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Aanwezig: Jeroen Weerwag (Technisch Voorzitter), Stef Bos (Technisch Notulist), Els van Loo, Nina 1 
Pijpers, Jelle Gerritsma, Giulio Severijnen, Eefje Jongstra, Muriël Neeleman, Michelle Geurts, Flore 2 
van Grunsven, Heleen van Renesse, Tim von den Hoff, Evelien Smits, Marek Voesenek, Isabel 3 
Leemhuis, Tamara van de Mortel, Jeroen Gerssen, Babs de Koning, Lieke van Lieshout, Fenna 4 
Dekkers, Iris Kleine Schaars, Saida Chaairi Taeh, Kirsten Mulder, Eline Booij, Kyra van London, Raoul 5 
Selten, Kim van der Sangen, Anki Verhagen, Eefke Houben, Sammie Bertens, Fabio Severijnen, 6 
Doortje Karssen, Bas Romeijn, Julian Gieselmann, Janneke Koolen, Mesian Tilmatine, Johannes Fiebig. 7 
 8 
Totaal aangemeld: 37 leden. 9 
 10 

1. Opening (door technisch voorzitter Jeroen Weerwag) 11 
Technisch Voorzitter Jeroen Weerwag opent de vergadering om 19:06 uur. 12 
 13 
De ALV begint met een uitleg over de ALV-procedure.   14 
 15 

2. Notulen vorige vergadering 16 
De notulen zijn vastgesteld. 17 
 18 

3. Belangrijke mededelingen/Ingekomen post 19 
 20 
Actiepunten 21 

1. Het bestuur gaat opties voor een SPiN-applicatie bekijken. Hier is het bestuur mee bezig. 22 
Het is het plan om hem af te stemmen op de nieuwe website.  23 
 24 

Algemene mededelingen 25 
Muntjes voor een drankje kunnen worden gehaald in de pauze. 26 
 27 
Activiteiten 28 

April  Leden Niet-leden 

20 t/m 28-04-2017   Studiereis   16  1  

28 t/m 30-04-2017   Batavierenrace   24  1  

   
Mei   

        

09-05-2017   Themadag: Late night snacks  221    

10-05-2017   Feest: Beachparty  274  155  

16-05-2017   Sport: Beach tournament  43  0  

17-05-2017   Bedrijvenavond   92  3  

19-05-2017   Integratie: Ouderdag  26  27  

23-05-2017   Training: Ontleden rattenbrein   19  2  

 29 
Mesian Tilmatine komt binnen om 19:09 uur 30 

 31 
Machtigingen 32 
Wouter Steenbakkers machtigt Saida Chaairi Taeh. 33 
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Afmeldingen 34 
Praktijk- en infocommissie.  35 
 36 
Nu wordt er een namenrondje gedaan.  37 
 38 

4. Vaststellen agenda 39 
Er wordt een punt toegevoegd dat gaat over de studiereis. Hier is een stuk over geschreven, die 40 
leden in de pauze kunnen pakken. Dit stuk wordt besproken na het stuk over Kompanio. 41 
 42 
Hiermee is de agenda vastgesteld. 43 
 44 

Johannes Fiebig komt binnen om 19:12 uur 45 
 46 

5. Toelichting sollicitatieprocedure 47 
 48 
Wijziging lid van de Sollicitatiecommissie 49 
Er is een wijziging geweest in de procedure, waarbij een lid van de Sollicitatiecommissie is vervangen 50 
door een ander lid. Er zijn geen vragen aan de hand van dit stuk.  51 
 52 
Procedure 53 
 54 
Advies 55 
Voorzitter- Flore van Grunsven 56 
Secretaris- Heleen van Renesse 57 
Penningmeester- Tim von den Hoff 58 
Commissaris Formeel- Evelien Smits 59 
Commissaris Informeel en Vice-Voorzitter- Stef Bos 60 
Commissaris Onderwijs- Marek Voesenek 61 
Commissaris Externe Betrekkingen- Isabel Leemhuis 62 
 63 
 64 

6. Voorstellen Kandidaatsbestuur 65 
 66 
Voorzitter- Flore van Grunsven 67 
Flore geeft aan kandidaatsvoorzitter te zijn van het Xe bestuur. Ze wil hier graag alle betrokkenen 68 
voor bedanken en geeft aan blij te zijn met de samenstelling. Flore is nu tweedejaars student en 69 
hoopt een mooi tweede lustrum te gaan hebben.  70 
 71 

