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Aanwezigen: Koen van Heijster, Lenthe Martin, Lodewijk Buffart, Rob van Broekhoven, Sofie van 1 
Breemen, Lieke van Lieshout, Myrna Rossing, Rick Huijs, Marjolein Brink, Marloes de Jonge, Koen 2 
Hendriks, Josje de Valk, Casper Joosten, Ruth Plaggenborg, Simone ten Kate, Jeroen Weerwag, 3 
Tommy van Steen, Dave van Toor, Merijn Dammers, Kathi Kuhnen, Louanna Luteijn, Myrthe van 4 
Eerdt, Nicole Janssen, Mathijs Hoornenborg, Sophie Raaijmakers, Maartje Verhees, Erik Bouwman, 5 
Kimberly Schelle, Patricia Vaessen 6 

 7 
 8 

1. Opening (door technisch voorzitter Myrthe van Eerdt) 9 
De voorzitter opent de vergadering om 19:11 uur. 10 
 11 

2. Notulen vorige vergadering 12 
Tekstuele opmerkingen van Erik Bouwman worden overgenomen. Casper Joosten gaat nog 13 
opmerkingen sturen, waarschijnlijk neemt het bestuur deze ook over. 14 
Over pagina 2 en pagina 10 zijn nog inhoudelijke opmerkingen: 15 
Pagina 2, regels 41-48: De ALV wil graag dat het punt van controle van het ledenbestand op niet-16 
studerende leden als actiepunt opgenomen wordt in de notulen. Het bestuur neemt dit mee.  17 
Pagina 10, actiepunten: 18 
1: Onderzoek lidmaatschapspasjes is afgemaakt. Het bestuur raadt pasjes niet aan. Wel wordt 19 
aangeraden om stickers met jaartallen weer in te voeren.  20 
2: De lustrumcommissie is compleet gemaakt en is bezig met bedenken van plannen.  21 
3: Opmerkingen betreffende de stijl (en inhoud) van het secretarieel halfjaarverslag zullen binnen 22 
twee weken verwerkt en gepubliceerd worden. 23 
4: De uitkomsten van de enquête vergelijken met voorgaande jaren is nog niet gebeurd. Dit wordt 24 
meegenomen in het jaarverslag.  25 
5: De boekhouding compleet en up to date tot de datum die op het financieel halfjaarverslag staat. 26 
6: De Internationaliseringscommissie is opgestart.  27 
7: Samenvattingscommissie is nog niet opgestart, er zijn niet voldoende geïnteresseerde leden voor. 28 
 29 

3. Ingekomen berichten/mededelingen 30 
De volgende machtigingen zijn binnengekomen: 31 
Irma Cleeven machtigt Josje de Valk. 32 
Joeri Pisart machtigt Louanna Luteijn. 33 
 34 
Het bestuur heeft nog de mededeling dat er geen drankjes zijn omdat het budget voor de ALV’s op is. 35 
Daarnaast laat zij weten dat Michelle van Kleef helaas niet aanwezig kan zijn in verband met vakantie.  36 
Ook zijn er nog enkele wijzigingen in het financieel halfjaarverslag opgenomen, het nieuwe verslag 37 
kan bij het bestuur opgehaald worden.  38 
 39 
De ALV vindt dat de drankjes betaald mogen worden van onvoorziene kosten. De ALV komt immers 40 
extra omdat het financieel halfjaarverslag zo vaak verzet is. De ALV vraagt ook om een pauze om het 41 
nieuwe stuk te kunnen bij lezen. Het bestuur legt uit dat de verandering de inning van de contributie 42 
betreft. De ALV besluit dat een pauze niet nodig is, maar wenst wel dat alle oude en nieuwe 43 
bedragen worden genoemd, zodat men de verschillen duidelijk kan krijgen. Ook stelt de ALV voor om 44 
eerst het Kasco verslag te bespreken en dan pas het financieel halfjaarverslag.  45 
Tot slot merkt het bestuur op dat het tot nu toe niet goed gelukt is om een beeld van vertrouwen te 46 
scheppen bij de ALV. Het bestuur heeft hard gewerkt om zaken op orde te stellen, verschillende 47 
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zaken spelen hierin een rol. Het bestuur erkent dat er dit jaar een aantal structurele fouten gemaakt 1 
zijn. Hierbij spelen studeren en planning rondom tentamens ook een rol.  2 
 3 

4. Vaststellen agenda 4 
De ALV vraag hoe het staat met het lustrum. Dit zal als punt acht op de agenda besproken worden. 5 
  6 

