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Aanwezig: Joeri Pisart (technisch voorzitter), Félix Compen (technisch notulist) Loeke Salemans, Yvonne 1 
Rensen, Irma Cleven, Sascha Verstegen, Lisa Knol, Lodewijk Buffart, Lenthe Martin, Koen van Heijster, Sophie 2 
Brus, Loulou Luteijn, Josje de Valk, Dave van Toor, Dieuwertje van der Heijden, Simone ten Kate, Kathi Künnen, 3 
Erik Bouwman, Nienke Eeltink, Xandra Quak, Tommy van der Steen, Margot Tijs, Tessa Runge, Casper Joosten,  4 
Patricia Vaessen, Olivier Alblas, Tanneke Meijers, Hilde Faber, Rinske Knoest, Rob van Broekhoven, Marysa 5 
Persijn.  6 
 7 

1. OPENING (door technisch voorzitter Joeri Pisart) 8 
Opening door technisch voorzitter Joeri Pisart om 19.03u.  9 
Er is geen schriftelijk bezwaar aangetekend tegen het technisch voorzitterschap of tegen de 10 
technisch notulist. Joeri heet iedereen welkom bij de laatste algemene ledenvergadering van dit 11 
collegejaar en begint met een namenrondje. 12 
 13 

2. NOTULEN EN ACTIEPUNTEN ALV 09-05-2011 14 
Lees de notulen van de vorige Algemene Ledenvergadering goed door. Tijdens de vergadering worden 15 
enkel inhoudelijke opmerkingen besproken. Tekstuele opmerkingen betreffende de notulen dienen 24 16 
uur voor aanvang van de ALV gemeld te worden aan de secretaris van het bestuur. 17 

Het bestuur heeft geen tekstuele opmerkingen ontvangen. 18 
Per pagina worden de notulen doorgelopen op inhoudelijke opmerkingen. 19 
Pagina 1 - Langlopende actiepunten zullen voortaan steeds in de notulen worden opgenomen, 20 
omdat deze anders in de vergetelheid kunnen raken. 21 
Pagina 5 - In de zin “Gevreesd wordt dat een beperkte openingstijd de gezelligheid op de kamer tegen 22 
zal gaan. Ervaring bij andere verenigingen wijst uit dat dit niet het geval is.” Wordt “geval is” 23 
veranderd naar “hoeft te zijn”. 24 
Pagina 5 – De ALV vraagt of als langlopend actiepunt opgenomen kan worden dat uitgezocht wordt 25 
of de boeken voor de kernthema’s nabesteld kunnen worden. Het bestuur geeft aan dat inmiddels 26 
duidelijk is dat dit mogelijk is.  27 
 Pagina 6 – Bij rondvraag staat dat actieve leden volgens de statuten aan de Radboud universiteit 28 
moeten studeren.  Dave van Toor geeft aan dat dit volgens het Huishoudelijk Reglement wel kan, 29 
omdat uitzonderingen op deze regel mogelijk zijn. 30 
 31 
Actiepunt 1: De achternamen van de aanwezigen zullen in de volgende notulen vermeld worden.  32 
Aan dit actiepunt is voldaan. 33 
Actiepunt 2: Aan Casper wordt gevraagd of hij de volgende ALV via Skype wil bijwonen.  34 
Casper is ten tijde van deze alv weer in Nederland. 35 
Actiepunt 3: Er wordt gekeken naar een andere locatie voor de volgende ALV. 36 
Hier is naar gekeken, vandaar dat de alv dit keer plaats vindt op de universiteit. 37 
 38 
De notulen zijn per acclamatie aangenomen.  39 
 40 

3. BELANGRIJKE MEDEDELINGEN/INGEKOMEN BERICHTEN 41 
Machtigingen - De secretaris heeft één machtiging ontvangen, namelijk Joeri Pisart machtigt Josje de 42 
Valk.  43 
Teller – Inmiddels kan het bestuur op de website zien hoe vaak er op de stukken voor de ALV geklikt 44 
is. 45 
Actieve ledenwerving – Op 29 juni is een bijeenkomst voor actief lidmaatschap gepland. Ook 46 
benadert het bestuur leden waarvan zij denken dat ze geschikte voorzitters zouden zijn.  Er is een 47 
aantal geïnteresseerden, maar nog niet alle benaderde personen hebben op de vraag gereageerd. 48 
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4. Vaststellen agenda 1 
Dit biedt de mogelijkheid om een punt aan de agenda toe te geven. Tenzij er iemand is die expliciet 2 
tegen behandeling van het punt is, zal het punt te allen tijde behandeld worden. 3 

