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Aanwezig: Lieke van Lieshout, Rick Huijs, Marloes de Jonge, Koen Hendriks, Sofie van Breemen, Myrna 1 
Rossing, Marjolein Brink, Sacha Verstegen, Margot Tijs, Martine Onstein, Danny Bouwman, Koen van 2 
Heijster, Lodewijk Buffart, Rob van Broekhoven, Lenthe Martin, Anna Schmidt, Katharina Steuernagel, Kathi 3 
Künnen, Iris Klein Schaars, Wouter Aarts, Maartje Verhees, Casper Joosten, Simone Ten Kate, Kimberly 4 
Schelle, Geert Janssen, Jeroen Weerwag, Chris van Heijster, Loeke Salemans 5 
Totaal: 28 6 

 7 
Machtigingen: 8 
Tommy van Steen machtigt Kimberly Schelle 9 
Olivier Alblas machtigt Danny Bouwman 10 
Anna Schmidt machtigt Myrna Rossing 11 
Simone ten Kate machtigt Lodewijk Buffart  12 
 13 
1. Opening (door technisch voorzitter Sascha Verstegen) 14 
De vergadering wordt geopend om 19.08. Er volgt een korte introductie over wat de bedoeling van deze 15 
ALV is. Daarnaast wordt kort besproken wat de rechten en de plichten van de aanwezigen zijn.  16 
 17 
2. Notulen vorige vergaderingen  18 
 Tekstuele opmerkingen konden vooraf worden ingestuurd. Dit is niet gebeurd. 19 
Er zijn geen opmerkingen over de notulen van de ALV van 23-10-2012 en 29-10-2012. 20 
3. Belangrijke mededelingen  21 
 22 
Actiepunten: 23 
1. Er wordt €50, - per activiteit van de oriëntatiecommissie ingelegd door het SPS-nip. 24 
2. Is een overzicht van gemaakt, wordt gepresenteerd bij agendapunt 7. 25 
3. Ja, is gebeurd. 26 
4. Er is een begroting gemaakt, deze ligt ter inzage op de bar tijdens de ALV. Na vanavond wordt deze op de 27 
site gezet. 28 
 29 

- Op 30 en 31 oktober vond er een promo-activiteit plaats in het kader van Halloween. Er werd 31 
snoep uitgedeeld na de tentamens. Het is onbekend hoeveel mensen hiermee zijn bereikt. Er zijn 32 
wel meerdere enthousiaste Facebook-berichten over gezien. 33 

Recente activiteiten: 30 

- Op 12 november vond een lezing over Sekten plaats. Tijdens de activiteit was er veel discussie. Er 34 
waren 58 mensen aanwezig, waarvan 49 SPiN-lid.  35 

- Op 13 november vond er een workshop Paaldansen plaats. Dit werd ervaren als een leuke en 36 
leerzame inleiding op de paaldanssport. Er waren 24 mensen aanwezig. Hiervan waren 16 SPiN-lid, 37 
was 1 extern, 2 bestuurslid en 5 commissieleden. 38 

- Op 14 november vond de workshop Gedragsverandering plaats. Deze zat bij de inschrijvingen al 39 
snel vol. In totaal waren er dus 15 mensen aanwezig, waarvan 14 SPiN-leden. 40 

- Op 14 november vond ook de Pubquiz van de SocialCie plaats, dit was geslaagd en ging tot laat 41 
door. Er waren 83 mensen aanwezig, waarvan 76 leden en 7 bestuursleden 42 

- Als laatste vond er op 21 november het SPiN-feest ‘Glow in the dark’ plaats. Het feest was erg druk 43 
en succesvol en ging eveneens tot in de late uurtjes door. Er waren ongeveer 350 leden en 468 44 
externen aanwezig.  45 