5. Voorstellen kandidaatsbestuur  7 
Het bestuur heeft een stuk gepresenteerd over de procedure en het advies betreffende de 8 
sollicitaties. Alleen de kopjes waar de ALV vragen of opmerkingen over had worden besproken in de 9 
notulen. 10 
 11 
Procedure: De ALV vraagt welke eigenschappen er volgens de sollicitatiecommissie bij bepaalde 12 
functies thuishoorden. Ook geeft de ALV aan dat dit misschien meer een vraag is die door de ALV 13 
beantwoord dient te worden en niet door een dergelijke commissie. De sollicitatiecommissie geeft 14 
voorbeelden: voor de voorzitter was helicopterview en kritische houding belangrijk, voor 15 
commissaris informeel was sociabiliteit belangrijker. Ook geeft de sollicitatiecommissie aan dat er 16 
bepaalde competenties bij functies horen, zoals dat de penningmeester gestructureerd moet zijn en 17 
moet goed kunnen plannen. De sollicitatiecommissie heeft de kandidaten vragen voorgelegd waaruit 18 
moest blijken of zij over deze competenties beschikten. De ALV wil deze competenties ten tijde van 19 
de volgende Sollicitatiecomissie graag weer bespreken. Dit wordt meegenomen. 20 
 21 
Reactie bestuur op advies: De ALV vraagt een mondelinge reactie op dit stuk. De ALV snapt niet hoe 22 
er een ander besluit genomen kan zijn door het bestuur wanneer de helft van het bestuur in de 23 
commissie zat. 24 
 25 
Na de sollicitatieprocedure heeft een bestuurslid dat ook in de sollicitatiecommissie zat, alle 26 
kandidaten gevraagd of zij instemden met hun voorgestelde functie. Niet iedereen was hier even 27 
tevreden over. De Sollicitatiecommissie bleef na terugkoppeling over dit gegeven achter het door 28 
hen geschreven voorstel staan. Het bestuur heeft dit vervolgens opgepakt. Zij zijn in gesprek gegaan 29 
met het kandidaatsbestuur en hebben er uiteindelijk voor gekozen om twee functies om te wisselen. 30 
Het bestuur geeft aan dat het een lastige situatie was waarbij gedeelde verantwoordelijkheid bleek 31 
tussen Sollicitatiecommissie en bestuur. Het bestuur geeft ook aan dat deze verwarring mogelijk 32 
aanleiding geeft tot het wijzigen van de sollicitatieprocedure in de toekomst.  33 
 34 
De ALV vraagt of het niet beter was om extra aandacht te besteden aan de inwerking van de 35 
kandidaten die niet geheel zeker waren over hun functie in plaats van functies te wisselen. Het 36 
bestuur reageert dat er gepoogt is om meer inzicht te geven in de betreffende functies, maar dat 37 
uiteindelijk gekozen is om functies te ruilen omdat dit zou resulteren in een gelukkiger 38 
kandidaatsbestuur. De ALV vraagt zich af of het wel aan het bestuur was om deze beslissing te 39 
nemen en of er niet meer met de Sollicitatiecommissie om de tafel gezeten had moeten worden. Het 40 
bestuur geeft aan dat dit voor hen ook een onbekende situatie was. De Sollicitatiecommissie wilde na 41 
terugkoppeling het advies niet wijzigen, terwijl het bestuur de indruk had dat dit beter was. De ALV 42 
vindt dat het bestuur ongepast gehandeld heeft. In de ALV klinkt ook enigszins begrip voor het feit 43 
dat twijfelende kandidaten wel een reden kan zijn om een besluit te herzien. Het handelen van het 44 
bestuur was niet goed, maar ook niet fout. De ALV wil graag van de kandidaten zelf horen of zij nu 45 
tevreden zijn over hun functies, maar er wordt besloten dat het niet gepast is hen nu voor het blok te 46 
zetten. Het bestuur geeft nogmaals aan dat dit niet de ideale manier was om met de situatie om te 47 
gaan en dat de sollicitatieprocedure volgend jaar kritisch bekeken dient te worden. 48 
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 1 
De ALV vraagt aan de Sollicitatiecommissie met het oog op het plannen met een studie en bestuur, 2 
waar zij aan toe is. Ze wil weten hoe de prioriteiten van het aankomend bestuur liggen. De 3 
Sollicitatiecommissie reageert dat zij hun best hebben gedaan om te peilen hoe het gaat met de 4 
studie en wat de plannen zijn voor de studie van de kandidaten. De ALV zou plannen rondom studie 5 
graag opgenomen zien in het beleidsplan van het kandidaatsbestuur.  6 
 7 
Na het bespreken van de procedure stelt het kandidaatsbestuur zich kort voor aan de ALV. 8 
 9 
Ik ben Lieke van Lieshout, ik ben 21 jaar en kom uit Budel. Dit jaar ben ik Secretaris van de  10 
Studiereiscommissie geweest, wat ik met erg veel plezier gedaan heb.  11 
Volgend jaar ben ik alweer vierdejaars psychologiestudent en wil me naast het afronden van 12 
mijn bachelor inzetten als voorzitter van het SPiN-bestuur. 13 
 14 
Ik ben Koen Hendriks, negentien jaar en geboren in Nijmegen. Ik heb me twee jaar ingezet bij de 15 
tijdschriftcommissie en dit jaar ook nog bij de ALV-commissie. Volgend jaar zal ik naast mijn derde 16 
jaar psychologie ook secretaris zijn van de vereniging. Ik heb er vertrouwen in dat ik samen met de 17 
rest van het bestuur een geweldig lustrumjaar kan neerzetten.  18 
 19 
Hoi allemaal, voor degenen die mij nog niet kennen: ik ben Sofie, ik ben 20 jaar en ga na de zomer 20 
mijn derde jaar in. Ik kom uit Tiel maar heb het geweldig naar mijn zin hier in Nijmegen en hoop een 21 
topjaar tegemoet te gaan.  22 
 23 
Ik ben Marjolein Brink, 21 jaar, ik kom uit Nijmegen en volgend jaar vierdejaars psychologie student. 24 
Afgelopen jaar zat ik met veel plezier in de studiereiscommissie en dit jaar wil ik wat meer gaan doen 25 
voor SPiN door in het bestuur te gaan.  26 
 27 
Hoi! Mijn naam is Myrna Rossing. Ik ben 20 jaar en kom uit Wageningen. Volgend jaar ga ik aan mijn 28 
derde jaar Psychologie beginnen, daarnaast werk ik ook bij de Albert Heijn. In mijn vrije tijd ga ik 29 
verder graag dingen met vrienden doen of een rondje hardlopen. Ik voel me vereerd en heb heel veel 30 
zin om samen met de zes andere kandidaatsbestuursleden er een heel mooi lustrumjaar van te 31 
maken. 32 
 33 
Ik ben Marloes, 20 jaar en ik kom uit Emmen. Ik ga aan mijn vierde jaar beginnen en hoop komend 34 
jaar mijn bachelor te halen. Afgelopen jaar heb ik bij SPiN in de studiereiscommissie gezeten en ik 35 
ben komend jaar dus de commissaris onderwijs 36 
 37 
Mijn naam is Rick, ik ben 21 jaar en ik kom uit Venlo. Aankomend studiejaar ben ik vierdejaars, en ik 38 
ben van plan om volgend jaar, naast het bestuur, gedeeltelijk aan de Master GZP te beginnen. Ik heb 39 
er ontzettend veel zin, in zowel de Master als het bestuur, en ik ga ervan uit een super mooi 40 
lustrumjaar neer te zetten samen met de overige zes bestuursleden! 41 
 42 
Er zijn vervolgens geen vragen meer voor de Sollicitatiecommissie of kandidaten. 43 
 44 