Er worden geen punten aan de agenda toegevoegd.  4 
 5 

5. Plan halfjaarlijkse wissel 6 
Naar aanleiding van de vorige Algemene Ledenvergadering is er door het bestuur een plan uitgewerkt 7 
met betrekking tot de mogelijkheid het SPiN-bestuur halfjaarlijks te laten wisselen. Dit plan heeft 8 
online gestaan en was dus van tevoren door te lezen. Bij dit agendapunt is er de mogelijkheid om te 9 
discussiëren over dit plan.  10 

Het bestuur laat weten navraag gedaan te hebben bij MFVN (studievereniging geneeskunde) en aan 11 
de hand van dit gesprek het document te hebben opgesteld. Ook is navraag gedaan bij Integrand, 12 
alleen kon deze informatie helaas niet meer op tijd in het stuk verwerkt worden. Volgens het bestuur 13 
wegen de in het document genoemde voordelen van de halfjaarlijkse wissel niet op tegen de 14 
nadelen. De twee belangrijkste voordelen van het halfjaarlijkse wisselplan zijn: Continuïteit en animo 15 
voor bestuur. De twee belangrijkste nadelen van het halfjaarlijkse wisselplan zijn: Verminderd 16 
teamgevoel en vergrootte werkdruk. 17 
 18 
De ALV reageert hierop door aan te geven dat ze het document te gekleurd vindt. Vanaf de eerste 19 
paar zinnen is het duidelijk wat de mening van het bestuur in deze kwestie is. Of dat wenselijk is valt 20 
volgens een gedeelte van de ALV te betwisten. Ook wordt het stuk erg speculatief gevonden. 21 
Aan het bestuur wordt gevraagd waarom zij voor het opstellen van dit plan geen taskforce in het 22 
leven heeft geroepen. Het bestuur geeft aan dat dit inderdaad een goede optie was geweest, maar 23 
dat ze het opstellen van dit plan wegens de tijdsdruk zelf heeft opgepakt.  24 
Over of dit een goede keuze was, is de ALV verdeeld. Aan de ene kant wordt gezegd dat het bestuur 25 
er van te voren al een té duidelijke mening over had om nog een objectief stuk te schrijven, aan de 26 
andere kant wordt aangegeven dat het bestuur toegang tot veel informatie heeft en daarmee de 27 
kennis om het plan te schrijven. 28 
 29 
Na deze discussie wordt gevraagd waarom MFVN deze structuur aanhoudt. Het bestuur geeft aan 30 
dat de opleiding geneeskunde in blokken van vier weken verdeeld is. Na een aantal blokken kunnen 31 
er gemakkelijk nieuwe bestuursleden instromen. MFVN geeft aan dat het lastig is om in één keer 32 
zeven geschikte kandidaten te vinden. Op deze manier lukt het om het bestuur voltallig op te vullen.  33 
Het grootste voordeel van de halfjaarlijkse wissel is dat de continuïteit gewaarborgd blijft. Volgens 34 
het bestuur zou de continuïteit ook gewaarborgd blijven door een betere inwerking, overdracht, 35 
draaiboeken en door betrokken te blijven als oud-bestuur. Wat betreft de continuïteit gaat het 36 
volgens de MFVN voornamelijk om het doorgeven van kleine, algemene bestuurstaken, omdat er 37 
altijd een ervaren bestuurslid op de kamer aanwezig is om een onervaren lid te helpen. 38 
De ALV geeft aan dat een betere inwerkperiode en draaiboeken niet genoeg zijn als opvulling voor 39 
het gebrek aan ervaring aan het begin van het jaar bij de huidige structuur van SPiN. 40 
 41 
Een ander punt dat aangedragen wordt is dat de opstartperiode van bestuursleden terug gezien 42 
wordt in de activiteitenplanning. In september tot december worden er minder activiteiten 43 
georganiseerd dan tijdens de rest van het jaar. Een halfjaarlijkse wissel zou deze spreiding ten goede 44 
komen. Het bestuur geeft aan dat de spreiding van activiteiten ook op een andere manier 45 
opgevangen kan worden, bijvoorbeeld door commissies halverwege het jaar te laten starten.  46 
 47 
Volgens de ALV blijft het feit staan dat bestuursleden aan het einde van het jaar/begin van het 48 
nieuwe jaar minder gemotiveerd zijn en druk bezig zijn met nieuwe projecten. Hierdoor schiet de 49 
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inwerking van nieuwe bestuursleden vaak te kort. Aan de andere kan een halfjaarlijks wisselend 1 
bestuur twee keer te maken hebben met deze motivatiedip.   2 
 3 
Er zijn vanuit de ALV verschillende geluiden te horen over het idee om halfjaarlijks te wisselen. Op 4 
basis van het door het bestuur geschreven document kan de ALV geen weloverwogen beslissing te 5 
maken om de halfjaarlijkse wissel wel of niet door te voeren. Er wordt daarom gestemd over of er 6 
een taskforce opgericht zal worden, welke één voorstel zal schrijven met daarin de beste toepassing 7 
van het halfjaarlijkse wisselplan op het SPiNbestuur. 8 
 9 
Het bestuur last om 19:56u een bestuurlijk overleg in. 10 
De vergadering wordt om 20:02u hervat. 11 
 12 
Stemming over het al dan niet instellen van een taskforce die de beste optie van de halfjaarlijkse 13 
wissel gaat uitzoeken: 14 
20 stemmen voor 15 
8 stemmen tegen  16 
1 stem blanco  17 
geen onthoudingen.  18 
Het voorstel is aangenomen en er wordt een taskforce aangesteld. De taskforce bestaat uit de 19 
volgende personen: Nicole Janssen, Erik Bouwman, Dave van Toor, Casper Joosten en Xandra Quak. 20 
Daarnaast zal ook een kandidaatsbestuurslid plaats nemen in de taskforce. 21 
Opmerking van de notulist: Koen van Heijster zal namens het kandidaatsbestuur plaats nemen in de 22 
taskforce. 23 
 24 
 25 