 46 
4. Ingekomen Post  47 
Er is een brief van Michelle van Kleef binnen gekomen. Er zijn naar aanleiding van de brief geen 48 
opmerkingen vanuit de ALV. 49 
 50 
 Jeroen Weerwag en Chris van Heijster komen binnen 51 
 52 
 53 
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5. Vaststellen agenda  54 
 55 
Er zijn geen op- of aanmerkingen vanuit de ALV op de agenda. 56 
 57 
De ALV vraagt of de lustrumbegroting besproken wordt tijdens deze ALV. De voorzitter geeft aan dat deze 58 
aanwezig is voor inzage tijdens ALV, maar deze niet zal worden besproken. 59 
Als er nog suggesties of opmerkingen zijn over de begroting van het lustrum kan er contact worden gezocht 60 
met Lodewijk Buffart. 61 
 62 
6. Update halfjaarlijkse bestuurswissel  63 
 64 
De onderzoekscommissie geeft een korte introductie hierop. Naar aanleiding van het instemmen voor het 65 
invoeren van een halfjaarlijkse bestuurswissel is de commissie hiermee aan de slag gegaan. Dit is een lang 66 
proces en veel voor nodig. Omdat het een grote wijziging is, heeft de commissie besloten een update te 67 
geven aan de ALV. Zo is het duidelijk waar de commissie mee bezig is en hoe lang alles gaat duren. Het stuk 68 
is een voorproefje op het voorstel dat ze gaan schrijven. Dit is dus alleen een notitie. De bedoeling is niet 69 
om tijdens deze ALV in te gaan op de inhoud, maar om dit te zien als een voorbereiding op de volgende 70 
ALV.  71 
 72 
De commissie wil voornamelijk het punt op pagina 9 bespreken: het idee was om een beleid voor een half 73 
jaar te gaan schrijven. Om wat continuïteit te behouden is toen een meerjarenbeleid voorgesteld, waarmee 74 
destijds is ingestemd. 75 
Een discussie in de commissie heeft geleid tot de conclusie dat een halfjaar-beleid niet praktisch is. De 76 
vraag vanuit de commissie aan de ALV is of een meerjarenbeleid dan wel nodig is. Het gaat hier dus niet om 77 
de inhoud van het meerjarenbeleid, maar men blijft bij een jaarbeleid in plaats van een half jaar beleid en 78 
daarbij is dus de vraag of het meerjarenbeleid dan ook nog doorgevoerd moet worden. 79 
 80 
De ALV vraagt om verduidelijking en voorbeelden van wat een meerjarenbeleid inhoudt. De ALV meldt dat 81 
er contact is gezocht met andere verenigingen. Sportverenigingen bleken hierbij de enige te zijn die werken 82 
met een meerjarenbeleid, andere verenigingen niet.  83 
 84 
De onderzoekscommissie licht toe dat het meerjarenbeleid een kader vormt voor het beleid van het 85 
huidige en de komende besturen. Het gaat hier meer om het formuleren van een einddoel, niet zozeer op 86 
de stappen naar dat einddoel toe. Daarover kan de ALV ook iets inbrengen. De ALV stemt dus voor het 87 
invoeren van een meerjarenbeleid, over de invulling kan de ALV vervolgens ook suggesties geven. Doel van 88 
het meerjarenbeleid is om ervoor te zorgen dat het geen ‘rommeltje’ wordt, doordat bij de halfjaarlijkse 89 
bestuurswissel niet continue van koers wordt veranderd. 90 
Als concrete voorbeelden van onderwerpen in een meerjarenbeleid worden sponsoring, alumnibeleid, 91 
inrichting van de vereniging, verdeling tussen de commissies en het bestuur, waar wil je staan als bestuur 92 
tegenover de commissies. 93 
 94 
De ALV vraagt om toelichting van de rol die de senaat krijgt. De onderzoekscommissie reageert hierop dat 95 
dit gaat om een inhoudelijke discussie, dus dat dit meer geschikt is voor een volgende ALV. Bij het 96 
instemmen voor een meerjarenbeleid, stemt de ALV niet per se in met een senaat. 97 
De ALV vraagt hoe dit kan, immers is de senaat voortgekomen uit het meerjarenbeleid. 98 
De onderzoekscommissie licht toe dat er niet per se een senaat komt, maar dat dit wel wordt voorgesteld 99 
aan de ALV. 100 
De ALV vraagt wat het verschil is tussen een meerjarenbeleid met of zonder senaat. 101 
De onderzoekscommissie antwoordt dat de senaat zicht houdt op de uitvoering van het meerjarenbeleid 102 
bij verschillende besturen. 103 
 104 
De ALV vraagt wat het doel is van de stemming. Bij het kiezen voor het meerjarenbeleid kunnen nog steeds 105 
twee of meerdere voorstellen worden geschreven.  106 
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De onderzoekscommissie geeft aan nog geen rekening te hebben gehouden dat er een optie is met geen 107 
senaat. De stemming heeft als doel om al dan niet een meerjarenbeleid in te voeren, zodat het eerste 108 
bestuur met een halfjaarlijkse wissel hiermee aan de slag kan. De taak van de commissie is om het voorstel 109 
concreet uit te werken. Er kunnen duizenden plannen worden uitgewerkt, relevant op dit moment is of er 110 
al dan niet een meerjarenbeleid moet komen. De motivatie van de commissie voor het instellen van de 111 
senaat is te vinden in de update.  112 
 113 
De ALV vraagt of er al lange termijnplannen bestaan. Koen van Heijster reageert hierop dat deze wel 114 
aanwezig zijn, maar dat deze tussen de regels door bestaan. Een ver einddoel is afwezig, momenteel werk 115 
je vooral met doelen voor één bestuursjaar. Het nieuwe bestuur reageert dat de overdracht cruciaal is voor 116 
het meekrijgen van een meerjaren-visie. 117 
 118 
 Loeke Salemans komt binnen 119 
 120 
De ALV vraagt of het meerjarenbeleid dus voordelen heeft in die zin dat de accenten verdeeld kunnen 121 
worden over de jaren. De onderzoekscommissie bevestigt dit. 122 
 123 
De ALV vraagt of het hier dus gaat om een stemming voor of tegen het invoeren van een meerjarenbeleid 124 
en dat bij een meerderheid tegen de onderzoekscommissie wordt ontbonden? 125 
De onderzoekscommissie geeft aan dat de stemming gaat over het schrappen van een meerjarenbeleid. Als 126 
er tegen wordt gestemd gaat het meerjarenbeleid dus wel door.  127 
De ALV vraagt aan de onderzoekscommissie wat hun mening is over de meerwaarde van een 128 
meerjarenbeleid. De commissie antwoordt dat ze hier geen mening over hebben geformuleerd. 129 
 130 
De ALV vraagt naar de bevindingen van een meerjarenbeleid bij andere verengingen. Deze blijken er niet te 131 
zijn. Er wordt een voorbeeld aangedragen over MFVN. Deze hebben geen meerjarenbeleid, maar een 132 
groep mensen dat af en toe nadenkt, stuk schrijft en dit aanbiedt. Dit wordt als positief ervaren. 133 
 134 
Er heerst onduidelijkheid in de ALV waarover nu gestemd wordt. 135 
Onderzoekscommissie reageert hierop dat er is besloten dat er een halfjaarlijks beleid komt en dus een 136 
meerjarenbeleid. De commissie is echter van mening dat het handiger en beter is om niet elk half jaar een 137 
beleid te schrijven. Men wil dus het jaarbeleid behouden en de vraag aan de ALV is of het dan nog nodig is 138 
om een meerjarenbeleid te schrijven. 139 
De ALV vraagt wat de impliciete gevolgen zijn voor het behouden van een jaarlijks beleid. 140 
De commissie geeft aan dat de belangrijkste vraag vanuit de commissie of dat als de beleidsstructuur niet 141 
veranderd wordt, het nog wel nodig is om een meerjarenbeleid in te voeren. 142 
De ALV stelt voor om twee stemming te houden. Eén over een halfjaarlijks dan wel jaarlijks beleid. De 143 
andere om te kijken of een meerjarenbeleid dan nog wel nodig is. Er is al gestemd over een halfjaarlijks 144 
beleid en een meerjarenbeleid met daarbij een senaat. 145 
 146 
De onderzoekscommissie geeft aan dat het voorstel is om een jaarbeleid te behouden en dat de stemming 147 
in dit geval gaat over het al dan niet invoeren van een meerjarenbeleid.  148 
De ALV draagt aan om eerst te stemmen voor een halfjaarlijks of jaarlijks beleid. 149 
 150 
De commissie geeft aan dat zij een duidelijke opdracht hebben gekregen van de ALV. Er is eerder 151 
ingestemd met een halfjaarwissel van het bestuur met als gevolg dat er ook een meerjarenbeleid kwam. De 152 
vorige commissie heeft veel beschreven dat er genoeg argumenten zijn voor het laten vallen van 153 
meerjarenbeleid. Daar gaat deze stemming over: het al dan niet laten vallen van een meerjarenbeleid. 154 
 155 
De voorzitter stelt voor om erover te stemmen of de commissie zelf gerechtigd wordt om af te wijken van 156 
het meerjarenplan. 157 
 158 
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De onderzoekscommissie geeft aan dat hier veel werk en tijd in is gestoken. De voorzitter geeft nogmaals 159 
aan om te stemmen voor het geven van volledig vertrouwen aan de commissie om het plan dat ze hebben 160 
uit te werken en in notities aan te geven wat er veranderd is. Daarover kan de ALV op een later moment 161 
nog stemmen. 162 
 163 
De ALV draagt aan om de stemming uit te stellen in dat geval. Er wordt gepeild wie uit de ALV er wil 164 
stemmen. Dit blijkt niemand te zijn. 165 
 166 
De onderzoekscommissie stelt voor dat zij een plan schrijven en dat er amendementen in kunnen worden 167 
gediend over zaken die er per se in moeten worden gezet. 168 
 169 
De voorzitter geeft aan dat er onduidelijkheid wordt gecreëerd en dat niet iedereen het onderzoek kan 170 
doen wat de commissie heeft gedaan en doet. De stemming gaat dus over het vertrouwen in de commissie. 171 
 172 
De ALV stelt voor om inderdaad te stemmen voor complete vrijheid van de commissie. Dat wil zeggen dat 173 
er afgeweken mag worden van het oorspronkelijke voorstel. De onderzoekscommissie geeft aan dat het 174 
dan handig is om een aparte ALV te plannen voor het bespreken van amendementen. 175 
 176 
Er volgt een stemming: Mag de commissie afwijken van het plan waar eerder mee is ingestemd, met als 177 
gevolg dat er een compleet voorstel komt. De ALV geeft hiermee het volledige vertrouwen aan de 178 
commissie voor het goed uitvoeren van onderzoek. 179 
 180 
Quorum: 30 181 