6. Financieel halfjaarverslag & Kascontroleverslag  45 
Eerst wordt hier het Kascontroleverslag besproken. De punten waar vragen over waren zijn in de 46 
notulen opgenomen. 47 
 48 
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Algemene opmerkingen:  1 
Kasrekening: De ALV is erg geschrokken van het genoemde kasverschil (12000 versus 1900). De 2 
penningmeester geeft aan dat er een dubbel geboekte storting in conscribo stond. Deze is 3 
opgespoord en de fout is nu uit de boekhouding gehaald. De penningmeester geeft aan dat hij het 4 
moeilijk vond om stortingen in te voeren. Bij de handmatige invoer is iets fout gegaan. Door alle 5 
rekeningsafschriften door te lopen is geprobeerd om alle fouten er uit te halen. De ALV vindt dat 6 
deze ALV pas plaats kan vinden als de boekhouding volgens de Kascontrole commissie kloppend is. 7 
De Kascontrolecommissie geeft aan dat er inderdaad een groot aantal fouten uitgehaald zijn door 8 
Lodewijk, maar dat zij nog een keer zullen moeten controleren om zeker te zijn of alles klopt. 9 

 10 
De penningmeester geeft aan de laatste tweemaanden fulltime bezig geweest te zijn met 11 
boekhouden en dat hij hiervoor zijn privé leven aan de kant gezet heeft.  Het meeste klopt nu, echter 12 
had hij niet voldoende tijd om alles kloppend te maken. De rekening afschriften kloppen tot nummer 13 
176, dus er is een maand die nog onzekerheden bevat. De Kascontrolecommissie erkent het werk dat 14 
door de penningmeester geïnvesteerd is, maar geeft aan dat een extra controle alsnog noodzakelijk 15 
is. 16 
 17 
De ALV wil graag weten of de rest van het bestuur ook geholpen hebben bij het werk van de 18 
penningmeester. De penningmeester geeft aan dat dit het geval geweest is. De ALV vindt het 19 
opmerkelijk dat het met vijf bestuursleden niet gelukt is de situatie kloppend te maken. Het bestuur 20 
vraagt om opbouwende vragen en opmerkingen. De ALV wil graag weten wat er nog veranderd is in 21 
het nieuwe verslag dat door het bestuur uitgedeeld is. Ook merkt de ALV op dat de fouten pas sinds 22 
20 juni uit het verslag gehaald zijn en dat er volgens de ALV dus maar drie weken hard gewerkt is. Het 23 
bestuur laat weten er in deze laatste weken extra hard aan getrokken te hebben. De 24 
Kascontrolecommissie betwijfelt of het harde werken van de penningmeester voldoende is voor het 25 
door de ALV gewenste resultaat. 26 
 27 
Het bestuur geeft nog aan dat er bij de vorige ALV de uitnodiging gedaan is naar de leden toe om de 28 
boekhouding te komen bekijken en inzicht te krijgen in de bezigheden van het bestuur / de 29 
penningmeester. Hier zijn de leden niet op ingegaan. De uitnodiging staat nog steeds open.  30 
 31 
Het bestuur licht nu per punt toe wat hiermee gedaan is. 32 
 33 
Algemene opmerkingen: 34 
Saldo: De fouten in afschriften 176 en 186 zijn verholpen, de boekhouding komt nu overeen. 35 
Nog niet overgemaakte bedragen: Alle bedragen zijn overgemaakt, declaratie 15 is afgewezen. 36 
Contributie: Er is contributie geïnd, maar van mensen met een girorekening moet dit nog gebeuren. 37 
Er zijn girorekeningen geweigerd, dus deze moesten handmatig worden opgezocht. Hierin is veel tijd 38 
gestoken en morgen zal de contributie geÏnd kunnen worden. De dubbele boeking is verwijderd. 39 
Dubbel betaald: Er moet nog geld terug betaald worden door Café de Verdieping. Bellen en e-mailen 40 
heeft tot nu toe geen zin. De ALV raadt aan om een rekening te sturen en als dit reeds gedaan is om 41 
een herinnering te sturen. 42 
Declaraties stedentrip: alle bonnen zijn binnen voor de boekhouding. De wisselkas staat nu bij de 43 
goede datum en er staat bij wie er wat betaald heeft.  44 
Ontbrekende/foutieve bonnen: de bonnen van zes december, zestien maart, tien april en acht juni 45 
zijn nog steeds kwijt. De rest is terug gevonden. De ALV geeft aan dat er een verkeerd bedrag staat 46 
bij de drank van de heidag. De veertig euro is volgens de penningmeester teruggevloeid in de kas.  47 
 48 
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Kasrekening:  Het entree en wisselgeld van het SPiN - feest zijn gescheiden. Deze staan nu gesplitst in 1 
het kasboek en boekhouding. De entree van ich liebe holland is ook aangepast in het kasboek, en 2 
klopte al in conscribo. Het bedrag van de heidag is gesplitst en staat ook goed in conscribo. Het geld 3 
van de skireis is vergoed door Husk.  4 
Saldo kasboek/saldo conscribo: Het bestuur geeft aan dat dit nog het grootste probleem is. De 5 
ouderdag is er uitgehaald, dus er is momenteel nog een positief verschil. Het bestuur geeft aan dat 6 
het kasboek moet worden herschreven zodat er beter kan worden opgeteld. Hier is de 7 
penningmeester nog mee bezig. De ALV vraagt of dit om 500 euro gaat, de penningmeester bevestigt 8 
dit.  9 
Overige opvallendheden: Het dubbele bedrag van 27 april is er uit gehaald en het geld terug van de 10 
geldstorting (2 euro) staat nu wel in conscribo. Dit vermindert het positieve verschil.  11 
Wisselkasformulieren: de formulieren van de lezingen begin dit jaar zijn terecht. 12 
 13 
Boeken: Er moet nog een overzicht gemaakt worden van alle bestelde boeken. De dagstaten zijn 14 
inmiddels allemaal ingevuld. Er zal nog een overzicht voor het gehele jaar gemaakt worden met 15 
behulp van de dagstaten. De ALV vraagt wat de vereniging heeft aan dagstaten die pas later gemaakt 16 
zijn, aangezien de reden van een verschil niet meer achterhaald kan worden. De ALV geeft aan dat er 17 
een overzicht moet zijn van Studystore en van SPiN zelf. Het bestuur geeft aan dat deze nog 18 
vergeleken dienen te worden. Daarnaast geeft het bestuur aan dat sommige verschillen inderdaad 19 
niet meer achterhaald kunnen worden. Er wordt nog gewacht op een overzicht van Studystore zelf. 20 
Hoewel de Kascontrolecommissie vertrouwen wil hebben in de uitspraak van het bestuur dat alles in 21 
orde komt, kan zij hier niet voor instaan.  22 
 23 
De ALV vraagt of het financieel halfjaarverslag wel besproken kan worden op deze manier. De 24 
Kascontrolecommissie laat blijken het belangrijk te vinden dat zaken op orde zijn voor het nieuwe 25 
bestuur. Tevens spreekt ze uit dat hier mogelijk vanuit de Kasco weinig tijd voor is na de vakantie. De 26 
ALV geeft aan weinig vertrouwen te hebben in het functioneren van de penningmeester en wil graag 27 
weten hoe de inwerking van de kandidaat penningmeester plaats zal gaan vinden. Het is wenselijk 28 
dat er iemand bij de inwerking betrokken wordt die kennis heeft van conscribo. Het bestuur geeft 29 
aan hier mensen voor te zoeken. Ook geeft de penningmeester aan dat hij zijn vakantie zal opofferen 30 
om alles voor het nieuwe bestuur in orde te maken. Dit is ook van belang voor de vereniging. De 31 
penningmeester zou wel graag het verslag bespreken. Hij heeft zoveel mogelijk fouten uit het verslag 32 
gehaald zijn. Daarnaast is het bestuur van mening dat het in het belang van de vereniging is om de 33 
financiële stand van zaken te bespreken. De ALV heeft niet voldoende vertrouwen in het bestuur om 34 
het verslag nu te bespreken. Er wordt een stemming voorgesteld. Er wordt opgemerkt dat de ALV het 35 
verslag wil bespreken als controle, maar dat het bestuur de intentie heeft om te bespreken wat er 36 
nog gedaan kan worden met geld dat over is volgens dit verslag. Dat tweede is voor sommigen in de 37 
ALV wel een optie, ook aangezien dit de laatste ALV is voor de wissel ALV. 38 
 39 
Wat betreft de controle van de boekhouding in de vakantie is er misschien een derde Kascontrole lid 40 
nodig. Ook roept de ALV de kandidaat penningmeester op om na te denken over de boekhouding en 41 
om eventueel bij de controle te helpen. Volgens de ALV moeten de financiën op 1 oktober op orde 42 
zijn. Dave van Toor en Simone ten Kate bieden aan om de te helpen bij de Kascontrole. 43 
 44 
Er wordt pauze gehouden om 20:50 uur. 45 
De vergadering wordt hervat om 21:10 uur. 46 