6. Plan studiebegeleiding 26 
Door het bestuur is een uitgebreid plan opgesteld betreffende de studiebegeleiding. Dit plan heeft 27 
tevens online gestaan en was dus ook van tevoren door te lezen. Bij dit agendapunt is er de 28 
mogelijkheid voor de ALV om vragen te stellen en opmerkingen te plaatsen over dit plan. 29 
 30 

Naar aanleiding van een gesprek met een persoon die studiegroepen heeft opgezet en het opheffen 31 
van de studiegroepen bij de JFV(studievereniging rechten), wil het bestuur een aantal wijzigingen 32 
doorvoeren in het opgestelde plan.  33 
-Bij de JFV was het zo dat studenten niet altijd kwamen opdagen voor bijlesgroepen. Daarom zal de 34 
commissaris onderwijs met elke student een gesprekje van vijf minuten voeren, zodat studenten 35 
hopelijk meer committed zijn. 36 
-De betaling van de bijlesgever zal van te voren geregeld en overgemaakt worden. 37 
 38 
Nu zal het stuk per kopje worden doorgelopen. 39 
 40 
1.  Werving en selectie 41 
Het is erg arbeidsintensief om de commissaris onderwijs gesprekjes te laten voeren met alle 42 
bijlesgevers/nemers. Vanuit de ALV wordt het idee aangedragen om mensen borg te laten betalen 43 
om zo te zorgen dat ze aanwezig zullen zijn. Ook zou je er voor kunnen kiezen om de procedure van 44 
het schrijfcentrum te gebruiken, namelijk dat je wanneer je twee keer niet komt opdagen geen 45 
gebruik meer mag maken van de service. 46 
 47 
2.  Invulling bijles 48 
De ALV geeft aan de invulling van de bijlessen erg strikt en specifiek te vinden. Het bestuur laat 49 
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weten dat dit document meer als richtlijn bedoeld is, en het dus niet zo streng is als het lijkt. 1 
Onderling kunnen bijlesgever en -nemer afspraken maken. 2 
Er is gekozen voor het geven van bijles in groepjes van drie, omdat dit goedkoper is en het volgens 3 
onderwijsliteratuur beter werkt. Een andere optie is om één op één les te geven. Hier zitten zowel 4 
voordelen (mensen voelen zich eerder verplicht om te komen, meer individuele begeleiding) aan, als 5 
nadelen (het is duurder, het kost de bijlesgever meer tijd). Deze voor- en nadelen moeten tegen 6 
elkaar afgewogen worden. 7 
 8 
Over kopje 3 ,4 en 5 zijn geen vragen/opmerkingen. 9 
 10 
Algemene feedback 11 
Op de vraag of de studiegroepen nog gerealiseerd zullen worden, antwoordt het bestuur dat dit 12 
afhankelijk is van de animo voor de studiegroepen. De studieadviseurs schatten een opkomst van 50 13 
tot 60 studenten. 14 
De studiegroepen zijn dit jaar nog niet gestart omdat de website nog niet over de juiste functies 15 
beschikte. Voor 1 oktober zal de site gereed zijn en kan het verzorgen van bijles en het organiseren 16 
van studiegroepen beginnen.  17 
 18 
Tommy verlaat de vergadering om 20.09u.  19 
 20 
Voorstellen kandidaatsbestuur 21 
Op basis van het advies van de door de ALV aangestelde sollicitatiecommissie draagt het huidige bestuur hier 22 
het bestuur voor 2011-2012 aan.  23 
Opmerking van de notulist: Lisa Knol heeft inmiddels haar kandidatuur ingetrokken. 24 
 25 
Loeke licht namens de sollicitatiecommissie toe dat het hele bestuur betrokken is geweest in de 26 
werving van geschikte bestuursleden. Bij een matige respons is er besloten om de deadline voor het 27 
inleveren van de sollicitatiebrief uit te stellen. Er is toen nog één sollicitatie bijgekomen, waarna een 28 
vijfkoppig kandidaatsbestuur is gevormd. Het bestuur blijft er op inzetten dat het mogelijk moet zijn 29 
