
Aanwezig: Anne Cornelissen, Marloes Hakvoort, Roy Arts, Esther Timmermans, Johannes Fiebig, Youssef 
Chrigi, Kevin van Gool, Esther Timmermans, Katharina Steuernagel, Nele Kopka, Kenneth van Rooij, Iris 
Kleine Schaars, Sascha Verstegen, Fenna Dekkers, Ilse Baijens, Bas Romeijn, Rinske Knoest, Marjam Bahari, 
Chris van Heijster, Mesian Tilmatini, Lieke van Lieshout, Koen Hendriks, Sofie van Breemen, Romy Beckers, 
Myrna Rossing, Marjolein Brink, Marloes de Jonge, Rick Huijs, Koen van Heijster (vz), Tonke de Jong, Tess 
Bombeeck, Myrthe Veeger, Lauren Schuman, Laura Borghans, Lotte Corneth, Renske van der Steen, 
Katharina Künnen, Kimberly Schelle, Rob van Broekhoven, Danny Bouwman, Lenthe Martin 
 
Machtigingen: 
Maartje Verhees machtigt Simone ten Kate (Simone ten Kate zal om 20.00 uur aanwezig zijn). 
Totaal: 4 
 
1. Opening (door technisch voorzitter Koen van Heijster) 
De vergadering wordt geopend om 19.10 uur. Er volgt een korte introductie over wat de ALV inhoudt en wat 
de rechten en de plichten van de aanwezigen zijn.  
 
2. Notulen vorige vergadering 
Tekstuele opmerkingen konden vooraf worden ingestuurd. Ilse Baijens meldt dat deze niet binnen zijn 
gekomen. 
 
Koen van Heijster meldt dat er twee sets notulen waren, namelijk die van 24 september 2013 en die van 1 
oktober 2013.  
 
   Katharina Kunnen komt binnen om 19.12 uur.  
 
Er zijn geen opmerkingen over de notulen van 24 september 2013.  
Er is een opmerking van Sascha Verstegen over de notulen van 1 oktober 2013, pagina 13. Ze vraagt of er de 
volgende keer weer actiepunten onderaan de notulen gezet kunnen worden. Het bestuur gaat dit voortaan 
doen. 
 
3. Belangrijke mededelingen en ingekomen post 
Ilse Baijens meldt dat er een aantal mededelingen zijn, namelijk: 

1. Jeroen Weerwag (Commissaris Onderwijs) is helaas ziek, hij ligt met griep op bed. 
2. Er is een brief van Casper Joosten binnengekomen a.d.h.v. de halfjaarlijkse wissel-ALV. In deze ALV is 

besloten om het besluit over het halfjaarlijks besturen terug te draaien. Het bestuur heeft echter 
nog niet goed naar de brief kunnen kijken, maar dit zal in de volgende bestuursvergadering 
besproken worden. In de statutenwijziging van dit jaar zal worden opgenomen dat dit soort 
situaties in de toekomst niet meer voor kunnen komen. 

3. Er staat een foutje in het begrotingsvoorstel. Er staat namelijk dat de extra kosten voor 
bestuurskleding door het Ve bestuur zijn aangeraden. Hier was sprake van miscommunicatie en dit 
is dus niet het geval. 

4. De constitutieborrel is 2 oktober geweest, dit was een erg gezellige avond. 
 
De ALV merkt op dat voor het wijzigen van statuten deze wijzigingen worden voorgelegd aan de ALV en dat 
hierover gestemd kan worden. Het bestuur erkent dat de eerdere formulering verkeerd was en dat zij op de 
hoogte is van de procedure. 
 
4. Vaststellen van de agenda 
Er wordt door het bestuur een agendapunt toegevoegd aan de agenda, namelijk het agendapunt ‘Kasco 
voorstellen’. Dit punt wordt besproken tussen punt 6 ‘Financieel Jaarverslag’ en punt 7 ‘Begrotingsvoorstel’. 
 
   Kimberly Schelle komt binnen lopen. 
 
 



5. Secretarieel jaarverslag 2012-2013 
1. Voorwoord 
Er zijn geen vragen of opmerkingen. 
 
2. Secretariaat 
   
  2.1. Ledenbestand 
De ALV merkt op dat het goed is dat het ledenbestand op orde gemaakt is. De leden die niet bereikt zijn zijn 
uit het bestand gehaald. De ALV vraagt of het bestuur ervan uit gaat dat deze studenten geen SPiN-lid meer 
zijn. Het bestuur antwoord dat deze studenten uit het ledenbestand zijn gehaald omdat het niet mogelijk 
was om contributie te innen. 
 
De ALV vraagt waarom is internationaliseringscomissie is opgesplitst in twee commissies. Het bestuur 
antwoord dat dit later besproken zal worden. 
 
  2.2. Correspondentie 
De ALV merkt op dat er in het jaarverslag staat dat er dit jaar gebruik is gemaakt van Mailchimp, maar dat 
dit eerdere jaren ook al gebruikt is. De ALV vraagt of dat waar is. Het bestuur antwoord dat Mailchimp voor 
de afgelopen nieuwsbrief is gebruikt. Het nieuwe hieraan is dat het nu geïntegreerd is met de website. 
 
  2.3. Website 
Er zijn geen vragen of opmerkingen. 
 
3. Lustrum 
De ALV vindt dit stuk een goede omschrijving van wat er is gebeurd. De ALV merkt op dat het met name een 
omschrijving is en vraagt of hier wat meer mee gedaan moet worden. Er staat geen analyse van een 
oplossing voor dat het Lustrumfeest slecht bezocht is. Het bestuur antwoordt dat er een hele dag 
georganiseerd was met een vrijwillig diner (wat extra geld kostte). Waarschijnlijk zijn er mensen naar huis 
gegaan en niet meer terug gekomen voor het feest. Het feest was in de Lindenberg, wat ervoor kan zorgen 
dat er niet veel mensen aanwezig waren, het is namelijk geen locatie midden in het centrum. Het bestuur 
zegt dat als de ALV wil dat er nog een analyse van opgenomen wordt in het verslag, dit mogelijk is. De ALV 
vraagt vervolgens of het zou kunnen dat er nog een andere reden is. Het bestuur zegt dat het jaarverslag 
met name beschrijvend zou zijn en dat daarom de reflectie mist. De reflectie staat echter wel in het 
draaiboek.  
De ALV vraagt of het lustrumfeest ook echt als apart feest is gepromoot, omdat het in vergelijking met SPiN-
feesten wel een erg lage opkomst was. Het bestuur antwoord dat het feest op zichzelf is gepromoot. Er 
waren naar weten van het bestuur geen andere feesten in de stad op die dag. Waarschijnlijk ligt het vooral 
aan de locatie. De ALV merkt op dat het feest op vrijdagavond was en dat dit waarschijnlijk een factor 
geweest is dat er weinig mensen waren. 
 
De ALV vindt het goed dat er een draaiboek komt. De ALV is benieuwd wat het bestuur voor het gala 
aanbeveelt om veel mensen te trekken. Afkopen het gala was dit jaar niet goed bevallen. De ALV vraagt hoe 
ziet het bestuur hierover denkt. Het bestuur raadt af om het gala nog eens af te kopen. SPiN-leden vinden 
het gewoon te duur daardoor en financieel is dit een te groot risico. 
 
De ALV vraagt voor hoeveel mensen de lustrumdag begroot was en of dit concreter gemaakt kan worden. 
Het bestuur antwoordt dat er voor de dag voor 200 mensen begroot was, voor het feest 250 mensen en 100 
mensen voor het buffet.  
 
4.1. Naleving beleid 
4.1.1. Betrokkenheid en Toegankelijkheid 
  1. Meer themadagen 
De ALV merkt op dat het heel leuk is dat er op deze manier mensen naar de SPiN-kamer komen.  
 



2. Transparantie door middel van bestuurlijke updates 
De ALV merkt op dat bestuurlijke updates met name voor het bestuur zelf handig zijn, zoals in het 
jaarverslag ook te lezen is. De ALV vraag of het bestuur aanraadt om het wel of niet te publiceren. Het 
bestuur antwoordt dat het inderdaad handig is voor het bestuur zelf en dat er niet heel veel behoefte aan is 
geweest vanuit de leden. Het bestuur heeft het VIe bestuur aangeraden om dit wel te blijven doen, met 
name voor hunzelf. Het bestuur geeft aan dat het helaas niet gelukt is om het doel te bereiken waarvoor het 
bedoeld was. Het ligt er maar net aan waar de ALV en de leden behoefte aan hebben. De ALV vraagt of het 
voor het bestuur meer een stok achter de deur was. Het bestuur reageert non-verbaal dat dit niet het geval 
was.  
 
De ALV merkt op dat dit stuk goed geëvalueerd is en dat het goed kan worden doorgegeven.  
 
  3. Betrokkenheid tegenover actieve leden 
Er zijn geen vragen of opmerkingen. 
 
  4. Ruimere tijden boeken- en samenvattingenverkoop 
Er zijn geen vragen of opmerkingen.  
 
4.1.2. Doel 2: Ontwikkeling 
  4.2.1. Digitalisering 
  1. Website en SPiN-app 
De ALV vraagt wat de onverwachte moeite was bij het implementeren van verschillende systemen. Het 
bestuur antwoordt dat de moeite vooral in het betalingssysteem zat. Er is voor het betalen met iDeal een 
systeem in de website gebouwd, wat niet mogelijk bleek met de partner waar het bestuur eerder mee wilde 
samenwerken. Er moest iets nieuws gebouwd worden, of er moest een andere partner gezocht worden. 
Beide opties kostten erg veel moeite. Het VIe bestuur is hier nu mee bezig, dus de zaak blijft nog lopen. 
 
