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Aanwezig: Jeroen Weerwag (vz), Inge van Dam(not), Tess Bombeeck, Renske van der Steen, Elien van 1 
Rooijen, Inge van Dongen, Job Vervoordeldonk, Anki Verhagen, Johannes Fiebig, Marloes de Jonge, 2 
Ilse Baijens, Bas Romeijn, Pam Huisintveld, Mesian Tilmatine, Floor van Dun, Jelle van Hattem, Ilse 3 
Nijland, Jorina Laan, Judith Pauw, Rob van Broekhoven, Shanta Wissink, Julia van Paridon,  Navayo 4 
Parinussa, Muriël Neeleman, Jelle Gerritsma, Koen van Heijster, Chris van Heijster, Wouter 5 
Steenbakkers. 6 
  7 

1. Opening (door technisch voorzitter Jeroen Weerwag) 8 
 9 
De technisch voorzitter opent de vergadering om 19.02 uur.  10 

 11 
2. Notulen vorige vergadering 12 

De notulen zijn goedgekeurd. 13 
 14 
Actiepunten VIIe bestuur 15 
1. Het bestuur stelt vragen op die ieder jaar in de halfjaarlijkse enquête terug moeten komen  dit is 16 
nog niet gebeurd. 17 
 18 
Actiepunten Heidag 19 
1. Het bestuur gaat in gesprek met andere verenigingen met betrekking tot de financiering van 20 
internationale activiteiten, zoals de uitwisseling, door de faculteit  dit is gebeurd. 21 
De ALV vraagt zich af wat hier uit is gekomen.  22 
Het bestuur reageert dat dit tijdens het SOFv ter sprake is gebracht. Of mensen er ideeën over 23 
hadden, of verenigingen er financiering voor kregen. Dit waren vooral verenigingen die een andere 24 
aanpak hadden. Gegevens zijn opgeschreven en doorgegeven aan het kandidaatsbestuur. 25 
2. In het bestuursdraaiboek zal worden gezet dat er een weloverwogen keuze moet worden gemaakt 26 
met betrekking tot de manier van inschrijven voor de studiereis  dit is gebeurd. 27 
3. In samenwerking met het kandidaatsbestuur zal er gekeken worden naar het organiseren van een 28 
sales training  dit is nog niet gebeurd. 29 
 30 

3. Belangrijke mededelingen/ingekomen post 31 
 32 
De technisch voorzitter vraagt of er mededelingen zijn vanuit de ALV. 33 
Er zijn geen mededelingen vanuit de ALV. 34 
 35 
Algemene Mededelingen 36 

 In de pauze of aan het eind van de ALV kan de ALV een muntje halen bij Johannes waarmee 37 
de ALV een drankje kan halen.  38 

 39 
Activiteitenoverzicht 40 
03/07/2015    Alumni BBQ   27 alumni aanwezig 41 
16/07/2015   Taalcursus activiteit  91 mensen aanwezig 42 
02/09/2015   Buddy-project Borrel  15 internationale en 16           43 
        Nederlandse studenten aanwezig  44 
 45 
De ALV vraagt zich af hoe de alumni activiteit is geweest en hoe het bestuur het vond gaan, omdat 46 
dit eigenlijk de eerste alumni activiteit sinds jaren is.  47 
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Het bestuur reageert dat het VIe bestuur een activiteit had, maar dat daarbij niet het gewenste aantal 48 
inschrijvingen was. Sinds het IVe bestuur is er weer een alumni activiteit geweest. De opkomst was 49 
redelijk en het was heel gezellig.  50 
 51 
Machtigingen  52 
Chris van Heijster machtigt Bas Romeijn. 53 
 54 
Afmeldingen 55 
De Congres- en Debatcommissie, Actiecommissie, Socioculturele commissie, Werkveldcommissie, 56 
Training-en Infocommissie, Sportcommissie, Lezingcommissie en Uitwisselingscommissie melden zich 57 
af.  58 
 59 
Dit agendapunt wordt afgesloten met een namenrondje. 60 
 61 

