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Aanwezig: Jeroen Weerwag (vz), Inge van Dam (not), Tess Bombeeck, Renske van der Steen, Elien van 1 
Rooijen, Inge van Dongen, Job Vervoordeldonk, Anki Verhagen, Johannes Fiebig, Fenna Dekkers, 2 
Chris van Heijster , Vivian Vonk, Wouter Aarts, Freek Oude Maatman, Lisa Veldscholten, Marcella 3 
Monteiro, Koen van Heijster, Nicole Janssen, Jorina van der Laan, Bram Thijssen, Esther Schlatmann, 4 
Tessa Brok, Eva de Bresser, Maartje Thuis, Demi Cornelis, Eva Detmers, Marissa Jeeninga, Malon van 5 
Willegen, Navayo Parinussa, Pam Huisintveld, June Lemmens, Iris Kleine Schaars, Jelle van Hattem, 6 
Jorine de Lange, Lieke van Lieshout, Remy Reiniers, Bas Romeijn, Larissa Wahl, Laure van Bergen, Rob 7 
van Broekhoven, Ilse Zoer, Mesian Tilmatine, Wouter Steenbakkers. 8 
 9 

1. Opening (door technisch voorzitter Jeroen Weerwag) 10 
De technisch voorzitter opent de vergadering om 19:07 uur.  We beginnen met een namenrondje.  11 

 12 
2. Notulen vorige vergadering 13 

Er zijn geen vragen over de notulen van de vorige vergadering.  14 
 15 

3. Belangrijke mededelingen/ingekomen post 16 
Algemene Mededelingen 17 

- Het bestuur wilde het Serious Request feest dit jaar graag groter opzetten, daarom wilde zij 18 
deze organiseren met een andere grote vereniging. Echter heeft zij lang moeten wachten op 19 
groen licht van de Serious Request commissie, omdat zij het in eerste instantie niet eens 20 
waren met de datum waarop het bestuur het feest wilde houden. Dit heeft ervoor gezorgd 21 
dat het bestuur pas laat kon beginnen met het benaderen van andere verenigingen. Het 22 
bestuur heeft een aantal verenigingen benaderd, maar deze wilden helaas niet samenwerken 23 
omdat ze al iets deden voor het goede doel. Tegelijkertijd heeft het bestuur een aanbod 24 
gekregen van de JFV om samen een Ragweek-feest te organiseren. Omdat het bestuur geen 25 
vereniging kon vinden om samen het Serious Request feest mee te organiseren en het 26 
bestuur wel graag een groot feest wilde organiseren voor het goede doel, heeft het bestuur 27 
besloten om samen met de JFV op 10 maart een Ragweek feest te organiseren. Voor Serious 28 
Request zal er morgen een tostidag georganiseerd worden. Het feest van komende week zal 29 
gewoon doorgaan en zal een normaal SPiN-feest zijn. 30 

- Kirsten de accountmanager die het vorig jaar heeft overgenomen is vervangen door een 31 
nieuwe accountmanager, Anouschka. Dit heeft ervoor gezorgd dat er enige vertraging is 32 
opgelopen met de boekverkoop. Echter zit SPiN nog wel op schema met betrekking tot de 33 
boekenbonus van dit jaar. 34 

- Het bestuur heeft vandaag bericht gekregen van de Toetsingscommissie over de 35 
bestuursbeurzen. Ze hebben besloten dat SPiN volgend jaar 37 beurzen krijgt, dit zijn 4 36 
beurzen minder dan dit jaar. Het bestuur heeft even geïnventariseerd en andere 37 
verenigingen hebben dezelfde problemen ondervonden. Het bestuur gaat nog kijken wat zij 38 
hier aan kan doen.  39 

- Dankzij de donaties heeft het bestuur een tweedehands aquarium kunnen kopen voor Flip, 40 
Fjörd en Lucky. Het bestuur wil iedereen bedanken voor de donaties, ook namens de vissen.  41 

- Na de ALV zal er een borrel plaatsvinden in het Sportcafé. De ALV is van harte uitgenodigd 42 
om nog even na te komen borrelen. Het eerste drankje is op de kosten van SPiN. 43 

 44 
De ALV heeft een opmerking over de bestuursbeurzen. De USR ondersteunt het om in hoger beroep 45 
te gaan.  46 
Daarnaast vraagt de ALV zich af wat de Serious Request commissie is. Het bestuur reageert dat er per 47 
stad een commissie is die activiteiten rond Serious Request organiseert.  48 
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 49 
Activiteitenoverzicht 50 
17/10/2014 t/m 19/10/2014  Eerstejaarsweekend  54 leden 2 externen aanwezig 51 
21/10/2014 Themadag: Trick or Treat Tuesday  160 mensen aanwezig 52 
11/11/2014 Mistery Themadag   182 mensen aanwezig 53 
11/11/2014 Lezing: Schizofrenie   88 leden en 17 externen aanwezig  54 
12/11/2014  SocialCie activiteit: ‘Ik hou van SPiN’ 65 leden aanwezig 55 
18/11/2014 Training: Learn to Learn  20 leden en 3 externen aanwezig  56 
19/11/2014  SPiN-feest: Stout in het Oerwoud 227 leden en 296 externen aanwezig  57 
26/11/2014  Docent-Student Lunch   17 leden en 3 docenten aanwezig  58 
03/12/2014 Themadag: Pietenpretdag  78 mensen aanwezig 59 
08/12/2014 Sinterklaas Cantus   52 leden en 7 externen 60 
09/12/2014  Mastervoorlichting   84 leden aanwezig en 3 externen aanwezig 61 
10/12/2014  Bekendmakingsborrel Studiereis ongeveer 80 leden aanwezig 62 
11/12/2014 Lezing: Homoseksualiteit & Religie 29 leden en 5 externen aanwezig  63 
 64 
13/12/2014 en 14/12/2014  Mini-Stedentrip Frankfurt  32 leden en 1 externe aanwezig 65 
 66 
Actiepunten VIIe bestuur 67 
1. Het VIIe bestuur gaat uitzoeken hoe het zit met auteursrechten en dergelijke als samenvattingen 68 
verspreid, of verkocht worden. Dit is niet gebeurd.  69 
2. Het VIIe bestuur gaat in gesprek met Twente over de integratie van Duitse studenten. Dit is 70 
gebeurd. 71 
3. Het VIIe bestuur neemt SPiN-korting mee bij de aanpassingen aan de website. Dit is gebeurd. 72 
 73 
De ALV vraagt zich af wat er uit het gesprek met Twente is gekomen.  74 
Het bestuur reageert dat Twente de ConneCie heeft. Ze organiseren activiteiten zoals naar de 75 
kerstmarkt en stamppot eten. Je moet je als koppel (Nederlander en Duitser) inschrijven en dan kan 76 
je gratis naar de activiteit komen. Zo trek je geen nationaliteiten voor maar alleen koppels. De 77 
uitkomsten van het gesprek zijn doorgegeven aan de integratiecommissie. De naam van de 78 
integratiecommissie wordt dit jaar niet veranderd.  79 
De ALV heeft een vraag over de actiepunten in het algemeen. Er staan ook nog een aantal punten 80 
van het VIe bestuur open. De ALV vraagt zich af hoe het met deze actiepunten zit.  81 
Fenna reageert dat het VIe nog bezig is met de bestuursbijbel. Er liggen al conceptversies. Het wordt 82 
niet vergeten, het komt er zo snel mogelijk aan. Een tijdje geleden heeft iedereen te horen gekregen 83 
wat er gebeurd is met zijn of haar feedback over de sollicitatieprocedure. Het is helemaal rond en het 84 
draaiboek ligt klaar. In het promotieplan is toegevoegd dat de nieuwsbrief ook op de site moet 85 
worden geplaatst. Het advies over het ledenbestand is mondeling overgedragen.  86 
 87 
Afmeldingen 88 
De Galacommissie en de Actiecommissie hebben zich afgemeld.  89 
 90 
Machtigingen 91 
Iris Kleine Schaars machtigt Fenna Dekkers.  92 
 93 