  Samenwerking Dualbrands en app 
De ALV geeft aan de uitleg van de app te snappen, maar ze vraagt zich af of het persé een reden is om geen 
app te ontwikkelen. De ALV geeft aan dat de redenering in het jaarverslag begrijpelijk is, maar ze geeft aan 
dat ze niet wil dat, omdat het einde van het jaar in zicht was, het niet meer hoeft. Het bestuur reageert 
hierop dat ze niet wil zeggen dat het een slecht idee is om ermee te gaan, er was immers al een app, maar 
het bestuur was niet op de hoogte van de afspraken. Een app vereist erg veel werk en dat is te 
gecompliceerd om goed door te geven aan het volgende bestuur, waardoor misverstanden ontstaan. Dat is 
dus ook de reden voor de keuze van het bestuur. 
 
De ALV vraagt of het VIe bestuur hiermee door wil gaan. Het VIe bestuur antwoordt dat ze nog geen 
beslissing genomen heeft, omdat ze eerst de site wil optimaliseren. Daarna wil het VIe bestuur gaan kijken 
naar mogelijkheden voor een app. 
 
  2. Communicatiesysteem 
De ALV merkt op dat het communicatiesysteem eigenlijk verkocht zou worden en dat SPiN hier geld voor 
zou krijgen. De ALV begrijpt niet waarom aan het VIe bestuur is gevraagd om dit onder de aandacht te 
brengen bij derden. De ALV vraagt waarom het bestuur het systeem door wil verkopen, als het niet goed 
bevallen is. Het bestuur antwoordt hierop dat ze er zelf niet zo over hebben nagedacht, maar dat het 
contract onduidelijk was opgesteld. De ontwikkelaars waren niet blij dat er gestopt is met het gebruik van 
het communicatiesysteem en dat het niet doorverkocht zou worden. Het bestuur heeft gezegd dat ze het als 
tegemoetkoming door kunnen geven op het overleg, maar dat het daarna aan de ontwikkelaars van het 
systeem was. De ALV merkt op dat het bestuur moet meegeven SPiN-leden er niet gelukkig mee zijn, anders 
is het een beetje raar. 
 
  3. Online boekenverkoop 
De ALV vraagt voor hoeveel jaar er een contract is opgesteld en of er evaluaties zullen plaatsvinden? Het 
bestuur antwoordt dat er voor drie jaar een contract is en dat er jaarlijks wordt geëvalueerd. De eerste 



evaluatie is al geweest. 
 
 4. Financiën 
Er zijn geen vragen of opmerkingen. 
 
  4.2.2. Onderwijs internationalisering 
  1. Internationalisering 
De ALV merkt op dat als er tijdens de introductie gepromoot wordt, er meer buddy’s zijn. De ALV vraagt of 
hier sprake van was. Het bestuur antwoordt dat dit ook gedaan is. Er is een introductieweek voor 
internationale studenten, daar waren ook veel internationale studenten. Dit is ook doorgegeven aan het VIe 

bestuur. 
 
  2. Bijles en studiegroepen 
De ALV vraagt waarom maar vier van de tien mensen bijles hebben gegeven. De ALV vraagt hoe de 
bijlesgevers dit hebben ervaren, omdat ze dus wel wilden, maar niet konden. Het bestuur antwoordt dat de 
andere zes bijlesgevers bijles wilden geven in vakken waar geen vraag naar was. De andere vier gaven bijles 
in vakken waar wel vraag naar was. Er is gevraagd wat ze ervan vonden, maar hierop heeft het bestuur bijna 
geen respons gekregen.  
 
De ALV vraagt hoeveel lessen studenten hebben gevolgd en of het bestuur denkt dat als er meer promotie 
is, dat er dan meer inschrijvingen zijn. Het bestuur antwoordt dat dat heel erg verschilt. Het ligt maar net 
aan de behoefte van de studenten. Bijleskoppels hebben samen afgesproken, hier heeft het bestuur zich 
niet mee bemoeid. Er valt waarschijnlijk wel meer te winnen door extra promotie, want niet iedereen weet 
dat er bijles is. 
 
  3. Boeken en samenvattingen 
Er zijn geen vragen of opmerkingen. 
 
4.1.3. Doel: Balans 
  1. SPiN en studie 
De ALV vraagt of er met onrealistisch bedoeld wordt dat er naast deze punten meer moet worden gedaan. 
Ze vraagt of het bestuur kan toelichten wat met onrealistisch bedoeld wordt. Het bestuur antwoordt hierop 
dat ze natuurlijk ook een leven buiten SPiN en studie heeft. Alle bestuursleden hebben de studiepunten 
gehaald die ze wilden halen.  
 
De ALV vraagt of het gelukt is om studiedagen in te plannen en of het bestuur hier een advies voor heeft. 
Het bestuur antwoordt dat het in principe gelukt is om voor niet-noodgevallen niet bereikbaar te zijn. De 
rest van het bestuur heeft dit ook opgepakt. Voor noodgevallen zijn ze wel bereikbaar geweest en daar is 
ook gebruik van gemaakt. De ALV vraagt of het bestuur tevreden is met de studieresultaten die behaald zijn. 
Ieder bestuurslid antwoordt hierop. Myrna is blij met de punten, maar van haar zouden de studieresultaten 
hoger mogen zijn. Koen is niet tevreden omdat ie goed heeft gestudeerd, maar omdat hij genoeg punten 
heeft gehaald voor de bestuursbeurzen. Lieke zegt dat ze haar bachelor al had afgerond en dat daarom voor 
haar de druk veel lager lag. De resultaten hadden wat haar betreft echter beter gekund. Sofie heeft veel 
vakken gehaald, en zegt dat ze veel efficiënter is gaan studeren door goed te plannen. Ze is dan ook grote 
voorstander voor deze verdeling. Marloes is heel tevreden, ze heeft haar bachelor afgerond en extra vakken 
kunnen doen,. Ze is ook tevreden over haar behaalde resultaten. Rick is ook blij met de resultaten en heeft 
alles gehaald wat hij wilde halen. 
 
  2. Onderwijs, werkveld en sociaal 
Er zijn geen vragen of opmerkingen. 
 
4.1.4. Extern 
  1. Taakverdeling acquisitiecommissie en Commissaris PR 
De ALV vraagt wat het bestuur bedoelt met een op zichzelf staande commissie. Het bestuur antwoordt dat 



dit een fout is in de formulering. In dit geval wordt bedoeld dat de commissie puur acquisitie was en niet 
zoals daarvoor acquisitie en excursie. 
 
De ALV merkt op dat in het begin van jaar een drietal trainingen is gegeven. De ALV vraagt hoe dit is 
bevallen, omdat er geen evaluatie bijstaat in het jaarverslag en ook geen aanbeveling voor volgend jaar. Het 
bestuur vraagt de ALV wat zij van de training vond. De ALV antwoordt dat het heel nuttig was en dat er 
direct een goede basis werd gelegd. Het bestuur reageert dat het inderdaad de bedoeling was dat er een 
goede basis werd gelegd.  
 
  Lotte Corneth komt binnenlopen.  
 
De ALV zegt dat de acquisitiecommissie in eerdere jaren ook activiteiten oraniseerde, om de acquisitie 
aantrekkelijker te maken, zodat je niet alleen aan het sponsoren bent. Hoe bevalt het zonder de 
activiteiten?  
Het bestuur antwoordt dat er verschillende onderdelen zijn toegevoegd, zoals sponsoren door stad in te 
gaan. Dit is goed bevallen. 
 
De ALV vraagt wanneer mensen een donatie doen aan SPiN om vriend te worden, of ze hier ook iets voor 
terug krijgen. Het bestuur antwoordt bevestigend dat mensen hier inderdaad iets voor terug krijgen.  
 
   Tonke de Jong, Lauren Schuman, Tess Bombeeck, Laura Borghans en Myrthe Veeger  
  komen binnen. 
 
  2. Contacten onderhouden en uitbreiden 
Er zijn geen vragen of opmerkinen. 
 
  3. Verbintenis met bedrijven uit het werkveld 
Er zijn geen vragen of opmerkingen. 
 
4.3 Commissies 
Er zijn geen vragen of opmerkingen. 
 
5. Nawoord 
De ALV merkt op dat het nawoord erg leuk was om lezen. Kimberly Schelle kreeg er kippenvel van.  
 
Bijlagen 
Er zijn geen vragen of opmerkingen. 
 
