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Aanwezig: Job Vervoordeldonk (vz), Marloes de Jonge (not), Pam Huisintveld, Judith Pauw, Floor van 1 
Dun, Mesian Tilmatine, Ilse Nijland, Jorina Laan, Iris Kleine Schaars, Fenna Dekkers, Els van Loo, Nina 2 
Pijpers, Jelle Gerritsma, Giulio Severijnen, Eefje Jongstra, Muriël Neeleman, Michelle Geurts, Navayo 3 
Parinussa, Helen Peeters, Eline Dullens, Fabio Severijnen, Tess Bombeeck, Lieke van Lieshout, Bas 4 
Romeijn, Jeroen Weerwag, Eefke Houben, Sammie Bertens, Paula van den Uden, Koen van Heijster, 5 
Johannes Fiebig, Annika Schubert, Frida Stifft, Rob van Broekhoven, Anki Verhagen, Elien van 6 
Rooijen, Renske van der Steen, Vera Spiridonova, Gianne Dodemont.  7 
 8 

1. Opening (door technisch voorzitter Job Vervoordeldonk) 9 

De technisch voorzitter opent de vergadering om 19.05 uur. We beginnen met een namenrondje. 10 
 11 

2. Notulen vorige vergadering 12 

Er zijn geen vragen of opmerkingen over de notulen. De notulen worden vastgesteld. De ALV vraagt 13 
om paginanummers voor de volgende keer. 14 
 15 
Actiepunten  16 
1. Het bestuur schrijft een stuk over het beleid met betrekking tot alumni. – Dit is gebeurd en wordt 17 
doorgegeven aan KB 18 
2. Het bestuur zoekt uit of ze onder het contract van de printer uit kan. – Dit is nu volledig gebeurd: 19 
geen mogelijkheden voor nu zonder gevolgen voor SPiN; zoals faillissement, of doorberekening geld 20 
naar nieuw contract. We kunnen er dus eigenlijk niet onderuit – actiepunt kan eraf. 21 
3. Het bestuur schrijft een brief voor de Drie Gezusters. Zij legt dit voor aan het SOFv. – Dit is nog niet 22 
gebeurd. In overleg met het IC kwam naar voren dat zij ook willen ondertekenen. 23 
4. Het bestuur gaat de SPiN-shirts promoten bij haar leden. – Dit is gebeurd 24 
 25 

3. Belangrijke mededelingen/ ingekomen post 26 

Algemene mededelingen 27 
Iedereen krijgt een pauzedrankje. 28 
 29 
Activiteiten 30 
April 31 
20 Congres Manipulatie   58 leden en 12 niet-leden 32 
21 Waagh-feest: Insomnia vol. 2  193 leden en 275 niet-leden 33 
28-10 Studiereis naar Hong Kong  44 leden en 1 niet-lid 34 
 35 
Mei 36 
10 Lezing i.s.m. Postelein: Genderfluïditeit 19 SPiN-leden, 16 Postelein-leden en 7 niet-leden 37 
20 Ouderdag    19 leden en 28 niet-leden 38 
25 Bedrijvenavond    36 leden en 1 niet-lid 39 
26 Sportactiviteit: Stranddag  38 leden en 1 niet-lid 40 
30 Training Rattenbrein   16 leden en 2 niet-leden 41 
31 Cantus i.s.m. N.S.Z.V. de Loefbijter 28 SPiN-leden, 18 Loefbijter-leden en 6 niet-leden 42 
 43 
  44 
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Juni 45 
1 SPiN-feest: EK-party   463 SPiN- en BeeVee-leden en 113 niet-leden 46 
3 Alumni-activiteit: netwerkspeeddate 12 aanwezigen 47 
14 Diesviering 48 
  Lunch    75 aanwezigen 49 
  Film    7 aanwezigen 50 
  Bierfiets   29 aanwezigen 51 
  Karaoke   Ongeveer 100 aanwezigen 52 
 53 
Machtigingen 54 
Rinske Knoest machtigt Fenna Dekkers 55 
Inge van Dongen machtigt Elien van Rooijen 56 
Saida Chaairi Taeh machtigt Job Vervoordeldonk 57 
Marjam Bahari machtigt Chris van Heijster 58 
Ilse Baijens machtigt Bas Romeijn 59 
 60 
Afmeldingen 61 
Socioculturele commissie 62 
Skireiscommissie 63 
Tijdschriftcommissie 64 
Galacommissie 65 
Internationaliseringscommissie 66 
 67 