4. Vaststellen agenda 94 
Er wordt niets toegevoegd aan de agenda.   95 
 96 
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5. Voorstellen Taskforce hoofdsponsorcontract 97 
Het bestuur geeft een korte inleiding op dit punt. De afgelopen drie jaar heeft SPiN van Buren als 98 
hoofdsponsor gehad. Dit contract houdt in dat SPiN een sponsorbedrag van van Buren ontvangt en 99 
dat daar in ruil hiervoor jaarlijks 8 feesten en een aantal borrels in de Molenstraat worden gegeven. 100 
Komend jaar loopt dit contract af, dit betekent dat een nieuw contract moet worden afgesloten. 101 
Zoals het bestuur heeft verteld in de beleids-ALV, heeft het bestuur besloten om een Taskforce, dus 102 
een werkgroep, op te richten, om de mogelijkheden voor een nieuw hoofdsponsorcontract uit te 103 
zoeken en dit aan de ALV te presenteren. Het bestuur heeft ervoor gekozen een taskforce op te 104 
stellen bestaande uit 2 bestuursleden, 1 oud-bestuurslid, 1 of 2 actieve leden en een extern persoon. 105 
Inmiddels heeft het bestuur hiervoor mensen benaderd en is de taskforce bijna compleet. Het 106 
bestuur is nog op zoek naar een laatste persoon. De huidige leden van de taskforce hebben een kort 107 
voorstelstukje geschreven, de ALV heeft nu eerst de mogelijkheid om hier vragen over te stellen. 108 
 109 
 19:20 Mesian Tilmatine komt binnen. 110 
 111 
Rob van Broekhoven stelt zichzelf voor. Hij is oud-bestuurslid geweest. 112 
De ALV vraagt zich af wat zijn unieke bijdrage is aan de taskforce.  113 
Rob reageert dat hij van dichtbij meegemaakt heeft hoe het contract tot stand is gekomen. Hij kan de 114 
leerpunten meenemen in de nieuwe taskforce.  115 
 116 
Iris Kleine Schaars stelt zichzelf voor. Ze is voor haar vijfde jaar actief lid bij SPiN. Ze is twee jaar 117 
voorzitter geweest bij de feestcommissie. Ze weet hoe het gaat bij van Buren en ze weet welke 118 
problemen er zijn. Ze wil graag oplossingen hiervoor zoeken.  119 
 120 
Wouter Aarts stelt zichzelf voor. Hij is ook vier jaar actief lid geweest en is één jaar voorzitter van de 121 
acquisitiecommissie geweest. Hij heeft eerder in een taskforce gezeten. Zijn ervaring zal een goede 122 
bijdrage leveren.  123 
De ALV vraagt zich af in welke taskforce Wouter heeft gezeten. 124 
Wouter reageert dat het om de halfjaarlijkse bestuurswissel ging.  125 
 126 
Job Vervoordeldonk stelt zichzelf voor. Hij begeleidt dit jaar de feestcommissie. Hij heeft contact met 127 
Van Buren. Hij kan een kritische blik toevoegen aan de taskforce.  128 
 129 
Johannes Fiebig stelt zichzelf voor. Hij is commissaris externe betrekkingen, het valt dus onder zijn 130 
taken. Hij wil graag een goede onderhandelingspositie zien te krijgen.  131 
 132 
Het bestuur laat weten dat er helaas nog geen externe persoon voor de taskforce is gevonden. Het 133 
bestuur heeft hiervoor meerdere personen benaderd maar heeft niemand hiertoe bereid gevonden. 134 
Het bestuur zou de ALV graag om suggesties willen vragen m.b.t. een geschikt persoon voor deze 135 
taskforce. 136 
 137 
De ALV vraagt zich af wat het bestuur precies gedaan heeft.  138 
Het bestuur reageert dat ze andere verenigingen benaderd heeft. 139 
De ALV vraagt zich af of ze bestuursleden van dit jaar of ook van voorgaande jaren hebben benaderd.  140 
Het bestuur reageert dat zij ook bestuursleden van voorgaande jaren hebben gevraagd. 141 
Het bestuur stelt voor dat er voor suggesties gemaild kan worden naar secretaris@spin-142 
nijmegen.com. 143 
 144 
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De ALV vraagt zich af waarom dit punt op de agenda is gezet. Daarnaast vraagt de ALV zich af wat het 145 
product is van de taskforce. 146 
Het bestuur reageert dat zij ten eerste aan de ALV wil laten weten wie er in de taskforce zit.  147 
De ALV reageert dat het prima is dat het bestuur dit doet, maar dat het niet per se nodig is om op 148 
een ALV te bespreken. Het is wel netjes dat het bestuur het doet. 149 
Het bestuur reageert op de tweede vraag van de ALV dat zij een conceptcontract wil bereiken. 150 
De ALV merkt op dat zij snapt dat het bestuur een extern lid wil hebben en vraagt zich af hoe lang het 151 
bestuur wil blijven wachten mocht zij die niet vinden.  152 
Het bestuur reageert dat zij hierbij toestemming aan de ALV vraagt om de taskforce alvast op te 153 
starten ondanks dat er nog geen extern persoon gevonden is.  154 
Toestemming van de ALV is toegekend.  155 
De ALV vraagt zich af of er iemand anders wordt toegevoegd als er geen extern persoon gevonden 156 
wordt.  157 
Het bestuur reageert dat zij het hier nog niet over gehad heeft. Dit zou een overweging kunnen zijn. 158 
Er zijn in ieder geval al vijf personen. Dat lijkt het bestuur voldoende om de taskforce op te starten. 159 
Alleen als het noodzakelijk is wordt er nog een persoon toegevoegd.  160 
De ALV merkt op dat Rob veel heeft meegekregen van het tekenen van het voorgaande contract. De 161 
ALV vraagt zich af of er een draaiboek is en of de mensen die hierbij betrokken waren worden aan 162 
gesproken. Het vierde en vijfde bestuur zijn hierbij betrokken geweest. 163 
Het bestuur reageert dat er gesproken is met Rick uit vijfde bestuur. Het bestuur zal Rick nogmaals 164 
benaderen.  165 
 166 
 Iris Kleine Schaars vertrekt om 19:30 uur. 167 
 168 