Algemene opmerkingen 
Er is vanuit de ALV toch nog een vraag over de commissies. De vraag was waarom de 
internationaliseringscommissie is opgesplitst in twee commissies. Het bestuur antwoordt hierop dat dit 
gedaan is op aanraden van de commissie zelf. De commissie heeft ervaren dat ze te weinig tijd had om 
beide projecten voldoende aandacht te geven. Nu is meer focus op één project mogelijk. Tonke de Jong 
reageert hierop. Ze zit nu zelf in uitwisselingscommissie. Ze zegt dat de vorige commissie al weinig tijd had 
en dat de oude commissie geen draaiboek heeft achtergelaten waar de nieuwe commissie verder mee kan. 
Ze heeft het idee dat ze opnieuw moeten beginnen. Ze merkt dan ook op dat een buddyproject daar echt 
niet bij zou kunnen. Het bestuur reageert hierop. Er is in het afgelopen jaar een uitwisseling georganiseerd 
naar Padova. Bij de Italianen bleek veel enthousiasme om terug naar Nederland te komen. Er is nu een 
nieuwe commissie opgestart om deze uitwisseling te organiseren. Ook geeft het bestuur aan dat er nog een 
draaiboek aankomt voor de nieuwe commissie. 
 
Nu volgt de stemming over het Secretarieel jaarverlsag 2012-2013. Koen van Heijster licht de procedure van 
het stemmen toe.  
De ALV merkt op dat dingen die veranderd moeten worden, worden meegenomen. Het bestuur reageert 



bevestigend. Er zijn geen amendementen ingediend. De stemming is als volgt: 
Voor: 36 personen 
Tegen: 0 personen 
Blanco: 0 personen 
Onthouden: 1 persoon 
 
Het secretarieel jaarverslag is ingestemd. 
 
   Rob van Broekhoven en Danny Bouwman komen binnenlopen. 
 
De Kasco is inmiddels gearriveerd.  
 
6. Kascontroleverslag 
1. Hoofdkas 
Er zijn geen vragen of opmerkingen. 
 
2. Bestuursrekening 
De ALV merkt op dat een fles drank voor €40,- wel erg veel is. De ALV vraagt om uitleg. Het bestuur reageert 
hierop. Sofie geeft aan dat dit een fout van haar was. Het gaat hier om een declaratie van de lustrumdag. 
Sofie geeft aan dat ze het overzicht kwijt was over welke commissie wat precies zou gaan uitgeven. De 
betreffende commissie was in de veronderstelling dat ze €50,- te besteden had, maar dit was een 
miscommunicatie. 
 
3. Samenvattingen en boeken 
Er zijn geen vragen of opmerkingen.  
 
4. Contributie 
Er zijn geen vragen of opmerkingen. 
 
5. Openstaande posten 
Er zijn geen vragen of opmerkingen.  
 
Algemene opmerkingen 
De ALV vraagt aan de Kasco of alles uit het Financieel jaarverslag kan worden overgenomen. De Kasco 
antwoordt bevestigend. 
 
   Renske van der Steen komt binnen. 
 
7. Financieel jaarverslag 
1. Voorwoord 
Er zijn geen vragen of opmerkingen. 
 
2. Commissies 
  1. Studiegerelateerde commissies 
De ALV vraagt hoe het bevallen is dat het OWI vergoeding heeft gegeven voor vier extra pagina’s in de 
HersenSPiNsels. Het bestuur antwoordt dat het prima is bevallen. Het OWI wilde de extra pagina’s 
sponsoren, mits ze gevuld werden met studiegerelateerde artikelen. 
 
De ALV stelt een vraag over de oriëntatiecommissie. Er is in het verleden geprobeerd hen meer geld te 
geven voor grote spreker/locatie. Hoe heeft het bestuur dit ervaren, aangezien dit dit jaar wel is gelukt en 
andere jaren niet? Het bestuur antwoordt hierop dat er voor een spreker gekozen is en dat dit ruim binnen 
het budget gelukt is. Dit is gelukt doordat de spreker gevraagd is niet over het eigen onderzoeksgebied te 
spreken, maar over hoe hij op dat punt gekomen is. Het was dus meer toekomstgericht. De spreker vond 
het erg leuk om te doen. Misschien was het de insteek van de activiteit die beter aansprak bij spreker. 



 
  2. Reiscommissies 
Er zijn geen vragen of opmerkingen.  
 
  3. Niet-studiegerelateerde commissies 
Er zijn geen vragen of opmerkingen. 
 

4. Overige commissies 
Er zijn geen vragen of opmerkingen. 
 
3. Algemeen 
  1. Bestuurskosten 
Er zijn geen vragen of opmerkingen.  
 
  2. Representatie 
De ALV vraagt waarom er niks is uitgegeven aan de propedeuse-uitreiking. Het bestuur antwoordt dat SPiN 
al een aantal jaar bonbons weggeeft. Deze worden vergoedt door het OWI. Hier was geld voor inbegroot, 
omdat de bonbons misschien nog in folie verpakt moesten worden. Dit was  niet het geval.  
 
  3. Extern 
Er zijn geen vragen of opmerkingen. 
 
  4. Administratief 
Er zijn geen vragen of opmerkingen. 
 
  5. ALV 
Er zijn geen vragen of opmerkingen. 
 
  6. Kamerkosten 
Er zijn geen vragen of opmerkingen. 
 
4. Overige hoofdrekeningen 
  1. Actieve leden 
Er zijn geen vragen of opmerkingen. 
 
  2. Afschrijvingen 
Er zijn geen vragen of opmerkingen. 
   
  3. Multimedia 
De ALV vraagt over hoeveel jaar de website wordt afgeschreven, omdat het bedrag vrij laag is. Het bestuur 
antwoordt dat de website in totaal €5400,- heeft gekost. Dit bedrag wordt over vijf jaar afgeschreven. Nu is 
één vijfde deel afgeschreven. De reservering staat op de balans op de balanspost ‘website’. De ALV vraagt 
wat de €109,66 dan is. Het bestuur antwoordt dat dit de uren van de webmaster zijn van de oude site. De 
nieuwe website staat onder afschrijvingen website.  
 
  4. Ragweek 
Er zijn geen vragen of opmerkingen. 
 
  5.Contributie 
Er zijn geen vragen of opmerkingen. 
 
  6.Sponsoring 
De ALV vraagt waarom sponsoring van skitruien niet op de post sponsoring, maar op de post skireis staat. 
Het bestuur antwoordt hierop dat de truien eigenlijk nergens in het Financieel jaarverslag staan. De factuur 



is direct naar de Fuik gegaan, daarom staat het niet in dit verslag op de post. 
 
  7. Boeken 
Er zijn geen vragen of opmerkingen. 
 
  8. Samenvattingen 
Er zijn geen vragen of opmerkingen. 
 
5. Incidentele winsten en verliezen, bedrijvendag 2011-2012 en totalen 
  1. Incidentele winsten en verliezen 
Er zijn geen vragen of opmerkingen. 
 
  2. Bedrijvendag 2011-2012 
Er zijn geen vragen of opmerkingen. 
 
  3. Totalen 
Er zijn geen vragen of opmerkingen. 
 
6. Begin- en eindbalans 
De ALV is benieuwd naar de mening van het Ve bestuur over de buffer (€25.000,-) en dat dit naar het eigen 
vermogen gaat. Het bestuur antwoordt hierop dat de term eigen vermogen een beetje verwarrend is. Je 
moet hier eigenlijk niet naar kijken. Je moet kijken naar wat er op je rekening staat en of je voldoende 
liquide middelen hebt. Sofie vindt het daarom eigenlijk te laag. Het bestuur zegt: Stel dat SPiN helemaal 
geen inkomsten heeft, dan kun je niet zo heel veel meer organiseren. Het eigen vermogen is een beetje een 
rare term want dat bestaat uit geld wat op de rekening staat. Daarnaast houdt het eigen vermogen ook in 
wat de website nog waard is en het geld dat nog binnen moet komen. Het is volgens het bestuur daarom 
belangrijk dat er toch een buffer komt. Je kunt beter naar de kas bestuur/spaarrekening kijken om over 
liquide middelen te praten.  
De ALV reageert hierop dat het nogal kort door de bocht is om te zeggen dat je niks meer kunt organiseren, 
want je organiseert ook dingen waar je geld voor binnen krijgt. De ALV vraagt wat het Sofie een goede 
buffer zou vinden. Sofie antwoordt dat je wel rond de €20.000,- op je rekening moet hebben. Aan het begin 
van het jaar is er een enorme factuur van Studystore binnengekomen. Op dat moment stond er maar net 
genoeg op de rekening om dat te kunnen betalen. Het moet dus wel mogelijk zijn om genoeg op je rekening 
te hebben. De ALV merkt op dat dit bedrag €3000,- meer is dan nu. Sofie bevestigt dit. De ALV voegt hieraan 
toe dat je begrotingen moet maken om te kijken of je het allemaal gaat redden. €20.000/€25.000 is fijn om 
cash te hebben. 
 
7. Nawoord 
Het bestuur bedankt iedereen voor de hulp die ze gekregen heeft wat betreft financiële zaken. Ze is hier 
heel erg dankbaar voor. 
 
Algemene opmerkingen 
De ALV merkt op dat dit een heel duidelijk verslag is en dat er veel verlies is, maar dat dit duidelijk 
verantwoordt is.  
De ALV vraagt of alle rompslomp met Studystore is afgerond? Het bestuur antwoordt bevestigend.  
 
Nu volgt de stemming over het Financieel jaarverlsag 2012-2013. Koen van Heijster licht de procedure van 
het stemmen toe.  
Er zijn geen amendementen ingediend. De stemming is als volgt: 
Voor: 41 personen 
Tegen: 0 personen 
Blanco: 0 personen 
Onthouden: 0 personen 
 



Het Financieel jaarverslag is ingestemd. 
 