VOOR: 23 182 
TEGEN:  183 
BLANCO:  184 
ONTHOUDEN: 7 185 

Dit betekent dat de commissie mag afwijken en het volledige vertrouwen krijgt van de ALV voor het 186 
uitwerken van een plan.  187 
 188 
7. Update app 189 
 190 
Er volgt een toelichting van het bestuur dat dit agendapunt voortkomt uit hetgeen wat in de voorgaande 191 
ALV is besloten. Tijdens de beleids-ALV is gestemd tegen het ontwikkelen van een nieuwe app. Tijdens de 192 
voorgaande ALV werd er gevraagd of het ontwikkelen van een nieuwe app toch niet de voorkeur heeft 193 
tegenover het verder ontwikkelen van de oude app of het ontwikkelen van een nieuwe website. Verder 194 
wordt gemeld dat er nog geen kosten staan vermeld voor het ontwikkelen van een mobiele website om 195 
hier nog geen offerte voor is aangevraagd. Het bestuur wil graag weten wat de ALV vindt van het 196 
beleidspunt over het al dan niet ontwikkelen van een nieuwe app, verder ontwikkelen van een oude app of 197 
het ontwikkelen van een mobiele site. 198 
 199 
De ALV vraagt wat de mening van het bestuur is. Deze geeft aan de voorkeur te hebben om terug te gaan 200 
naar het originele beleid, dat wil zeggen het ontwikkelen van een nieuwe app. 201 
 202 
De ALV vraagt hoe het zit met het tegenargument dat het te veel tijd en moeite kost en vraagt aan het 203 
bestuur of de inschatting reëel is dat ze als parttime bestuur hier genoeg tijd voor te hebben. 204 
Het bestuur geeft aan dit als reëel in te schatten. 205 
De ALV vraagt hoe reëel de schatting van € 300, - is. 206 
Het bestuur geeft aan dat de € 300, - niet vast staat, maar is afgeleid van een andere studievereniging. 207 
Deze hebben een app laten ontwikkelen en onderhouden voor € 300, -. Het bedrag sluit aan bij de ideeën 208 
van het bestuur voor een nieuwe app, maar wil wel benadrukken dat het nog steeds om een schatting gaat. 209 
De ALV vraagt of er een schatting kan worden gegeven van de kosten voor het ontwikkelen van een 210 
website. Het bestuur antwoordt hierop dat ze daar niets over kunnen zeggen. De ALV reageert dat een 211 
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schatting wel van belang is voor de afweging die gemaakt moet worden door de ALV. Het bestuur 212 
antwoordt dat de kosten voor het ontwikkelen van een mobiele site minder zijn dan voor het ontwikkelen 213 
van een app. 214 
 215 
De ALV vraagt of bij de kosten van de nieuwe app is gekeken naar zowel ontwikkeling als onderhoud van de 216 
app. Het bestuur antwoordt dat beide zaken zijn inbegrepen.  217 
 218 
De ALV vraagt of het reëel is om voor dezelfde prijs als de andere studievereniging een app te laten 219 
ontwikkelen en onderhouden, aangezien het bij de andere studievereniging iemand is van de vereniging 220 
zelf. Het bestuur antwoordt bevestigend. 221 
 222 
De ALV vraagt of hier ook het lidmaatschap van Apple is inbegrepen, dat is namelijk een hoog bedrag. 223 
Iemand anders uit de ALV reageert hierop dat de ontwikkelaar die kosten zelf betaald, dus dat deze niet 224 
voor de rekening van SPiN zullen zijn. 225 
 226 
De ALV vraagt wat er zou veranderen aan de oude app als er wordt ingestemd met die optie. 227 
Het bestuur antwoordt dat er een tabel voor boekenprijzen (kosten € 450, -) en een teksteditor komen 228 
(kosten €1300, -). De ALV vraagt of deze twee zaken nuttig genoeg zijn om hierin zoveel geld te investeren 229 
en vraagt zich hierbij af op de nieuwe app dan niet nog duurder is. 230 
Het bestuur antwoordt dat zij dit als nodig achten, aangezien er nu geenszins een overzichtelijke weergave 231 
is van de boeken in de app. Het overzichtelijk weergeven van informatie ziet het bestuur als een 232 
basisvoorwaarde. 233 
De ALV vult aan dat de huidige ontwikkelaar relatief duur is vanwege het bedrijf. 234 
 235 
De ALV vraagt waarop de inschatting van het bestuur om genoeg tijd te hebben voor het ontwikkelen van 236 
een nieuwe app is gebaseerd. 237 
Het bestuur antwoordt dat de ontwikkeling van de app in de handen van iemand anders ligt. Het 238 
ontwikkelen en schrijven van een app gaat het bestuur geen extra tijd kosten. 239 
 240 
De ALV vraagt of er gepeild is bij de leden of er behoefte bestaat voor een app. Het bestuur antwoordt 241 
bevestigd. 242 
 243 
De ALV vraagt op welke platforms de app wordt uitgebracht. Het bestuur geeft aan dit niet te wijzen. De 244 
ALV reageert hierop dat bij het uitbrengen op meerder platforms, de kosten ook flink kunnen stijgen. 245 
 246 
De ALV vraagt of er een kans bestaat dat de ontwikkelaar van de app van de andere studievereniging ook 247 
de app van SPiN kan ontwikkelen. Het bestuur geeft aan dit niet te hebben gevraagd en geeft daarnaast 248 
aan dat het ook niet handig is als deze in Groningen zit. Andere opties klinken aantrekkelijker. 249 
 250 
De ALV geeft de suggestie op de webmaster van SPiN ook de app te laten ontwikkelen.  251 
Het bestuur geeft aan dat dit inderdaad een mogelijke constructie kan zijn en dit mee zal nemen.  252 
 253 
De ALV vraagt of er gekeken is naar het gebruik van de huidige app bij andere studieverenigingen. Het 254 
bestuur geeft aan dat dit niet is gedaan. Synergy heeft wel een zelfde app, maar hier is verder geen contact 255 
mee geweest.  256 
 257 
De ALV vraagt of men geld kan halen uit de nieuwe app door middel van reclamesponsoring. Het bestuur 258 
geeft aan dat ze vanuit studenten niets krijgen voor het gebruiken van de app. Wel vanuit de advertenties. 259 
Het is wel een mogelijkheid om hier geld voor te gaan vragen.  260 
 261 
De ALV vraagt hoeveel gebruik er wordt gemaakt van de app bij de andere studievereniging in Groningen. 262 
Het bestuur antwoordt dat deze app aanstaande woensdag pas online komt, momenteel gebruikt dus nog 263 
niemand de app.  264 
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 265 
De ALV geeft als suggestie mee dat je met behulp van frameworks een mobiele website kunt exploiteren 266 
naar een app. Een ander lid van de ALV geeft als tip om Simon Koelewijn te benaderen voor het 267 
ontwikkelen van een app, deze heeft ook de app voor de RU ontwikkeld.  268 
 269 
De ALV geeft aan dat ze op basis van de voor- en nadelen momenteel nog geen goed oordeel kunnen geven 270 
over welke optie het beste is. De voorzitter peilt of er meer mensen binnen de ALV zijn die dit zo ervaren, 271 
dit blijkt het merendeel te zijn. 272 
De stemming zal gaan over het al dan niet ontwikkelen van een nieuwe app, dit staat los van het 273 
ontwikkelen van de website. 274 
 275 
De ALV vraagt hoe het kan dat een site ontwikkelen langer duurt en de app al gelijk ontwikkeld kan 276 
worden. Het bestuur geeft aan dat dit een misvatting is. De website en de app kunnen per direct worden 277 
ontwikkeld als de ALV toestemming geeft. Het ontwikkelen van een mobiele website kan echter pas 278 
beginnen als de website klaar is. 279 
 280 
De ALV vraagt of er de mogelijkheid bestaat om een maximumbedrag te koppelen aan het ontwikkelen van 281 
de app, plus het instellen van een termijn van een jaar om daarna te evalueren over het gebruik ervan. Het 282 
bestuur stemt hiermee in. 283 
 284 
De ALV vraagt of het ontwikkelen van een mobiele website en een website als iets aparts moet worden 285 
gezien. Ofwel: zijn er extra ontwikkelingskosten. Een ander lid van de ALV reageert hierop dat er een 286 
basissysteem komt waarop beide sites kunnen worden gebouwd. Het ontwikkelen van een mobiele 287 
website zorgt ervoor dat je een simpel overzicht van de site krijgt op je smartphone. Er worden dus 288 
dezelfde gegevens gebruikt, alleen de structuur van de site is bij een mobiele website versimpeld.  289 
De ALV reageert hierop dat met het ontwikkelen van een nieuwe website toch ook is gekozen voor een 290 
meer overzichtelijke site. Het bestuur reageert dat het overzichtelijk zijn op een computer niet valt te 291 
vergelijken met overzichtelijkheid op een smartphone.  292 
Een lid van de ALV maakt een opmerking over de structuur van de vergadering en vraagt om meer bij de 293 
punten te blijven die op de agenda staan.  294 
 295 
De ALV maakt de opmerking dat er qua kosten geen helder beeld bestaat voor het ontwikkelen van een 296 
mobiele site. Een ander lid van de ALV stelt wederom voor om hier een maximumbedrag aan te koppelen.  297 
 298 
Er volgt een stemming: goedkeuring houdt in dat er vertrouwen wordt gegeven aan het bestuur dat de 299 
nieuwe app het goedkoopst is en dit een goede investering zal zijn. 300 