Janneke Koolen komt binnen 72 
 73 
De ALV vraagt zich af wat het perspectief van Flore is op internationalisering.  74 
Flore geeft aan dat het IXe bestuur al grote stappen heeft gezet en hier veel in heeft kunnen 75 
betekenen. Flore geeft aan dat een van haar doelen is om internationale leden in de commissies nog 76 
beter te betrekken en dat hier dus nog ruimte voor vooruitgang is. Ze vindt het belangrijk om de 77 
stappen van het IXe bestuur voort te zetten.  78 
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De ALV geeft aan het leuk te vinden als het Xe kandidaatsbestuur zich straks zal voorstellen door 79 
middel van een ABC’tje.  80 
De ALV vraagt zich af wat het favoriete ding van Flore is aan SPiN.  81 
Flore geeft aan dat dit de saamhorigheid is met zijn allen. Je kunt mooie dingen neer zetten en mooie 82 
activiteiten organiseren.  83 
 84 
Secretaris- Heleen van Renesse 85 
Heleen geeft aan kandidaatssecretaris te zijn van het Xe bestuur. Ze is drie jaar actief lid geweest bij 86 
SPiN en dat beviel haar goed. Heleen geeft aan nu in haar derde jaar te zitten en heel veel zin te 87 
hebben in komende bestuursjaar.  88 
 89 
De ALV vraagt om de visie van Heleen omtrent internationalisering. 90 
Heleen geeft aan zich aan te sluiten bij Flore en daarnaast ook de integratie tussen beide 91 
bachelortracks belangrijk te vinden. 92 
De ALV vraagt zich af hoe Heleen ervoor gaat zorgen dat het volgende lustrumjaar een vet jaar 93 
wordt.  94 
Heleen geeft aan dat de Lustrumcommissie hier een grote invloed op heeft en wil graag helpen waar 95 
dat kan.   96 
De ALV vraagt zich af wat Heleens plannen zijn voor het tijdschrift (HersenSPiNsels).  97 
Heleen geeft aan dat er misschien een Lustrumeditie komt.  98 
De ALV vraagt zich af of Heleen kan winnen van Nina met een typewedstrijd.  99 
Heleen geeft aan de uitdaging aan te durven.  100 
 101 
Penningmeester- Tim von den Hoff 102 
Tim stelt zich voor en geeft aan tweedejaars psychologie student te zijn. Tim is één jaar actief lid 103 
geweest en geeft aan kandidaatspenningmeester te zijn.  104 
 105 
De ALV vraagt zich af wat de visie is van Tim omtrent internationalisering. 106 
Tim geeft aan dit jaar niet veel te hebben meegekregen, maar dat er rekening gehouden moet 107 
worden met internationale leden in de manier waarop ze worden benaderd, als het gaat om de 108 
promotie van activiteiten.  109 
De ALV vraagt zich af wat Tim als eerste zou aanschaffen met de SPiN-pas.  110 
Tim geeft aan dat het een blauwe stropdas wordt. 111 
De ALV vraagt zich af wat Tim vond van het Actieve Leden Weekend.  112 
Tim geeft aan dat er een goede cantus was. 113 
De ALV merkt op dat Tim een Duitse achternaam heeft en vraagt zich terecht af hoe goed Tim de 114 
Duitse taal spreekt.  115 
Tim geeft aan dat hij het goed kan verstaan, maar minder goed kan spreken.  116 
 117 
Commissaris Formeel- Evelien Smits 118 
Evelien geeft aan kandidaats Commissaris Formeel te zijn en er veel zin in te hebben. Evelien is blij 119 
met hoe de sollicitatieprocedure is gegaan. Daarnaast heeft Evelien de Festiviteitencommissie 120 
opgestart en geeft aan hier dit jaar mee door te zijn gegaan.  121 
 122 
De ALV vraagt zich af wat Eveliens visie is omtrent internationalisering. 123 
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Evelien geeft aan zich aan te sluiten bij de rest en voegt eraan toe dat het proces al moet beginnen in 124 
de introductie door misschien al meer groepjes aan elkaar te koppelen.  125 
De ALV geeft aan dat Evelien een mentorkind is van Giulio en Mesian, waarbij ze qua functie in de 126 
voetsporen is getreden van Giulio. Hierbij vraagt de ALV zich af wat Evelien overneemt van Mesian.  127 
Evelien geeft aan dat ze naar iedereen heel open zal zijn.  128 
 129 
Commissaris Informeel en Vice-Voorzitter- Stef Bos 130 
Stef geeft aan volgend jaar de functie Commissaris Informeel en Vice-Voorzitter te gaan bekleden. 131 
Stef heeft veel commissies gedaan en dit kan goed van pas komen in zijn functie als Commissaris 132 
Informeel. Daarnaast heeft Stef veel zin om aan te slag te gaan met het beleid.  133 
 134 
De ALV vraagt zich af wat Stefs visie is omtrent internationalisering. 135 
Stef geeft aan dat als er een Engelstalig lid aanwezig is de voertaal moet veranderen naar het Engels. 136 
Hier is nog veel ruimte voor verbetering.  137 
De ALV geeft aan zelf ervaring te hebben met Commissarissen Informeel. Best wel positieve 138 
ervaringen. Hierbij vraagt de ALV zich af wat Stef gaat doen om positief en open te zijn naar je leden. 139 
Stef geeft aan om leden te benaderen met een lach en hun mening te accepteren. SPiN is er voor al 140 