6. Rapportage resultaten Najaarsenquête 2014 169 
Het bestuur geeft een korte inleiding op dit punt. Zoals het bestuur heeft aangegeven in haar beleid, 170 
heeft zij in de afgelopen maanden een enquête afgenomen om op een aantal gebieden de behoeften 171 
en wensen van de leden te inventariseren. Het ging hierbij onder andere om de diensten die SPiN 172 
aanbiedt, het aantrekkelijker maken van de ALV’s en de behoeften van Duitse studenten. De ALV zal 173 
het bestuur vast wel eens in een college voorbij hebben zien komen hiervoor. Het bestuur heeft de 174 
resultaten van deze enquête geanalyseerd en heeft hier een rapport over geschreven met daarin de 175 
belangrijkste conclusies van de enquête. Dit rapport wordt hier gerepresenteerd en er is de 176 
mogelijkheid om hier vragen over te stellen.  177 
Het stuk zal per punt besproken worden.  178 
 179 
1. Diensten van SPiN 180 
De ALV vraagt zich af of het bestuur weet hoeveel mensen de boeken korting en SPiN-korting door 181 
elkaar halen.  182 
Het bestuur reageert dat mensen vaak SPiN-korting hebben aangekruist, het bestuur weet niet in 183 
hoeverre die mensen dachten dat het hier om de boekenkorting ging. Er zijn een aantal vragen 184 
gesteld waarbij ook open antwoord kon worden gegeven. Hieruit kon het bestuur opmaken dat 185 
mensen waarschijnlijk SPiN-korting en Boekenkorting door elkaar hebben gehaald. Het bestuur weet 186 
echter niet precies hoeveel.  187 
 188 

1.1 SPiN-korting  189 
De ALV merkt op dat er twee flyers worden uitgegeven en vraagt zich af wat het bestuur gaat doen 190 
met deze flyers.  191 
Het bestuur reageert dat zij nog niet precies besproken heeft hoe ze dit gaat promoten. Eventueel bij 192 
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colleges of activiteiten. Het bestuur vindt het wel belangrijk om het te doen. Het bestuur denkt dat 193 
het gebruik van de SPiN-korting verbeterd wordt als mensen ervan op de hoogte zijn. Het valt te 194 
vergelijken met de Knaek.  195 
De ALV is benieuwd naar knaek-achtige flyer. 196 
De ALV vraagt zich af of je dan korting krijgt met de flyer of met je SPiN-sticker. 197 
Het bestuur reageert dat dit met de SPiN-sticker is. 198 

