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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, Jelle van Hattem, 2 
Floor van Dun, Judith Pauw , Ilse Nijland, Jorina Laan, Mesian Tilmatine, Pam Huisintveld, Wouter 3 
Aarts, Marloes de Jonge, Chris van Heijster, Bas Romeijn, Fenna Dekkers, Rinske Knoest, Gideon van 4 
der Hulst, Mariëlle Teekman, Joris van der Linden, Remy Rijniers, Freek Oude Maatman, Evelien 5 
Mulder, Rob van Broekhoven.  6 
  7 

1. Opening (door technisch voorzitter Jeroen Weerwag) 8 
 9 
De technisch voorzitter opent de vergadering om 19:06 uur. We beginnen met een namenrondje.  10 

 11 
2. Notulen vorige vergadering 12 

De notulen zijn goedgekeurd. 13 
 14 
 Wouter Aarts komt binnen om 19:09 uur. 15 
 16 
 Actiepunten VIIe bestuur 17 
1. Het bestuur zet een stuk over de enquête van de studiereis voor de volgende ALV online  dit is 18 
gebeurd 19 
2. Het bestuur gaat proberen om de kosten door de incidentele fout met de bankpas tijdens de 20 
studiereis door de Rabobank te laten betalen  dit is uitgezocht, de Rabobank betaalt helaas niets. 21 
Het is wel in het draaiboek van de Penningmeester gezet, zodat dit voor volgende jaren duidelijk is.  22 
3. Het bestuur stelt vragen op die ieder jaar in de halfjaarlijkse enquête terug moeten komen  dit is 23 
nog niet gebeurd 24 
 25 

3. Belangrijke mededelingen/ingekomen post 26 
 27 
Algemene Mededelingen 28 

 Het bestuur is op zoek naar een nieuw lid voor de Raad van Advies. Je kunt je aanmelden tot 29 
en met 30 juni. Als je meer informatie wil kun je even langs de SPiN-kamer lopen of even een 30 
mailtje sturen.  31 

 In de pauze of aan het eind van de ALV kan er een muntje gehaald worden bij Johannes 32 
waarmee je een drankje kan halen. 33 
 34 
De ALV heeft als voorstel om bij het puntje algemene mededelingen ook ruimte te bieden  35 
voor mededelingen vanuit de ALV, zoals bijvoorbeeld problemen met een commissie of het 36 
bestuur. De ALV en het bestuur vinden dit goed.  37 

 38 
Activiteitenoverzicht 39 
29/04   S-feest     1072 kaarten verkocht waarvan 46040 
         aan SPiN-leden en 146 deurverkoop 41 
30/04   Dropping     47 leden en 3 externen  42 
01/05   Ouderdag    24 leden en 1 externe 43 
12/05 en 13/05  Experience your Future   37 leden  44 
13/05 t/m 17/05 Stedentrip Praag   50 leden  45 
20/05   Excursie Angststoornissenkliniek 16 leden en 1 externe  46 
26/05   Lezing JFV: Toerekeningsvatbaarheid 33 SPiN-leden 3 externen,  met de  47 
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leden van de JFV erbij waren er 48 
ongeveer 100 mensen aanwezig 49 

 50 
27/05   SPiN-feest: Proosten in het Verre Oosten 115 leden en 296 externen 51 
29/05 t/m 31/05 Actieve Ledenweekend   66 leden  52 
01/06   Lezing: Favorieten van Wilboldus 86 leden en 24 externen 53 
 54 
04/06   Excursie Verslavingskliniek  6 leden en 1 externe  55 
08/06   Internationaliseringsactiviteit: Crazy 88 7 leden en 5 internationale studenten  56 
09/06   Themadag: Slush Puppies on the Beach 120 mensen  57 
15/06   Excursie Heldringstichting  8 leden en 1 externe  58 
17/06   SPiN-feest: SPiN Goes Wild Wild West 142 leden en 140 externen  59 
18/06   Diesviering    60 leden en 1 externe 60 
 61 
Machtigingen 62 
Brent Willems machtigt Joris van der Linden.  63 
Kees Reusen machtigt Bas Romeijn. 64 
 65 
Afmeldingen 66 
Er zijn geen afmeldingen. 67 
 68 