VOOR: 15 301 
TEGEN: 4 302 
BLANCO: 2 303 
ONTHOUDEN: 8 304 

 Het bestuur mag een nieuwe app gaan ontwikkelen. 305 
 306 
[Pauze om 20.35] 307 
 308 
  Casper Joosten verlaat de vergadering 309 
8. Secretarieel jaarverslag 2011-2012  310 
 311 
Afgesproken wordt dat we het secretarieel jaarverslag eerst bespreken in delen. De technisch voorzitter zal 312 
per onderdeel de vragen inventariseren. Hierna zal het bestuur op deze vragen antwoorden. Daarna mag 313 
de ALV in principe nog één keer reageren.  314 
 315 
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1.Voorwoord  316 
Geen commentaar.  317 
 318 

 320 
2.2 Correspondentie 321 
De Alv vraagt zich af of er werkelijk iedere maand een nieuwsbrief is gestuurd. Dit is in principe wel 322 
gebeurd. Alleen in het begin van het jaar was er wel een behoorlijke vertraging van twee maanden. Ook is 323 
er soms bewust voor gekozen om de nieuwsbrief na zes weken te sturen, zodat er meer activiteiten in 324 
besproken konden worden.  325 
 326 
De ALV vraagt ook waarom het niet gelukt is om verjaardagskaarten te sturen. Je zou toch al vrij snel in het 327 
bestuursjaar af kunnen spreken wie voor deze taak verantwoordelijk is?  328 
Het IVe bestuur geeft aan dat het hier inderdaad is misgegaan. Het was geen hoofdtaak van iemand. Het 329 
plan was dat degene met kamerdienst zou controleren of er een verjaardagskaart gestuurd moest worden. 330 
Blijkbaar lag hier geen prioriteit. Het IVe bestuur geeft aan dat zij deze taak niet structureel genoeg in het 331 
takenpakket hebben opgenomen.  332 
 333 