 47 
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Het bestuur stelt voor dat de Kascontrole een dezer dagen langskomt, maar dat het verslag nu wel 1 
besproken wordt. Achteraf zal blijken of de besproken zaken gerechtvaardigd waren. De Kascontrole 2 
weet niet of een controle op korte termijn wel mogelijk is. Irma gaat twee maanden weg, en Patricia 3 
wil de controle graag samen met Irma afmaken. De ALV noemt dit nu minder relevant, omdat of nu, 4 
of na de zomer besproken dient te worden. Het verslag kan eventueel ook door anderen 5 
gecontroleerd worden. Het is aan het bestuur om mensen bereid te vinden om het verslag te 6 
controleren, ook al is het niet praktisch om mensen helemaal vanaf het begin te laten controleren. 7 
De ALV beseft dat een controle niet te lang kan wachten.  8 
 9 
Niet iedereen in de ALV is er voor om het verslag nu te bespreken, volgens hen is dit een herhaling 10 
van wat er op eerdere ALV’s gebeurd is. Er wordt tegengeworpen dat de mensen die er tegen zijn om 11 
het nu te bespreken, ook niet met een alternatief voorstel lijken te komen. Het bestuur geeft aan dat 12 
het verslag in zijn algemeenheid moet worden gepresenteerd en vervolgens wil het bestuur graag 13 
wijzen op opvallendheden. De ALV kan hier dan vragen over stellen. 14 
 15 
Er wordt gestemd over de vraag of het financieel halfjaarverslag in deze ALV besproken dient te 16 
worden. 17 
 18 
Voor: 20 19 
Tegen: 0 20 
Blanco: 6 21 
Onthouden: 5 22 
 23 
Het verslag zal worden besproken zoals het bestuur heeft voorgesteld.  24 
 25 
De ALV vraagt welk van de stukken het juiste is. Het bestuur geeft aan dat het verslag op A4 formaat 26 
het juiste verslag is. De penningmeester neemt verder het woord bij het bespreken van het verslag. 27 
De penningmeester wil het verslag per commissie bespreken en er zal op het eind ruimte zijn voor 28 
algemene opmerkingen. Per commissie zullen de bijzonderheden, mits die er zijn, genoemd worden. 29 
 30 
Carrière & Acquisitiecommissie: Deze zal nog een bedrijvendag organiseren. Het is echter nog niet 31 
duidelijk wanneer deze plaats zal vinden. De ALV vraagt wie de bedrijvendag organiseert nu Michelle 32 
op vakantie is. Het bestuur geeft aan dat er voor de bedrijvendag al enig voorwerk gedaan is en dat 33 
dit afgemaakt zal worden door Michelle in samenwerking met Rick en Marloes. September wordt 34 
door zowel de ALV als het bestuur als enigszins ambitieus genoemd. De ALV vraagt of het resterende 35 
subsidie bedrag ook inbegroot is voor de bedrijvendag. De penningmeester verklaart dat deze 36 
gereserveerd zal worden voor de bedrijven dat en dat commissie quitte zal draaien. 37 
 38 
Training- en informatiecommissie: Er zijn niet bijzonder veel kosten gemaakt doordat de commissie 39 
ook activiteiten georganiseerd hebben die kosteloos waren. Er zal nog een sollicitatieactiviteit in de 40 
planning staan. Een lid van de commissie vraagt of de AKKU-training niet meegenomen is in de 41 
begroting. Volgens de penningmeester is dit wel het geval. Het overgebleven bedrag staat inbegroot 42 
voor de sollicitatieactiviteit. De ALV merkt op dat niet al het geld uitgegeven hoeft te worden, de 43 
commissie kan dit zelf beslissen. De penningmeester bevestigd dit. De ALV vraagt of alle commissies 44 
een begroting opgesteld hebben voor dit jaar, dit wordt bevestigd. Sommige commissies misten 45 
hierbij echter een activiteit.  46 
 47 
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Oriëntatiecommissie: De extra subsidie die deze commissie toegewezen gekregen had voor een luxe 1 
locatie is niet gebruikt. De commissie heeft haar activiteiten in het Huygens gebouw laten 2 
plaatsvinden en dit bracht geen kosten met zich mee. De ALV vraagt hoe het zit met de financiële 3 
meevaller waardoor Therapieëndag gratis geworden was. De penningmeester geeft aan dat er een 4 
communicatiefout was. Er was weinig animo voor de activiteit, er is toen gekozen om de entree 5 
gratis te maken, om meer bezoekers te trekken. Aan het volgende bestuur wordt geadviseerd om of 6 
meer subsidie te geven, of de entree te verhogen, zodat er een duurdere locatie gefinancierd kan 7 
worden. De ALV vraagt of er bewust tegen de leden gelogen is over de financiële meevaller. Het 8 
bestuur verklaard dat er daadwerkelijk minder kosten waren en dat dit dus als een meevaller gezien 9 
kan worden. De reden dat Expierence Your Future niet goedkoper gemaakt is, is omdat deze activiteit 10 
eerst plaats vond en er vanuit daar gekeken is wat de financiële stand van zaken was rond 11 
Therapieëndag. 12 
 13 
Congrescommissie: De subsidie voor deze commissie vrijwel geheel gebruikt.  14 
 15 
Lezing- en excursiecommissie: Deze commissie heeft minder baten dan vorig jaar. Dit wordt 16 
meegenomen in het commissiedraaiboek. 17 
 18 
Stedentripcommissie: De Penningmeester geeft aan dat de kosten van de liftwedstrijd in vorm van de 19 
benzine, treinkaartjes en hostel later pas in kaart zijn gebracht, dit moet hier nog bij worden 20 
opgeteld. Er is €250,- euro over en er wordt momenteel gekeken welke deelnemers nog geld 21 
terugkrijgen. De ALV kaart aan dat er in het contract staat dat geld dat over zou blijven terug zou 22 
vloeien naar de deelnemers. Er zal voor gezorgd worden dat dit gebeurd. 23 
 24 
Studiereiscommissie: De 1200 subsidie die over de deelnemers uitbetaald dient te worden, staat in 25 
dit verslag nog niet bij de lasten. Hierdoor zijn de baten veel hoger dan de kosten. Dit wordt nog 26 
verwerkt.  27 
 28 
Skireiscommissie: Er is maar 120 euro gebruikt van de subsidie. De vraag reist waarom er zo veel geld 29 
moet naar deze commissie als er maar zo weinig wordt uitgegeven. Er is extra geld binnengekomen 30 
vanwege het aantal externen dat mee ging op skireis. Externen betaalden een hoger bedrag dan 31 
SPiN-leden. Zij hebben niet de plekken van SPiN-leden ingenomen. De inschrijving is eerst exclusief 32 
voor SPiN-leden geopend geweest. Toen de reis niet vol raakte met SPiN-leden is de inschrijving ook 33 
geopend voor externen. 34 
 35 
Activiteitencommissie: Er is bij Psypop erg veel geld opgehaald. Ook had de commissie hierbij 36 
inbegroot op instrumenthuur, maar dit bleek kort voor de activiteit niet noodzakelijk te zijn. Bandjes 37 
hebben onderling elkaars instrumenten gebruikt. Daarnaast moet de commissie nog twee 38 
activiteiten organiseren en is er een rekening van Ovum Novum binnengekomen die nog bij de 39 
kosten bijgeteld moet worden.  40 
 41 
Galacommissie: De werkelijke kosten en baten wijken heel erg af van de begroting. Dit komt omdat 42 
er heel erg veel animo was voor het gala, er is toen besloten het gala uit te breiden. De reden dat 43 
niet alleen de baten hierdoor erg gestegen zijn, is omdat de transport kosten erg hoog waren. Ook 44 
zijn er veel consumptiemunten ingekocht. Dit zorgde voor hogere kosten voor SPiN, maar ook voor 45 
hogere opbrengsten bij het terugvorderen van de munten. 46 
 47 
 48 
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Feestcommissie: Hier valt op dat de baten van de Ragweek hier ook op staan, en de hele bijdrage die 1 
is geleverd aan de ragweek staat onder de post op pagina 15. Hierbij zat ook een veiling, dus de 2 
opbrengsten zijn niet allemaal van het feest. De ALV vraagt hoe het komt dat er nog maar zo weinig 3 
geld binnengekomen is voor de feesten, terwijl het bestuur hier in het begin zo positief over was. Het 4 
bestuur laat weten dat er soms feesten van andere grote verenigingen tegelijkertijd vielen, hierdoor 5 
was het aantal bezoekers lager dan verwacht. Waarschijnlijk zullen er minder baten binnenkomen 6 
dan verwacht werd, maar er zullen nog twee feesten volgen waarbij baten binnenkomen. 7 
 8 
SPiN-commissie: De kosten en de baten van deze commissie zijn heel erg laag, dit komt omdat 9 
volgend jaar het eerstejaars weekend nog georganiseerd zal worden. De rest van de subsidie zal hier 10 