haar leden en de mening van leden is cruciaal om de vereniging te verbeteren.  141 
De ALV vraagt zich af wat Stefs idee is voor de Goede Doelen Commissie komend jaar.  142 
Stef geeft aan hier nog niet helemaal over uit te zijn. De commissie indeling kan misschien beter, 143 
waardoor de commissie succesvoller kan worden. Eefje heeft aangeraden de commissie niet meer te 144 
doen volgend jaar. Dit neemt Stef zeker mee en gaat het bespreken met het kandidaatsbestuur.  145 
De ALV vraagt zich af hoe Stef de nieuwe vis gaat noemen.  146 
Stef geeft aan Els een passende naam te vinden. 147 
De ALV vraagt zich af of Stef ervaring heeft met het verzorgen van huisdieren.  148 
Stef geeft aan een hamster te hebben gehad, maar die ging al snel dood.  149 
De ALV vraagt zich af of Stef de nieuwe Commissaris Vis wordt.  150 
Stef geeft aan de vraag te beantwoorden wanneer hij formeel wordt gesteld.  151 
 152 
Commissaris Onderwijs- Marek Voesenek 153 
Marek stelt zichzelf voor, geeft aan 22 jaar oud te zijn en in drie commissies te hebben gezeten. Deze 154 
waren zowel formeel als informeel. Daarnaast heeft Marek deel uitgemaakt van de SEB en de OLC dit 155 
jaar. Marek heeft er veel zin in en kijkt uit naar het schrijven van het beleid.  156 
 157 
De ALV vraagt naar Mareks visie omtrent internationalisering. 158 
Marek geeft aan dat er samen met het hele kandidaatsbestuur een mening moet worden gevormd. 159 
Zijn persoonlijke mening is om verder te gaan met zaken waarmee het IXe bestuur is begonnen. 160 
Daarnaast is de internationale groep een andere groep dan de Nederlandse groep, waar de 161 
introductie een belangrijke rol kan spelen omtrent integratie.  162 
De ALV vraagt zich af of Marek nog veel uitdaging kan halen uit zijn functie.  163 
Marek geeft aan dat hij een volgende stap kan zetten.  164 
De ALV vraagt zich af of Marek het jammer zou vinden als Kompanio een eigen bestuur krijgt.  165 
Marek geeft aan dat het beter is als ze een eigen bestuur krijgen.  166 
De ALV vraagt zich af hoeveel bestuurspunten Marek gaat verdienen.  167 
Marek schat 20 punten. 168 
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De ALV merkt op dat Marek ervaring heeft met het verzorgen van vissen.  169 
Marek geeft aan een kat te hebben die Eefje heet.  170 
De ALV geeft aan dat Marek een mooie functie heeft en vraagt zich af waarom Marek denkt dat het 171 
de beste functie is.  172 
Marek geeft aan dat het de beste functie is omdat Mesian de functie bekleed heeft. Daarnaast is het 173 
een leuk feitje dat de functie dit jaar werd vervuld door de kleinste persoon uit het bestuur, maar 174 
komend jaar door de grootste persoon.  175 
 176 
Commissaris Externe Betrekkingen- Isabel Leemhuis 177 
Isabel stelt zich voor en geeft aan al twee jaar in commissies te hebben gezeten: Sportcommissie en 178 
Studiereiscommissie. Isabel geeft aan nog meer te willen doen en ziet het als een uitdaging om 179 
volgend jaar alles op rolletjes te laten lopen. Hier heeft ze ontzettend veel zin in.  180 
 181 
De ALV vraagt zich af wat Isabels visie is omtrent internationalisering.  182 
Isabel geeft aan te denken dat er voor internationale studenten een drempel is om actief mee te 183 
doen met activiteiten. Ze zou het mooi vinden als hier meer evenwicht in zit. Ze geeft aan het goed te 184 
vinden als er in de toekomst een internationale student in het bestuur zal zitten.  185 
De ALV merkt op dat je als Commissaris Extern grote vriendjes bent met de Penningmeester. 186 
Michelle had een streefdoel van €500 en de ALV vraagt zich af wat Isabel gaat binnenhalen.  187 
Isabel geeft aan te gaan voor €600.  188 
De ALV vraagt zich af wat Isabels minst favoriete ding is aan SPiN.  189 
Isabel geeft aan dat dit de SPiN-shirts zijn. 190 
De ALV vraagt zich af hoe Isabel het gaat vinden om altijd als laatste opgenoemd te worden. 191 
Isabel geeft aan dat hier weinig aan te veranderen is. Gelukkig ligt het niet persoonlijk aan haar.  192 
 193 
Het Xe kandidaatsbestuur komt met het volgende abc´tje: 194 
A: alumni 195 
B: blauw 196 
C: cantus 197 
D: Donders 198 
E: excursions 199 
F: Festivities committee 200 
G: gala 201 
H: helpful  202 
I: informal 203 
J: journey 204 
K: kamer 205 
L: Lustrum 206 
M: Mesian  207 
N: new board  208 
O: organization  209 
P: promo 210 
Q: quiz 211 
R: room 212 
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S: study trip 213 
T: taalcursus 214 
U: universal 215 
V: video committee  216 
W: Waagh 217 
X: Xth board 218 
Y: young 219 
Z: zumba 220 
 221 
Als dank heeft ieder lid van de Sollicitatiecommissie een fles wijn gekregen.  222 
 223 