De ALV feliciteert het Ve bestuur. Het Ve bestuur bedankt hen voor alles.  
Ieder bestuurslid wil apart nog iets zeggen.  
Lieke: Wat niet zo in jaarverslagen staat, is hoe wij als bestuursleden vrienden zijn geworden. Ze zou het zo 
nog een keer doen.  
Koen: Het was een geweldig jaar. Hij bedankt iedereen die zich voor de vereniging heeft ingezet. 
Sofie: Het was een enorme uitdaging. Ze heeft enorme hoogtepunten, maar ook diepe dalen meegemaakt, 
maar ze heeft er heel veel van geleerd. 
Myrna: Ze wil graag alle actieve leden bedanken. Elke activiteit was mooi op zichzelf, het was een mooi jaar. 
Ze is er erg blij mee, ook met het bestuur.  
Marjolein: Ze sluit zich aan bij de rest van de besuursleden. Het was een heel mooi en leerzaam jaar en er 
zijn hechte vriendschappen ontstaan. 
Marloes: Alles is al gezegd. Het was voor haar de beste keuze om een bestuursjaar te gaan doen. Ze heeft 
vriendschap en zelfs liefde gevonden, kortom een topjaar. 
Rick: Hij is groen in SPiN gerold en heeft er heel veel van geleerd. Hij bedankt iedereen. 
 
   Kevin van Gool, Johannes Fiebig en Esther Timmermans melden zich af om 21.01uur. 
 
De vergadering gaat verder om 21.05 uur. 
 
8. Voorstellen Kasco 
De Kasco wordt voorgesteld.  
 
Myrna: Ik ben Myrna, ik heb het afgelopen jaar in het bestuur gezeten als Commissaris Formeel. Ik ben 
bezig geweest met het begeleiden van commissies en heb veel gezien van de financiële kant van de 
vereniging. Ze heeft geen ervaring met het penningmeesterschap, maar wil dit graag leren en kan goed 
samenwerken met Sofie, die daar wel veel vanaf weet. 
 
Sofie: Ik ben Sofie, ik was afgelopen jaar penningmeester. Het lijkt me leuk om, nu ik zoveel in de financiële 
boekhouding zit, dit nog een jaar voort te zetten en me hier voor in te zetten. 
 
De ALV vraagt wie er zijn benaderd voor de Kasco en wat de procedure en de eisen waren. Het bestuur 
antwoordt dat zij eerst zelf heeft nagedacht over wie ze erin wilde. Het bestuur wilde graag dat Sofie in de 
Kasco kwam omdat ze al veel weet van financiën. Het bestuur denkt dat Myrna Sofie goed aan kan vullen 
omdat ze goed samen kunnen werken en Myrna erg graag wil leren.  
 
De ALV vraagt zich af wat het bestuur ervan vindt dat Myrna en Sofie tegelijkertijd coaches en oud-
bestuursleden zijn uit het vorige boekjaar. Het bestuur reageert dat ze denkt dat Sofie en Myrna in staat zijn 
privé en hun rol als Kasco gescheiden te houden. Het is volgens het bestuur juist fijn dat ze beiden ervaring 
hebben met SPiN en het is prettig dat we ze ook over wat meer inhoudelijke zaken kunnen aanspreken. 
 
De ALV vraagt wat er gebeurt als het een financiële puinhoop wordt en de Kasco daar vervelend over moet 
gaan doen. Is het dan moeilijk om op je coach af te stappen om andere vragen te stellen? 
Het bestuur denkt dat de Kasco en bestuur daar professioneel genoeg voor zijn om de rollen gescheiden te 
kunnen houden. 
 
De ALV vraagt of er buiten de vereniging gezocht is naar leden voor de Kasco. Het bestuur antwoordt dat er 
meerdere opties zijn overwogen, maar dat er uiteindelijk voor gekozen is om Myrna te benaderen. Zij wil er 
veel energie in steken en dat vindt het bestuur belangrijk. 
 
De ALV geeft mee dat ze de desbetreffende Kascoleden capabel vinden, maar dat het ook niet kwaad kan 
om verder buiten de vereniging te zoeken (naar eventueel een derde persoon). 
 



De ALV vraagt een reactie van Myrna en Sofie, vooral over de banden van coaches en Kasco, die eventueel 
zouden kunnen overlappen. Myrna reageert dat ze al ervaring heeft met persoonlijke banden binnen SPiN, 
namelijk een relatie en vrienden in commissies die ze zelf heeft begeleid. Ze geeft aan dat ze altijd duidelijk 
is over vanuit welke rol ze met mensen communiceert. Daarom ziet ze dit ook niet als probleem in de Kasco.  
Sofie is wat betreft financiën kritisch genoeg om hier eerlijk en duidelijk over te kunnen zijn. De coach-rol is 
niet functie specifiek, maar heeft meer betrekking op het team, persoonlijke kwesties en/of combinatie met 
studie.  
 
De ALV merkt op dat het geen traditie moet worden om twee oud besturen in de Kasco te zetten. De ALV 
zou zich voor kunnen stellen dat er sprake zou kunnen zijn van vriendjespolitiek of het wegwerken van 
fouten uit het eigen jaar. De ALV geeft aan dat ze dat niet denken in dit geval, maar dat het wel mogelijk is. 
Er wordt door de ALV opgemerkt dat het misschien toch handig kan zijn een derde persoon erbij te zetten. 
Er zijn op dit moment twee opties: Myrna en Sofie worden nu ingestemd en de derde persoon wordt op de 
volgende ALV ingestemd, of ze worden op de volgende ALV met z’n drieën tegelijk ingestemd. 
 
Koen van Heijster vraagt om inventarisatie of drie personen nodig is voor de Kasco.  
 
   Lenthe Martin komt binnen om 21.18 uur.  
 
De ALV merkt op dat een derde persoon ook nadelig kan zijn voor de efficiëntie van de Kasco. Een derde 
persoon zou dan puur kunstmatig zijn. De ALV vraagt aan oud Kasco-lid Simone of het zinnig zou kunnen zijn 
het met zijn drieën te doen. Simone reageert dat met zijn drieën een controle doen erg omslachtig is. 
Verder denkt ze dat de coach-rol geen negatieve invloed hoeft te hebben, maar juist ook een positieve rol 
kan hebben. Bas durft op deze manier misschien eerder naar Sofie toe te stappen bijvoorbeeld. Sofie is op 
geen enkele manier haar eigen boekhouding aan het controleren. 
 
Er wordt gestemd over of er een derde persoon in de Kasco moet.  
Voor: 1 persoon 
Tegen: 24 personen 
Blanco: 0 personen 
Onthouden: 15 personen 
 
De Kasco zal dus uit twee personen bestaan dit jaar. 
 
Er wordt gestemd over personen, dit gebeurt door middel van stembriefjes. 
Myrna 
Voor: 30 personen 
Tegen: 3 personen 
Blanco: 1 personen 
Onthouden: 6 personen 
 Myrna is ingestemd. 
 
Sofie 
Voor: 37 personen 
Tegen: 0 personen 
Blanco: 0 personen 
Onthouden: 3 personen 
 Sofie is ingestemd 
 
9. Begrotingsvoorstel 
1. Voorwoord 
De ALV stelt vooraf een algemene vraag. Waarom hebben jullie ervoor gekozen om niet bij iedere 
commissie een toelichting te  schrijven? Er zijn veel veranderingen in subsidies, maar deze zijn vaak niet 
toegelicht. Waarom is dat? Het bestuur reageert hierop dat ze alleen toelichting hebben gezet bij de 



belangrijkste veranderingen. Andere toelichtingen kunnen eventueel mondeling worden gegeven. De ALV 
reageert dat het voor het nageslacht handig is als er bij alle commissies een toelichting komt. Het bestuur 
neemt dit over.  
 
2. Commissies 
  1. Studiegerelateerde commissies 
De ALV merkt op dat er voor de Congres & Debat commissie al vaker gezocht is naar een luxere locatie. Vaak 
bleek dit achteraf niet haalbaar. De ALV vraag of er al concretere prijzen bekend zijn. Het bestuur antwoordt 
dat ze nog geen prijsaanvragen heeft, maar dat het wel belangrijk is om een congres groter op te zetten op 
een externe locatie. De ALV reageert dat een externe locatie inderdaad leuk is, maar dat het keer op keer 
niet realistisch blijkt te zijn. Zelfs in het lustrumjaar niet. Waarom kiest het bestuur niet meer voor kwaliteit 
van het congres dan voor een mooie locatie? Een externe locatie is namelijk ontzettend duur en je moet 
heel veel geld bijleggen voordat hier een goede verandering in kan komen. De ALV geeft als tip om niet 
alleen naar de Congrescommissie van vorig jaar te kijken, maar ook naar eerdere jaren. In het vierde jaar 
heeft het bestuur zich uitstekend aan de begroting gehouden en had een mooie locatie op de universiteit. 
De ALV geeft als tip dat het bestuur moet zoeken naar een middenweg. Het bestuur reageert dat hierover is 
nagedacht en dat het niet persé ver buiten de universiteit moet zijn. De aula is ook een optie voor het 
congres. Dat is extern, maar ook in de buurt van de universiteit. Er is dan ook nog geld over om de activiteit 
zelf te verbeteren. 
 