aan op gaan.  11 
 12 
SocialCie: Door het kerstdiner zijn de kosten hoger zijn dan inbegroot, hier is  geen extra subsidie 13 
voor gebruikt.  14 
 15 
Sportcommissie: de grootste kosten kwamen van de batavierenrace, en dan met name het vervoer. 16 
Het verhuurbedrijf heeft te veel gefactureerd en heeft nu geld teruggestort op de rekening van SPiN. 17 
Deze correctie staat nog niet in dit verslag. 18 
 19 
Tijdschriftcommissie: Er komt nog een tijdschrift uit tijdens de introductie. Er is dit jaar bijna geen 20 
sponsoring gevonden, waardoor de baten erg tegenvallen. Een deel van de sponsoring die met het 21 
tijdschrift binnengehaald is, staat onder algemene sponsoring. Dit komt omdat er wel een 22 
advertentie opgenomen is in bijvoorbeeld het contract met van Buren, maar hierin staat niet hoeveel 23 
er precies betaald wordt voor het tijdschrift. Het is aan het bestuur om dit zelf onder de posten te 24 
verdelen. Er wordt gevraagd wat er geprobeerd is aan sponsoring te vinden voor de HersenSPiNsels. 25 
Het bestuur noemt een aantal bedrijven op die benaderd zijn, waaronder rijscholen en café’s. Er was 26 
echter geen interesse in. De ALV vindt het prettig te horen dat er in ieder geval geprobeerd is om 27 
sponsoring te vinden. De ALV raadt het kandidaatsbestuur aan om enkele keren per jaar te 28 
factureren in plaats van het gehele bedrag pas aan het eind van het jaar binnen te halen.  29 
 30 
Almanakcommissie: De kosten van de almanak zullen 39 euro hoger liggen dan was inbegroot. Er is 31 
echter ook 100 euro sponsoring gevonden voor de almanak. De ALV vraagt wat er gebeurd met het 32 
geld dat over is. Het bestuur geeft aan dat de commissie overweegt om met het overige geld de 33 
Almanak op te sturen naar mensen die niet meer naar de universiteit komen. 34 
 35 
S-Feest: Dit feest was niet begroot en zal extra opgenomen moeten worden in het financieel 36 
jaarverslag. Er is wat winst gemaakt op dit feest en het bestuur raadt zeker aan het feest volgend jaar 37 
te herhalen. De ALV herhaalt dat op het jaarverslag aangegeven moet worden dat er een extra post is 38 
ontstaan door het S-Feest. 39 
 40 
Intern: De printer is momenteel een post die bestaat uit kosten van de printer, samenvattingen, 41 
auteursvergoedingen en papier. De baten zijn de omzet van de samenvattingen. Opvallend in de post 42 
intern is dat voor multimedia meer is uitgegeven dan begroot, dit komt door de ontwikkeling van een 43 
online communicatiesysteem. De kosten kunnen op termijn worden terugverdiend, omdat het 44 
systeem nog verkocht kan worden. De ALV merkt op dat er geen baten staan bij printer, in 45 
tegenstelling tot wat het bestuur zegt. Ook vraagt de ALV zich af waarom de baten van pagina 46 
dertien precies het zelfde zijn. Het bestuur geeft aan dat de kosten bestaan uit printkosten, papier en 47 
auteursvergoedingen. De baten van de samenvattingen zijn slechts de omzet van de samenvattingen. 48 
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Wanneer deze met elkaar vergeleken worden is er een verlies van 400 euro. Er is een terugboeking 1 
gedaan die nu nog bij de baten staat, maar deze moet nog worden bijgewerkt. De ALV vraagt of alle 2 
geprinte stukken onder de kosten van de samenvattingen vallen. Het bestuur bevestigt dit. De ALV 3 
wil graag dat het de volgende keer overzichtelijker opgeschreven wordt. Wat betreft de post ALV 4 
staan hier baten omdat er eenmaal te veel geld overgemaakt is naar een café, dit bedrag is weer 5 
terugbetaald. Er zijn geen kosten gemaakt bij relatiegeschenken omdat het bestuur deze zelf betaald 6 
heeft en vergeten is dit te declareren. 7 
 8 
Actieve leden: De actieve leden shirts moeten nog betaald worden en komen dus in het jaarverslag 9 
te staan. De ALV geeft aan dat de kosten voor de actieve ledenbijeenkomsten niet kloppen. De 10 
penningmeester erkent deze fout en neemt deze mee. 11 
 12 
Promotie: Voor de introductie zijn nog geen kosten gemaakt, dit zal later nog gebeuren in de vorm 13 
van geld voor zonnebrillen. Ook valt op dat er geen kosten gemaakt zijn voor merchandising omdat 14 
dit in het begin van het jaar nog genoeg aanwezig was. De baten komen uit de truien. Er worden wel 15 
nog kosten gemaakt voor merchandising. 16 
 17 
Extern: De kosten extern zijn gemaakt voor het landelijk overleg van psychologie, en er is geen geld 18 
van werkveld uitgegeven omdat er geen congres was van het sspn dit jaar.  19 
 20 
Diversen: Er kan worden ingeschreven bij het SNUF als lid van SPiN en dit bedrag komt SPiN ten 21 
goede.  22 
 23 
Boeken: De kosten zijn vooral verschillen die gemaakt zijn door bijvoorbeeld te veel betalen en dit 24 
later terugkrijgen.  25 
 26 
Voorraad: Er is dit jaar een beeldscherm kapot gegaan, maar nog geen nieuw scherm aangeschaft. 27 
Dit zal nog gedaan worden. Daarnaast is er meer geld uitgegeven aan papier dan begroot was. De 28 
ALV vraagt waar de begrote kosten voor de afschrijvingen op gebaseerd waren. Het bestuur weet 29 
nog niet precies wat er wanneer moet worden afgeschreven en denkt dat dit pas na één jaar gebeurd. 30 
Volgens de ALV kan je ook per halfjaar of kwartaal afschrijven. 31 
 32 
Incidentele winsten en verliezen: hier komen kasverschillen terecht.  33 
 34 
Samenvattingen: dit is de omzet van de samenvattingen en de bedragen die uitbetaald zijn aan de 35 
auteurs. Aan het begin van het jaar werd het gemaakte verlies al voorspeld, maar deze kosten 36 
kunnen volgend jaar worden ingehaald. De ALV raadt het kandidaatsbestuur aan om te kijken naar 37 
de prijzen van de samenvattingen omdat er op deze wijze veel winst zal worden gemaakt en dit niet 38 
wenselijk is. 39 
 40 
Ragweek: Dit jaar was er een SPiN-feest in de billabong met knakworstverkoop om extra geld binnen 41 
te halen. Hiermee is 200 euro opgehaald. Zowel SPiN-leden als externen hebben hier entree betaald, 42 
hier komt de grote winst vandaan. De ALV vraagt waar de kosten vandaan zijn gekomen. De 43 
penningmeester geeft aan dat dit het bedrag is dat aan de ragweek is overgemaakt. De ALV stelt voor 44 
om in het jaarverslag de hele post ragweek bij elkaar te zetten en deze bij de feestcommissie weg te 45 
halen. 46 
 47 
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Totalen: De ALV merkt op dat niet alle totalen kloppen. Bij de resultaten klopt er iets niet, en hier 1 
komt nog een bonus van Studystore bovenop. Dit leidt tot een erg grote winst. De penningmeester 2 
reageert dat er nog veel activiteiten aankomen. De ALV zegt dat de vereniging moet oppassen met 3 
veel winst maken, omdat de belastingdienst hierdoor aangetrokken kan worden. Het is nog niet 4 
duidelijk of alle bedragen juist zijn doorgerekend. 5 
 6 
Algemene opmerking: In de ALV is irritatie ontstaan over laat uitbetaalde of ingeleverde declaraties 7 
en niet betaalde facturen door externe partners. Er wordt geopperd om hier iets over op te nemen in 8 
het Huishoudelijk Reglement (HR). Er wordt op gereageerd dat het beter is om de regels streng te 9 
hanteren (dus de declaratie termijn van twee weken), omdat actieve leden waarschijnlijk het HR niet 10 
inzien. De penningmeester geeft aan deze procedure vast te willen leggen. Ook geeft de ALV aan dat 11 
er een totaaloverzicht mist in het financieel halfjaarverslag, en wil het kandidaatsbestuur meegeven 12 
dit in het vervolg wel weer te doen. Als voorbeeld kunnen hiervoor oude financieel halfjaarverslagen 13 
gebruikt worden. 14 
 15 
De ALV vraagt of het bestuur nog vragen heeft aan de ALV. Het bestuur wil graag weten wat zij 16 
moeten doen met geld dat over is. De ALV vindt dat als er geld over is op de begroting, dit in zijn 17 
geheel naar het lustrum kan. Er wordt besloten dat de begroting dus sowieso niet positief uit zal 18 
komen en dat al het overgebleven geld naar het lustrum zal gaan. 19 
 20 
Er wordt pauze gehouden om 22:40 uur. 21 
De vergadering wordt hervat om 22:55. 22 
 23 