om te studeren naast het bestuursjaar, als de algemene efficiëntiemaatregelen in acht worden 30 
genomen.  31 
De sollicitatiecommissie en het bestuur beschouwen de kandidaat-bestuursleden als enthousiast en 32 
competent. Geen van de kandidaten heeft gesolliciteerd naar de functie van penningmeester, 33 
vandaar dat er voor gekozen is om deze functie te verdelen over Lodewijk en Lisa (Dit is mogelijk 34 
volgens de statuten). Lodewijk zal de controlerende rol op zich nemen (begroting, financieel 35 
jaarverslag etc.) en Lisa zal de controlerende taken uitvoeren (facturatie, declaratie etc.).   36 
Er zal een mail vanuit het onderwijsinstituut gestuurd worden naar alle psychologie studenten ter 37 
informatie dat er nog een vacature openstaat, dit hoeft niet per se de functie penningmeester te zijn. 38 
Het bestuur houdt haar oren en ogen open, maar gaat zelf niet meer actief werven voor  39 
Bestuursleden. 40 
 41 
Voorstelling Koen - Voorzitter 42 
Ik ben Koen van Heijster, 20 jaar en ik zou volgend jaar graag de functie van voorzitter bekleden. Ik 43 
ben tweedejaars student psychologie in Nijmegen en ben tevens twee jaar actief lid bij SPiN. Deze 44 
afgelopen twee jaar heb ik mijn studententijd nooit los gezien van SPiN en daardoor een grote 45 
betrokkenheid met deze mooie vereniging ontwikkeld. Ik heb in twee verschillende commissies 46 
gezeten, namelijk een niet studiegerelateerdecommissie, de stedentripcommissie en een 47 
studiegerelateerde, de carrière en acquisitiecommissie. Door het verschil in invulling van deze 48 
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commissies denk ik dat ik veel kennis heb over de verschillende aspecten van SPiN. In het komende 1 
jaar wil ik de verschillende kanten die SPiN kent graag bundelen door me volledig in te zetten!  2 

 3 
Voorstellen Lenthe - Secretaris 4 
Ik ben Lenthe Martin, ik ben 21 jaar oud, zit in het derde jaar van de opleiding en ik ga volgend jaar 5 
hopelijk de functie van secretaris bekleden. Afgelopen  jaar ben ik actief geweest bij de 6 
HersenSPiNsels. Omdat mijn hart ligt bij schrijven denk ik de functie van secretaris mij op het lijf 7 
geschreven is.  8 
 9 
Voorstellen Lodewijk – Penningmeester 10 
Ik ben Lodewijk Buffart 21 jaar, tweedejaars Psychologie en ambieer de functie van penningmeester 11 
en commissaris onderwijs. Als eerstejaars nam ik deel uit van de studiereiscommissie en het huidig 12 
bestuursjaar heb ik de stedentripcommissie voorgezeten. Ik wil me volledig toewijden aan SPiN 13 
komend jaar en kijk enthousiast uit naar een leerzaam en succesvol bestuursjaar. 14 
 15 
Voorstellen Rob – Interne Betrekkingen  16 
Mijn naam is Rob van Broekhoven en ik ben 20 jaar oud. Ik heb bij SPiN onder andere ervaring in de 17 
activiteitencommissie en de skireiscommissie. Hopelijk ga ik volgend jaar de functie Interne 18 
Betrekkingen bekleden. Ik heb er in ieder geval erg veel zin in.  19 
 20 
Voorstellen Lisa – Externe Betrekkingen 21 
Ik ben Lisa Knol, 19 jaar. Ik ben nu voor het tweede jaar lid van SPiN, waarvan het laatste jaar actief 22 
lid. Afgelopen jaar heb ik samen met mijn commissie voor het eerst een almanak samengesteld. Ik 23 
hoop komend jaar de functie externe betrekkingen te gaan vullen en ik verheug me erop om me een 24 
jaar vol enthousiasme en inzet op SPiN te storten. 25 
 26 
De technisch voorzitter geeft aan dat er na de alv ruimte is voor vragen aan de kandidaat-27 
bestuursleden.  28 