7. Toekomstige situatie Kompanio 224 
Kompanio is de Nijmeegse koepelvereniging van de faculteit Sociale Wetenschappen. Er wordt eerst 225 
wat verteld over hoe de situatie er nu uitziet en dan komt de toekomstige situatie aan bod. 226 
 227 
Huidige situatie 228 
Er worden meerdere activiteiten georganiseerd voor alle sociale wetenschappen, zoals het S-feest. 229 
Het bestuur heeft op het moment één iemand per sociale wetenschappen vereniging. Muriël is dat 230 
bij SPiN als Commissaris Onderwijs. Er is nu sprake van het Ie bestuur van Kompanio. Hierdoor is nog 231 
weinig vermogen en kan het S-Feest zelf niet worden georganiseerd. Daarom is er besloten door het 232 
Oprichtingsbestuur van Kompanio om dat voor te laten schieten door SPiN, dit gaat om €3000,-. 233 
Hierom is Muriel Penningmeester geweest, zodat het eigen geld werd beheerd. Nu zijn er echter 234 
veranderingen. 235 
 236 
Nieuwe situatie 237 
Kompanio wordt een losstaand bestuur. Bestuurders hadden het gevoel een dubbele taak te hebben 238 
en niet genoeg energie te hebben voor Kompanio. Daarom is het een losstaand bestuur geworden, 239 
en geen afgevaardigden van andere besturen. Sinds gisteren is Kompanio officieel opgericht en staat 240 
het ingeschreven bij de notaris, met een eigen bankrekening. Hierom is het minder noodzakelijk om 241 
iemand van het SPiN-bestuur in Kompanio te hebben. Er is niet genoeg winst, waardoor er nog een 242 
nieuwe lening van SPiN komt. Een van de bestuursleden van Kompanio kan een psychologiestudent 243 
zijn, maar mogelijk ook niet. Er wordt een contract opgesteld, waar Kompanio opdraait voor het 244 
verlies bij het geleende geld en dat moet ondertekend worden. Het is niet zo dat er op eens geld 245 
verloren kan gaan door een slechte Penningmeester. 246 
 247 
De ALV vraagt zich af om hoeveel geld het gaat. 248 
Het bestuur geeft aan dat het om hetzelfde bedrag gaat als afgelopen jaar: €3000,-.  249 
De ALV vraagt zich af of de winst dus weinig was. 250 
Het bestuur geeft aan dat er €100,- winst was.  251 
 252 
De ALV vraagt zich af waarom SPiN de enige vereniging is die geld leent aan Kompanio. 253 
Het bestuur geeft aan dat SPiN de hele bank was van Kompanio. Het bestuur denkt dat het 254 
organisatorisch het handigst is als het geld van één vereniging komt. SPiN heeft ook het meeste eigen 255 
vermogen. Andere verenigingen kunnen zoveel geld niet bekostigen. 256 
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De ALV geeft aan te pleiten voor een verdeling, omdat het een risico is en ook handiger voor de 257 
boekhouding. 258 
Het bestuur geeft aan dat er een verliessleutel is opgesteld, waar elke vereniging betaalt voor hun 259 
verliezen gebaseerd op hoeveel leden van hun vereniging een kaartje hebben gekocht. 260 
De ALV vraagt zich af of de opgestelde sleutel langs de ALV is geweest. 261 
Het bestuur geeft aan dat verlies wordt verdeeld over de verenigingen als daar sprake van is. SPiN 262 
verkoopt meer kaarten, en er wordt gekeken hoeveel kaarten er worden verkocht. Hiervan wordt 263 
berekend wie hoe veel moet betalen, en het tegenovergestelde voor winst. Dus SPiN maakt meer 264 
verlies en meer winst. 265 
 266 
De ALV vraagt zich af of er een plan is, zodat SPiN niet elk jaar geld hoeft uit te lenen. 267 
Het bestuur geeft ten eerste aan een grotere winst te hebben verwacht bij het S-feest. Er waren te 268 
weinig mensen en dan brengt Doornroosje dit in rekening. Volgend jaar ligt hier grote ruimte voor 269 
winst, door beter te promoten. Kompanio is het initiatief van de universiteit en er is gesproken over 270 
een financiële bijdrage. Dit is ook een mogelijkheid. 271 