De ALV vraagt zich af hoe het komt dat de Oriëntatiecommissie meer geld krijgt, maar dat dit niet terug te 
zien is in de cijfers. Het bestuur antwoordt dat ze net als het Ve bestuur meer geld heeft inbegroot dan 
voorgaande jaren, maar dat dit niet méér is dan het Ve bestuur. De ALV vindt dit nog steeds onduidelijk. De 
ALV begrijpt dat er nog steeds meer wordt inbegroot dan het IIIe en het IVe bestuur, maar waarom minder 
dan vorig jaar? Het bestuur antwoordt dat er toen een lustrumjaar was. De ALV reageert dat het bedrag dat 
is uitgegeven aan Experience Your Future, in het lustrumjaar €400,- was. Het bestuur reageert dat er in deze 
zin meer wordt inbegroot zonder lustrumbijdrage. Het is voor de ALV wel duidelijk, maar de ALV wil dat dit 
duidelijker in het stuk komt te staan. Het bestuur reageert dat ze dit zullen aanpassen. 
 
De ALV vraag of de HersenSPiNsels dit jaar weer goedkoper worden of dat de drukker in prijs is verlaagd. 
Het bestuur antwoordt dat de baten vorig jaar afkomstig waren van de sponsoring van het OWI. Dit jaar wil 
het OWI niet meer sponsoren, in het kader van bezuinigingen. Dit scheelt in zowel baten als lasten. 
 
De ALV vraagt waarom de Lezingcommissie dit jaar evenveel subsidie krijgt als vorig jaar, terwijl deze 
subsidie vorig jaar niet is opgemaakt en er dat jaar ook debatten werden georganiseerd, terwijl die dit jaar 
niet door de Lezingcommissie georganiseerd worden. De ALV vindt dit niet zo logisch.  
Het bestuur antwoordt dat ze de Lezingcommissie wel de mogelijkheden wil geven om een externe spreker 
te regelen en dat kost natuurlijk geld. De ALV merkt op dat dit soort dingen in de toelichting moeten. Het 
bestuur zal dit overnemen.  
 
De ALV vraagt wat voor bedrag het bestuur in gedachten heeft om de mastenvoorlichting bij de Training & 
Infocommissie groter op te zetten. De ALV ziet niet hoe dit meer geld zou kunnen kosten. Het bestuur 
antwoordt dat ze een verdeling heeft gemaakt. Voor de trainingen is €349,- inbegroot en de rest is voor de 
mastervoorlichting. Hierbij kan gedacht worden aan hapjes en drankjes voor de mastervoorlichting. Het is 
misschien ook leuk om mensen te laten komen van andere universiteiten. 
 
De ALV vraagt waarom er bij de Werkveldcommissie geen toelichting staat, terwijl er wel meer baten en 
meer lasten begroot zijn. Het bestuur antwoordt dat zij de focus heeft gelegd op studiegerelateerde 
activiteiten en dat de werkveldcommissie hier niet bij hoort. Het bestuur wil dit niet begroten op het niveau 
van vorig jaar, maar willen het groter opzetten met meer geld. De ALV reageert dat met name ging om de 
baten en lasten an sich. Komen er dan ook meer activiteiten? Het bestuur reageert dat ze het alleen groter 
op willen zetten, door middel van betere sprekers, een andere locatie en naar verwachting zouden er dan 
meer bezoekers moeten komen, wat de baten zou verhogen. De ALV wil graag dat dit in de toelichting wordt 
gezet.  Dit wordt meegenomen door het bestuur. 



 
  2. Reizen 
De ALV merkt op dat er bij reizen vorig jaar meer is uitgegeven dan begroot, maar dat er ook meer is 
binnengekomen dan begroot. Het verschil is vaak hetzelfde gebleven. De ALV vraagt of het plan is om te 
kijken waar de commissie mee komt en of het bestuur in dat geval zegt dat als er €500,-  overheen wordt 
gegaan, dat dit dan ook weer terug moet komen. Het bestuur antwoordt dat dit slechts een richtlijn is.  
 
De ALV merkt op dat de werkelijke kosten van de Uitwisselingscommissie op dezelfde stand staan als vorig 
jaar. Zij geeft aan dat het handiger is om erbij te zetten dat hier vorig jaar ook de buddyprojectcommissie bij 
zat. Deze commissie is nu gesplitst in twee verschillende commissies. De ALV vraagt of deze splitsing mag 
worden toegelicht in het stuk. Het bestuur reageert dat dit zal worden aangepast. 
 

3. Niet-studiegerelateerde commissies 
De ALV wil graag de SPiN-feesten groter aanpakken. Daarvoor wil zij de kosten en baten omhoog halen met 
€2000,- euro. Hiermee worden de  feesten aantrekkelijker en kwalitatief beter. Dit jaar wil de 
Feestcommissie het imago van de SPiN-feesten omhoog brengen door echt te gaan stunten. Hierbij kan 
gedacht worden aan galafoto’s bij de ingang, een band die komt optreden of DJ’s van buitenaf. De feesten 
moeten zich volgens de ALV onderscheiden van de andere feesten die er nu zijn. Zij geeft aan dat er 
contacten zijn met campus in beeld en nul twee vier. Als alles groter gemaakt moet worden, kost dit geld. 
De entreefeesten blijven hetzelfde, maar de bezoekersaantallen zullen hoger worden. Het bestuur geeft aan 
dat het hier gaat om concurreren op een ander niveau, bijvoorbeeld met feesten als ‘Slow in the dark’. Er 
moeten 66 externen extra komen om de €2000,- eruit te halen.  
De ALV merkt op dat het niet alleen aan de feesten zelf lag, maar ook vaak aan dat er andere feesten in de 
stad waren op hetzelfde tijdstip. Deze feesten moeten ook in de gaten gehouden worden. De ALV vraagt zich 
af hoe om te gaan met deze externe factoren.  
Het bestuur reageert dat het groter aanpakken van feesten op zich geen slecht idee is. Baten en lasten 
verhogen is een groot risico en je hebt geen zekerheid dat het beter wordt. De reden van de lage 
bezoekersaantallen had te maken met andere feesten, maar dit jaar is met de eigenaar van van Buren 
overlegd over andere feesten in de Molenstraat. Hier is dus ook rekening mee gehouden in de planning. Het 
groter opzetten van feesten kan volgens het bestuur ook zonder het verhogen van de lasten en baten. We 
kunnen natuurlijk niet garanderen dat er nooit meer grote feesten in de omgeving zijn.  
De ALV reageert hierop door te zeggen dat andere feesten groter zijn doordat ze minder frequent zijn, maar 
dat ze ook groter uitpakken. Hierbij kan gedacht worden aan het uitdelen van attributen, zodat de feesten 
vroeger druk bezocht worden. Het is misschien een optie om een extra feest te schrappen als een eerder 
feest tegenvalt. De ALV is zich bewust van het financiële risico, maar stelt voor om het een half jaar te 
proberen en om tijdens het financieel halfjaarverslag te kijken of het werkt. Als dit het geval is kan ermee 
worden doorgegaan. 
Het bestuur antwoordt dat er geen feesten geschrapt kunnen worden vanwege het contract met van Buren. 
Het bestuur vindt het nogal een groot risico om het halfjaarlijks te evalueren, aangezien dat al €1000,- 
betreft.  
De ALV vraagt of er volgens het bestuur andere redenen zijn om de SPiN-feesten groter op te zetten naast 
dat er rekening wordt gehouden met andere grote feesten in de stad. Het bestuur antwoordt dat er gedacht 
kan worden aan het grootser promoten, meer flyeren en ludieke promotie.  
Het bestuur vraagt de ALV om eerst met concrete plannen te komen, dan kan er daarna gekeken worden 
naar eventuele verhoging van baten en lasten.  
De ALV reageert dat de feesten beter bezocht zullen worden en dat daarom hogere baten moeten worden 
inbegroot. De lasten kunnen dan omhoog. Er zijn slechts 120 mensen extra nodig gedurende het hele jaar. 
Het bestuur reageert dat als de ALV een goed plan heeft, de verwachtte baten omhoog kunnen. 
De ALV zegt dat €1000,- wel veel lijkt, maar het is in principe maar €200,- extra per feest, hier kun je veel 
voor doen. Het feest is een belangrijke inkomstenbron, dit hoeft niet te concurreren met feesten als Slow in 
the dark. De muziek op de SPiN-feesten is gewoon slecht.  Als er een betere DJ is, is het misschien ook een 
leuker feest, dan ligt het niet alleen aan externe factoren.  
Het bestuur reageert dat een vereniging als de JFV veel geld heeft en wel eens DJ's heeft uitgenodigd. Dit 
was absoluut geen succes. SPiN zit qua geld ver onder de JFV. Het is lastig om halfjaarlijks te evalueren 



omdat het ook fluctueert per jaar.  
De ALV stelt voor om vier van de acht feesten grootser aan te pakken. Ook is het de ALV opgevallen dat alle 
feesten in van Buren zijn, dit is jammer. De feesten zijn frequent, ze zijn altijd hetzelfde. Waarom is er geen 
afwisseling in locatie? Het bestuur reageert dat dit in het contract vast is gelegd. De ALV geeft mee dat SPiN 
voortaan misschien moet nadenken of zo'n vast contract met van Buren wel goed is voor de toekomst.  
De ALV vind het een goed idee om niet alle feesten groot uit te pakken. Ze legt het idee van een band voor, 
omdat dat bijvoorbeeld bij Psypop erg populair is. Daarnaast zou er een banner gemaakt kunnen worden 
met daarop 'komende woensdag is er een SPiN-feest'.  
Het bestuur antwoordt dat de eigenaar van van Buren heeft gekeken naar de muziek van afgelopen jaar. 
Binnenkort zal er een ander soort muziek zijn, meer latin-house. Bandjes zijn volgens het bestuur ook 
goedkoper te regelen. Het bestuur wacht de eventuele amendementen af. 
 