4. Vaststellen agenda 62 
 Er wordt niets toegevoegd aan de agenda.  63 
 64 

5. Definitief voorstel hoofdsponsorcontract en feestcontract 65 
 66 
De Taskforce begint met een korte inleiding. Dit is de samenwerkingsovereenkomst van SPiN met De 67 
Waagh, De Fuik en Bascafé. Het voorstel van het hoofdsponsorcontract dus. Daarnaast doet de 68 
Taskforce nog een aantal rectificaties. Er moet 15 september staan en niet 1 september. Daarnaast 69 
moet er het VIIe bestuur staan en niet het VIIIe bestuur.  70 
 71 
Pagina 3:  72 
De ALV vraagt zich af hoe wordt bepaald of de bovenverdieping open gaat.  73 
De Taskforce reageert dat dit op de avond zelf wordt bepaald. In de praktijk zal het iets anders zijn. 74 
De bovenverdieping zal open zijn, beneden deels gesloten. Boven zal dus van begin af aan open zijn, 75 
de benedenverdieping kan dan nog uitgebreid worden afhankelijk van de drukte.  76 
 77 
Pagina 8:  78 
De ALV vraagt zich af of de periode begint vanaf  1 september 2015 en of deze dan wel doorloopt tot 79 
15 oktober. Dit in verband met de constitutieborrel. 80 
De Taskforce reageert dat deze binnen de constitutieborrel valt. De drie constitutieborrels worden in 81 
De Waagh gegeven.  82 
 83 
  Wouter Steenbakkers komt binnen om 19:14 uur. 84 
 Freek Oude Maatman machtigt Wouter Steenbakkers.  85 
 86 
Pagina 13: 87 
De ALV geeft aan dat zij tevreden is dat er maar één stuk per jaar wordt geschreven over De Waagh 88 
in de HersenSPiNsels. In de vorige ALV werd namelijk aangegeven dat het er twee per jaar zouden 89 
zijn. De ALV vraagt zich af hoe dit er ongeveer uit zal komen te zien. 90 
De Taskforce reageert dat dit het afgelopen jaar ook gedaan is met het gala. Dit was een stuk over 91 
het gala, dat toevallig in De Waagh was. Dit jaar wordt het op een zelfde manier aangepakt. Er wordt 92 
een stuk geschreven over een activiteit die in De Waagh wordt gehouden.  Of bijvoorbeeld een stuk 93 
in zijn geheel over Nijmegen waarin De Waagh wordt genoemd. Het wordt dus geen groot 94 
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propaganda stuk.  95 
De ALV vraagt zich af of het bestuur de stukken aanlevert. 96 
De Taskforce reageert dat de Tijdschriftcommissie de stukken aanlevert. 97 
 98 
In zijn geheel: 99 
De ALV vraagt zich af wat de Taskforce er zelf van vindt. 100 
De Taskforce reageert dat zij er heel tevreden mee is. Zij geeft aan dat er voor SPiN hier een heel 101 
goed stuk ligt. Zeker wat betreft geld, maar ook wat betreft de onderhandelingen is er een goede 102 
deal gemaakt. Het contract komt qua vast bedrag op 200 euro minder uit, met bonussen iets 103 
erboven.  104 
De ALV vraagt zich af of de Taskforce het proces heeft vastgelegd. 105 
De Taskforce reageert dat zij een soort draaiboek/tips en tricks gaat schrijven. 106 
 107 
  Koen van Heijster komt binnen om 19:21 uur. 108 
 109 
Er wordt overgegaan op een open stemming. 110 
 111 
Voor: 19 112 
Tegen: 0 113 
Onthouden: 9 114 
Blanco: 0 115 
 116 
De Samenwerkingsovereenkomst tussen SPiN & De Waagh, De Fuik en Bascafé is aangenomen. 117 
 118 
Er wordt verder gegaan met de samenwerkingsovereenkomst tussen SPiN en de Drie Gezusters.  119 
De Taskforce begint met een korte introductie. Na enigszins heftige onderhandelingen met de Drie 120 
Gezusters is de Taskforce tot dit gekomen.  Het is helaas niet optimaal.  121 
Er wordt opgemerkt dat er geen paginanummers zijn, dit wordt aangepast. 122 
 123 
De ALV vraagt zich af wat het alternatief is als de ALV het niet aanneemt. 124 
De Taskforce reageert dat zij dan opnieuw  in overleg moet gaan met externe partijen of dingen moet 125 
aanpassen aan de overeenkomst als het iets is wat kan worden aangepast. 126 
 127 
Pagina betreffende het kopje entree: 128 
De ALV vraagt zich af wie zorg draagt voor degenen onder de 18 jaar. Stel, er komt iemand onder de 129 
18 binnen en diegene wordt bij de deur gemist en krijgt geen bandje. Wie heeft er op dat moment 130 
een probleem, SPiN of De Drie Gezusters? 131 
De Taskforce reageert dat uiteindelijk de kroeg de verantwoordelijkheid draagt. Di t is zo volgens de 132 
wet. De Taskforce gaat dit nog uitzoeken voor de zekerheid en eventueel aanpassen.  133 
De ALV reageert dat het als het aangepast wordt niet nog een keer langs de ALV hoeft.  134 
De ALV vraagt zich af waarom deze stukken niet te vinden waren op de website van SPiN.  135 
Het bestuur reageert dat het vertrouwelijke stukken zijn en zi j daarom deze niet online zet. De 136 
stukken lagen wel van te voren ter inzage op de SPiN-kamer.  137 
 138 
  Chris van Heijster komt binnen om 19:26 uur. 139 
 140 
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Korte pauze om 19:30 uur.  141 
 142 
De ALV wordt hervat om 19:40 uur. 143 