2.Secretariaat  319 

De vraag komt of het noodzakelijk is om wekelijks over het beleid te vergaderen. Volgens het IVe bestuur is 335 
dit misschien te hard geformuleerd. Wat ermee bedoeld wordt is dat het belangrijk is om naast zaken op 336 
korte termijn ook de lange termijn doelen in de gaten te houden. En dus af en toe stil te staan bij het 337 
beleid. Dit kan ook gaan om concretere zaken uit het beleidsplan, zoals ‘hoe staat het er voor met de SPiN-338 
app?’.  339 
 340 
Helemaal aan het eind van dit onderdeel lijkt het erop dat het IVe bestuur fulltime besturen beter vindt. Dit 341 
komt voort uit de ervaring van het bestuur dat de combinatie van studie en SPiN zwaar is en dat dit ten 342 
koste van de vereniging kan gaan. Het eist veel van de bestuursleden. De mening van het IVe bestuur is dan 343 
ook dat de discussie aangegaan zou moeten worden dat we weer terug moeten naar fulltime besturen.  344 
De ALV vindt dit wel een erg fel standpunt. Er zitten namelijk ook voordelen aan parttime besturen. Het 345 
zorgt ervoor dat je kritisch kijkt naar de efficiëntie van het besturen. Daarbij sluit het aan bij de 346 
toenemende studiedruk die door de overheid wordt opgelegd. Andere voordelen zijn dat mensen eerder 347 
het bestuur in willen taken worden beter verdeeld over actieve leden.  348 

3.Efficiëntie en Kwaliteit: hand in hand  334 

 349 

 351 
4.1 Efficiëntie bevorderend  352 
 353 
Minder activiteiten:  354 
Er staat dat het bij een groot aanbod van activiteiten voor leden moeilijk is om te kiezen welke activiteit ze 355 
gaan bezoeken. De ALV vraagt zich af of dit klopt en of het niet gewoon een kwestie is van plannen. Het 356 
bestuur legt uit dat het inderdaad zo is dat mensen vooral in drukke periodes bepaalde activiteiten laten 357 
schieten doordat ze al naar andere activiteiten gaan. Dit pleit er dus voor om het aanbod van activiteiten 358 
niet groter te maken dan het al is. Met meer activiteiten zullen er ook meer drukke periodes ontstaan. En 359 
het is niet wenselijk dat activiteiten met elkaar concurreren.  360 
 361 
Het wordt in het stuk niet helemaal duidelijk bij welke activiteiten het IVe bestuur nog meer heeft 362 
samengewerkt met andere besturen, naast het S-feest. Dit komt omdat het S-feest ook de enige activiteit is 363 
waarbij er sprake was van een samenwerking met andere besturen. Er zijn echter wel diverse initiatieven 364 
geweest van activiteiten die naast de geplande commissieactiviteiten plaatsvonden, zoals een debat over 365 
wetenschappelijke integriteit.  366 
De ALV geeft aan dat het niet erg is dat er dit jaar niet zoveel is samengewerkt met andere besturen, maar 367 
dat het leuk zou zijn als hier in de toekomst meer aandacht aan wordt besteed.  368 

4.Naleving beleid, algemene maatregelen  350 
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 369 
Afwentelen bestuurstaken op actieve leden:  370 
Er wordt gevraagd hoe het zit met de oprichting van een samenvattingencommissie. Hoewel er wel wat 371 
animo voor was is de commissie niet helemaal op gang gekomen. Er zijn wel samenvattingen gecontroleerd 372 
door een actief lid, maar niet in commissie verband.  373 
 374 
Openingstijden boekverkoop:  375 
De boekverkoop in blokken was nieuw. De ALV is benieuwd hoe het bestuur dit ervaren heeft. De 376 
bestuursleden geven aan dat zij het erg prettig vonden. Natuurlijk kunnen zij het moeilijk vergelijken met 377 
andere jaren, omdat zij de doorlopende boekverkoop niet hebben meegemaakt. Ze denken wel dat het 378 
voor meer rust gezorgd heeft.  379 
 380 
4.2 Kwaliteitsbevorderend  381 
 382 
Er wordt gevraagd of het bestuur meer duidelijkheid kan geven over de momenten van evaluatie. Het 383 
bestuur geeft aan dat de meeste commissies hun activiteiten voldoende geëvalueerd hebben. Er waren 384 
twee bestuur enquêtes. Er zijn na een half jaar vragen gesteld over de activiteiten die toen geweest waren 385 
en na een jaar zijn vragen gesteld over de overige activiteiten. Alle activiteiten zijn dus teruggekomen in 386 
een enquête, maar niet alle activiteiten zijn geëvalueerd door middel van een bestuurs-evaluatieformulier. 387 
Het bestuur raadt aan dit in het vervolg wel te doen.  388 
 389 
In het stuk wordt geconcludeerd dat het aan de promotie lag als de opkomst van een activiteit tegenviel. 390 
Deze conclusie komt niet uit de enquête, maar uit het IVe bestuur zelf. Het IVe bestuur geeft aan dat het 391 
gaat om activiteiten die in de kern heel leuk waren, maar als vaag werden beoordeeld. Vooraf was er niet 392 
zoveel animo, terwijl mensen achteraf aangaven dat ze het jammer vonden dat ze er niet bij waren. Dit 393 
kwam bijvoorbeeld doordat een activiteit nieuw was of een ‘abstracte’ naam had. Een SPiN-feest is 394 
bijvoorbeeld gewoon helder en mensen weten wat ze kunnen verwachten.  395 
 396 
Bevordering betrokkenheid:  397 
Uit de ALV komt de opmerking dat het bestuur gewoon eerlijk kan zijn dat de tweede heidag niet zo netjes 398 
georganiseerd was als de eerste. Dit is niet erg, maar wel een belangrijk leerpuntje voor volgende jaren.  399 
 400 
Er staat dat er redelijk veel studenten mee naar het weekend gingen, namelijk 40 studenten. De vraag 401 
komt of dit aantal ook verwacht was?  402 
Er was gehoopt op 60 deelnemers. Er waren wel genoeg aanmeldingen in eerste instantie, maar uiteindelijk 403 
hebben er ook nog veel mensen afgezegd toen ze moesten betalen. Het IVe bestuur oppert het idee om de 404 
eerstejaars in vervolg meteen te laten betalen of hun inschrijving vast te leggen in een contract.  405 
Werving van bestuursleden:  406 
Er staat dat het in het huidige klimaat minder aantrekkelijk is om bestuur te worden, maar het IVe bestuur 407 
heeft wel heel goed zeven nieuwe mensen weten te vinden. De ALV vraagt hoe moeilijk dat was en of het 408 
IVe bestuur denkt dat dit in de toekomst weer zal lukken.  409 
Het IVe bestuur denkt dat er voornamelijk in het begin van het jaar veel interesse is, maar dat er daarna nog 410 
wel een aantal geïnteresseerden afvallen. Het IVe bestuur heeft heel actief gezocht en daarbij persoonlijke 411 
gesprekken gevoerd, informatiebijeenkomsten gegeven etc. Maar daarbij was het ook wel een 412 
toevalstreffer. Mensen voelden zich aangesproken toen ze persoonlijk gebeld werden. Dit is andere jaren 413 
niet altijd het geval geweest. Dus je moet altijd wel actief je best doen, maar ook dan kan je geluk of pech 414 
hebben. Het IVe bestuur geeft dan ook als tip om echt op tijd te beginnen. Als je denk dat je mensen hebt 415 
kunnen ze altijd nog uitvallen, dus blijf ook altijd doorzoeken.  416 
 417 
Gevraagd wordt hoe de sollicitatiecommissie haar voorbereidingen heeft getroffen. Daarbij wordt de 418 
suggestie gegeven dat het misschien goed is als de sollicitatiecommissie een training krijgt, bijvoorbeeld 419 
van het accu-trainingsbureau.  420 
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Het IVe  bestuur geeft aan dat een lid van de sollicitatiecommissie vanuit zijn werk materiaal had 421 
meegenomen ter voorbereiding. Dit materiaal kunnen we blijven gebruiken. Daarbij is het zeker een goede 422 
suggestie om er nog een training aan toe te voegen.  423 
 424 