 29 
7. WVtTK 30 

Dit punt biedt de mogelijkheid om zelf punten te bespreken, die tijdens de vergadering je te binnen 31 
zijn geschoten. Tenzij er iemand is die expliciet tegen behandeling van het punt is, zal het punt te 32 
allen tijde behandeld worden. 33 

Er worden geen nieuwe zaken aangedragen. 34 
 35 

8. Rondvraag 36 
 37 

Met het oog op het schrijven van het beleid van volgend jaar wordt er gevraagd of er een heidag op 38 
de planning staat. Het bestuur geeft aan dat ze dit nu nog niet met zekerheid kunnen zeggen. 39 
 40 
Ook wordt er gevraagd naar de realisatie van uitjes die gerelateerd zijn aan de aard van de 41 
commissie. Het bestuur geeft aan dat ze met de carrière en acquisitiecommissie naar een activiteit 42 
zijn geweest, maar dat ze verder met het idee niets gedaan heeft. De voornaamste reden hiervoor 43 
was dat hier geen financiële ruimte voor was. 44 
De ALV geeft aan dat zulke activiteiten belangrijk zijn voor de betrokkenheid van de commissies en 45 
wil het volgende bestuur sterk aanraden om naar zulke activiteiten te kijken. 46 
 47 
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Een andere tip vanuit de alv is om voor volgend jaar is om te kijken naar een ALV-cie. Deze commissie 1 
bestaat bij de VSPA (studievereniging psychologie Amsterdam) en deze commissie zet zich in voor de 2 
ALV. 3 
De universiteit wordt geen fijne locatie gevonden voor de alv. Suggesties voor andere locaties zijn er 4 
niet. 5 
 6 
Omdat deze structuur nieuw is vraagt het bestuur hoe de ALV het technisch voorzitterschap en de 7 
technisch notulist het afgelopen jaar heeft ervaren. De ALV en het bestuur zijn het eens dat deze 8 
structuur beter werkt dan dat wanneer het bestuur deze taken op zich neemt. Voornamelijk omdat 9 
de vergadering op deze manier minder gekleurd is. 10 
 11 
Kimberley komt binnen om 20.51u. 12 
 13 
Het bestuur wenst het kandidaatsbestuur veel succes en plezier toe tijdens hun inwerkperiode en 14 
spreekt het vertrouwen in hen uit. Verder willen zij Casper en Kimberly bedanken voor het cadeau 15 
dat zij uit Taiwan hebben meegebracht. Ook wordt benadrukt dat het positief is dat er van bijna alle 16 
commissies een vertegenwoordiger aanwezig was.  17 
 18 
 Na de zomervakantie zal een ALV gehouden worden om het plan van de taskforce wat betreft de 19 
halfjaarlijkse bestuurswissel te bespreken. 20 
 21 
Als laatste wordt benadrukt dat de input van de hele ALV belangrijk is en niet alleen input van oud 22 
bestuursleden. 23 
   24 

9. Vaststellen datum volgende alv 25 
De volgende alv staat gepland op 3 oktober. Locatie en tijd zullen te zijner tijd bekend worden 26 
gemaakt. 27 
 28 

10. Sluiting  om 20.57 29 
De technisch voorzitter sluit de vergadering om 20:57u. 30 
 31 
Actiepunten 32 

- Er zal een mail vanuit het onderwijsinstituut gestuurd worden naar alle psychologie 33 

studenten ter informatie dat er nog een vacature openstaat, 34 

- Er wordt een taskforce ‘halfjaarlijkse bestuurswissel’ aangesteld, welke aankomend 35 

verenigingsjaar een nieuw voorstel aan de ALV zal voorleggen. De taskforce bestaat uit de 36 

volgende personen: Nicole Janssen, Erik Bouwman, Dave van Toor, Casper Joosten en Xandra 37 

Quak. Vanuit het kandidaatsbestuur neemt Koen van Heijster plaats in deze taskforce.  38 