7. Brief aan de ALV  24 
Het actieve SPiN lid Tommy van Steen heeft dit agendapunt aangedragen voor deze Algemene Leden 25 
Vergadering. Tijdens dit agendapunt wordt zijn brief besproken die naar aanleiding van de 26 
ontwikkeling van de financiële huishouding van de vereniging dit jaar gestuurd is.  27 

 28 
Tommy legt kort aan de ALV uit wat de bedoeling was achter de ingestuurde brief: Hij heeft de brief 29 
begin juni geschreven omdat hij genoeg had van de situatie omtrent de financiën. De ALV heeft eisen 30 
gesteld, en het bestuur heeft hier niet aan kunnen voldoen. Naar aanleiding van deze ontwikkeling 31 
vraagt hij zich wat de ALV hiermee kan, aangezien statuten hier weinig over zeggen. Wat zou er in de 32 
toekomst in een dergelijke situatie gedaan kunnen worden? 33 
 34 
De technisch voorzitter geeft aan dat de discussie zal draaien om de toekomst en niet over de 35 
situatie afgelopen jaar. 36 
 37 
De ALV geeft aan dat schorsing een idee zou kunnen zijn. Er wordt hierbij ook de angst uitgesproken 38 
dat de rest van het bestuur de functies neer zal leggen. Er wordt gezegd dat het niet moet gaan om 39 
schorsing, maar juist om een harde hand te kunnen hebben zodat een bestuurslid de opgelegde taak 40 
uit zal voeren. Er wordt gevraagd of een ALV ook zelf een spoed-ALV kan beraden? Ja dit kan, 41 
hiervoor zijn tien leden nodig. Er wordt geopperd dat hiermee het proces versnelt kan worden. De 42 
vraag blijft alleen hoe je er dan voor zorgt dat het werk dan ook echt gedaan is. Je moet een bestuur 43 
iets op kunnen dragen, zonder dat daar bij voorkeur een dwingende consequentie aan verbonden 44 
wordt. Volgens de ALV is dit alleen niet effectief genoeg en is enige vorm van dwang noodzakelijk. 45 
 46 
Er wordt gesproken over het afnemen van bestuursmaanden of het verbod dat een bestuursfunctie 47 
op een CV gezet wordt. Hierop wordt gereageerd dat bestuursleden het niet voor het geld doen en 48 
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dat een CV later niet gecontroleerd kan worden. Wat wel zou kunnen is het aanstellen van een 1 
controleur. Daarnaast moeten to do listen openbaar gemaakt kunnen worden wanneer leden deze 2 
willen inzien. Volgens de ALV kan je op deze manier nog steeds alleen controleren wat er gedaan is, 3 
en niet wat er wórdt gedaan. 4 
 5 
Het onderwerp afnemen bestuursmaanden wordt nogmaals besproken, maar de ALV concludeert 6 
dat het moeilijk is om tussen het systeem van bestuursmaanden uitkeren en het individu te komen. 7 
Ook breng je hier de motivatie niet mee terug. Een controleur aanstellen in de ALV lijkt de meest 8 
haalbare maatregel. Er moet niet worden gedacht vanuit straffen, maar meer vanuit maatregelen 9 
waardoor er meer controle is over wat er gebeurt. Bevoegdheden die iemand die door de ALV 10 
aangesteld is zou kunnen hebben is bijvoorbeeld dat er verplicht gesteld wordt dat het bestuurslid 11 
een aantal uur met deze controleur samen aan het werk gaat. Op deze manier kan gecontroleerd 12 
worden of er wel voldoende tijd aan de taak besteed wordt. Het opvragen van to do lists vindt de 13 
ALV niet efficiënt omdat je dan achter de feiten aan loopt. 14 
 15 
Elk bestuurslid zou volgens de ALV een coach moeten hebben die dicht op de bestuursleden zit. Het 16 
nadeel is alleen dat deze persoon ook in de ALV zit en dat het dan moeilijk wordt om bijvoorbeeld 17 
geheel open te zijn tegen deze coach. Er wordt gezegd dat dit een moeilijke situatie is die bij geen 18 
enkele vereniging statutair geregeld is. De halfjaarlijkse bestuurswissel kan misschien uitkomst 19 
bieden een dergelijke situatie. 20 
 21 
De ALV vraagt zich wat je kan doen wanneer het probleem al ontstaan is (dus niet uitgaande van een 22 
situatie met een pro actieve coach die in kan spelen op problemen). Er wordt geopperd dat bepaalde 23 
taken van het bestuur afgenomen zouden kunnen worden. Uit de reacties blijkt alleen dat dit per 24 
persoon zal verschillen in hoeverre dit het gewenste of juist tegenovergestelde effect heeft.  25 
 26 
Er wordt ook nog gesproken over het belang van feedback. Coaches zouden bijvoorbeeld 27 
voortgangsverlagen kunnen schrijven die vrij in te zien zijn. De ALV kan dan naar aanleiding van zulke 28 
verslagen handelen. Het bestuur vindt coaches die ook bij kunnen staan wanneer er problemen 29 
ontstaan in de privé sferen erg belangrijk. 30 
 31 
Er wordt samen gevat dat harde maatregelen niet de oplossing lijken en dat coaches een preventieve 32 
rol kunnen hebben. Uiteindelijk kan de ALV een controleur opleggen. Er moet meer een focus gelegd 33 
worden op voorkomen. Er moeten extra controle maatregelen zijn, maar geen maatregelen om 34 
bestuursleden te straffen. Deze mate van controle kan bijvoorbeeld opgenomen in het beleidsplan.  35 
 36 
Tommy van Steen bedankt iedereen voor de input. 37 
  38 