De ALV geeft aan het belangrijk te vinden dat SPiN niet weer voor hoeft te schieten. Dit is juist het 272 
voordeel van een koepelvereniging.  273 
De ALV geeft aan dat het plan was dat SPiN meerdere jaren leent, totdat Kompanio een buffer heeft. 274 
Nog meer promoten vind de ALV een zwak argument om meer geld te gaan ontvangen. De ALV ziet 275 
daarom graag dat hier beter over wordt nagedacht. 276 
Het bestuur geeft aan dat het ook het geval is geweest om een nieuw leven in te blazen in het S-277 
feest. Hierdoor zijn er meer kosten geweest (logo, design etc.). Dit scheelt volgend jaar al wat. 278 
Mogelijk wordt gekeken naar goedkopere Dj’s. Deze avond waren ook vijf feesten in de stad, 279 
waardoor het publiek werd verdeeld. 280 
 281 
De ALV vraagt zich af wat de huidige afspraken zijn omtrent de lening en wanneer het wordt 282 
terugbetaald. 283 
Het bestuur geeft aan dat dit al heel snel is. 284 
 285 
De ALV vraagt zich af of SPiN financieel gezond genoeg is om €3000,- verlies te draaien. 286 
Het bestuur geeft aan dat SPiN dit kan opvangen. Dit wordt uiteindelijk toch terugbetaald door 287 
Kompanio door het contract. SPiN is altijd stabiel genoeg. 288 
 289 
De ALV vraagt zich af of SPiN überhaupt iets verdient aan de S-feesten. 290 
Het bestuur geeft aan dat de winst naar Kompanio gaat voor het eigen vermogen.  291 
De ALV concludeert dat er alleen quitte of verlies kan worden gedraaid. 292 
Het bestuur geeft aan dat dit klopt. SPiN behaalt geen winst omdat het van Kompanio is. Er is de 293 
mogelijkheid om een klein bedrag te verliezen, maar dit wordt snel terugbetaald door Kompanio. 294 
De ALV geeft aan dat het geld ook op de spaarrekening kan worden gezet, en dat de rente aan 295 
Kompanio kan worden gegeven.  296 
Het bestuur geeft aan dat de geldstroom te groot is, waardoor dit geen nut heeft. SPiN beheert het 297 
geld van Kompanio. Het zou in principe kunnen, maar het heeft niet veel nut. 298 
De ALV merkt op dat het wel een investering is in het sociale samenzijn tussen SPiN en Kompanio, 299 
wat een goede zaak is. 300 
 301 
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De ALV vraagt zich af of het bestuur het contract gaat controleren voordat het wordt getekend. 302 
Het bestuur geeft aan dit te gaan doen. 303 
 304 
De ALV vraagt zich af wat er in het contract staat. 305 
Het bestuur geeft aan dat er in ieder geval in staat dat SPiN niet opdraait voor verlies. Dit wordt 306 
verdeeld met andere verenigingen en dat iedereen hiermee akkoord gaat. Hiernaast krijgt SPiN ook 307 
de investering terug. 308 
 309 
De ALV vraagt zich af of de universiteit niet garant kan staan voor de leden. 310 
Het bestuur geeft aan dat hier nooit over is gesproken. Het is wel een mogelijkheid. Het bestuur is 311 
hier niet optimistisch over, want de universiteit heeft vooral de koepelvereniging opgericht voor 312 
samen georganiseerde formele activiteiten. Dat deel willen ze graag financieren. Hier valt het S-feest 313 
niet echt onder, dus het bestuur is sceptisch over het voorschieten op dit gebied. 314 
 315 
De ALV geeft de tip mee dat je om een garantie kunt vragen bij een akkoord tegen een verzoek, bij 316 
verliezen. Hier wordt geen geld voor gevraagd. 317 
 318 
De ALV vraagt zich af wat er gebeurt als niet alle functies kunnen worden bezet. 319 
Het bestuur geeft aan dat de deadline voor sollicitatiebrieven vrijdag is. Het ziet er goed uit, en het 320 
plan is om een bestuur te vormen van drie tot zes bestuursleden. Dit komt waarschijnlijk wel goed. In 321 
het geval dat er minder zijn, komt er een afgevaardigde. 322 
De ALV vraagt zich hoeveel het er precies gaan worden. 323 
Het bestuur geeft aan meer waarde te hechten aan kwaliteit dan kwantiteit.   324 
 325 