 199 
1.2 Samenvattingen 200 

Het bestuur merkt op dat mensen niet per se behoefte hebben aan papieren samenvattingen en zij 201 
wil dan ook niet opnieuw gebruik gaan maken van papieren samenvattingen.  202 
De ALV merkt op dat het goed is dit te onderzoeken. De ALV merkt op dat in het stuk staat dat het 203 
bestuur de samenvattingen-wiki intern gaat evalueren om hier een beslissing over te nemen. De ALV 204 
vraagt zich af wanneer zij hier van hoort.  205 
Het bestuur reageert dat dit tijdens de halfjaarlijkse ALV zal zijn.  206 
De ALV vraagt zich af of er al gepromoot is.  207 
Het bestuur reageert dat zij zelf nog niet heeft gepromoot. In deze staat kan het bestuur nog niet 208 
promoten, omdat de kwaliteit niet optimaal is. Eerst moet er worden gekeken op welke manier er 209 
gepromoot moet worden.  210 
De ALV merkt op dat er in het stuk staat dat er aan de hand van 23,3% wordt besloten om geen 211 
papieren samenvattingen te verstrekken. Echter is 23,3% best wel veel. De ALV vraagt zich af of het 212 
toch niet de moeite waard is om papieren samenvattingen te heroverwegen. 213 
Het bestuur reageert dat leden niet altijd gebruik maken van papieren samenvattingen. Er zitten veel 214 
haken en ogen verbonden aan het uitgeven van papieren samenvattingen. Er moet goed worden 215 
gekeken naar de kwaliteit van papieren samenvattingen. Het bestuur vindt het een te klein 216 
percentage om op papieren samenvattingen over te gaan.  217 
 218 
 19:42 Wouter Steenbakkers komt binnen. 219 
 220 
De ALV merkt op dat 15,4% gebruik maakt van de samenvattingen-wiki. De ALV vraagt zich af wat het 221 
percentage is dat echt gebruik maakt van samenvattingen dat liever papieren samenvattingen heeft 222 
dan online samenvattingen. 223 
Het bestuur reageert dat dit niet in de enquête is opgenomen.  224 
De ALV merkt op dat meer dan de helft van de leden wel interesse heeft in papieren samenvattingen. 225 
De ALV ziet het verschil niet tussen papieren en online samenvattingen.  226 
Het bestuur reageert dat er voor papieren samenvattingen geld moet worden gevraagd. Bij online 227 
samenvattingen niet. 23,3% vindt het fijner om het op papier te hebben en het grootste gedeelte 228 
maakt het niet uit.  229 
De ALV reageert dat er wordt gepresenteerd dat online samenvattingen fijner worden gevonden, 230 
maar dat vindt de ALV niet.  231 
Het bestuur geeft toe dat de vraag misschien duidelijker gesteld had kunnen worden. De 232 
interpretatie van het bestuur hiervan is dat 23,3% maar de voorkeur geeft aan papieren 233 
samenvattingen. Het overige gedeelte maakt het niet uit of het online is of op papier. Dit vindt het 234 
bestuur te weinig om op papieren samenvattingen over te gaan.  235 
De ALV snapt niet hoe je dit zo kunt zeggen. Als je zou kiezen tussen online en papieren en kijkt naar 236 
de cijfers, is het toch duidelijk waar je voor zou kiezen. Daarnaast merkt de ALV op dat meer dan 237 
twee keer zoveel van de respondenten papieren samenvattingen fijner vindt. Het is wel het 238 
overdenken waard. 239 
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De ALV merkt op dat het vooral gaat over de manier van vragen en hoe het nu is afgebeeld. Daar 240 
ontstaat nu dus miscommunicatie over.  241 
Het bestuur reageert dat het erom gaat dat van de mensen die wel geïnteresseerd zijn in 242 
samenvattingen 23,3% papieren samenvattingen fijner vindt. 243 
De ALV vraagt zich af of het bestuur uit kan zoeken of het mogelijk is om de samenvattingen van de 244 
wiki uit te delen op de SPiN-kamer.  245 
De ALV reageert hierop dat als ze online staan de leden ze ook zelf kunnen printen. 246 
De ALV reageert dat het niet meer belangrijk is om het te hebben over hoe het staat gerapporteerd. 247 
Het is beter om later te discussiëren over wat er gedaan gaat worden.  248 
Het bestuur komt hier de volgende ALV op terug.  249 
De ALV geeft nog als tip mee om een samenvattingen commissie op te starten.  250 
 251 
 19:44 uur Shanta Wissink komt binnen. 252 
 253 
1.3 Additionele literatuur 254 
De ALV geeft als suggestie om aan docenten te vragen wat zij goede literatuur vinden en wat 255 
bijvoorbeeld alumni goede literatuur vinden.  256 
Het bestuur bedankt de ALV voor de suggestie.  257 
 258 
1.4 Vacatures  259 
Het bestuur concludeert hier dat een aantal diensten extra promotie verdient en de diensten komen 260 
de behoeften van leden ten goede.  261 
De ALV merkt op dat het percentage dat interesse heeft hoger is dan die ervan af weten. Er is een 262 
abonneerfunctie bedacht door het bestuur. De ALV vraagt zich af of dit de enige manier is om de 263 
vacatures te promoten. 264 
Het bestuur reageert dat het niet de enige manier is om te promoten. De aanpassingen voor website 265 
worden doorgegeven aan de webmasters. Als de vacaturepagina gereed is, wil het bestuur deze gaan 266 
promoten.  267 
Het bestuur voegt hier nog aan toe dat je bij de abonneerfunctie een melding krijgt als er nieuwe 268 
vacature online komt.  269 
 270 
2. Algemene ledenvergaderingen (ALV's) 271 
De ALV merkt op dat de ALV’s niet goed gepromoot worden. Wat je met normale activiteiten doet, 272 
zou je ook kunnen doen met de ALV. Daarnaast kost het veel moeite om te documenten te vinden op 273 
de site. Ook stond de ALV niet de in de afgelopen nieuwsbrief. 274 
Het bestuur reageert dat er normaal gesproken wel een evenement wordt gemaakt. Het is er dit keer 275 
bij ingeschoten. Voor de volgende ALV zal er wel weer een evenement worden aangemaakt. Het 276 
klopt inderdaad dat de documenten moeilijk te vinden zijn op de site. Dit hebben wij doorgegeven 277 
aan de webmasters en de documenten komen op een andere plek. Het bestuur heeft het niet inde 278 
nieuwsbrief geplaatst omdat er daarvoor al een uitgebreide uitnodiging is gestuurd.  279 