4. Vaststellen agenda 68 

De agenda wordt vastgesteld, er worden geen punten toegevoegd. 69 
 70 

5. Voorstellen Kandidaatsbestuur 71 

 72 
Jeroen Weerweg geeft namens de Sollicitatiecommissie een korte uitleg over de procedure en 73 
verwijst naar het stuk. 74 
De ALV vraagt of er een gedeelte van de sollicitaties in het Engels plaats heeft gevonden en of het 75 
klopt dat dat niet werd meegenomen in de beoordeling. 76 
De Sollicitatiecommissie reageert dat de kandidaten niet beoordeeld zijn op hun Engelse 77 
vaardigheden. Maar wel is gekeken of iemand comfortabel in het Engels kan spreken in verband met 78 
internationalisering. Dit verschilt per functie, maar is met name  bij de Voorzitter belangrijker.  79 
De ALV geeft aan dat het vreemd is dat ze er niet op beoordeeld werden, want eigenlijk was dat dus 80 
wel zo. 81 
Sollicitatiecommissie geeft aan dat het niet beoordelen was op ja of nee, maar alleen voor de functie. 82 
ALV zegt dat ze gehoord heeft dat het besluit over de samenstelling van het bestuur is genomen 3 à 4 83 
dagen voor het informeren. Ze vraagt zich af of dit zo is en zo ja, waarom. 84 
De Sollicitatiecommissie geeft aan dat dit klopt, dit heeft te maken met het verleden. Er is gewacht 85 
op een rustiger moment om de kandidaten te bellen. Voor het weekend is het huidige bestuur 86 
ingelicht, in het weekend de kandidaten. 87 
De ALV noemt dat het niet is gelekt de vorige keer, wil dat graag duidelijk hebben. De ALV vraagt 88 
waarom de kandidaten niet meteen op dezelfde dag als het maken van beslissing gebeld zijn. De 89 
kandidaten wisten al dat de beslissing was gemaakt – dat werd op de SPiN-kamer genoemd. 90 
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De Sollicitatiecommissie zegt dat dat niet de bedoeling was. Er was juist extra tijd genomen om na te 91 
denken over hoe je het telefoongesprek voert etc. 92 
De ALV reageert dat dit 5 dagen heeft geduurd, dat is wel erg lang. De ALV geeft aan dat een andere 93 
reden is gehoord (huidig bestuur wilde graag borrelen met KB, dat was de reden om het later te 94 
doen). 95 
Het bestuur geeft aan dat dit niet waar is. De borrel was maandag – toen wisten ze het al.  96 
De ALV vraagt hoe het KB het heeft ervaren. 97 
Het KB geeft aan dat het bij hen niet bekend was. Ze zijn gebeld op de dag die van tevoren was 98 
aangegeven (zondag). 99 
De Sollicitatiecommissie noemt dat de bedoeling was om een buffer te hebben mocht het langer 100 
duren en een extra vergadering nodig zijn. Het ging dit jaar snel. 101 
De ALV zegt blij te zijn dat de kandidaten niks wisten. Er wordt meegegeven dat er voorzichtig mee 102 
om wordt gegaan, niet noemen op de kamer dat de beslissing net gemaakt is.  103 
 104 

Chris van Heijster komt binnen om 19.17 uur. 105 
 106 
De ALV zegt dat het nieuw is dat de functie vice-voorzitter door de Sollicitatiecommissie is 107 
toebedeeld. Waarom? 108 
De Sollicitatiecommissie geeft aan dat het zo in HR/statuten (na de laatste herziening) staat. 109 
 110 
Algemene vragen: 111 
De ALV vraagt om een ABC’tje.  112 

 113 
ALV 114 
Bestuur 115 
Cobo 116 
Diesviering 117 
Eefje 118 
Floor 119 
Giulio 120 
Huidig bestuur 121 
Internationalisering 122 
Judith Jelle, de penningmeesters 123 
Kandidaatsbestuur 124 
Liefde 125 
Muriël en Michelle 126 
Nico, SPiN-auto 127 
Opbouwbare bolderkar 128 
Praktijk en infocommissie 129 
Quest 130 
Raad van Advies 131 
SPiN 132 
Televisie die fungeert als mediascherm 133 
Uitwisseling, die dit jaar doorgaat 134 
Vissen 135 
Wereldreis 136 
Xperience your future 137 
Yoe yoe 138 
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Zeewolf 139 
 140 