De ALV vraagt waarom de Almanakcommissie nog wel op de begroting staat, aangezien het dit jaar geen 
commissie meer is. Daarnaast vraagt de ALV zich af waarom de oude almanak niet bij merchandise staat. 
Het bestuur neemt dit over. 
Het Ve bestuur vraagt zich af of er dit jaar nog tien almanakken verkocht gaan worden. Er zijn vorig jaar twee 
almanakken verkocht uit het jaar daarvoor. Het bestuur reageert dat dit een lustrumalmanak is en dat het 
dus het zou kunnen. Het Ve bestuur verwacht niet dat er nog tien verkocht zullen worden, hoogstens vijf.  
De ALV merkt op dat er nog almanakken op de inventaris staat (€430,-). Deze worden niet afgeschreven. De 
ALV vraagt of het bestuur dit vergeten is of dat ze er iets anders mee van plan is. 
Het bestuur weet nog niet wat ze met de almanakken wil doen.  
 
De ALV merkt op dat de subsidie van de Sportcommissie met €100,- omlaag is gegaan t.o.v. vorig jaar. Komt 
dat doordat zij minder activiteiten organiseren? 
Het bestuur antwoordt dat dit klopt. Vorig jaar had deze commissie €320,- voor het zelfde aantal 
activiteiten. De twee activiteiten die overblijven zullen wel groter worden opgezet, dus er zal meer geld per 
activiteit nodig zijn. 
 
  4. Lustrum 
De ALV merkt op dat de reservering van het Lustrum veel geld is. Ze vraagt het bestuur hoe ze hierbij is 
gekomen. Hoe groot gaat het volgende lustrum dan wel niet worden? 
Het bestuur antwoordt dat er een ALV is geweest over de contributieverhoging. Hier is besloten dat de 
verhoging van de contributie €2,- bedraagt. De verhouding van lustrum en het potje voor noodgevallen was 
niet duidelijk in die ALV vastgesteld. Het bestuur geeft aan deze verdeling zelf ook lastig te vinden. Ze wil 
niet dat alles naar de onvoorziene kostenpost gaat want dat komt uiteindelijk op de rekening te staan en 
gaat niet naar de leden.  
De ALV vraagt of het bestuur zou voorstellen dat er elk jaar hetzelfde bedrag moet worden vastgelegd. Het 
bestuur antwoordt bevestigend. 
De ALV merkt op dat er straks €13.000,- gespaard is voor het lustrum. Dit is een mooi bedrag, maar er is 
geen apart bedrag vastgelegd voor de almanak. Het bestuur vindt het niet nodig om dit apart te reserveren. 
Een aantal leden uit de ALV vinden het juist goed als er expliciet geld voor een almanak opzij gezet wordt, 
omdat het een concreet doel is. Het bestuur geeft aan dat ze dit in een amendement terug ziet als de ALV 
hier verandering in wil brengen. 
 
De ALV vraagt of in de ALV over contributieverhoging besproken is dat het naar het lustrum en de buffer zou 
gaan. De ALV vraagt of dit is vastgelegd en of er gestemd is over de contributieverhoging of ook specifiek 
over de buffer. 
Een ander ALV-lid reageert dat het inderdaad is vastgelegd dat het naar de buffer en het lustrum gaat. De 
percentages staan verder niet vast. Uit de buffer mag alleen geld gehaald worden met toestemming voor de 
ALV.  
De ALV reageert dat dit niet altijd handig is. Je kunt niet oneindig blijven bufferen en het lustrum willen we 
ook niet oneindig groot en duur maken.  
Het bestuur reageert dat het een onvoorziene kostenbuffer is, dus deze zal ook wel gebruikt gaan worden. 
Sascha stuurt nog slides aan Bas over belasting en dergelijke.  



 
2. Algemeen 
  2.1. Bestuurskosten 
  2.1.1. Reiskosten 
Er zijn geen vragen of opmerkingen. 
 
  2.1.2. Bestuurskleding 
Er zijn geen vragen of opmerkingen. 
 
  2.1.3. Constitutieborrel 
De ALV merkt op dat alle posten zijn verhoogd. Ze vond de constitutieborrel erg veel geld. 
Het bestuur antwoordt dat het vorige bestuur de constitutieborrel heeft het georganiseerd, maar op de 
rekening van het VIe bestuur. Het bestuur speelt de vraag daarom door aan het Ve bestuur. 
Het Ve bestuur antwoordt dat de muntjes vrij duur waren. Hier is bewust voor gekozen vanwege de locatie 
(NDRGND). Er zijn dit jaar meer verenigingen uitgenodigd waardoor er meer muntjes zijn uitgedeeld. Het is 
echter nog steeds minder dan twee jaar geleden. Toen is er ongeveer €1300,- tot €1400,- uitgegeven.  
De ALV vraagt of het nodig is om zoveel muntjes aan te bieden. Het is in verhouding veel geld, als je kijkt 
naar bijvoorbeeld de feesten.  
Het bestuur antwoordt dat de constitutieborrel erg belangrijk is vanwege de representativiteit binnen 
verenigingen in Nijmegen. Het is eigenlijk een traditie waar je niet onderuit kan.  
 
   Nele Kopka, Lotte Corneth, Tonke de Jong, Myrthe Veeger, Laura Borghans, Lauren  
  Schuman en Marloes Hakvoort verlaten de vergadering om 22.33 uur. 
 
  2.2. Representatie 
  2.2.1 Relatiegeschenken 
De ALV vraagt waar het extra geld voor relatiegeschenken concreet in gaat zitten. Wordt de wijn duurder? 
De ALV vraagt zich af of je er dan op vooruit gaat. 
Het bestuur antwoordt dat een verhoging van de subsidie gaat zitten in een kwalitatieve verbetering van de 
relatiegeschenken. De wijn die nu weggegeven wordt is erg goedkoop. Ter bevordering van de 
representativiteit wil het bestuur betere wijn weggeven. 
De ALV vraagt zich af hoeveel beter de wijn zal zijn met een verhoging van €80,- totaal. Het bestuur 
antwoordt dat er nu €1,- meer per fles te besteden is. 
De ALV vraagt zich af of het niet meer een symbolisch geschenk moet zijn. Waarom geef je dan geen 
mokken met drop erin? Het bestuur antwoordt nogmaals dat je voor €1,- betere wijn kunt kopen.  
 
  2.2.2. Verjaardag/kerstkaarten 
Er zijn geen vragen of opmerkingen. 
 
  2.2.3. Propedeuse 
De ALV vraagt of het bestuur er dit jaar weer vanuit gaat dat de bonbons worden vergoed of dat er in het 
andere geval niets wordt aangeboden. Het bestuur antwoordt geen extra kosten te willen maken hiervoor. 
Er zal in ieder geval niet niks gedaan worden. 
 
  2.2.4. Merchandise 
De ALV zegt dat dit punt tegenstrijdig is met wat in het beleid staat. Het bestuur wil namelijk merchandise 
aanbieden wat weinig kost, maar de truien worden wel omhoog gegooid qua prijs. Wat is de denkwijze 
hierachter? 
Het bestuur antwoordt dat het wel tegenstrijdig lijkt, maar dat alle merchandise tegen de kostprijs verkocht 
wordt en de truien op dit moment zelfs nog onder kostprijs. De nieuwe prijzen zullen voor actieve 
respectievelijk niet-actieve leden €9,- en €12,- worden wat betreft de truien en €12,- en €16,- wat betreft 
vesten. In deze zin is het dus niet tegenstrijdig. De ALV reageert dat het wel tegenstrijdig is, omdat de truien 
goed verkopen, dat is dus ook wat mensen willen. Waarom wil het bestuur dan juist daarop bezuinigen? De 
ALV merkt op dat de truien nu ook duurder worden gemaakt voor de actieve leden, maar niet voor niet-



actieve leden. Het bestuur geeft aan hier nog niet over nagedacht te hebben. 
 
  2.2.5. Ludieke promotie 
De ALV vraagt waarom er begrotingstechnisch gekozen is om de ludieke promotie apart te zetten.  
Het bestuur antwoordt dat het op deze manier duidelijker is hoeveel geld er nog over is voor commissies. 
Als het potje op is, is het op. Je kunt ook ludiek promoten zonder dat het geld kost. Denk bijvoorbeeld aan 
shotjes-acties van vorig jaar. €500,- is erg veel.  
 