 426 
5.1 Onderwijsfunctie  427 

5.Naleving beleid, functies van de vereniging  425 

 428 
Universiteitsorganen:  429 
De ALV wil weten in hoeverre de relatie met onderwijsinstituut geïntensiveerd is en of dit een verbetering 430 
is ten opzichte van andere jaren.  431 
Het is lastig te zeggen of het beter is dan andere jaren. Het contact is in ieder geval goed onderhouden. Zo 432 
waren er tussendoor gesprekjes, werd de onderwijsdirecteur uitgenodigd voor het Diesfestival en was het 433 
onderwijsinstituut aanwezig bij de lustrumopeningsdag. Bij het lustrum zal het onderwijsinstituut ook 434 
komend jaar nog betrokken blijven. Daarbij heeft het onderwijsinstituut de lokalen voor de 435 
onderwijsgroepen geregeld.  436 
 437 
De ALV geeft aan dat het onderwijsinstituut aangegeven heeft een grotere rol te willen spelen, 438 
bijvoorbeeld bij Experience your Future. Dit zou nog toegevoegd kunnen worden aan het secretarieel 439 
jaarverslag.  440 
 441 
Internationalisering:  442 
De internationaliseringscommissie is opgestart in juli en niet in april. Dit moet nog veranderd worden in het 443 
secretarieel verslag.  444 
 445 
Studiebegeleiding:  446 
Gevraagd wordt naar de studiegroepen. Hoeveel waren er? Hoe ging het? En waarom is er niet de 447 
gehoopte progressie geboekt?  448 
Het  IVe  bestuur geeft aan dat er slechts één studiegroep was bestaande uit 5 á 6 studenten. Dit zijn minder 449 
studenten dan gehoopt. Een verklaring voor de lage opkomst kan zijn dat er geen functie commissaris 450 
onderwijs was. De prioriteit lag bij geen van de bestuursleden bij de studiegroepen omdat dit geen 451 
specifieke taak van een van hen was.  452 
 453 
5.3 Sociale functie  454 
 455 
De ALV is benieuwd of het IVe  bestuur tevreden was over de verhouding tussen studie gerelateerde en 456 
sociale activiteiten en of ze nog iets zouden veranderen.  457 
Deze verhouding was ongeveer 50/50 en daar is het IVe  bestuur tevreden mee. Binnen de studie 458 
gerelateerde activiteiten was de verdeling tussen studiegericht en carrièregericht niet helemaal gelijk. Dit 459 
zou eventueel gelijk getrokken kunnen worden in de komende jaren.  460 
 461 

 463 
Gevraagd wordt waarom de functie ‘commissaris communicatie’ moet blijven als deze de 464 
communicatieproblemen niet oplost.  465 
De reden is dat het communicatiesysteem dat de problemen mogelijk wel oplost moet worden 466 
bijgehouden. Dit zal sneller gebeuren wanneer een commissielid hier de verantwoordelijkheid voor heeft. 467 
Daarom is deze extra functie zinvol.  468 
Daarbij zijn de ervaringen over het nut van de functie niet bij alle commissies negatief. Bij een 469 
activiteitencommissie kan het bijvoorbeeld wel nuttig zijn, onder andere omdat er door die commissie 470 
meerdere promotieaanvragen gedaan moeten worden.  471 
 472 
De meerwaarde van het communicatiesysteem ten opzichte van de notulen dat ieder bestuurslid bij de 473 

6.Naleving beleid, ondersteuning van de vereniging  462 
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informatie over iedere commissie kan. Daarbij kunnen ook verschillende commissies met elkaar 474 
communiceren.  475 
 476 
Er staat dat draaiboek en evaluaties gedaan zou kunnen worden door iemand anders. De ALV vraagt zich af 477 
door wie. Het IVe bestuur geeft meerdere oplossingen. Er zou een commissaris draaiboek ingesteld kunnen 478 
worden. Ook kun je kiezen voor twee secretarissen, namelijk de secretaris zoals wij die nu al kennen en een 479 
secretaris draaiboek. Wie dan?  480 
 481 
Er ontstaat een discussie over het commissievoorzitterschap. Aan de ene kant is het sociaal om iedereen 482 
een kans te geven voorzitter te worden, maar aan de andere kant is het wel wenselijk dat elke commissie 483 
een competente voorzitter heeft. Je zou hierin een balans moeten vinden. Dus misschien wel iedereen van 484 
te voren aan laten geven of ze interesse hebben, maar uiteindelijk wel als bestuur de voorzitters aanwijzen. 485 
En dan wel zorgen dat er geen kloof ontstaat tussen de voorzitter en de overige commissieleden. Wat in 486 
ieder geval niet meer moet gebeuren is dat er voorzitters worden gekozen en dat er dan in de eerste 487 
vergadering nog gewisseld wordt. Dit geeft misschien wel iedereen een gelijke kans, maar is vervelend voor 488 
de ‘gekozen voorzitter’.  489 
 490 
De ALV vraagt in hoeverre de digitale promotie het collegepraatje moet vervangen. Volgens het IVe bestuur 491 
kunnen deze vormen van promotie naast elkaar plaatsvinden. Een filmpje zou bijvoorbeeld meerdere keren 492 
per maand getoond kunnen worden in de collegezaal naast het collegepraatje dat bijvoorbeeld één keer 493 
per maand plaatsvindt.  494 
 495 
 496 