De ALV ziet wel dat er meer mensen zijn gekomen. Dit komt misschien ook door het meer dwingende 280 
karakter. De vorige keer was de ALV er sceptisch over. 281 
Daarnaast wil de ALV graag haar complimenten geven. De uitnodiging was heel goed, erg 282 
vooruitgegaan en ook de extra informatie is goed.  283 
De ALV vraagt zich nog af of er ook mensen zijn die niet oud-bestuurslid zijn en ook niet gedwongen 284 
zijn. 285 
Uit reacties vanuit de ALV blijkt het dat deze er zijn. 286 
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De ALV voegt er nog aan toe dat de ALV’s beter worden als er zoveel mensen zijn, het is goed voor 287 
SPiN.  288 
De ALV vraagt zich af of het bestuur aan de mensen die met ‘dwang’ zijn gekomen vraagt hoe zij het 289 
hebben ervaren.  290 
Er worden een aantal ervaringen vanuit de ALV gedeeld. Er zijn een aantal leden die er voor het eerst 291 
zijn omdat ze ‘gedwongen’ werden, door de regel dat minimaal één commissielid van elke commissie 292 
moet komen. Ook zijn er een aantal die de vorige ALV voor het eerst waren. Dat het ook betrekking 293 
heeft op je eigen commissie is voor leden een motivatie om te komen.  294 
 295 
3. Inventarisatie behoeften Duitse leden 296 
De ALV snapt de conclusie niet helemaal dat de taalcursus activiteit de problemen met weinig 297 
Duisters die naar activiteiten komen dekt. Het bestuur zegt dat Duitsers anders activiteiten willen. 298 
Het is nu niet duidelijke welke dan. De taalcursus is volgens de ALV geen oplossing voor de andere 299 
activiteiten die Duitsers willen.  300 
Het bestuur reageert dat zij het vermoeden had dat Duitsers andere activiteiten zouden willen. 301 
Echter kon zij dit niet concluderen uit de enquête. Het bestuur weet niet goed hoe zij het aanbod op 302 
Duitsers kunnen laten aansluiten. De taalcursus lost het niet op, maar kan er wel voor zorgen dat 303 
Duitsers zich meer betrokken voelen bij SPiN. Daarnaast organiseert de integratiecommissie nog een 304 
activiteit. Er zijn dus twee activiteiten die Duitsers probeert te betrekken bij activiteiten. Het bestuur  305 
weet niet waaraan zij het moet wijten dat er weinig Duisters naar activiteiten komen.  306 
De ALV reageert dat de taalcursus activiteit goed is. De ALV vraagt zich af of het bestuur een idee 307 
heeft hoe zij kan onderzoeken waar Duitsers wel komen, dus wat Duitsers wel willen.  308 
De ALV vult hierbij aan dat als het bestuur niet weet wat zij ermee wil, dat zij dit dan het beste ook zo 309 
kan opschrijven.   310 
Het bestuur reageert dat zij wel mensen van de taalcursus activiteit terug ziet op andere activiteiten. 311 
Dat is ook het doel van taalcursus activiteit, om meer mensen te trekken. De ALV heeft wel gelijk dat 312 
zij kan vermelden dat zij niet goed weet wat ze ermee moet. Dit wordt aangepast. Het bestuur weet 313 
zelf niet goed hoe zij er achter moet komen wat Duitsers wel willen. Suggesties hiervoor zijn welkom. 314 
Het bestuur wil er graag iets mee doen, maar ze weet niet goed hoe ze er achter moet komen.  315 
De ALV vraagt zich af wat voor suggesties het bestuur precies wil.  316 
Het bestuur reageert dat zij graag wil weten hoe zij er achter kan komen waarom Duitse studenten 317 
minder betrokken zijn bij SPiN en op minder activiteiten zijn.  318 
De ALV voegt hieraan toe dat de integratiecommissie al een Duitse activiteit had en deze is toen 319 
geschrapt. De ALV wil graag weten wat de reden hiervoor is.  320 
Het bestuur reageert dat zij niet weet waarom deze activiteit is afgeschaft. Zij gelooft dat het ermee 321 
te maken had dat het discriminerend was om activiteiten alleen te organiseren voor Duitsers.  322 
De ALV reageert dat zij niet kan herinneren dat dat het argument was dat was aangedragen. 323 
 324 
4. Opmerkingen en suggesties 325 
De ALV vraagt zich af of er dingen opvielen die het bestuur aan de ALV mee kan geven.    326 
Het bestuur reageert dat haar opviel dat een aantal mensen vonden dat er te weinig excursies 327 
werden georganiseerd. Het bestuur vindt het moeilijke om hierop in te springen. Het is zo al een druk 328 
jaar. Het bestuur zal het meegeven aan het volgende bestuur.  329 
De ALV vraagt zich af of er nog andere kleine punten waren.  330 
Het bestuur reageert dat er suggesties waren voor andere activiteiten.  331 
De ALV geeft als suggestie dat excursies misschien iets is voor de socio-culturele commissie.  332 
Het bestuur reageert dat de socio-culturele commissie een niet-studiegerelateerde commissie is. Hier 333 
kan je dus nu niets meer veranderen.  334 
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 335 
5 Algemene conclusie 336 
De ALV vraagt of het bestuur de bijlagen kan verduidelijken, zodat er geen verwarring ontstaat.   337 
Daarnaast is de ALV blij dat deze enquête is afgenomen en vraagt zich af of het bestuur denkt dat zij 338 
het doel hebben gehaald met deze enquête. 339 
Het bestuur bedankt de ALV voor het compliment. Daarnaast reageert ze dat ze de bijlage gaat 340 
verduidelijken en dat ze vindt dat het doel gedeeltelijk behaald is. Op een aantal gebieden is wel 341 
duidelijkheid verkregen, maar bij Duitse studenten bijvoorbeeld nog niet. Daar kan ze nog actie in 342 
ondernemen. 343 
De ALV vraagt zich af of het bestuur dit nog wil gaan doen.  344 
Het bestuur reageert dat zij dit wel wil gaan doen als zij hier goede ideeën over heeft. Ze zijn ook nog 345 
in contact met Enschede.  346 
 347 
Er wordt een korte pauze van 10 min ingelast om 20:16.   348 
 349 
 Wouter Aarts vertrekt om 20:20.  350 
 351 
De vergadering wordt hervat om 20:28 uur.  352 
 353 
De ALV wil graag nog een punt over bestuurlijke updates en logboeken toevoegen aan de agenda. Dit 354 
wordt als punt 8 toegevoegd aan de agenda.  355 
 356 