Persoonlijke voorstelrondjes: 141 

Els  142 
ALV: Ben je nu actief lid?  143 
Els: Ja: Praktijk en Infocommissie.  144 
ALV: Als jij, zonder beperkingen, nu 1 ding mag veranderen aan SPiN, wat is dat dan?  145 
Els: Meer toegankelijkheid om de kamer. 146 
ALV: Waar ben je nu al trots op? Wat heeft je aangetrokken?  147 
Els: Dat SPiN veel verschillende partijen met elkaar verbindt. 148 
ALV: Hoeveel bestuurspunten denk je te behalen?  149 
Els: 20. 150 
 151 
Nina 152 
ALV: Wat wil je volgend jaar als eerste veranderen?  153 
Nina: De actieve leden werving kan beter, borrels, meer informatie geven.  154 
ALV: Waar ben je trots op?  155 
Nina: Sfeer binnen vereniging. Ik heb me altijd welkom gevoeld.  156 
ALV: Hoeveel studiepunten denk je te halen volgend jaar?  157 
Nina: Heb bachelor al binnen, wil genoeg voor bestuursbeurs halen. 158 
 159 
ALV algemene vraag: hoe goed is jullie Engelse taalvaardigheid?  160 
KB: Goed. 161 
 162 
Jelle 163 
ALV: Wat ga je de eerste dag doen?  164 
Jelle: Een bolderkar kopen.  165 
ALV: Waarover ben je tevreden bij SPiN? 166 
Jelle: Er staat altijd koffie klaar, iedereen kent elkaar, fijne sfeer. 167 
ALV: Hoe ga je internationalisering aanpakken?  168 
Jelle: Dat is iets wat we met z’n allen gaan bespreken en terug laten zien in het beleid. 169 
ALV: Klopt het dat je gisteren de eerste 40 euro als penningmeester al hebt uitgegeven? 170 
Jelle: Ik heb niet 40 euro uitgegeven, maar ik heb een biertje gepakt die ik niet mocht pakken. 171 
ALV: Stel dat iemand anders dat volgend jaar doet, wat doe je dan?  172 
Jelle: Dat moet diegene dan zelf terugbetalen. 173 
 174 
Giulio 175 
ALV: Er zijn eerder spanningen geweest door relaties tussen iemand binnen het IC en iemand 176 
binnen SPiN. Nu zijn er twee broers in IC en SPiN – hoe gaat dat?  177 
Giulio: Dat bespreken we thuis rond de eettafel. 178 
ALV: Hoe weten we zeker dat jij het bent (als commissiebgeleider) en niet Fabio?  179 
Giulio: 1 van ons heeft een pony-tattoo. 180 
ALV: Het is je eerste werkdag: wat doe je als eerste zodra je de computer aan hebt staan? 181 
Giulio: Ik ga juist met leden praten, de vissen voeren.  182 
ALV: In welke commissies heb je gezeten?  183 
Giulio: Acquisitiecommissie en Orientatiecommissie. 184 
 185 
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Eefje  186 
ALV: Hoe zit jouw eerste dag eruit?  187 
Eefje: Vissen voeren, met de nieuwe leden praten etc.  188 
ALV: Wat vind je mooi aan SPiN?  189 
Eefje: Ik heb door SPiN veel nieuwe mensen leren kennen, ik ben nu net eerstejaars. 190 
ALV: Gemiddelde avondmaaltijd op spinkamer, magnetron of blijf je fitgirl? 191 
Eefje: Ik blijf een fitgirl! 192 
ALV: Bestuurspunten uitbreiden naar SPiNder?  193 
Eefje: Dat zou een mooie ontwikkeling zijn. 194 
 195 
Muriël  196 
ALV: Wat wil je bereiken met je functie? 197 
Muriël: Internationalisering wordt belangrijk. Daar wil ik in samenwerking met Kompanio iets 198 
moois van maken, vooral het buddyproject. 199 
ALV: Engels spreken is voor jouw functie extra belangrijk, hoe is je Engels?  200 
Muriël: Beetje oefenen, maar gaat lukken, is nu gemiddeld. Ik ga deze vakantie veel oefenen. 201 
 202 
Michelle 203 
ALV: Op je allereerste dag, waar ga je als eerste mee aan de slag?  204 
Michelle: Zorgen dat leden zich comfortabel voelen. Veel mails sturen naar alle bedrijven.  205 
ALV: Wat vind je nu zo mooi aan SPiN? 206 
Michelle: ik heb zelf ervaren wat het doel is; studie- en niet-studiegerelateerd is heel goed 207 
gecombineerd. 208 