 144 
Pagina betreffende drankafspraken: 145 
De ALV vraagt zich af hoe het komt dat frisdrank duurder is dan bier.  146 
De Taskforce reageert dat er gezorgd moet worden dat fris goedkoper is dan bier. Echter is er een 147 
studentenkorting op bier, waardoor het bier nu goedkoper is dan frisdrank.  148 
De ALV reageert dat het hier wel duur is in vergelijking met De Waagh.  149 
De Taskforce reageert dat de muntjes bij De Waagh 2 euro kosten. 150 
De ALV reageert dat er bij de Drie Gezusters met gewoon geld wordt betaald en bij De Waagh met 151 
muntjes. De ALV vraagt zich af wat er gebeurt met de muntjes die overblijven. 152 
De Taskforce reageert dat de muntjes bij De Waagh op een ander moment kunnen worden 153 
ingeleverd. Het liefst op andere SPiN-activiteiten. 154 
 155 
Pagina betreffende sponsoring: 156 
De ALV wil graag weten wat er gebeurt als er sprake is van wanbetaling door de Drie Gezusters. De 157 
ALV vraagt zich af of daar afspraken over gemaakt kunnen worden.  158 
De Taskforce reageert dat de Drie Gezusters geen consequenties heeft geaccepteerd op het moment 159 
dat de betaaltermijn wordt overschreden. De situatie zal zijn dat SPiN achter de Drie Gezusters aan 160 
zal moeten bellen om het geld te krijgen. Na het derde feest mag er direct een factuur worden 161 
opgestuurd die binnen 30 dagen moet worden betaald.  162 
De ALV reageert dat dit niet zoveel nut lijkt te hebben. Zij vraagt zich af of er niet kan worden 163 
nagedacht  over manieren om het geld binnen een bepaalde termijn binnen te krijgen. De ALV wil 164 
weten wat de wet daarover zegt.  165 
Het bestuur reageert dat zij over een soortgelijke zaak naar de Rechtswinkel is gegaan. Binnen een 166 
paar dagen krijgt het bestuur hier antwoord op.  167 
De ALV reageert dat als SPiN schade oploopt doordat zij  geen geld krijgt, je deze schade mag 168 
verhalen op degene die het niet betaald. Als je kunt onderbouwen dat je schade hebt opgelopen 169 
door misgelopen geld, kun je geld krijgen. Dit zou aan de Drie Gezusters voorgelegd kunnen worden. 170 
Dit wordt een actiepunt voor het bestuur om uit te zoeken. 171 
De ALV vraagt zich af waarom in het oude contract staat dat er 3000 euro wordt gekregen voor 8 172 
feesten en 6 borrels en dat in het huidige contract staat dat er 6 feesten zijn en dat het geld is 173 
gehalveerd. De ALV vraagt zich af waarom dit zo geëindigd is. 174 
De Taskforce reageert dat de Drie Gezusters de cijfers van de feesten van vorig jaar heeft. De 175 
drankomzet en het bezoekersaantal is sterk gedaald. In het begin heeft de Drie Gezusters gezegd dat 176 
ze er meer dan de helft vanaf wilden doen. Als SPiN de feesten niet bij de Drie Gezusters wilden 177 
houden, dan zou SPiN iets nieuws moeten zoeken. De Drie Gezusters wilde onder de 200 euro per 178 
feest gaan zitten, maar na heftige onderhandelingen heeft de Taskforce meer kunnen krijgen. 179 
De ALV vraagt zich af wat de Taskforce er zelf van vindt dat de Drie Gezusters  zo laag gaat zitten. 180 
De Taskforce reageert dat zij vindt dat de Drie Gezusters inderdaad te laag inzet en dat zij dit jammer 181 
vindt. Drie jaar geleden heeft SPiN een hoog bedrag gekregen, maar dat is nu niet meer zo.  182 