7.1 Duurzaamheid  498 
7.Extern beleid  497 

 499 
De beoogde bedankbrieven aan externe partijen zijn nog niet verstuurd. Het is erg laat om het nu nog te 500 
doen, maar de ALV geeft aan dat er misschien nog wel iets gedaan kan worden in december.  501 
 502 
De ALV vraagt in hoeverre visitekaartjes te maken hebben met betrokkenheid. Het IVe bestuur legt uit dat 503 
dit meer te maken heeft met iemand warmhouden doordat de contactgegevens blijven liggen. De ALV 504 
geeft aan het fijn te vinden als er in het vervolg nog wat meer gedaan wordt om betrokkenheid van externe 505 
partijen te bevorderen.  506 
 507 
7.2 Verbintenis met hoofdsponsoren  508 
 509 
Er staat dat er contact gezocht kan worden met banken. SPiN heeft daar echter slechte ervaringen mee 510 
gehad in het verleden. De ALV adviseert daarom om ook nog verder te zoeken naar interessante partners. 511 
Het moet niet alleen gaan om geld, maar ook de relatie met psychologie is belangrijk.  512 
Momenteel is er nog geen werkveld gerelateerde hoofdsponsor gevonden. Dit vraagt namelijk om een 513 
nieuwe aanpak. Er zou hulp gevraagd kunnen worden aan de universiteit.  514 
De ALV zou het fijn vinden als het nieuwe bestuur hier verder mee aan de slag gaat.  515 
 516 
7.5 Nauwe banden met alumni 517 
 518 
Na het peilen van de interesse bleek alumni dag nog te vroeg. Er heeft niemand gereageerd op het mailtje 519 
waarin gevraagd werd of alumni behoefte hadden aan een dergelijke dag. De SPiN-commissie die de dag 520 
zou organiseren heeft dit dan ook niet gedaan en heeft zich gericht op het organiseren van het 521 
eerstejaarsweekend. Er is ooit wel een alumni dag geweest die georganiseerd was door het 522 
onderwijsinstituut. Deze zal voortaan ieder jaar plaatsvinden.  523 
 524 
7.6 Uitvoerbaarheid  525 
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Het IVe bestuur geeft het advies om externe partners in termijnen te laten betalen. Zij leggen aan de ALV 526 
uit dat je hiermee problemen zoals die SPiN had met Billabong kunt voorkomen. Als een externe partner 527 
failliet gaat heb je in ieder geval een deel van het geld binnen.  528 
Het Ve bestuur geeft aan dat sponsoren afgelopen jaar pas heel laat een factuur hebben gekregen. Zij 529 
vragen zich af of dit advies ook relevant voor hen is als er op tijd wordt gefactureerd. Het IVe bestuur geeft 530 
aan dat het advies dan inderdaad minder relevant zou zijn. Toch lost het nog steeds niets op bij 531 
faillissement.  532 
 533 

 535 
De opmerking komt dat de bijlage wel mooi is, maar dat de plaatjes niet noodzakelijk waren.  536 

8.Resumé  534 

 537 

 539 
9.Nawoord  538 

 Wouter Aarts verlaat de vergadering 540 
 Chris van Heijster verlaat de vergadering 541 
 542 
Uit de ALV komt de opmerking dat het misschien nog goed is om nog een keer stil te staan bij de zaken die 543 
wat minder goed zijn verlopen afgelopen jaar. Er zijn verschillende dingen mis gegaan die niet terug te 544 
vinden zijn in het verslag die betrekking hebben op het functioneren van het gehele bestuur. Dat is voor nu 545 
niet een probleem, maar het zou wel goed zijn als er nog een keer belangrijke leerpunten worden 546 
opgesteld voor toekomstige besturen. Het IVe bestuur lijkt voor dit idee open te staan. Het zal nog een keer 547 
terugkomen op een andere ALV.  548 
 549 
 550 
Stemming: goedkeuring houdt in dat je het secretarieel jaarverslag goedkeurt en daarmee vindt dat er 551 
een goede verslaglegging is gepresenteerd van hun bestuursjaar 552 

VOOR: 26 553 
TEGEN: 0 554 
BLANCO: 0 555 
ONTHOUDEN: 0 556 

 Unaniem aangenomen. Dit betekent dat het secretarieel jaarverslag is goed gekeurd. 557 
 558 
9. Financieel jaarverslag 2011-2012  559 
Er volgt een verzoek vanuit het bestuur om tijdens deze ALV niet in te gaan op de details van de begroting 560 
per commissie. 561 
Daarnaast volgt er een toelichting dat de Almanaks toch nog verkocht mochten worden. Hierdoor zijn er 562 
wat getallen veranderd. Op bladzijde 9 staat bij de post Almanak dat de werkelijke baten € 600, - zijn in 563 
plaats € 370, -. Hierdoor verandert het bedrag van -€ 377,30 naar -€ 147,30. Kort samengevat verandert het 564 
alle bedragen met een extra bedrag van € 230, - 565 
 566 
Wijzigingen op pagina 16: 567 

- Werkelijke baten commissies: € 63.916,09 wordt € 64146,09 568 
- Resultaat commissies: € 9.076,32- wordt € 8846,32 569 
- Werkelijke baten totaal: € 100.398,50 wordt € 100.620,50 570 
- Resultaat: € 1.451,59 wordt € 1681,59 571 
- Verschil met begroting totaal: € 2.829,38 wordt 3059,38 572 
- Verschil met begroting commissie: € 900,75 wordt € 1130,75 573 

 574 
Wijzigingen op pagina 19: 575 

- Verschil t.o.v. 3-10-2011: € 1.451,59 wordt € 1.681,59 576 
- Eigen vermogen: € 36.189,93 wordt € 36.419,93 577 
- Bestuur rekening: € 1.145,39 wordt € 1.375,39 578 
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- Totaal financiële activa: € 21.641, - wordt € 21.871, -  579 
 580 
Wijzigingen op pagina 20: 581 