 209 
6. Internationalisering SPiN 210 

Het bestuur geeft korte introductie. Het bestuur legt uit dat in het stuk de opties uiteengezet zijn en 211 
huidige stand van zaken toegelicht is. Er zijn drie opties. De ALV kan vragen stellen over het stuk, het 212 
bestuur hoort graag de mening van de ALV over wat het beste is voor SPiN.  213 
De ALV vraagt om toelichting per optie. 214 
Het bestuur legt uit: optie 1. Blijven van Nederlandstalige vereniging, dan verandert er niks. 215 
Engelstalige studenten zullen Nederlands moeten leren om mee te kunnen doen. 216 
Optie 2. Meer Engelstalige activiteiten, commissies openstellen om Engelstalige leden toe te laten. 217 
Optie 3. Volledig Engelstalig, alles in Engels: activiteiten, ALV’s, alles en niks meer in het Nederlands.  218 
De ALV vraagt wat de werkwijze is geweest om tot dit stuk te komen. 219 
Het bestuur geeft aan dat ze veel overleg met OWI gehad heeft over wat de concrete plannen zijn en 220 
wat we daarmee kunnen voor SPiN. Ook heeft ze gesprekken gehad met verschillende verenigingen, 221 
Groningen, Maastricht, Synergy. Zij hebben al een Engelstalige track. Zo is besproken wat bij hen 222 
goed werkt en wat niet en wat de mogelijkheden zijn. Ook is er gebrainstormd met het bestuur en is 223 
het besproken op de heidag. 224 
De ALV vraagt hoe andere verenigingen het doen. 225 
Het bestuur heeft aan dat het heel erg verschilt per vereniging. Sommigen doen half NL/ENG, 226 
sommige juist niet. Eigenlijk is niemand tevreden. Wij willen graag de beste dingen van alle 227 
verenigingen mee nemen. 228 
De ALV vraagt welk advies het OWI aan het bestuur heeft meegegeven. 229 
Het bestuur geeft aan dat dit verschilt per instantie/persoon van OWI die je spreekt. Het beleid is nog 230 
niet heel duidelijk en het verandert maandelijks. Binnen de opleiding zullen beide tracks blijven 231 
bestaan, OWI blijft flexibel. 232 
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De ALV vraagt wat José van Alst precies heeft gezegd.  233 
Het bestuur geeft aan dat zij het ook niet weet. Het is anders gelopen dan gepland. Het idee was om 234 
de tracks van dezelfde grootte te maken. Ze doen geen selectie meer en hadden geen grote aantallen 235 
verwacht. Toen er veel aanmeldingen kwamen, weigerde het College van Bestuur om de 236 
aanmeldingen te sluiten. Het wordt daarom crisismanagement voor het eerste jaar. Ze willen 237 
iedereen een zo goed mogelijke opleiding aanbieden. Na een jaar wordt sowieso weer de numerus 238 
fixus van 550 opnieuw ingevoerd. Over 3 jaar willen ze graag een Engelstalige master aanbieden. Op 239 
de lange termijn willen ze graag de Nederlandse track behouden, maar dit is nog niet definitief. Ze 240 
willen wel graag meer Engelstalige vakken in het curriculum.  241 
De ALV vraagt of het klopt dat ze graag evenveel studenten in beide tracks willen. 242 
Het bestuur geeft als reactie dat ze dit inderdaad willen, maar het moeilijk kunnen beïnvloeden. In 243 
het derde jaar wordt sowieso meer onderwijs in het Engels aangeboden. In de Nederlandse track 244 
worden nu ook meer vakken in het Nederlands gegeven die nu nog Engels zijn. 245 
De ALV vraagt wat José over SPiN heeft gezegd in dit verhaal. 246 
Het bestuur zegt dat het OWI SPiN ziet als grote toevoeging: als plek waar de tracks elkaar 247 
ontmoeten. In het 1e jaar hebben de tracks geen contact, in de intro zijn ze ook gescheiden. SPiN 248 
heeft de functie van samenbrengen. Zelf hanteren ze ‘flexibel engels gebruik’: gebruik de taal 249 
wanneer het nodig is.  250 
De ALV vraagt wat het doel is van deze ALV. Wil het bestuur advies? Gaan we stemmen? 251 
Het bestuur geeft aan dat we gaan stemmen over wat de uiteindelijke koers van SPiN moet worden. 252 
Dit advies wordt meegegeven aan het nieuwe bestuur. 253 
De ALV vraagt of het zo is dat als besloten wordt dat we helemaal Engels willen, dan ook meteen 254 
alles in het Engels wordt. 255 
Het bestuur geeft aan dat dit niet per se zo is, het is een lange termijn beleid. De concrete invulling is 256 
aan het nieuwe bestuur. Het veranderen van een vereniging verloopt nou eenmaal traag en 257 
bureaucratisch.  258 
De ALV zegt dat ze het vaag vindt om te stemmen over een koers wat een advies is. De ALV doet het 259 
voorstel om over concrete dingen te stemmen. Dat we weten wat er gaat veranderen als we 260 
vanavond weggaan. 261 
De ALV zegt dat het juist goed is om concrete dingen op een beleids-ALV te bespreken en dan te 262 
stemmen. 263 
De ALV vraagt of dat niet te laat is. 264 
De ALV zegt dat er nu verwarring ontstaat; gaan we het concreet over het komende jaar hebben, of 265 
over de lange termijn? 266 
Het bestuur zegt dat er nu een KB zit dat niet zomaar alles kan omgooien en alles bijvoorbeeld 267 