4. Vaststellen agenda 69 
 Er wordt niets toegevoegd aan de agenda.  70 
 71 

5. Toelichting sollicitatieprocedure 72 
 73 
Het bestuur begint met een korte toelichting. Tijdens de ALV van 28 april is de Sollicitatiecommissie 74 
van 2015 ingestemd. De commissie is in de afgelopen tijd aan de slag gegaan met de procedure en 75 
heeft een stuk geschreven waarin zij het kandidaatsbestuur presenteert aan de ALV. De procedure 76 
zal nu even kort worden toegelicht, daarna krijgt de ALV de mogelijkheid om vragen te stellen 77 
hierover. 78 
 79 
Er is gebruik gemaakt van het draaiboek van vorig jaar. De vacature is online gezet en de deadline 80 
voor de sollicitatiebrief was 10 mei. Er is een plenaire voorbereiding geweest, waarbij de 81 
verwachtingen van de leden van de Sollicitatiecommissie zijn besproken. Daarna zijn er twee weken 82 
lang gesprekken geweest met de kandidaten. Bij elk gesprek was er een voorbereiding van 15 83 
minuten en een nabespreking van 15 minuten. Alle gesprekken zijn genotuleerd. Na dit alles is de 84 
commissie bij elkaar gekomen en elk lid heeft voor zichzelf een kandidaatsbestuur samengesteld. 85 
Hieruit is het kandidaatsbestuur voortgekomen. Alles is goed verlopen en de commissie is tevreden 86 
over hoe het gegaan is.  87 
 88 
De ALV vraagt zich af of er nazorggesprekken zijn geweest. 89 
De Sollicitatiecommissie reageert dat zij dit heeft aangeboden maar dat niemand hier gebruik van 90 
heeft gemaakt. 91 
De ALV vraagt zich af of er nog iets verbeterd kon worden.  92 
De Sollicitatiecommissie reageert dat zij eigenlijk niets weet. 93 
De ALV vraagt zich af of er vanuit het kandidaatsbestuur nog verbeterpunten zijn gekomen. 94 
De Sollicitatiecommissie reageert dat ze dit nog gaat vragen. 95 



         Notulen Algemene Leden Vergadering 23-06-2015 

 