Er wordt een pauze genomen om 20:12 uur 326 
Tamara van de Mortel verlaat de vergadering in de pauze 327 

De vergadering wordt hervat om 20:31 uur 328 
 329 

8. Uitleg Studiereis 330 
 331 
Verhaal studiereis:  332 
Er zijn wat dingen misgegaan in de communicatie met het reisbureau, waardoor SPiN verlies zal 333 
draaien. De vraag is waar er nu naar toe moet worden gegaan met het probleem. De tickets waren 334 
verkeerd geboekt, waardoor vertrek een dag eerder was. Hierdoor konden drie leden niet mee. Op 335 
het vliegveld stonden twee namen verkeerd op het ticket, waardoor er nieuwe tickets moesten 336 
worden gekocht van €1299,04. Hierdoor kwam er ook een extra nacht in het hostel bij, wat €123,90 337 
kostte. Annulering lukte ook niet, waardoor ook een extra bedrag moest worden overgemaakt. Deze 338 
fouten lagen bij VakantieXperts en het bestuur is met hen in gesprek gegaan. Zij zijn van mening dat 339 
de fout bij SPiN lag, omdat zij een mail hadden gestuurd dat de datum wel 23 mei was, maar via een 340 
telefoongesprek was 22 mei doorgegeven. Dit is niet gebeurd volgens SPiN. Er zijn dus twee kwesties: 341 
de verkeerde datum en de verkeerde namen.  342 
SPiN vraagt zich af of het waar is wat VakantieXperts zegt. VakantieXperts heeft een aanbod gedaan: 343 
€600,- cash en €600,- in een reischeck. Opties zijn om het bod te accepteren, of naar een 344 
geschillencommissie te gaan waar het alles of niets is. De vraag aan de ALV is of dit geaccepteerd 345 
moet worden of niet. 346 
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De ALV merkt op dat VakantieXperts gevraagd heeft voor een lijst van roepnamen (die ze nergens 347 
voor nodig hebben) en vraagt zich af of er nog voor aan andere lijst is gevraagd. 348 
Het bestuur geeft aan dat er is gevraagd om een deelnemerslijst. Later is alleen gevraagd om het 349 
geslacht en de geboortedatum. 350 
De ALV merkt op te denken dat SPiN geen poot heeft om op te staan. De ALV snapt de fout en neemt 351 
dat SPiN ook niet kwalijk, maar denkt dat SPiN een slappe zaak heeft. 352 
De ALV merkt op dat documentnummers nodig zijn, waarvoor VakantieXperts sowieso op de 353 
paspoorten heeft moeten kijken, maar ze het dan niet hebben gedaan. 354 
De ALV meent dat VakantieXperts waarschijnlijk procedureel te werk is gegaan en daar dan niet naar 355 
te hebben gekeken. 356 
Het bestuur vraagt de ALV of de fout dan bij hen ligt of bij VakantieXperts. VakantieXperts is het 357 
reisbureau en is verantwoordelijk voor de tickets.  358 
De ALV geeft aan het niet te weten. 359 
Het bestuur geeft aan dat SPiN waarschijnlijk de fout heeft gemaakt omtrent de datum, maar dat 360 
VakantieXperts de fout heeft gemaakt omtrent de namen op de tickets. Het bestuur heeft het idee 361 
dat het verhaal van hen niet samenkomt en dat de vergoeding meer is om hun naam te zuiveren en 362 
SPiN bij hun te houden. 363 
 364 
De ALV merkt op dat reisdocumenten zijn gestuurd op 14 april. Dit is meerdere weken voor vertrek 365 
en de ALV vraagt zich af of hier bewijs van is. 366 
Het bestuur geeft aan dat een document met de roepnamen toen zijn gestuurd. VakantieXperts 367 
wilde de documenten pas na de deadline. Echter konden ze gek genoeg niks wijzigen aan de tickets. 368 
Daarnaast wilden ze pas veel later een kopie van ID-kaart of paspoort. Het kromme is dat de deadline 369 
als argument werd gebruikt dat SPiN aansprakelijk is voor het foutief doorgeven van namen. Het is 370 
echter niet mogelijk dat er niets meer te regelen was na deze deadline, omdat VakantieXperts pas 371 
bevestiging heeft gegeven nadat de deadline was verstreken. De conclusie van het bestuur hieruit is 372 
dat aanpassing nog mogelijk was na de verstreken deadline. VakantieXperts klonk echter niet alsof ze 373 
hier nog over in gesprek wilden gaan. 374 
De ALV geeft aan niet te snappen dat het bij twee deelnemers fout is gegaan en wél goed bij de 375 
andere deelnemers als het gaat om het overeenstemmen van roepnaam en doopnaam.  376 
Het bestuur geeft aan dat het gaat om de eerste naam op het paspoort. Het was echter bij twee 377 
gevallen dat de namen niet overeen kwamen. 378 
 379 
De ALV vraagt zich af of de vergoeding niet aangeeft dat zij sterk staan. 380 
Het bestuur geeft aan dat er is gevraagd waarom de vergoeding niet overeenkomt met de kosten. 381 
Hierop zei VakantieXperts dat ze het rot vonden dat er zoveel miscommunicatie was in het algemeen 382 
en dat ze ons daarom tegemoet willen komen. 383 
 384 
De ALV vraagt zich af in hoeverre er in voorgaande reizen gebruik is gemaakt van VakantieXperts en 385 
of deze volgend jaar ook weer wordt gebruikt.  386 
Het bestuur geeft aan dat de afgelopen twee jaar gebruik is gemaakt van VakantieXperts. Het 387 
bestuur wil doorgeven aan het kandidaatsbestuur om goed te overwegen wat andere opties zijn.  388 
 389 
De ALV vraagt zich af waarom SPiN niet sowieso naar de geschillencommissie gaat. 390 



        Notulen Algemene Ledenvergadering 31-05-2017 

 

Studievereniging Psychologie in Nijmegen  Montessorilaan 3  
Kamer A.00.05a     6525 HR Nijmegen 
Ma t/m do 10.30-15.30    024-361 25 88 
Vrij 10.30-14.00         www.spin-nijmegen.com 
info@spin-nijmegen.com      10 

 