Engelstalig kan maken. Zij kunnen wel zoveel mogelijk voorbereidingen treffen voor de lange termijn. 268 
Zowel bij tweetalig als bij volledig Engelstalig is een lange termijn plan nodig en ook daar is tijd voor 269 
nodig. We zijn het erover eens dat het een dringend advies is, het KB moet dit eigenlijk echt volgen. 270 
De ALV geeft aan dat nog steeds niet duidelijk is wat de procedure is. De beleids-ALV is pas begin 271 
oktober. Het is juist belangrijk om per 1 september al alles duidelijk te hebben; Engelse t-shirts en 272 
Engelse benadering naar nieuwe leden. 273 
Het bestuur geeft aan dat het OWI/de opleiding nog niet eens zo snel is om dat per september klaar 274 
te hebben. Nog voordat we weten wat er precies zal gebeuren, hebben we dan al alles gereed, 275 
misschien zijn er wel toch niet zoveel Engelse leden of verandert er nog van alles.  276 
Het bestuur noemt dat zij nu ook al de site en de stukken aan het vertalen zijn en bezig zijn met veel 277 
praktische zaken. Er gebeurt nu tot aan september ook al van alles. Collegepraatjes bij Engelstalige 278 
vakken worden nu ook al in het Engels gehouden. Dat verandert niet. Het is niet dat er pas na de 279 
beleids-ALV iets gaat gebeuren.  280 
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De ALV zegt dat de exacte aantallen studenten niet zo van belang zijn, want dat heeft niks te maken 281 
met de koers. Bij 200 extra studenten of 800 extra studenten is de koers hetzelfde. Het gaat erom 282 
dat er iets gebeurt, anders zijn we te laat. 283 
Het bestuur geeft aan dat zij de ALV vragen om een advies wat betreft welke kant SPiN op moet, 284 
waar het KB concreet mee aan de slag kan volgend jaar. Voor hen is het ook een speerpunt, zij zijn er 285 
ook hard mee bezig. Het gaat nu om een advies voor volgend jaar. 286 
Het KB vraagt of het gaat om een advies voor komend jaar of ook voor de jaren daarna. 287 
Het bestuur geeft aan dat, tot er weer een ander advies komt, het gaat om een advies voor de 288 
komende tijd. 289 
De ALV geeft aan dat als er voor een Engelstalige vereniging wordt gekozen, echt alles in het Engels 290 
moet. Dat moeten we wel duidelijk hebben. 291 
Het bestuur reageert dat hun insteek was om sowieso een overgangsjaar in te zetten volgend jaar. 292 
Dat geeft het KB ook wat meer ruimte voor invulling van deze verandering. De sollicitatieprocedure 293 
was nu ook niet ingesteld op een volledig Engelstalige vereniging. Het heeft invloed op de kwaliteit 294 
van de vereniging als alles nu overhaast wordt veranderd. Daarom presenteren ze nu dit stuk, 295 
daarom horen ze graag het advies van de ALV. Misschien is het op de lange termijn een goed idee om 296 
een Engelstalige vereniging te hebben, maar in ieder geval niet plotsklaps nu. 297 
De ALV reageert dat het logisch is om een overgangsjaar te doen, maar dat het wel een extreme 298 
situatie is: het zal nooit meer zo zijn. Je sluit ook al mensen uit als je een overgangsjaar doet. De ALV 299 
vraagt wat het probleem is om in 1x om te schakelen? 300 
Het KB reageert dat aan hen niet is voorgelegd dat alles Engelstalig zou worden. Dat zou voor hen 301 
best wel lastig worden en misschien hadden sommigen dan ook een andere keuze gemaakt, hier zijn 302 
ze niet op voorbereid. 303 
De ALV zegt dat dit begrijpelijk is, dat had meegegeven moeten worden. Maar het probleem wat je 304 
nu hebt, is dat er een onvoorbereid KB is die het beleid pas in oktober presenteert. We willen juist 305 
snel duidelijkheid, zodat bij de introductie al juiste informatie kan worden gegeven. We willen de 306 
situatie voorkomen dat álles onduidelijk wordt. 307 
Het bestuur geeft aan dat we volgend jaar juist de situatie hebben dat de meeste studenten niet-308 
internationaal zijn. Nogmaals: we zijn nu al hard bezig om te internationaliseren. Als we te snel gaan, 309 
verliezen we kwaliteit. Het is een langzaam proces, daar willen we ook de tijd voor nemen.  310 
De technisch voorzitter vraagt aan de ALV of we willen stemmen over advies of een ander voorstel 311 
willen doen? 312 
De ALV geeft aan dat zij wil stemmen over komend jaar, vanaf september.  313 
Het KB reageert dat als er nu wordt gekozen voor één van de drie opties, dat zij de invulling zullen 314 
verwerken in hun beleid, dat pas in oktober wordt ingestemd. Dat betekent dat er nu zo concreet 315 
mogelijk afspraken moeten worden gemaakt. 316 
De ALV zegt dat zij graag wil weten wat er nu al gedaan is en waar de vereniging op verder kan gaan.  317 
Er is een voorkeur om te stemmen over een soort ondergrens aan Engelstaligheid die vanaf nu in 318 
gaat. Het KB kan daar dan toevoegingen aan doen voor hun beleid. De ALV kiest een baseline waar ze 319 
dit op kunnen baseren. 320 
 321 