8. Lustrumupdate 39 
Het bestuur laat weten dat de Lustrumcommissie al een tijdje bezig is. Zij heeft een beleid en een 40 
begroting opgesteld en deze wordt aan het nieuwe bestuur gepresenteerd. Tot nu toe is de 41 
commissie bezig met de organisatie van de opening van het Lustrumjaar. Daarnaast zal er rond het 42 
gala een grote activiteit plaatsvinden en zal er een lustrumweek georganiseerd worden. Verder zullen 43 
er een aantal kleinere lustrumactiviteiten plaatsvinden. 44 
 45 
Er zijn nu plannen voor een debat/lezing met een aantal grote sprekers, een groot SPiN-feest, een 46 
grotere reis, een reis voor alumni/oud leden, en een programma dat lijkt op de introductie. De ALV 47 
mist nog het inhoudelijke aspect van de lustrumactiviteiten, bijvoorbeeld studiegerelateerde 48 
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activiteiten. Het congres of Experience Your Future zouden ook in de lustrumweek kunnen vallen. 1 
Voor deze activiteiten is ook extra subsidie bij het SNUF aan te vragen. Het bestuur laat weten dat 2 
het Centrum van Ethiek komend jaar een aantal activiteiten wil organiseren met SPiN en dat hiervoor 3 
ook subsidie aangevraagd kan worden bij het SNUF. 4 
 5 