Het bestuur geeft aan dat dit geld kost en de procedure vrij lang duurt. Dit is vier weken voordat het 391 
in behandeling wordt genomen, daarna kan het nog langer duren. Er is al advies ingewonnen, waarbij 392 
wordt aangegeven dat SPiN niet sterk staat als het gaat om de datum, maar dat SPiN wel sterk staat 393 
bij de namen. Echter is er geen garantie.  394 
 395 
De ALV vraagt zich af hoeveel communicatie er op papier is gegaan, waarop kan worden 396 
teruggevallen. 397 
Het bestuur geeft aan dat bijna al het contact is verlopen via de mail. Er is gescand door de mail, de 398 
lijst is niet te vinden. Wel is gevonden dat VakantieXperts vraagt om geslacht, maar niet om 399 
doopnamen.  400 
De ALV vraagt zich af of de enige officieel aangeleverde documenten de reisdocumenten zijn. 401 
Het bestuur geeft aan dat dit klopt, maar dat ze wel te laat waren volgens VakantieXperts. Dit is 402 
echter niet waar volgens SPiN.  403 
 404 
De ALV vraagt zich af hoeveel SPiN te verliezen heeft. Het is veel geld, maar SPiN heeft veel geld. De 405 
ALV merkt op dat het bestuur de zaak goed heeft aangepakt en dat de leden niet hebben geleden. 406 
Echter is het misschien een principiële reden om door te gaan met de geschillencommissie omdat 407 
VakantieXperts anders misschien het idee krijgt om deze trend voort te zetten bij andere 408 
verenigingen. De ALV vraagt zich af of er meer te verliezen is dan de €3000,-.  409 
Het bestuur geeft aan al veel te hebben verloren, waardoor er niet veel meer te verliezen valt. Het 410 
zijn wel kosten die moeten worden gemaakt aan de geschillencommissie en moeite en tijd van het 411 
bestuur. Het bestuur geeft aan dat het moeilijke aan deze kwestie ook is dat het gaat om €600 cash 412 
en €600,- reischeck. Aangezien SPiN alleen sterk staat bij de nieuwe tickets gaat het meer om 413 
€1299,04 dan €3000,-.  414 
 415 
De ALV vraagt zich af wat de geschillencommissie gaat kosten. 416 
Het bestuur geeft aan dat dit verschilt per commissie. Indien SPiN in het gelijk wordt gesteld krijgt 417 
SPiN al het geld terug. Als dit niet het geval is moet het geld worden betaald.  418 
De ALV vraagt zich af of VakantieXperts weet of SPiN afweet van de geschillencommissie als optie. 419 
Het bestuur geeft aan expres te hebben gewacht met dreigen om het nog even vriendelijk te houden. 420 
De ALV vraagt zich af of er al is teruggekoppeld naar het voorstel. 421 
Het bestuur geeft aan dat VakantieXperts niet verder wil gaan dan het vorige bod. 422 
De ALV merkt op dat SPiN in een hoekje wordt gedrukt door VakantieXperts. Door te dreigen neem je 423 
zelf het initiatief, maar nu laat SPiN over zichzelf heen lopen. Dit is niet wenselijk volgens de ALV. 424 
 425 
De ALV vraagt zich af of er nog een alternatief is voor een geschillencommissie. 426 
Het bestuur geeft aan dat die er niet is, en dat de geschillencommissie bestaat om een rechtszaak te 427 
voorkomen. 428 
 429 
De ALV vraagt zich af of het bod geaccepteerd kan worden en daarna er achteraan te gaan.  430 
Het bestuur geeft aan dat dit niet mogelijk is. Er achteraan gaan is alleen een optie als je er samen 431 
niet uit bent gekomen. Op deze manier ben je er samen uitgekomen. 432 
 433 
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De ALV geeft aan dat het kan uitmaken dat VakantieXperts weet dat de geschillencommissie een 434 
optie is voor SPiN. Misschien komen ze met een hoger bod als ze hiervan afweten. De ALV vraagt zich 435 
af hoe het bestuur hiertegen aan kijkt. 436 
Het bestuur geeft aan als er wordt gedreigd dat er dan ook iets mee moet worden gedaan.  437 
De ALV vraagt zich af hoe duur de geschillencommissie precies is. 438 
Het bestuur verwacht dat dit percentage is van het bedrag waar het om gaat.  439 
 440 
De ALV geeft aan dat VakantieXperts in het verleden best goed was. Het enige waar je kans op maakt 441 
zijn nieuwe tickets en annulering van hostels, wat grof uitkomt op €1500. Nu krijgt SPiN al €1200 als 442 
er bij hen wordt geboekt. Dus het gaat om €400. De ALV vindt dit een loos bedrag voor alle moeite 443 
met de geschillencommissie en de bestuurswisseling. De ALV denkt dat het bestuur van komend jaar 444 
hier scherp genoeg voor zal zijn door deze situatie. 445 
Het bestuur geeft aan dat VakantieXperts tijdens het gesprek ook heel open en positief was. Het is 446 
niet dat ze defensief waren en of SPiN het stil wilde houden. Met het huidige bod is er al een deel 447 
