment	  van	  de	  commissie-‐opstart	  beschreven.	  Eventuele	  
nadelen	  van	  het	  halfjaarlijks	  starten	  van	  commissies	  zijn:	  minder	  binding	  tussen	  begeleider	  en	  
commissie	  en	  overlap	  in	  commissies,	  je	  kan	  alleen	  doorstromen	  naar	  andere	  halfjaarlijks	  opgestarte	  
commissies.	  Het	  heeft	  ook	  voordelen	  om	  halfjaarlijks	  op	  te	  starten:	  spreiding	  van	  de	  reizen,	  
mogelijkheid	  voor	  mensen	  met	  uitloop	  om	  nog	  een	  commissie	  te	  doen,	  eerstejaars	  kunnen	  na	  een	  
halfjaar	  instromen.	  Je	  kan	  ook	  alleen	  wat	  grotere	  commissies	  opstarten	  zoals	  de	  Skireis-‐,	  Gala-‐	  en	  
Congrescommissie.	  Het	  is	  belangrijk	  dat	  er	  een	  duidelijke	  scheidingslijn	  is	  in	  de	  opstart,	  dus	  twee	  
strakke	  opstartmomenten.	  In	  de	  zomer	  liggen	  veel	  commissies	  stil,	  dus	  belangrijk	  dat	  er	  voor	  de	  
zomer	  dan	  al	  werk	  verricht	  is.	  Een	  algemene	  tip	  is	  nog	  om	  op	  tijd	  te	  beginnen	  met	  zoeken	  naar	  
locaties	  en	  sprekers.	  	  
	  
Er	  wordt	  nogmaals	  gesteld	  dat	  er	  niet	  te	  veel	  commissies	  halfjaarlijks	  moeten	  starten,	  maar	  dat	  het	  
voor	  de	  grote	  activiteiten	  wel	  een	  idee	  is.	  Eerstejaars	  kunnen	  een	  half	  jaar	  wachten	  tot	  ze	  actief	  lid	  
worden,	  instromen	  bij	  een	  commissie	  waar	  plaats	  is	  of	  plaatsnemen	  in	  een	  commissie	  die	  op	  dat	  
moment	  opstart.	  	  
	  
Activiteitenaanbod	  
Veel	  activiteiten	  zijn	  niet	  meer	  weg	  te	  denken	  uit	  het	  aanbod.	  Ander	  aanbod	  zou	  kunnen	  zijn:	  een	  
SPiN	  band	  (en	  dan	  optreden	  op	  verschillende	  activiteiten).	  Een	  jaarafsluiting	  (gala/activiteit).	  Meer	  
activiteiten	  in	  richting	  van	  begeleiding	  van	  psychologen	  (hoe	  onderscheid	  je	  je	  van	  andere	  
studenten),	  speeddaten	  met	  experts.	  	  
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Reizen:	  de	  uitwisseling	  is	  interessant	  en	  kan	  zich	  richten	  op	  werkveldactiviteiten	  en	  andere	  
universiteiten.	  Misschien	  is	  er	  interesse	  in	  een	  klein	  reisje	  extra	  tussendoor.	  Dit	  is	  iets	  om	  over	  na	  te	  
denken.	  	  
	  
Willen	  we	  de	  activiteiten	  mainstream	  houden	  of	  voor	  iedereen	  wat	  wils	  hebben?	  Bij	  voor	  iedereen	  
wat	  wils	  zijn	  er	  minder	  mensen	  per	  activiteit	  want	  deze	  zijn	  meer	  geschikt	  voor	  een	  beperkte	  
doelgroep.	  Dit	  kunnen	  ze	  nergens	  anders	  krijgen	  dus	  dat	  is	  juist	  een	  toevoeging.	  Zoals	  bij	  de	  lezingen	  
meer	  exotische	  onderwerpen	  of	  het	  houden	  van	  een	  alternatieve	  kroegentocht.	  	  
	  