9. WVtTK  6 
Er is verder niets ter tafel gekomen. 7 
 8 

10. Vaststellen datum volgende vergadering  9 
De volgende vergadering vindt plaats op 1 oktober om 19:00 uur. 10 
 11 

11. Rondvraag  12 

- Sofie van Breemen bedankt Myrthe voor het technisch voorzitten 13 

- Sophie  Raaijmakers roept mensen op om ideeën op te geven voor het lustrumjaar 14 
zodat de commissie er wat mee kan. Dit kunnen ook inhoudelijke ideeën zijn. 15 

- Patricia Vaessen vraagt Lodewijk Buffart om haar morgen te bellen over verdere 16 
afhandelinng van de Kascontrole/verslaglegging.  17 

- Simone ten Kate wenst het kandidaatsbestuur en het bestuur veel succes met het 18 
inwerken. 19 

- Casper Joosten dankt de technisch voorzitter en de technisch notulist, de Kasco voor 20 
het harde werk en hij is heel blij met de opkomst van vandaag.  21 

- Kathi Kuhnen sluit zich aan bij Casper Joosten. 22 

- Tommy van Steen wil graag het geld van Berlijn overgemaakt zien door de 23 
penningmeester. 24 

- Loulou Luteijn vraagt zich wanneer er een heidag georganiseerd wordt met het 25 
kandidaatsbestuur.  Van Heijster gaat hier naar kijken. 26 

- Dave van Toor vind het raar dat hij niks heeft gehoord over een nominatie van een 27 
award die hij overigens niet heeft gewonnen. 28 

- Erik Bouwman geeft aan dat er een gebrek is aan historisch besef. Hij is niet gevraagd 29 
voor het bestellen van de almanak, en ook voor de Dies is er niets gebeurd richting 30 
oud bestuursleden. Hij wil dit graag zien van het kandidaatsbestuur. Hij wil er ook 31 
een gewoonte van maken dat het volledige bestuur voortaan aanwezig is bij ALV’s. 32 

- Lenthe Martin wenst iedereen een fijne zomer. 33 

- Koen van Heijster reageert op Erik Bouwman: er komt in het draaiboek dat het oud 34 
besturen moet worden uitgenodigd op dit soort gelegenheden. 35 

 36 
12. Sluiting  37 

De technisch voorzitter sluit de vergadering om 23:36 uur. 38 
 39 
Actiepunten na deze ALV zijn: 40 

1. Op verzoek van de ALV is controle op het leden bestand (niet aan de Radboud Universiteit 41 
studerende leden) als actiepunt opgenomen. Er dient een manier gezocht te worden om 42 
deze leden op te sporen. 43 

2. Opmerkingen betreffende de stijl (en inhoud) van het secretarieel halfjaarverslag zullen 44 
binnen twee weken verwerkt en gepubliceerd worden. 45 

3. De uitkomsten van de enquête vergelijken met voorgaande jaren is nog niet gebeurd. Dit 46 
wordt meegenomen in het jaarverslag.  47 
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4. De rest van de contributie wordt geïnd. 1 
5. Er moet nog een overzicht gemaakt worden van alle bestelde boeken. De dagstaten zijn 2 

inmiddels allemaal ingevuld. Er zal nog een overzicht voor het gehele jaar gemaakt worden 3 
met behulp van de dagstaten. 4 

6. Het geld dat over is van het bedrag dat deelnemers voor de stedentrip naar Berlijn betaald 5 
hebben, wordt terug gestort naar de deelnemers. 6 

7. Er wordt een schatting gemaakt van het bedrag dat over is op de begroting van dit jaar en 7 
beschikbaar is voor het lustrum komend jaar. 8 

  9 