Er is pauze van 20.18 tot 20.37 uur. 322 
Helen, Gianne en Vera vertrekken in de pauze. 323 

 324 
De technisch voorzitter vraagt of er mensen zijn die een volledig Nederlandstalige vereniging willen. 325 
De ALV geeft aan dat die er niet zijn. 326 
De technisch voorzitter geeft aan dat we het erover gaan hebben in hoeverre we de vereniging 327 
Engelstalig maken. 328 
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Het bestuur wil meegeven om het stuk er echt bij te pakken, daar is zo uitgebreid mogelijk 329 
beschreven wat voor- en nadelen zijn. Ze hopen dat dit goed wordt meegenomen in de discussie.  330 
De ALV stelt voor om vragen te stellen en het stuk meenemen, maar niet het stuk te bespreken per 331 
punt. 332 
De ALV vraagt in hoeverre het bestuur concrete bewijzen heeft dat het OWI wil meebetalen of extra 333 
medewerkers in wil zetten. 334 
Het bestuur geeft aan dat ze zeker weten dat ze de vertaling van de statuten en het HR willen 335 
betalen, dit kost wel veel tijd. Ook hebben ze toegezegd dat de website kan worden vertaald: we 336 
hebben nu de meest belangrijke delen opgestuurd. Er komt ook definitief een nieuwe medewerker. 337 
Daarnaast kunnen we meer dingen aanvragen, zoals het vergoeden van een volledig nieuwe website. 338 
Samengevat: er wordt zeker steun geboden. 339 
De ALV vraagt zich af of dit ook is waar het bestuur nu mee bezig is. 340 
Het bestuur reageert dat dit inderdaad zo is. Zij zijn ook bezig met het vertalen van kleinere 341 
documenten en bijvoorbeeld de actieve ledenhandleiding. Er komt een overdrachtsdocument over 342 
commissies, waarin staat welke commissies makkelijker Engelstalig kunnen worden. Daarnaast zijn er 343 
al integratieactiviteiten bedacht, ook naar aanleiding van de heidag. Dit wordt allemaal doorgegeven 344 
aan het nieuwe bestuur. De boekenlijst is al vertaald. 345 
 346 