  2.2.6. Promotiemateriaal 
De ALV vraagt waarom de post bestuurskleding omhoog gaat, maar de post promotiemateriaal omlaag. Het 
gaat er met namen om waarom er minder geld in promotie wordt gestopt. De ALV vraagt of er minder 
posters gedrukt gaan worden. Het bestuur antwoordt dat ze denkt dat het een goede weerspiegeling is. Een 
lid van de ALV vult het bestuur aan dat er dit jaar minder flyers gedrukt gaan worden omdat het dit jaar 
geen Lustrum meer is. Ook het bedrag bij de Actiecommissie is omhoog gegaan, die ook aan promotie doet. 
Eigenlijk is de promotie dus alleen maar meer geworden. 
De ALV merkt op dat er veel posten betrekking hebben op promotie, namelijk ‘promotie’, ‘ludieke 
promotie’, ‘themadagen’ en ‘introductie’. 
Het bestuur reageert dat het geld van ludieke promotie voor alle commissies is. Dit kun je ook terugzien in 
de baten. 
De ALV vraagt wat promotiemateriaal precies inhoudt. Het bestuur antwoordt dat 90% zal bestaan uit 
posters en flyers. Verder zijn het stickers, lidmaatschapsstickers en pennen. De ALV vraagt aansluitend of het 
bestuur zelf de posters wil gaan printen op de SPiN-kamer? Het bestuur reageert bevestigend. De ALV vraagt 
hoe het dan zit met de kosten voor de printer en papier. Waar staan deze kosten? Het bestuur antwoordt 
dat het A3 papier van de posters onder de post papier staat. De inkt staat onder printer. 
 
  2.2.7. Introductie 
De ALV vraagt waarom er maar €1000,- is begroot voor de introductie, omdat dit nog onder het resultaat 
van afgelopen jaar ligt. Het bestuur antwoordt dat het Ve bestuur heeft gekeken naar wat binnen het budget 
paste, als er meer geld was, was er meer gedaan en andere dingen. 
 
  2.3. Extern 
  2.3.1. Contributie SOFv 
Er zijn geen vragen of opmerkingen. 
 
  2.3.2. Werkgeld SSPN 
Er zijn geen vragen of opmerkingen. 
 
  2.3.3. SSPN bijeenkomst SPiN 
Er zijn geen vragen of opmerkingen. 
 
  2.4. Administratief 
  2.4.1. Printer 
De ALV vraag wat het printbeleid inhoudt. Het bestuur antwoordt dat de computers nu standaard staan 
ingesteld op zwart-wit, voorheen was dit niet het geval. Verder worden er geen samenvattingen meer 
geprint, dit scheelt in de kosten. Het is met name bedoeld voor het bestuur. Zij wil niet voor alles een afdruk 
gaan maken als dit niet nodig is.  
 
  2.4.2. Rabobank 
De ALV vraagt waaruit het bedrag bestaat dat hier staat. Het bestuur antwoordt dat er geld wordt gevraagd 
voor het pinnen en het afschrijven van bijvoorbeeld contributie. Vorig jaar kostte dit extra geld vanwege de 
contributie van het IVe bestuur wat nog niet was afgeschreven. Er is meer geld nodig dan vroeger, daarom is 
het bestuur tussen het vorige bedrag en het bedrag van het Ve bestuur in gaan zitten. 
 
  2.4.3. Rente spaarrekening 



Er zijn geen vragen of opmerkingen. 
 
  2.4.4. Bedrijfsverzekering 
Er zijn geen vragen of opmerkingen. 
 
  2.4.5. Kantoorartikelen 
Er zijn geen vragen of opmerkingen. 
 
  2.4.6. Boekhoudprogramma 
Er zijn geen vragen of opmerkingen. 
 
  2.4.7. Statutenwijziging 
De ALV vraagt of het bestuur heeft uitgezocht wat een statutenwijziging kost? In het derde jaar zijn ze 
gewijzigd voor €230,-. Een andere vereniging heeft er €300,- voor inbegroot. Deze opmerking wordt 
aangevuld met dat het ook bij SNUF kan worden aangevraagd. Als je aantoont dat een statutenwijziging 
noodzakelijk is, wordt het misschien vergoed. 
Het bestuur antwoordt dat dit is niet uitgezocht en dat ze dit slechts vernomen heeft. Het bestuur gaat hier 
achteraan. De ALV geeft als tip om na te gaan door welke notaris het in het derde jaar is gedaan. Dit zou dan 
eventueel ook aangepast moeten worden in de begroting. Het bestuur vraagt od dit dan direct of later 
gebeurd moet worden. De ALV antwoordt dat het bedrag van €500,- komt van de notaris die wordt 
toegewezen als je het vergoed krijgt. Het bestuur zegt toe het van de begroting te halen. 
 
  2.4.8. Papier 
Er zijn geen vragen of opmerkingen. 
 
  2.5. ALV 
De ALV geeft aan dat het Ve bestuur alleen bij de eerste twee ALV’s muntjes had. De rest van het geld wat bij 
hen op de begroting staat, is uitgegeven aan chips en nootjes. Het geld wat het VIe bestuur heeft inbegroot 
is dus te weinig als zij voor alle ALV’s muntjes én chips en nootjes willen hebben. Het bestuur antwoordt dat 
vorig jaar na een aantal ALV’s is besloten dat er geen muntjes meer gebruikt worden. Chips en nootjes 
kosten ongeveer €8,- per ALV. Daarom is er dit jaar juist minder inbegroot.  
De ALV vraagt waarom er geen muntjes meer gebruikt worden. Het bestuur reageert dat het al snel erg 
duur wordt en dat consumptiemuntjes niet noodzakelijk zijn. De ALV vraagt waarom er niet na elke ALV een 
muntje wordt uitgedeeld, omdat mensen dan misschien langer blijven. Koen van Heijster zegt dat dit 
eventueel kan worden ingediend als amendement. 
 
  2.6. Kamerkosten 
Er zijn geen vragen of opmerkingen. 
 
3.Andere hoofdposten 
  3.1. Onvoorziene kosten 
Er zijn geen vragen of opmerkingen. 
 
  3.2. Actieve leden 
  3.2.1.Mokken 
Er zijn geen vragen of opmerkingen. 
   
  3.2.2. Actieve ledenbijeenkomsten 
Er zijn geen vragen of opmerkingen. 
 
  3.2.3. Actieve leden shirts 
De ALV vraagt zich af waarom de actieve leden shirts verhoogd zijn. Komt dit doordat het bestuur meer 
actieve leden verwacht? Het bestuur antwoordt dat dit is overgenomen na het Ve bestuur. Shirts zijn 
namelijk erg duur. De ALV vraagt of het mogelijk is om te vragen wie een shirt wil en wie niet. Vanuit de ALV 



luidt de opmerking dat het per commissie verschilt of je wel of geen shirt wil. Sommige commissies hebben 
ze nodig anderen niet. Het bestuur reageert dat actieve leden shirts ook voor de representativiteit van de 
commissie zorgen op de activiteiten.  
 
  3.3. Afschrijvingen 
De ALV vraagt hoe duur de camera is die wordt aangeschaft en over hoeveel jaar deze wordt afgeschreven. 
Deze toelichting mist nog in het stuk. Het bestuur antwoordt dat de camera over 2 jaar wordt afgeschreven. 
 
De ALV merkt op dat de lustrumalmanakken missen op deze post. Het bestuur reageert dat ze eerst wil 
overleggen wat ze doen met de almanakken en dat dit terugkomt in de volgende ALV. 
De ALV vindt dit goed, op voorwaarde dat er een deel wordt afgeschreven, omdat je wil voorkomen dat je 
hier volgend jaar nog mee zit.  
 
  3.4. Multimedia 
  3.4.1. Website 
De ALV vraagt wat voor nieuwe dingen het bestuur wil toevoegen aan de website, aangezien hier €750,- 
voor is inbegroot. Nieuwe dingen toevoegen kost namelijk geld. Het bestuur antwoordt dat online 
inschrijvingen moeite, tijd en geld gaan kosten. Het bestuur wil daarnaast online uitschrijven en online 
alumnus worden mogelijk maken. De ALV vraagt of de online inschrijven niet ook al in het oude contract 
staan. Het Ve bestuur reageert hierop dat dit waar is, maar dat het hier gaat om betaald online inschrijven. 
Dat vereist een nieuwe opdracht.  
 
  3.4.2. Hardware 
De ALV merkt op dat de computers op de SPiN-kamer erg langzaam zijn. Is het niet tijd om één of twee 
nieuwe computers aan te schaffen? Het bestuur geeft aan hierover te willen overleggen. 
Het Ve bestuur reageert hierop dat de computers moeten worden aangesloten op het interne netwerk van 
SPiN. Dit interne netwerk gaat in tegen het beleid van de universiteit. Het worden dan 
universiteitscomputers waarmee je kan inloggen met je universiteitsnummer. Dit maakt het erg lastig. De 
ALV reageert dat de computers echt enorm traag zijn, dus op een gegeven moment moeten er eens nieuwe 
computers komen. Er moet over nagedacht worden hoe hier in de toekomst mee om te gaan. 
 
De ALV vraagt wat er met de NAS (externe harde schijft) gebeurt, aangezien er een nieuwe harde schijf zal 
worden aangeschaft. Het bestuur antwoordt dat er een aparte harde schijf zal komen waar de commissies 
en het bestuur al hun bestanden op kunnen zetten. Deze is dus toegankelijk voor iedereen en zal langer 
meegaan. Volgens de ALV kan dit alles ook met de NAS. Het bestuur antwoordt dat het een netwerk-harde 
schijf is die iets anders werkt. Hij is daarnaast erg traag. Het is werkbaar, maar niet voor de bestanden van 
de mediacommissie.  
 