- Totalen van € 46.472,93 worden € 46.702,93 (beide) 582 
 583 

Er volgt een vraag vanuit de ALV of het nog wel reëel is dat de Almanakken worden verkocht dit jaar.  584 
Het oud bestuur geeft aan een inschatting te makken dat dit reëel is. 585 
De ALV vraagt wat er gebeurt als de laatste 23 Almanakken niet worden verkocht. 586 
Een ander lid van de ALV reageert dat deze altijd nog kan worden weggeven en van de inventaris kan 587 
worden afgeschreven.  588 
 589 
Er volgt een bespreking per punt. Hieronder de punten waar een opmerking of vraag bij werd gesteld 590 
vanuit de ALV 591 
 592 
Stedentripcommissie, Studiereiscommissie en Skireiscommissie  593 
De ALV vraagt hoe het kan dat er bij de voorgaande ALV een verschil was van ca. € 418, - en dat er nu nog 594 
maar een verschil bestaat van € 9,97. Het bestuur antwoordt dat er bonnetjes zijn teruggevonden 595 
 596 
SPiN-commissie, Socialcie en Sportcommissie  597 
De ALV vraagt waarom er voor de SocialCie meer baten zijn als het weekend ook is georganiseerd. Het 598 
bestuur geeft aan dat dit door het kerstdiner. De ALV geeft mee dat er op gelet moet worden dat er op een 599 
commissie als de SocialCie niet meer baten dan kosten dienen te worden gemaakt. 600 
 601 
Extern (vervolg) en Diversen  602 
De ALV vraagt dat de werkelijke baten bijna dubbel zo hoog zijn uitgevallen dan begroot. Verderop in het 603 
verslag staat debiteuren echter nog in de min. De vraag aan het IVe bestuur is of ze dit bedrag hoger 604 
hadden verwacht. Het bestuur antwoordt dat de € 200, - al in dat bedrag zat, en dat dit geld al binnen is. 605 
Dat bedrag moet inderdaad nog afgetrokken worden bij de post Debiteuren. In de bijlage is te zien dat er 606 
nog bepaalde transacties worden gedaan ná het boekjaar. Daarom is de post ‘Te betalen/te ontvangen’ 607 
aangemaakt. 608 
 609 
Algemene vragen 610 
De ALV vraagt hoe het is verlopen met de contributie, aangezien er de vorige ALV werd gemeld dat er 611 
problemen waren met het innen. Het bestuur geeft aan dat dit weer is rechtgezet en het geld weer is 612 
terugbetaald. Oorzaak was een bestand waarin mensen dubbel stonden. 613 
 614 
De ALV vraagt hoe het zit met de debiteuren op de balans. Bij het kopje nog niet betaald staan ‘Billabong’, 615 
‘Subway’ etc. nog vermeld. Vraag aan het bestuur is of deze verwacht dat deze wel nog betaald worden 616 
omdat deze niet uit de kostenpost van het IVe bestuursjaar komen. Het bestuur geeft aan dit wel te 617 
verwachten. 618 
 619 
De ALV vraagt op een update over de bonus met Studystore. Het bestuur antwoordt dat de bonus van de 620 
afgelopen jaren is gefactureerd, hier wordt momenteel actief achterheen gezeten. 05 december is er een 621 
afspraak met Studystore om te praten over spoken in het verleden. 622 
Het oud bestuur geeft het advies mee om te wisselen als het contract afloopt. Het nieuwe bestuur stemt 623 
hiermee in. 624 
 625 
De ALV vraagt waar het * bij bonus Studystore pagina 20 voor staat. Het bestuur antwoordt dat er op 626 
pagina 15 nog een verwijzing mist. Dit bedrag is hoger dan destijds begroot. Er wordt door het bestuur 627 
toegezegd dat er € 200, - af wordt gehaald bij de post Debiteuren en dat het overbodige ‘*’ wordt 628 
weggehaald. 629 
 630 
 Anna Schmidt, Simone ten Kate en Katharina Künnen verlaten de vergadering 631 
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 Anna Schmidt machtigt Myrna Rossing 632 
 Simone ten Kate machtigt Lodewijk Buffart 633 

 634 
Er volgt een stemming: goedkeuring houdt in dat men stemt voor goedkeuring van het financieel 635 
jaarverslag en daarmee het decharge van het bestuur. Financieel jaarverslag houdt ook de 636 
debiteurenpost aanpassen, totalen aanpassen en het verwijderen van het *. 637 

VOOR: 24 638 
TEGEN: 639 
ONTHOUDEN: 1 640 

Dit betekent dat het financieel jaarverslag is goedgekeurd door de ALV en dat deze decharge verleent aan 641 
het IVe bestuur. 642 
 643 
De voorzitter van het Ve bestuur, Lieke van Lieshout, feliciteert het IVe bestuur met diens decharge en 644 
geeft een kort dankwoord aan het IVe bestuur. 645 
 646 
De voorzitter van het IVe bestuur, Koen van Heijster, spreekt wat mooie woorden en een dankwoord naar 647 
zijn medebestuursleden. 648 
 649 
10. WVtTK  650 
De ALV merkt op dat er maar € 3000, - voor de subsidie van SPiN is begroot en vraagt zich af waar die 651 
overige € 750, - heen gaan. Het bestuur antwoordt dat deze naar de lustrumopening en naar de promotie 652 
van de lustrum dag en het lustrum in zijn algemeen zullen gaan. 653 
De ALV maakt de opmerking dat het eindtotaal bij activiteiten € 1000, - moet zijn in plaats van € 900, -  654 
 655 
11. Vaststellen datum volgende vergadering  656 
Datum voor de volgende vergadering is nog niet vastgesteld. 657 
12. Rondvraag  658 
Margot Tijs feliciteert t het oude bestuur met diens decharge. 659 
Kimberly Schelle merkt op dat het namenrondje niet werd gehouden deze ALV. 660 
Lodewijk Buffart, penningmeester IVe bestuur, spreekt een dankwoord uit. 661 
Koen van Heijster wil Sacha bedanken voor het voorzitten van de ALV. 662 
Rob van Broekhoven spreekt een dankwoord uit naar zijn bestuur. 663 
Lenthe Martin spreekt een dankwoord uit naar haar bestuur en wil Koen van Heijster extra bedanken. 664 
Lieke van Lieshout feliciteert het oude bestuur en bedankt de ALV voor haar komst. 665 
Sofie van Breemen wil Simone ten Kate extra bedanken. 666 
Rick Huijs wil iedereen bedanken voor zijn/haar inzet. 667 
Sacha Verstegen is blij het ‘cirkeltje rond’ te mogen maken. En wil haar respect tonen voor het oude 668 
bestuur. 669 
13. Sluiting  670 
De vergadering wordt gesloten om 23.27 671 
 672 
 673 
Actiepunten naar aanleiding van deze ALV 674 

• Het bestuur stapt naar een incassobureau n.a.v. het niet betalen van Billabong.  675 