De ALV vraagt zich af hoe er gecompenseerd gaat worden voor de feesten.  183 
De Taskforce reageert dat er wordt gecompenseerd door het contract met De Waagh. Het is 184 
vastgesteld dat SPiN 2800 euro vast krijgt plus 300 euro bonus. Er zijn nu wel meer activiteiten 185 
vastgelegd, zoals de constitutieborrel en PsyPop. Het contract is erg gestript in vergelijking met het 186 
eerdere contract.  187 
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De ALV vraagt zich af of SPiN ook zelf cijfers heeft, want er werd gesproken over de cijfers van de de 188 
Drie Gezusters. De ALV vraagt zich af of de cijfers overeen komen.  189 
De Taskforce reageert dat SPiN zelf de bezoekersaantallen heeft, maar dat zij geen inzicht heeft in de 190 
drankomzet. De Drie Gezusters heeft het in cijfers en SPiN kijkt vooral naar de bezoekersaantallen. 191 
De ALV wil graag weten of er minder mensen zijn gekomen.  192 
De Taskforce reageert dat in het vierde jaar de hoogste opkomst was, in het zevende jaar is het iets 193 
meer dan in de voorgaande jaren, maar gemiddeld lager dan de opkomst in het vierde jaar van SPiN. 194 
Qua mensen is er dus niet heel veel achteruitgegaan. Het is afhankelijk van wat mensen drinken en 195 
er wordt uitgegaan van ongeveer drie consumpties per persoon. Dus dat klopt wel ongeveer.  196 
De ALV wil weten of De Waagh het mogelijk maakt om SPiN inzicht te geven in het aantal muntjes 197 
dat wordt verkocht.  198 
De Taskforce reageert dat De Waagh wel inzicht wil geven in de muntverkoop en de omzet.  199 
 200 
Stuk in zijn geheel: 201 
De ALV vraagt zich af waarom er is gekozen voor een samenwerking in verenigingsjaren. Er is nu een 202 
samenwerking voor één verenigingsjaar. Wat gebeurt er na dit jaar? 203 
Het bestuur reageert dat de Drie Gezusters geen meerjarig contract wil. Ze hebben gezegd dat ze 204 
zullen kijken naar de cijfers aan het eind van het jaar en dat het dan opnieuw opgesteld kan worden 205 
met eventueel andere cijfers of dat het opnieuw ondertekent kan worden. Het zal afhankelijk zijn van 206 
de cijfers of de getallen worden aangepast.  207 
De ALV wil graag weten hoe het bestuur de samenwerking met de Drie Gezusters voor zich ziet.  208 
Het bestuur reageert dat dit een lastige samenwerking zal zijn. De eigenaar van de Drie Gezusters 209 
heeft een lastig karakter en de nieuwe commissaris externe betrekkingen zal het er nog lastig mee 210 
krijgen. Er zijn tips gegeven aan de nieuwe commissaris externe betrekkingen hoe er het beste mee 211 
omgegaan kan worden. Vooral veel geduld hebben.  212 
De ALV vraagt zich af of het bestuur denkt dat het werkbaar is.  213 
Het bestuur reageert dat zij alles zo vroeg mogelijk aanlevert (zoals de posters en flyers) en de Drie 214 
Gezusters zo weinig mogelijk ruimte geeft voor fouten. Dan moet het te doen zijn.  215 
De ALV geeft complimenten voor het taalgebruik van het contract.  216 
 217 
Er wordt overgegaan op een open stemming. 218 
 219 
Voor: 18 220 
Tegen: 0 221 
Onthouden: 9 222 
Blanco: 0 223 
 224 
De samenwerkingsovereenkomst tussen SPiN & De Drie Gezusters is aangenomen. 225 
 226 