Wijzigingen	  Statuten	  en	  HR	  
Dit	  punt	  zal	  op	  de	  aankomende	  algemene	  ledenvergadering	  besproken	  worden.	  Voor	  nu	  bespreken	  
we	  dit	  punt	  niet	  omdat	  de	  stukken	  niet	  bij	  de	  hand	  zijn.	  Als	  er	  punten	  zijn,	  kunnen	  die	  worden	  
opgestuurd	  naar	  onderwijs@spin-‐nijmegen.com	  zoals	  dingen	  die	  voorbij	  zijn	  gekomen	  die	  anders	  
moeten,	  missen,	  	  of	  al	  	  in	  eerdere	  jaren	  zijn	  langsgekomen.	  
	  
Betrokkenheid	  bij	  SPiN	  
Bij	  dit	  punt	  hebben	  we	  besproken	  hoe	  de	  betrokkenheid	  van	  leden	  kunnen	  verhogen.	  Ideeën	  die	  
naar	  voren	  zijn	  gekomen:	  

-‐ Belangrijk	  om	  tijdens	  de	  introductie	  informatie	  te	  delen	  
-‐ Er	  zouden	  verslagen	  van	  activiteiten	  op	  de	  site	  geplaatst	  kunnen	  worden,	  zodat	  mensen	  

weten	  wat	  ze	  missen.	  
-‐ Leden	  laten	  meebepalen	  wat	  er	  georganiseerd	  gaat	  worden	  door	  middel	  van	  de	  enquête,	  en	  

daarbij	  meer	  gebruik	  maken	  van	  terugkoppeling	  van	  de	  uitslagen	  naar	  leden.	  	  
-‐ Poll	  plaatsen	  op	  Facebook	  over	  mogelijke	  activiteiten.	  
-‐ Op	  de	  tijdlijn	  van	  Facebook	  kan	  meer	  geplaatst	  worden,	  dit	  is	  minder	  intensief	  dan	  een	  

eventuitnodiging.	  	  
-‐ Persoonlijke	  mails	  sturen,	  dus	  met	  naamaanhef,	  voor	  activiteiten	  die	  je	  wilt	  highlighten.	  	  
-‐ Collegepraatjes	  doen	  het	  altijd	  goed,	  maar	  niet	  in	  de	  pauze	  doen	  dan	  luisteren	  mensen	  niet.	  	  
-‐ Op	  het	  bord	  schrijven	  bij	  colleges	  is	  ook	  effectief.	  	  
-‐ De	  uitstraling	  naar	  de	  actieve	  leden	  is	  ook	  belangrijk,	  zij	  zijn	  de	  vertegenwoordiging	  van	  de	  

vereniging.	  	  
-‐ Belangrijk	  om	  vragen	  te	  stellen	  aan	  de	  leden,	  naar	  ze	  toe	  te	  gaan	  en	  vragen	  wat	  wil	  jij	  nog?	  	  
-‐ Uit	  de	  enquêtes	  kan	  veel	  informatie	  gehaald	  worden.	  	  
-‐ De	  enquêtes	  ook	  online	  afnemen.	  	  
-‐ Iedereen	  uitnodigen	  voor	  de	  Heidag,	  niet	  alleen	  de	  oud-‐bestuursleden	  en	  actieve	  leden.	  	  
-‐ Aanbod	  van	  activiteiten	  moet	  zo	  goed	  zijn	  dat	  iedereen	  daarom	  blijft	  komen.	  	  
-‐ Iedereen	  is	  SPiN-‐lid	  meer	  benadrukken,	  bijvoorbeeld	  met	  het	  bijlessysteem.	  	  
-‐ Aftertentamenborrel	  houden	  voor	  alle	  leden.	  	  

	  
In	  de	  introductie	  valt	  er	  nog	  veel	  te	  behalen,	  meer	  benadrukken	  dat	  je	  veel	  met	  je	  lidmaatschap	  bij	  
SPiN	  kan.	  

-‐ Filmpjes	  van	  activiteiten	  laten	  zien	  
-‐ Banner	  vaker	  ophangen	  
-‐ Foto’s	  laten	  zien	  
-‐ Filmpje	  tijdens	  het	  proefcollege	  om	  te	  laten	  zien	  wat	  SPiN	  te	  bieden	  heeft.	  	  