Myrna Rossing komt binnen om 20.45 uur. 347 
 348 
De ALV vraagt of de actieve leden brochure al vertaald is om uit te kunnen delen tijdens de intro. 349 
Het bestuur geeft aan dat het KB hier mee bezig gaat. Zij zullen een informatieboekje maken over 350 
wat SPiN is en doet, om in de intro uit te kunnen delen.  351 
De ALV vraagt of er nu kan worden gepraat over de korte termijn en concrete acties. 352 
Het KB zegt dat het stuk over een tweetalige vereniging heel erg 50/50 lijkt. Dit hoeft niet zo. Je kunt 353 
ook zoveel mogelijk in het Engels doen, maar bijvoorbeeld alleen de ALV-stukken Nederlands houden 354 
maar alle activiteiten in het Engels. De minimale grens is verschuifbaar. 355 
De ALV vraagt aan het KB of er angst is om stukken in het Engels te schrijven. Ze geeft aan dat het KB 356 
hiervoor hulp bij het OWI kan aanvragen, angst is niet nodig. Stukken schrijven hoeft geen drempel 357 
te zijn. 358 
Het KB geeft aan dat niet zozeer het schrijven van stukken een drempel is, maar meer het verdedigen 359 
op de ALV in het Engels. Het is lastig om dat niet in je moedertaal te kunnen doen.  360 
De ALV geeft aan dat er een aantal dingen zijn die in 1x alle leden moeten bereiken, zoals posters en 361 
de naam van vereniging. Zo ook de ALV. Als je die Nederlands houdt, mis je een derde van je leden 362 
op een belangrijk orgaan van de vereniging.  363 
De ALV zegt dat als je al die extra leden wilt faciliteren, SPiN ze ook in de basis moet voorzien, zoals 364 
een ALV, het HR, de statuten: dat moet dan allemaal in het Engels. Het is dan geen vraag meer of je 365 
dat moet doen, dat zit er gewoon aan vast - áls je deze studenten aan SPiN wilt binden. 366 
Als ook het beleid in het Engels wordt geschreven, zijn alle speerpunten al in het Engels 367 
geformuleerd, dat maakt het makkelijker. Dat scheelt voor iedereen. 368 
De ALV zegt dat het juist drempelverhogend kan werken om de ALV in het geheel in het Engels te 369 
doen, misschien moeten we eerst afwachten of daar überhaupt interesse voor is. Het is een mooi 370 
ideaalbeeld maar niet realistisch. Het kan juist afstoten. 371 
Het KB geeft aan dat het niet alleen hen afschrikt, maar juist ook de leden die SPiN nu heeft. Ook 372 
voor het organiseren van activiteiten, maar ook om aanwezig te zijn tijdens de ALV. 373 
Het bestuur benoemt hoe het gaat bij andere verenigingen: In Groningen zijn de ALV’s in het 374 
Nederlands, de ALV-stukken in het Nederlands, de slides in het Engels. Als iemand dit vooraf 375 
aangeeft, kan hele ALV in het Engels. Ook organiseren ze aparte bijeenkomsten voor internationale 376 
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studenten om alle vragen te beantwoorden. Stemmen gebeurt op de Nederlandstalige ALV’s. Er zijn 377 
vaak een stuk of 10 internationale studenten aanwezig. Soms wordt er een Engelse samenvatting 378 
gegeven als daar om gevraagd wordt. In Maastricht is alles volledig Engelstalig. Synergy doet ook 379 
alles in het Nederlands omdat er weinig interesse is van internationale studenten. 380 
De ALV vraagt zich af of mensen niet komen omdat ze geen interesse hebben, of juist omdat het in 381 
het Nederlands wordt gehouden. 382 
Het bestuur geeft aan dat in Groningen de tien internationale studenten gewoon naar de 383 
Nederlandse ALV komen en ze het altijd goed kunnen volgen.  384 
De ALV geeft aan dat het ook een goed punt is om Nederlands te blijven, de internationale studenten 385 
komen naar Nederland, zij horen Nederlands te leren. 386 
De ALV noemt dat we weer alle elementen bij langs gaan. Er wordt voorgesteld om eerst de intentie 387 
te bespreken: willen we alles Engels of willen we een mix? Laten we een knoop doorhakken.  388 
Wat zijn de basisfacilteiten die je moet bieden als je de internationale studenten wilt binden aan 389 
SPiN?  390 
Het KB geeft aan dat ze ook graag willen praten over activiteiten, commissies, niet alleen over 391 
stukken en ALV’s. Dit kan ook van invloed zijn op iedereens mening. 392 
De ALV vraagt wat tot nu de plannen van het KB zijn. 393 
Het KB zegt dat hun visie nu al is om internationale studenten actief lidmaatschap te kunnen bieden.  394 
De ALV noemt dat het mogelijk is dat als er wordt besloten om de ALV’s in het Engels te doen, dat er 395 
de eerste ALV alleen Nederlanders aanwezig zijn. Misschien moet dit worden geïnventariseerd na de 396 
eerste ALV. 397 
Het KB geeft aan dat dit inderdaad ook hun visie is, maar het dat het voor hen ook belangrijk is wat 398 
de ALV hier nu van vindt. 399 
De ALV geeft aan dat dit wederom een discussie over procedure is. 400 
De technisch voorzitter geeft aan dat dit een extreem jaar is, zo erg wordt het nooit meer. Daar kun 401 
je geen uitspraken over doen, over de jaren hierna. De numerus fixus komt terug, maar dat is één 402 
numerus fixus voor de hele opleiding, de verhouding tussen tracks kan alle kanten op, dat is niet te 403 
zeggen. 404 
De ALV vraagt hoe ‘normale’ leden zich gaan gedragen als er bijvoorbeeld een aparte vereniging 405 
komt voor internationale studenten. Het kan voor veel verwarring zorgen.  406 
Het bestuur noemt dat hiervan geen voorbeelden van andere steden/verenigingen zijn. Dit zal 407 
sowieso volgend jaar nog niet gebeuren. Het lijkt hen onwaarschijnlijk.  408 
De ALV vraagt of er is nagedacht over gemixte commissies, waarin eerst een Nederlandse discussie 409 
wordt gevoerd die vervolgens wordt vertaald naar Engels. Je hebt altijd mensen die wel/geen 410 
Nederlands praten. 411 
Het bestuur benadrukt het belang van de taalcursus. Het is logisch om de voertaal Engels te houden 412 
als er internationale studenten in een commissie zitten. Belangrijk is de communicatie naar de 413 
Nederlandstalige actieve leden. De kans is er en je moet er rekening mee houden dat je Engels moet 414 
praten. Je kunt er ook voor kiezen om alleen bepaalde commissies Engelstalig te maken, en sommige 415 
alleen Nederlandstalig te maken. Gaat ook om de communicatie naar actieve leden. 416 
De ALV vindt dat je dan alle commissies Engels moet maken, je kunt niet iemand niet bijvoorbeeld de 417 
Congrescommissie laten doen simpelweg omdat hij/zij Engelstalig is. Als je wilt dat deze leden ook de 418 
toekomstige bestuursleden worden, dan moet je ze echt betrekken en niet maar een groot deel 419 
Nederlands laten. Hoe je het ook kiest, je moet uiteindelijk gewoon ook Engelstalige stukken 420 
schrijven om het te kunnen faciliteren.  421 
De ALV vraagt wat er dan nog wel Nederlands blijft. 422 
Hier wordt op gereageerd dat je bijvoorbeeld de activiteiten Nederlands houdt, maar de commissies 423 
in het Engels kan laten werken. 424 
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Het bestuur denkt dat het onmogelijk is om bestuurslid te zijn zonder één woord Nederlands te 425 
kunnen. Iemand is dan zo betrokken bij de vereniging, dan kan diegene ook de taal leren van het 426 
land, dat gebeurt ook op een natuurlijke manier. SPiN kan ook een reden zijn om Nederlands te 427 
leren.  428 
De ALV zegt dat mensen die kiezen voor de Engelse track, bewust kiezen voor de Engelse taal.  429 
De ALV zegt dat het doel dan meer is dat je wordt opgeleid voor de internationale markt. Het is niet 430 
zo dat deze studenten weigeren om Nederlands te leren en alleen Engels willen. 431 
De ALV vraagt of we al kunnen stemmen. 432 
Het bestuur geeft aan niet teveel grenzen te willen opleggen aan het nieuwe bestuur. 433 
Het gaat ook om de uitstraling: het aanpassen en het hebben van de mindset om open te staan voor 434 
internationalisering en toegankelijkheid. 435 
 436 
We gaan stemmen. Quorum: 43. 437 
Optie 1: SPiN wordt een volledig Engelstalige vereniging.  438 