6. WvtTK 227 
Er is verder niets ter tafel gekomen.  228 
 229 

7. Vaststellen datum volgende vergadering 230 
Deze zal plaatsvinden op 6 oktober en tijdens deze ALV zal het secretarieel jaarverslag van het VII e 231 
bestuur en het beleidsplan van het VIIIe kandidaatsbestuur gepresenteerd worden. 232 
 233 

8. Rondvraag 234 
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Bas:   Taskforce bedankt voor alles. Ik ben blij dat het zo uitgebreid behandeld is.   235 
  Complimenten daarvoor.  236 
Pam:   Complimenten aan de Taskforce en ik ga mijn best doen met de Drie om de   237 
  samenwerking goed te laten verlopen. 238 
Mesian:  Bedankt aan de Taskforce en bestuur. Als kandidaat commissaris onderwijs ben ik  239 
  trots dat bij alle ALV’s  alle commissarissen onderwijs aanwezig waren. Heel trots  240 
  om voor deze functie kandidaat te zijn.  241 
Jelle:    Goed werk Taskforce. 242 
Tess:   Namens de vrouwen van het bestuur: Taskforce bedankt voor jullie inzet afgelopen   243 
  jaar. Bedankt dat de ALV hierbij aanwezig was. Bedankt ALV-commissie voor jullie   244 
  aanwezigheid bij deze ALV. Hopelijk zien we iedereen die aanwezig was terug.  245 
Job:   Ten eerste de rest van de Taskforce bedankt. De ALV bedankt voor de feedback en  246 
  het kritisch bekijken van het jaar. De Raad van Advies bedankt voor de   247 
   ondersteuning.  Bedankt voor de komst vanavond. 248 
Johannes:   Nog kleine oproep: er zijn twee grote feesten in De Waagh, als jullie allemaal willen   249 
  helpen promoten, er zit echt potentie in om het groot te krijgen. That's all.  250 
Jeroen:  Bedankt voor jullie komst. Tot de zesde!  251 
 252 

9. Sluiting 253 
 254 

De technisch voorzitter sluit de vergadering om  20:05 uur.  255 
 256 
Actiepunten VIIe bestuur 257 
1. Het bestuur stelt vragen op die ieder jaar in de halfjaarlijkse enquête terug moeten komen 258 
2. Het bestuur zoekt uit wat er kan worden gedaan als er door een externe partij niet binnen de 259 
afgesproken termijn wordt betaald 260 
 261 
Actiepunten Heidag 262 
1. In samenwerking met het kandidaatsbestuur zal er gekeken worden naar het organiseren van een 263 
sales training 264 