De ALV vraagt of er op de inventaris staal hoeveel harde schijven we hebben. Een ander lid uit de ALV merkt 
op dat deze zijn afgeschreven. 
 
  3.4.3. Software 
Er zijn geen vragen of opmerkingen. 
 
  3.5. Contributie 
  3.5.1. Contributie 
Er zijn geen vragen of opmerkingen. 
 
  3.5.2. SNUF 
De ALV vraagt waarom er minder is inbegroot dan vorig jaar, aangezien het alleen maar stijgt. Het bestuur 
antwoordt dat het moeilijk in te schatten is van wat je hiervoor kunt ontvangen. Het bestuur heeft dit 
daarom ook voorzichtig inbegroot. De ALV reageert dat ze er niet vanuit gaat dat veel mensen zich 
uitschrijven voor SNUF. Het moet dus niet lager worden inbegroot. Het is volgens de ALV redelijk 
gemakkelijk te promoten en een gemakkelijke manier om geld te krijgen. De ALV stelt dan ook voor om dit 



hoger in te begroten.  
 
   3.6. Sponsoring 
  3.6.1. Hoofdsponsoring 
Er zijn geen vragen of opmerkingen.  
 
  3.6.2. Algemene sponsoring 
De ALV vraagt waarom het algemene sponsorbedrag lager is dan vorig jaar. Het bestuur antwoordt dat er in 
het afgelopen jaar met erg veel moeite €530,- is binnengehaald. Bedrijven staan niet in de rij om te 
sponsoren. Naast dit geld wil het bestuur ook specifieke dingen gesponsord krijgen, zoals goederen en 
andere dingen. Dit zie je niet direct terug in begroting maar kost ook tijd. 
 
  3.7. Boeken 
  3.7.1. Bonus studieboeken.com 
Er zijn geen vragen of opmerkingen. 
 
  3.7.2. Pinverschillen 
Er zijn geen vragen of opmerkingen. 
 
  3.8. Samenvattingen 
  3.8.1. Auteursvergoedingen 
Er zijn geen vragen of opmerkingen.  
 
  3.8.2. Samenvattingen 
De ALV stelt twee suggesties voor, namelijk: Samevattingen en auteursvergoedingen uit de begroting halen, 
of alleen auteursvergoedingen eruit. Het bestuur reageert dat alleen de auteursvergoedingen eruit worden 
gehaald.  
 
  3.9. Onvoorziene kostenreservering 
De ALV merkt op dat het gek is hoe deze post nu boekhoudkundig wordt aangepakt. Zonder gegronde 
redenen wordt het eigen vermogen nu omgezet in een reservering, maar waarvoor? Waarom komt het niet 
gewoon bij het eigen vermogen? De ALV stelt het alternatief om het toe te voegen bij het eigen vermogen 
met de notitie een bepaald bedrag als buffer te houden. Er volgt een aanvulling hierop vanuit de ALV, 
namelijk dat het verwarrend is omdat dit ook onvoorziene kosten zijn. Dit wordt vervolgens uitgelegd aan 
de ALV. Het Ve bestuur reageert hierop met dat er niet over na is gedacht om het niet als reservering te zien. 
Het huidige bestuur reageert dat ze dit niet voor zich ziet. Je geeft dan bij de winst aan dat het een buffer is. 
Het is puur een boekhoudkundig punt, waarschijnlijk is het beter om het toch als winst te laten staan. Dit 
wordt zo meteen nog even overlegd. 
 
4. Totalen 
  4.1.Commissies 
Er zijn geen vragen of opmerkingen.  
 
  4.2. Algemeen 
Er zijn geen vragen of opmerkingen. 
 
  4.3. Andere hoofdposten 
Er zijn geen vragen of opmerkingen. 
 
5. Nawoord 
Er zijn geen vragen of opmerkingen.  
 
Er volgt een algemene opmerking. De ALV is blij met alle toelichting die gegeven is, maar het was leuk 
geweest als het hele bestuur vragen had beantwoord en niet alleen Bas. Dat is minder zwaar voor de 



penningmeester. Het bestuur is het daarmee eens. 
 
De ALV vraagt of de commissies vóór het opstellen van de begroting is gevraagd wat ze dit jaar willen. Het 
bestuur antwoordt dat dit niet het geval is. Het is lastig omdat de commissies later werden opgestart. De 
ALV geeft als tip dat het toch handig is om te kijken of commissies de volgende keer eerder kunnen worden 
opgestart. Dit is iets om over na te denken. 
 
   Tess Bombeeck, Kimberly Schelle en Renske van der Steen verlaten de vergadering  
  23.38 uur. 
 
Nu volgen de amendementen. 
 
Amendement 1 
De ALV wil voor de Feestcommissie een verhoging van €2000,- op zowel kosten als baten. Wij geven meer 
uit, maar halen hiermee ook meer binnen. Dit is reëel omdat de kwaliteit van de feesten kan verbeteren en 
daarnaast kan de promotie verbeteren. Voorbeelden kunnen zijn: 
- Kwaliteit: band, externe DJ, aankleding (bijvoorbeeld black-lights), dansers op podium, prijzen voor 
meedoen aan thema. 
- Promotie: banner SPiN-feest, skytube 
 
Dit amendement is ondertekend door: Rick Huijs, Danny Bouwman, Iris Kleine Schaars, Lenthe Martin en 
Romy Beckers. 
 
Vervolgens wordt over dit amendement gestemd. De stemming is als volgt: 
Voor: 10 personen 
Tegen: 9 personen 
Blanco: 0 personen 
Onthouden: 8 personen 
   
   Dit amendement wordt overgenomen. 
 
Amendement 2 
 
De post onvoorziene kostenreservering wordt verwijderd en het bedrag wordt aan de winst toegevoegd. Bij 
de winst komt uitleg over hoe dit bedrag tot stand is gekomen met verwijzing naar het ALV besluit van 23-
04-2013. 
 
Dit amendement is ondertekend door: Simone ten Kate, Sofie van Breemen, Marjolein Brink, Kimberly 
Schelle, Sascha Verstegen en Katharina Künnen. 
 
   Dit amendement wordt overgenomen door het bestuur. 
 
Amendement 3 
Subsidie voor consumpties voor muntjes na de ALV. Geeft de ALV een meer gezellig karakter/beloning voor 
inzet. 
 
Begroting; 
Max. 30 mensen over x €2,- consumptie = €60 per ALV.  
Nog 6 ALV's, dus €360,-. 
 
Bedrag komt van notaris kosten die nu vervallen. 
 
Ondertekend door: Lenthe Martin, Romy Beckers, Iris Kleine Schaars, Rob van Broekhoven en Danny 
Bouwman. 



 
Er volgt een stemming over dit amendement na verzoek van het bestuur dat de laatste zin te vervallen komt 
(‘Bedrag komt van notaris kosten die nu vervallen.’) 
 
De stemming is als volgt: 
Voor: 15 personen 
Tegen: 0 personen 
Blanco: 0 personen 
Onthouden:12 personen 
 
   Dit amendement wordt aangenomen. 
 
Vervolgens wordt er gestemd over het begrotingsvoorstel, inclusief de ingestemde amendementen en 
toegezegde toevoegingen. De stemming is als volgt: 
Voor: 18 personen 
Tegen: 1 persoon 
Blanco: 0 personen 
Onthouden: 8 personen 
 
   Het begrotingsvoorstel is aangenomen. 
 
10. WVtTK 
Er is niks ter tafel gekomen.  
 
11. Vaststellen datum volgende vergadering 
De volgende vergadering is nog niet bekend. 
 
12. Rondvraag 
De ALV bedankt Koen van Heijster voor het voorzitterschap en complimenteert Bas en de rest van het 
bestuur. De ALV feliciteert ook het Ve bestuur. Beide besturen worden gefeliciteerd met hun instemming. 
 
Het Ve bestuur bedankt iedereen voor het afgelopen jaar en wenst het VIe bestuur veel succes.  
 
De ALV bedankt Koen van Heijster en Bas Romeijn. Het was een leuke ALV, complimenten voor Bas en 
felicitaties aan beide besturen. 
Een lid van de ALV laat weten dat dit zijn eerste ALV was, hij heeft het op zich af laten komen, maar het was 
leuk voor een eerste keer.  
De ALV vindt het leuk dat er nieuwe mensen waren. Er wordt opgemerkt dat als zij ooit vragen hebben in de 
ALV, dat ze deze durven te stellen. 
Er volgen opnieuw felicitaties voor het VIe bestuur.  
 
De ALV vraagt wanneer de definitieve begroting op de site komt te staan. Het bestuur antwoort dat dit 
binnen een maand zal gebeuren. 
 
Myrna Rossing bedankt iedereen voor de inzet en inbreng in deze vergadering en bedankt daarnaast voor 
haar instemming als Kasco.  
 
Het bestuur feliciteert het Ve bestuur en bedankt Koen van Heijster en Lieke van Lieshout voor het 
voorzitten en notuleren.  
Bas Romeijn bedankt het bestuur voor de hulp met de begroting.  
 
De ALV vraagt wat er is gedaan met amendement van Simone. Het bestuur reageert dat dit direct is 
aangenomen. 
 



De ALV geeft aan dat het misschien handig is om de decharge en begroting niet meer op dezelfde ALV te 
doen.  
 
13. Sluiting 
De voorzitter sluit de vergadering om 00.13 uur. 