7. Update stand van zaken studiereis 357 
  358 
Het bestuur geeft een korte inleiding op dit punt. Sommigen zullen misschien wel weten dat de 359 
inschrijvingen van de studiereis van vorig jaar niet zo vlot liepen. De reis was al van tevoren geboekt 360 
en is uiteindelijk niet vol gekomen, dit heeft SPiN toen veel geld gekost. Tijdens de begrotings-ALV 361 
heeft het bestuur beloofd dit jaar het financiële risico zo ver mogelijk te beperken. Inmiddels is de 362 
locatie bekend en de inschrijving gaat na de kerstvakantie open. Het bestuur wil de ALV graag een 363 
update geven over hoe de zaken er nu voor staan, ze wil graag een aantal mededelingen doen en de 364 
ALV de mogelijkheid geven hier vragen over te stellen. 365 
Het bestuur voegt hier nog aan toe dat zij het financiële risico wil beperken. Hiervoor zijn er veel 366 
reisbureaus benaderd en is op zoek gegaan naar de goedkoopste vlucht. Op een gegeven moment is 367 
er een optie voor een vlucht gevonden die heel aantrekkelijk leek. Deze optie bleef ook de 368 
goedkoopste. De deadline voor het boeken van deze optie was 2 december. Het bestuur wilde deze 369 
graag boeken, maar tegelijkertijd wilde zij zo weinig mogelijk financieel risico. Het bestuur is hierover 370 
in gesprek met gegaan met de RVA en oud bestuursleden. Er is een regeling getroffen met 371 
VakantieXperts om de vlucht te boeken op 2 december en tot 1 februari kosteloos vluchten 372 
maximaal 9 plaatsen te annuleren. Als er na 1 februari nog geannuleerd wordt moet de volle prijs 373 
betaald worden. In de eerste plaats wilde het bestuur 42 plekken boeken. Echter leek het bestuur het 374 
leuk om met 7 bestuursleden mee te gaan. Daarom zijn er 45 plekken geboekt. Normaal gesproken 375 
zouden er 4 bestuursleden mee gaan, dus er zijn nu 3 plaatsen extra geboekt. Het totaal van 45 376 
plekken bestaat dus 7 bestuursleden, 1 begeleider, 5 commissieleden en 32 plekken voor leden. Het 377 
bestuur wil hierover graag de opinie van de ALV.  378 
De ALV vraagt zich af hoe het zit met de subsidie van de faculteit als er 3 plekken extra zijn geboekt. 379 
Hoe wordt de subsidie nu verdeeld.   380 
Het bestuur reageert dat de subsidie gaat per persoon gaat. Dit is 50 euro.  381 
De ALV reageert dat het ook niet alleen gaat om de subsidie van de faculteit maar van alles. Er zal 382 
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begroot zijn op 42 plekken vanuit SPiN. De ALV vraagt zich af of dit betekent dat er subsidie van SPiN 383 
naar die drie bestuursleden gaat. 384 
Het bestuur reageert dat er uiteindelijk is begroot op 45 personen. Er is onderscheid gemaakt tussen 385 
de verschillende subsidies. Het verschil tussen de subsidies gedeeld door 42 of 45 plekken was 386 
gering, maar 3 euro.  Het maakt dus amper verschil.  387 
De ALV had begrepen dat het bestuur ook een voorkeursplek krijgt. De ALV vraagt zich af of dit klopt 388 
en waarom dit zo is.  389 
Het bestuur reageert dat het een soort van voorkeursplekken zijn, het bestuur zorgt wel dat zij er om 390 
8 uur is als de inschrijving opengaat. Ze wil aanwezig zijn op de kamer en de inschrijvingen vlot 391 
kunnen laten verlopen. Daarnaast zijn er toch drie extra plekken voor bestuur geboekt, dus is het 392 
logisch om dit deze worden opgevuld door het bestuur.  393 
De ALV vraagt zich af wat er in de tussentijd gebeurt met de SPiN-kamer.  394 
Het bestuur reageert dat zij het zeer onwenselijk vindt om de SPiN-kamer de hele periode dicht te 395 
doen. Het bestuur wil actieve leden en oud bestuursleden hiervoor benaderen om de kamerdiensten 396 
over te nemen. Er zullen dan aangepaste openingstijden zijn, tussen 12 en 2 uur. Zo wil het bestuur 397 
de leden de gelegenheid geven om terecht te kunnen op SPiN-kamer. Er staat natuurlijk wel een 398 
hoofdkas op de kamer. Hierbij zal de sleutel niet op de SPiN-kamer blijven. Deze zal apart worden 399 
gelegd. Er zal wel een aparte noodkas worden aangemaakt voor mogelijke uitgaven. 400 
De ALV vraagt zich af of er een voordeel is voor SPiN dat het hele bestuur meegaat.  401 
Het bestuur reageert dat het voordeel voor SPiN bestuursbonding is. 402 
 403 
Vervolgens wordt er een aantal opmerkingen gemaakt vanuit de ALV over de update.   404 
De ALV merkt op dat het bestuur heeft gezegd dat kamerdienst vooral bestaat uit koffie en thee 405 
aanbieden. De ALV vraagt zich af of de mogelijkheid tot inschrijven nog bestaat.  406 
Het bestuur reageert dat de week na de studiereis alleen een excursie plaatsvindt waar vooral SPiN-407 
leden op af komen. De verwachting is dat er geen kas nodig is.  408 
De ALV vraagt zich af in hoeverre het bestuur wel bereikbaar is voor degenen die kamerdiensten 409 
gaan draaien.  410 
Het bestuur reageert dat zij te allen tijde bereikbaar blijft. Zij wil ook regelmatig inloggen op haar 411 
functiemail.  412 
Er wordt vanuit de ALV door de studiereiscommissie een opmerking gemaakt. Er is iemand bij de 413 
commissie uitgevallen. De commissie vindt het daarom wel fijn om meer mensen van het bestuur te 414 
hebben. Daarom is er ook geen nieuw actief lid gezocht.  415 
De ALV vraagt zich af waarom het van 12.00 tot 14.00 uur is en waarom niet van 10.00 tot 15.00 416 
zoals altijd.  417 
Het bestuur reageert dat er voor 12.00 en na 14.00 weinig mensen op de kamer zijn. Het is ook niet 418 
nodig om op die tijden vervanging te hebben.   419 
De ALV vraagt zich af wat er met de activiteiten in die week gebeurt. Daarnaast vindt de ALV het gek 420 
dat die plaatsen voor het bestuur zijn vrijgemaakt en dat die dan alleen voor het bestuur zijn.  421 
Het bestuur reageert dat er een verschil is tussen leden en bestuursleden. Het bestuur kan 422 
meehelpen met de organisatie. Ze zijn geen extra last, geen extra verantwoording. Daarom zijn de 423 
plekken wel beschikbaar voor het bestuur. Die plekken zijn erbij gekomen, niet vrijgemaakt. 424 
Daarnaast is er een extra plek doordat een commissielid is weggevallen.  425 
De ALV merkt op dat er ook activiteiten zijn die in die week voorbereid moeten worden. De ALV 426 
vraagt zich af hoe het daarmee gaat.  427 
Het bestuur reageert dat er geen activiteiten plaatsvinden die voorbereiding behoeven.  428 
De ALV merkt op dat 40 man er veel is, het is moeilijk om alles in de gaten te houden. Het lijkt de ALV 429 
niet wenselijk om met zoveel op reis te gaan.  430 
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Het bestuur reageert dat ergens een grens moest worden getrokken. Deze grens is getrokken bij 45 431 
doordat heel het bestuur mee wil.  432 
De ALV vraagt zich af waarom het bestuur zoveel tijd nodig heeft om de kamerdiensten voor te 433 
bereiden. De ALV vraagt zich af waarom het bestuur dit nu al moet weten.  434 
Het bestuur reageert dat andere mensen die het over nemen dit nu wel moeten weten en benaderd 435 
worden.  436 
De ALV reageert dat als je ze niet nodig hebt je toch kunt zeggen dat je ze niet nodig hebt.  437 
Het bestuur reageert dat ze goed voorbereid wil zijn en dat zij alles in goede orde achter wil laten. Ze 438 
wil alles van te voren afspreken. 439 
De ALV vraagt zich af of het bestuur goedkeuring van de ALV wil hierover of dat het alleen ter 440 
kennisgeving is.  441 
Het bestuur reageert dat het ter kennisgeving is.  442 
De ALV reageert dat als het vaststaat dat het bestuur meegaat, het bestuur ook niet allemaal om 443 
07.00 uur op de kamer hoeft te zijn. Het is niet heel nuttig om met z’n zevenen op de kamer te zijn. 444 
De ALV vraagt zich af waarom het bestuur de mening van de ALV vraagt en waarom deze discussie 445 
wordt gevoerd. Het bestuur komt nu op weerstand terecht en het is niet netjes dat het bestuur dan 446 
nu zegt dat het ter kennisgeving is.  447 
De ALV voegt er nog aan toe dat het niet per se niet netjes is, het is wel goed om het mede te delen.  448 
Het bestuur reageert dat de verwoording van de ALV niet helemaal juist is. Het bestuur wilde het aan 449 
de ALV mede delen. Het bestuur vond dit een nette manier om het aan de ALV mede te delen.  450 
De ALV vraagt zich af of als er zou worden besloten dat die drie extra plaatsen niet naar het bestuur 451 
gaan, of deze dan naar leden zouden gaan of dat deze geannuleerd zouden worden.  452 
Het bestuur reageert deze worden geannuleerd.  453 
De ALV vraagt zich af waarom deze geannuleerd worden.  454 
Het bestuur reageert dat dit in overleg met de studiereiscommissie besloten is. Het bestuur is dan 455 
vooral ter begeleiding aanwezig.  456 
De studiereiscommissie reageert hier nog op dat als er drie extra mensen komen en geen extra 457 
begeleiding, dit eerste besproken zou moeten worden. Het heeft niet de voorkeur van de commissie 458 
en het lijkt de commissie ook niet haalbaar.  459 
De ALV vraagt zich af hoeveel begeleiding er nu meegaat als de 3 extra bestuursleden niet meegaan. 460 
De Studiereiscommissie reageert dat dit een begeleiding van 8 personen zal zijn.  461 
De ALV vindt dit best veel.  462 
De Studiereiscommissie reageert dat het vooral om de organisatie erbij gaat. We moeten in New 463 
York voor activiteiten onze begeleiders splitsen.  464 
De ALV stelt voor om de 3 plekken voor begeleiding te houden, maar dat dit ook actieve leden of 465 
gewone leden kunnen zijn.  466 
Het bestuur reageert dat iedereen zich daar dan zal voor inschrijven en ze dit misschien niet zo 467 
serieus zullen nemen.  468 
De ALV wil het graag hebben over de gevolgen voor SPiN en niet voor de studiereis.  469 
De ALV voegt hier nog aan toe dat extra begeleiding niet verkeerd is, zeker niet in een stad als New 470 
York.  471 
De ALV vraagt zich af wat het verschil is tussen problemen in Londen en New York. 472 
De Studiereiscommissie reageert dat er rekening moet worden gehouden met de verschillende 473 
tijdzondes.  474 
De ALV reageert dat de commissie het beste kan aanvoelen wat er nodig is. Er moet zo 475 
langzamerhand een einde komen aan de discussie.  476 
 477 