	  
Alumni	  
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Alumni	  is	  nu	  nog	  een	  redelijk	  kleine	  groep	  en	  minder	  relevant	  voor	  nu,	  maar	  we	  moeten	  het	  belang	  
voor	  de	  toekomst	  niet	  vergeten.	  Nu	  worden	  slapende	  leden	  alumni,	  terwijl	  ze	  daarvoor	  ook	  al	  niet	  zo	  
betrokken	  waren	  bij	  SPiN.	  De	  echte	  harde	  kern	  ontbreekt	  nog.	  Mensen	  worden	  wel	  alumni	  maar	  
blijven	  niet	  betrokken.	  Ideeen	  die	  geopperd	  zijn:	  	  

-‐ Alumni	  laten	  betalen	  voor	  lidmaatschap.	  	  
-‐ Registratiepunten:	  voor	  het	  NIP	  moet	  je	  punten	  halen	  om	  klinisch	  psycholoog	  te	  worden.	  

Aanspelen	  op	  deze	  ontwikkeling,	  bijvoorbeeld	  door	  samenwerkingen	  in	  het	  werkveld.	  	  
-‐ Alumni	  zelf	  activiteiten	  laten	  organiseren,	  alumni	  voor	  alumni.	  	  
-‐ Rekening	  houden	  met	  datum	  en	  tijd,	  in	  verband	  met	  stages	  en	  werk.	  	  
-‐ Boekenbespreking	  is	  een	  mogelijke	  activiteit.	  	  
-‐ Oud-‐actieve	  leden	  benaderen	  om	  alumni	  te	  worden.	  	  
-‐ Er	  kan	  nagedacht	  worden	  over	  het	  verlengen	  van	  het	  lidmaatschap	  zodat	  mensen	  niet	  

eeuwig	  lid	  blijven.	  Dan	  kan	  iedereen	  blijven	  komen	  voor	  de	  algemene	  leden	  vergaderingen	  
en	  de	  heidag,	  alleen	  verlies	  je	  dan	  het	  stemrecht.	  	  

-‐ Mensen	  komen	  misschien	  terug	  om	  iets	  te	  herleven,	  zoals	  een	  college	  van	  een	  leuke	  docent.	  	  
-‐ Belangrijk	  om	  het	  alumnibestand	  up	  to	  date	  te	  houden.	  	  
-‐ Er	  kan	  misschien	  een	  oud-‐besturendag	  georganiseerd	  worden	  zodat	  de	  oud-‐besturen	  

betrokken	  blijven.	  	  
-‐ Uitnodiging	  sturen	  van	  oud-‐besturen	  zodat	  mensen	  herkennen/weten	  van	  wie	  de	  uitnodiging	  

is.	  Ook	  kan	  de	  aanwezigheid	  van	  ‘bekenden’	  genoemd	  worden.	  	  
-‐ Linked-‐in	  groep	  aanmaken	  in	  plaats	  van	  een	  facebookgroep.	  	  

	  
Alumni	  moeten	  trots	  zijn	  op	  hun	  vereniging,	  dit	  is	  een	  punt	  om	  verder	  over	  na	  te	  denken	  .	  
Waarvoor	  zouden	  alumni	  terugkomen?	  Voor	  het	  geven	  van	  een	  lezing,	  of	  voor	  een	  etentje/lunch	  op	  
zondag,	  iets	  informeels	  en	  leuks.	  	  
	  
Rondvraag	  
Lenthe:	  kunnen	  de	  	  Heidag-‐verslagen	  in	  een	  bestand	  gezet	  worden?	  Deze	  kunnen	  dan	  ook	  gebruikt	  
worden	  als	  ideeën	  bron.	  	  
Lodewijk:	  iedereen	  bedankt	  voor	  de	  input.	  	  
Koen:	  Supergoed	  dat	  dit	  georganiseerd	  is.	  Zou	  het	  bestand	  waar	  Lenthe	  het	  net	  over	  had	  
rondgestuurd	  kunnen	  worden?	  	  
Rob:	  	  kunnen	  er	  concrete	  actiepunten	  worden	  opgesteld?	  Wat	  geven	  we	  door	  en	  wat	  doen	  jullie	  zelf?	  
Kan	  dit	  in	  de	  notulen	  komen?	  	  
	  