terug, en loop je ook de kans niet dat zij SPiN zwart gaan maken als SPiN dreigt naar de 448 
geschillencommissie te gaan. 449 
 450 
De ALV merkt op dat de check ook kan worden gebruikt voor de stedentrip. 451 
 452 
De ALV vraagt zich af of het bestuur het bod wilt aannemen of niet. 453 
Het bestuur geeft aan gelijk te zijn verdeeld.  454 
 455 
De ALV merkt op dat er vast niet iemand zit bij VakantieXperts die SPiN zwart wilt maken: zij willen 456 
gewoon geld verdienen. Daarnaast gaat het ook niet om veel geld. 457 
Het bestuur geeft aan het hiermee eens te zijn, echter word je wel gedwongen om met 458 
VakantieXperts te gaan, waar je veel geld mee kwijt bent.  459 
De ALV merkt op het hiermee eens te zijn en adviseert het bestuur om in acht te nemen hoe lang de 460 
check geldig is. 461 
 462 
De ALV geeft aan dat het bestuur wellicht nog kan proberen het geld van de reischeck in cash te 463 
krijgen. Daarnaast zal het tussen de €25,- en €125,- kosten om naar de geschillencommissie te gaan. 464 
 465 
De ALV vraagt zich af of er niet zelf een reis kan worden geboekt. 466 
Het bestuur geeft aan dat het moeilijk is om zelf een reis te boeken, en aangezien het volgend jaar 467 
waarschijnlijk een verre reis wordt, zit je vast aan een reisbureau. De kans is dus groot dat er met een 468 
reisbureau moet worden geboekt.  469 
De ALV geeft aan hiermee in te stemmen. Het is dit jaar niet goed verlopen, maar vorig jaar is het 470 
goed verlopen met dezelfde contactpersoon van VakantieXperts. Dat het niet de goedkoopste vlucht 471 
is, is een momentopname omdat er vroeg werd geboekt (wat normaal is). Later komen er vaak 472 
nieuwere goedkopere vluchten. Dit jaar is het niet goed verlopen, maar vorige jaren was het wel wat 473 
beter.  474 
 475 
Het bestuur geeft aan vertrouwen te hebben in de belofte van VakantieXperts om het volgend jaar 476 
beter te doen. 477 
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De ALV sluit zich hierbij aan en merkt op dat er wellicht nog contact kan worden opgenomen om de 478 
communicatie te verbeteren.  479 
 480 
De ALV merkt op dat er nog een andere optie is. Dit is om aan te geven bij hen een grote reis te gaan 481 
boeken komend jaar, waardoor het bod wellicht nog hoger wordt.  482 
 483 
Het bestuur vraagt de ALV wat zij zien als een beter bod. 484 
De ALV merkt op dat er óf meer cash komt, of meer geld in totaal (inclusief reischeck). 485 
 486 
De ALV geeft aan dat Jesse mogelijk kan worden gebeld van de RvA, die verstand heeft van 487 
rechtszaken. 488 
De ALV merkt op dat er drie manieren zijn om het geld terug te krijgen: een beter bod, langs de 489 
geschillencommissie of een korting voor volgend jaar. Hierbij is de laatste optie het aantrekkelijkst 490 
volgens de ALV omdat hier meer geld te winnen is. 491 
 492 
De ALV vraagt zich af wanneer de beslissing bekend zal zijn. 493 
Het bestuur geeft aan dat dit afhangt van de onderhandelingen, maar verwacht in de komende 494 
weken een beslissing te hebben. 495 
 496 
De ALV geeft als tip mee om de communicatie over de mail te doen, zodat het schriftelijk wordt 497 
vastgelegd.  498 
 499 
De ALV komt tot de overeenstemming dat het bestuur nog gaat onderhandelen voor een beter bod, 500 
zonder te dreigen met geschillencommissie. Financieel ga je niet achteruit, maar qua samenwerking 501 
wel. Zo blijft de sfeer goed.  502 
 503 

9. WVtTK 504 
Niet van Toepassing. 505 
 506 

10. Vaststellen datum volgende vergadering  507 
De volgende ALV vindt plaats op 3 oktober. Dit is de beleidsALV in de Waagh. 508 
 509 

11. Rondvraag 510 
De ALV bedankt het bestuur voor de openheid en wenst hen veel succes met de onderhandelingen. 511 
De ALV vraagt zich af of er nog een SPiN hotspot komt tijdens de zomerfeesten. 512 
Het bestuur geeft aan dat deze er komt. 513 
De ALV wenst het kandidaatsbestuur succes met de overdracht en het beleid.  514 
De ALV vraagt zich af hoe het gaat met de voorbereidingen voor het Lustrum.  515 
Het bestuur geeft aan dat dit goed gaat.  516 
 517 

12. Sluiting 518 
Technisch Voorzitter Jeroen Weerwag sluit de vergadering om 21:34 uur.  519 
 520 
Actiepunten IXe bestuur:  521 

1. Het bestuur gaat opties voor een SPiN-applicatie bekijken. 522 
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2. Het bestuur gaat de kwestie rondom de studiereis afronden.  523 