         Notulen Algemene Leden Vergadering 15-12-2014 

 

11 
 

Als laatste wordt er een vragen rondje gedaan over de studiereis.  478 
Fenna neemt aan dat het bestuur er goed over nagedacht heeft. Jullie denken als bestuur dat jullie 479 
alles goed genoeg hebben voorbereid dat alles glad zal gaan verlopen als jullie met het hele bestuur 480 
op studiereis zijn.  481 
Bas vraagt zich af wat de motivatie van het bestuur is om met het hele bestuur op studiereis te gaan. 482 
Marcella geeft aan dat het bij Postelein ook gebeurt dat heel het bestuur op studiereis meegaat en 483 
dat het daar altijd goed gaat. Ze oppert het idee om bij Postelein naar tips te vragen.  484 
Het bestuur bedankt voor de tip. Het bestuur heeft het al met meerdere verenigingen er over gehad 485 
en die reacties waren positief. Het bestuur reageert nog op de vraag wat de motivatie is dat het hele 486 
bestuur met zijn zevenen mee gaan op studiereis. Het bestuur voegt toe dat zij ervoor zal zorgen dat 487 
alles goed geregeld is. 488 
De ALV vraagt zich af hoe de procedure zal verlopen. De ALV vraagt zich af of zij de macht heeft om 489 
een andere invulling te geven aan de drie plekken als het bestuur niet meegaat.  490 
Het bestuur reageert dat de ALV hierover kan stemmen en dat het bestuur uiteindelijk de beslissing 491 
neemt.  492 
De ALV vraagt zich af wat het bestuur ervan vindt dat dit dan waarschijnlijk een traditie wordt.  493 
Het bestuur denkt dat de traditie ervan afhangt hoe het ervaren wordt. Het zal ervan afhangen hoe 494 
het bevalt. Het bestuur is professioneel genoeg om er een professionele mening over te geven. Er 495 
komt nog een optie uit het bestuur dat het eventueel een mogelijkheid is om de studiereis in de 496 
vakantie te plannen zodat het hele bestuur mee kan en dat de kamer dan toch al dicht is.  497 
De ALV vraagt zich af waar een eventuele stemming over gaat.  498 
Het bestuur reageert dat de stemming zal gaan over of alle zeven bestuursleden mee gaan op de 499 
studiereis.   500 
 501 
 Om 21:14 is er 5 min pauze. Om 21:28 wordt de vergadering hervat. 502 
 503 
Er komt een amendement vanuit de ALV. Dit amendement luidt: 504 
Alleen maar vier leden uit het zevende bestuur der SPiN mogen mee op studiereis.  505 
 506 
Er zijn zes mensen uit de ALV die dit ter stemming willen brengen.  507 
 508 
Er wordt over het amendement gestemd door middel van een gesloten stemming.  509 
Voor: 3 510 
Tegen: 35 511 
Blanco: 0 512 
Onthouden: 7 513 
 514 
Het bestuur mag met alle zeven leden van het zevende bestuur der SPiN mee op studiereis. 515 
 516 