	  
Concrete	  actiepunten	  naar	  aanleiding	  van	  de	  Heidag	  
1.	  Kijken	  naar	  mogelijkheden	  om	  de	  (voorpagina	  van)	  de	  website	  aantrekkelijker	  vorm	  te	  geven.	  	  
2.	  De	  nieuwsbrief	  voortaan	  op	  de	  website	  zetten.	  à	  inmiddels	  gebeurd	  
3.	  De	  vacatures	  op	  de	  site	  extra	  promoten.	  à	  Inmiddels	  gebeurd	  	  
4.	  Voor	  de	  komende	  ALV’s	  een	  evenement	  op	  Facebook	  aanmaken.	  à	  inmiddels	  gebeurd	  
5.	  Zorgen	  dat	  er	  aan	  het	  eind	  van	  het	  jaar	  van	  elke	  commissie	  een	  draaiboek	  ligt.	  	  
6.	  Vanaf	  september	  de	  dagelijkse	  bezigheden	  van	  de	  bestuursleden	  overhevelen	  naar	  het	  nieuwe	  
bestuur.	  	  
7.	  Een	  “bestuursbijbel”	  opzetten.	  
8.	  Dit	  jaar	  voor	  de	  zomer	  een	  aantal	  commissies	  opstarten.	  Hierbij	  is	  het	  plan	  van	  de	  taskforce	  
halfjaarlijkse	  bestuurswissel	  meegenomen.	  
9.	  Dit	  jaar	  nog	  een	  Diësactiviteit	  organiseren.	  à	  Inmiddels	  gebeurd	  
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10.	  Onder	  commissies	  promoten	  tijdens	  de	  pauzes	  van	  college	  op	  het	  bord	  te	  schrijven.	  à	  inmiddels	  
gebeurd	  
11.	  De	  rolbanner	  (blijven)	  gebruiken	  tijdens	  de	  introductie.	  	  
12.	  Foto’s/filmpjes	  van	  activiteiten	  laten	  zien	  tijdens	  de	  introductie.	  	  
13.	  Alumnibestand	  up	  to	  date	  houden.	  à	  inmiddels	  gebeurd	  
14.	  Een	  Linked-‐in	  account	  voor	  SPiN	  maken	  
	  
Punten	  die	  meegegeven	  worden	  voor	  volgende	  jaren	  
1.	  Het	  plaatsen	  van	  een	  preview	  van	  de	  reislocaties	  op	  Facebook.	  	  
2.	  Het	  promoten	  van	  activiteiten	  of	  de	  facebook-‐pagina	  doormiddel	  van	  prijsvragen	  
3.	  Het	  beter/meer	  promoten	  van	  de	  ALV	  onder	  de	  actieve	  leden.	  
4.	  Het	  puntje	  draaiboek	  toevoegen	  in	  de	  commissiejaarplanning.	  	  
5.	  De	  Uitwisselingscommissie	  halfjaarlijks	  op	  starten	  en	  langer	  door	  laten	  lopen.	  	  
6.	  Het	  idee	  van	  een	  speeddate	  met	  experts	  als	  activiteit.	  	  
7.	  Het	  plaatsen	  van	  verslagen	  van	  activiteiten	  op	  de	  site.	  	  
8.	  Bij	  het	  organiseren	  van	  activiteiten	  kijken	  naar	  de	  enquêtes	  van	  voorgaande	  jaren.	  	  
9.	  De	  enquêtes	  ook	  online	  afnemen.	  
10.	  Aftertentamenborrel	  houden	  voor	  de	  leden.	  	  
11.	  Het	  idee	  om	  alumni	  te	  laten	  betalen	  voor	  hun	  lidmaatschap.	  
12.	  Het	  organiseren	  van	  een	  oud-‐besturendag.	  	  
Naast	  de	  hierboven	  specifiek	  genoemde	  punten	  zullen	  de	  gehele	  notulen	  van	  deze	  heidag	  
meegegeven	  worden	  aan	  onze	  opvolgers.	  	  