Voor: 15 439 
Tegen: 25 440 
Onthouden: 3 441 
Blanco: 0 442 

Dat betekent dat we kiezen voor een tweetalige vereniging. 443 
 444 
De informatievoorziening moet volledig tweetalig; info over SPiN, stukken, actief lidmaatschap, 445 
boeken etc. 446 
Er wordt afgesproken dat er een inschatting per situatie wordt gemaakt: bijvoorbeeld wat betreft de 447 
voertaal op de kamer, ALV’s etc. 448 
 449 

Er wordt een pauze ingelast om punten op te schrijven die belangrijk worden gevonden. 450 
Start pauze 21.31 uur. 451 

Navayo, Fabio, Eline en Tess verlaten de ALV om 21.32 uur. 452 
 453 
Punten: 454 

1. Minimum aantal activiteiten in het Nederlands blijven houden 455 

2. Geen uitsluiting van Engelstaligen bij commissies of activiteiten zodat alles voor iedereen 456 

beschikbaar blijft 457 

3. Stukken Engelstalig – wat als OWI niet helpt? 458 

4. Communicatie: namen commissies, bestuursfuncties, vereniging 459 

5. Commissies en activiteiten open voor iedereen 460 

6. Uitzonderingen voor incidentele activiteiten daargelaten 461 

7. Alle informatievoorziening in het Engels 462 

8. Alle informele activiteiten in het Engels 463 

9. Alle commissies open voor Engelstaligen 464 

10. Specifieke commissies benadrukken voor internationalen: hier wordt sowieso Engels 465 

gesproken 466 

11. Minimaal 75% formele activiteiten in het Engels 467 

12. Engelse namen commissies 468 

13. Engelse namen bestuursleden 469 

14. Posters Engels 470 
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15. Correspondentie Engels of tweetalig (indien mogelijk) 471 

 472 
5 discussiepunten: 473 

1. Activiteiten 474 

Activiteiten in het Engels is een pre. Moet voor iedereen toegankelijk zijn. 475 

Nederlands als er alleen Nederlanders aanwezig zijn. 476 
Informele activiteiten allemaal Engels, formeel 75% Engels. 477 

2. Commissies 478 

Open voor iedereen: als er 1 Engelstalig lid is, voertaal naar Engels. 479 
Specifieke commissie benadrukken dat het sowieso Engels wordt: is een idee. 480 
Bijvoorbeeld SocialCie, Congres, een reiscommissie. 481 
“Je bent overal welkom, maar dit is een hele geschikte commissie voor Engelstaligen.” 482 

3. Stukken en ALV 483 

ALV’s in het Engels zodra er Engelstalig sprekenden zijn (Nederlands, tenzij).  484 
Samenvattingen van de ALV aanbieden in het Engels, kijken naar animo; er is ook animo voor 485 
Nederlandstalige samenvatting van de ALV’s of stukken. Geldt ook voor notulen. 486 
In de uitnodiging kan een Engelse aankondiging geplaatst worden  dat er altijd gemaild kan 487 
worden om Engelstalige stukken te krijgen etc.  488 

4. Namen in Engels 489 

Moet allemaal in het Engels 490 
5. Correspondentie (informatievoorziening) 491 

Zoals de universiteit het ook doet; English follows Dutch 492 
Tweetalig mag, maar als je iets kiest: dan Engels. 493 
 494 
Vanaf nu alles (activiteiten van het huidige bestuur in september, alles bij intro) in het Engels, 495 
behalve 1 kroeglezing 496 
 497 

7. WVtTK 498 

Er is verder niks ter tafel gekomen. 499 
 500 

8. Vaststellen datum volgende vergadering 501 

De volgende (beleids-)ALV is op 28 september (onder voorbehoud). 502 
 503 

  504 
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9. Rondvraag 505 

Rob: heeft het KB er nog zin in? (Jazeker!) 506 
Lieke: veel succes aan het KB, geniet ervan! 507 
Chris: ik heb gelezen dat eerstejaars in CIneMec college krijgen, hebben jullie zin om daar een 508 
stand op te zetten? (We gaan daar sowieso collegepraatje doen) Externe SPiN-kamer? (Nee) 509 
Ik hoop dat KB er nog veel zin in heeft! 510 
Koen: succes volgend jaar, goed de ALV’s voorbereiden! Ik stap uit de RvA, Marloes ook, Nicole 511 
ook. Wil je je lekker bemoeien met het bestuur, stuur dan een mailtje naar voorzitter@spin-512 
nijmegen.com. 513 
Anki: KB veel succes! 514 
Johannes: jullie zijn een geweldige groep, ik heb er veel vertrouwen in. Wordt de beleids-ALV in 515 
het NL of Engels? (nog niet duidelijk) 516 
Iris: KB veel succes! Job en Marloes bedankt, het was niet makkelijk 517 
Fenna: veel succes KB, Sollicitatiecommissie bedankt! Renske wat goed dat je bent gebleven 518 
Renske: veel succes en veel plezier 519 
Jeroen: KB moeten we tijdens de cobo engels of nederlandstalig spreken? (mengelmoes) 520 
Bas: veel succes met voorbereidingen en ik wens jullie veel plezier toe! 521 
Myrna: veel succeswensen en succes HB met de laatste loodjes 522 
Elien: wanneer gaan we een 9e en 7e bestuursuitje doen? 523 
KB: Bedankt! We hebben er zin in! Bedankt voor jullie lieve woorden en input.  524 
HB: Bedankt voor jullie aanwezigheid en input. Het KB kan hier goed mee verder. Hopelijk tot de 525 
Beleids-ALV.  526 
Job: Marloes hartelijk bedankt voor het invallen. 527 

 528 
10. Sluiting 529 

 530 
Technisch voorzitter sluit de vergadering om 22.29 uur. 531 
 532 
Actiepunten: 533 
1. Het bestuur schrijft een brief voor de Drie Gezusters. Zij legt dit voor aan het SOFv. 534 
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