8. Bestuurlijke updates en logboeken. 517 
Het bestuur heef veel uren gedraaid voor SPiN en weinig uren gewerkt aan de studie. Echter is het 518 
wel een parttime bestuur. 519 
De ALV schrok dat het bestuur weinig tijd aan studie heeft besteed en vraagt zich af hoe het bestuur 520 
het ervaart en wat zij vinden van het aantal uren.  521 
Het bestuur reageert per bestuurslid. 522 
Job reageert dat hij zes studiepunten heeft en weinig uur aan zijn studie besteedt, hoewel die 523 
gelegenheid er wel was. Hij heeft er zelf voor gekozen om niet aan de studie te werken. 524 
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Inge reageert dat zij twaalf studiepunten heeft gehaald en heel tevreden is met de manier waarop 525 
waar op het is gelopen en het sluit aan bij haar verwachtingen. 526 
Renske reageert dat zij tien studiepunten heeft gehaald en is er tevreden mee.  527 
Tess reageert dat voor haar hetzelfde geldt en geeft aan dat ze tien studiepunten heeft gehaald. 528 
Weinig tijd besteden aan de studie is haar eigen keuze en ze loopt op schema.  529 
Elien reageert dat ze tien studiepunten heeft gehaald en op schema ligt. Ze geeft aan dat ze geen 530 
behoefte heeft om meer aan haar studie te doen. 531 
Anki reageert dat ze twaalf studiepunten heeft gehaald en geeft aan dat ze genoeg ruimte heeft om 532 
te studeren.  533 
Johannes reageert dat hij vooral zijn tijd in SPiN stopt en dat hij nog geen studiepunten heeft 534 
gehaald. 535 
De ALV vindt dat het bestuur goed bezig is. 536 
 537 

9. WvtTK 538 
Er is verder niks ter tafel gekomen. 539 
 540 

10. Vaststellen datum volgende vergadering 541 
De datum voor de volgende ALV is 3 maart 2015. Dit is de halfjaarlijkse ALV.  542 
 543 

11. Rondvraag 544 
Mesian:  VIIe bestuur nogmaals gefeliciteerd, fijn dat de discussie over de studiereis is 545 

afgelopen. Goed van jullie dat jullie meer studiepunten hebben gehaald dan ik.  546 
Lisa:  VIIe bestuur gefeliciteerd.  547 
Shanta:  VIIe bestuur gefeliciteerd met jullie vakantie, begeleiding. Supertop dat jullie zo goed 548 

bezig zijn met SPiN en studie. Complimenten. 549 
Jelle:   VIIe bestuur ga zo door.  550 
Fenna:  Fijn dat er zo’n goede opkomst is. Geniet van de studiereis. Goed van jullie dat jullie 551 

zoveel aan je studie doen. 552 
Bas:   Sorry jongens, ik heb nog een serieuze vraag. Huidige vierdejaars bachelor studenten 553 

krijgen geen studiefinanciering meer. Heeft dit gevolgen in jullie zoektocht naar 554 
opvolgers? En hoe gaan jullie daarmee om?  555 
Het bestuur reageert erop dat ze er al vragen over hebben gekregen. Het bestuur ligt 556 
er mensen over in. Ook tijdens de bestuursvoorlichting wordt er aandacht aan 557 
besteed. 558 

Chris:  Bestuur, ik vind dat jullie goed bezig zijn. Jammer dat de sfeer niet altijd even goed 559 
was, misschien kan dit voorkomen worden in de toekomst.  560 

Tess:   Spreekt namens het bestuur: ALV bedankt voor jullie aanwezigheid. We waarderen 561 
het dat jullie er zijn en jullie je stem hebben laten horen. We hopen dat het de 562 
volgende keer weer zo zal zijn. ALV commissie bedankt. Kom allemaal naar de 563 
naborrel.  564 

Jeroen:   Superleuk om steeds nieuwe gezichten te zien en ik hoop dat het volgende keer ook 565 
zo is. Bestuur, jullie zijn goed bezig. Ik mag nu de vergadering sluiten. 566 

 567 
12. Sluiting 568 

Technisch voorzitter sluit de vergadering om 21:47 uur.  569 
 570 
Actiepunten 571 
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1. Het VIIe bestuur gaat uitzoeken hoe het zit met auteursrechten en dergelijke als 572 
samenvattingen verspreid, of verkocht worden.  573 

2. Het VIIe bestuur benadert Rick Huis van het Ve bestuur over het vorige hoofdsponsor contract 574 
dat getekend is.  575 

3. Het VIIe bestuur geeft tijdens de halfjaarlijkse ALV een update over de evaluatie van de 576 
samenvattingen-wiki. 577 

4. Het VIIe bestuur komt tijdens de halfjaarlijkse ALV terug op het eventueel aanbieden van 578 
papieren samenvattingen. 579 

5. Het VIIe bestuur past het stuk over de behoeften van de Duitse studenten in het rapport van 580 
de najaarsenquête aan. 581 

6. Het VIIe bestuur verduidelijkt de bijlage van het rapport van de najaarsenquête.  582 