3 
 

 96 
6. Voorstellen Kandidaatsbestuur 97 

 98 
Het bestuur begint met een korte toelichting. De Sollicitatiecommissie heeft in de afgelopen periode 99 
hard gewerkt om een nieuw kandidaatsbestuur samen te stellen. Bij deze wil het bestuur vol trots 100 
het VIIIe kandidaatsbestuur der SPiN presenteren. Zij zullen zich allemaal even kort aan jullie 101 
voorstellen. 102 
 103 
Voorzitter - Jelle van Hattem 104 
Hij is 21 jaar en komt uit Tilburg. Hij is superblij met de uitkomst. Hij hoopt dit jaar zijn Bachelor af te 105 
ronden, zodat hij zich volgend jaar op het bestuur kan focussen. 106 
De ALV vraagt zich af hoeveel studiepunten Jelle wil gaan halen. 107 
Jelle reageert dat hij waarschijnlijk na dit jaar zijn Bachelor heeft en dat hij geen studiepunten hoeft 108 
te halen. Hij gaat proberen 27 studiepunten te halen. Dit is zijn streven. 109 
De ALV vraagt zich af wat Jelle heeft aangetrokken tot een bestuursjaar. 110 
Jelle reageert dat hij heel veel redenen heeft, je kunt jezelf op allerlei vlakken ontwikkelen dat jaar. 111 
Op sociaal gebied wil hij zichzelf ontwikkelen, gaan netwerken, samen in een team werken en er veel 112 
van leren.  113 
De ALV vraagt zich af hoe Jelle SPiN ziet. 114 
Jelle reageert dat hij SPiN ziet als blauw. Als een hele relaxte vereniging, alles gaat gemoedelijk, 115 
vriendelijk, open. Dit moet zo blijven.  116 
De ALV vraagt zich af hoe Jelle SPiN over een jaar ziet. 117 
Jelle reageert dat hij niet op de zaken vooruit gaat lopen. We weten nog niet waar we op uitkomen. 118 
Er kunnen altijd dingen beter, het is nog een jonge vereniging. Bijvoorbeeld online inschrijvingen, de 119 
website, iets doen met goede doelen, meer sponsoren. 120 
De ALV vraagt zich af wat Jelle wil bereiken als persoon. 121 
Jelle reageert dat hij tot nu toe veel kennis tot zich heeft genomen. Hij denkt dat hij zich tijdens zijn 122 
bestuursjaar op veel meer gebieden nog kan ontwikkelen, zoals samenwerken in een team, voor een 123 
grote groep mensen staan, promotie praatjes houden en voor een collegezaal staan. 124 
 125 
Secretaris – Floor van Dun 126 
Ze is 21 jaar en derdejaars Psychologiestudent.  127 
De ALV vraagt zich af hoeveel studiepunten Floor wil gaan halen. 128 
Floor reageert dat zij voor haar Bachelor nog maar 16 studiepunten hoeft te halen, maar wel voor 129 
bestuursbeurzen wil gaan, dus 27 studiepunten. Ze ziet wel hoe het loopt in het jaar.  130 
De ALV vraagt zich af wat Floor heeft aangetrokken tot een bestuursjaar. 131 
Floor reageert dat zij voor de tweede keer solliciteert. Het enthousiasme van oude besturen en haar 132 
broer en zus is bij haar aangewakkerd. Ze is ook al twee jaar actief lid.  133 
De ALV vraagt zich af hoe Floor SPiN ziet. 134 
Floor reageert dat zij het een leuke vereniging vindt. Het is een combinatie van studie- en niet-135 
studiegerelateerde activiteiten. Er is een optie om je horizon te verbreden. 136 
De ALV vraagt zich af hoe Floor SPiN over een jaar ziet. 137 
Floor reageert dat het hopelijk nog hetzelfde is, maar dan met hun eigen beleid en dat het goed 138 
uitgepakt is. Internationalisering en toegankelijkheid van SPiN en van het bestuur vindt ze heel 139 
belangrijk 140 
De ALV vraagt zich af wat Floor wil bereiken als persoon. 141 
Floor reageert dat zij nu veel uitstelt, dat ze meer discipline wil bereiken dit jaar. Er zijn veel 142 
deadlines en dit is een goede mogelijkheid om meer discipline te krijgen. 143 
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 144 
Penningmeester - Judith Pauw 145 
Ze is 20 jaar en komt uit Enschede. 146 
De ALV vraagt zich af hoeveel studiepunten Judith wil gaan halen. 147 
Judith reageert dat ze graag 27 studiepunten wil halen. 148 
De ALV vraagt zich af wat Judith heeft aangetrokken tot een bestuursjaar. 149 
Judith reageert dat zij twee jaar in commissies zat en dat leuk vond, dat nu in het groot te doen.  150 
De ALV vraagt zich af hoe Judith SPiN ziet. De ALV vraagt zich af hoe Judith SPiN over een jaar ziet. 151 
Judith reageert dat zij SPiN ziet als een vereniging die gezellig is en waar je je thuis zult voelen en dat 152 
ze dit volgend jaar ook wil bereiken. 153 
De ALV vraagt zich af wat Judith wil bereiken als persoon. 154 
Judith reageert dat zij praktijkervaring wil opdoen en dat zij toegankelijkheid wil bereiken. 155 
 156 
Commissaris Formeel - Ilse Nijland 157 
Ze is 19 jaar, komt uit Markelo en is tweedejaars Psychologiestudent.  158 
De ALV vraagt zich af hoeveel studiepunten Ilse wil gaan halen. 159 
Ilse reageert dat zij 27 studiepunten wil halen en haar beurs, en het jaar erop verder met de studie. 160 
De ALV vraagt zich af wat Ilse heeft aangetrokken tot een bestuursjaar. 161 
Ilse reageert dat zij al twee jaar in commissies zit en meer wil. Ze heeft meegelopen bij een dispuut, 162 
maar dat paste niet bij haar. Dit past beter bij haar. 163 
De ALV vraagt zich af hoe Ilse SPiN ziet. 164 
Ilse reageert dat zij SPiN ziet als een grote vereniging met hele leuke en diverse activiteiten. Studie- 165 
en niet-studiegerelateerd. Het is ook serieus en er worden ook wel grote beslissingen genomen. 166 
De ALV vraagt zich af hoe Ilse SPiN over een jaar ziet. 167 
Ilse reageert dat SPiN toegankelijk moet blijven. Leden moeten met ideeën en klachten aankomen. Er 168 
moet worden geluisterd naar de leden. 169 
De ALV vraagt zich af wat Ilse wil bereiken als persoon. 170 
Ilse reageert dat organiseren haar erg leuk lijkt, ze wil efficiënt bezig zijn in een team. 171 
 172 
Commissaris Informeel – Jorina Laan 173 
Ze is 21 jaar en komt uit Veenendaal.  174 
De ALV vraagt zich af hoeveel studiepunten Jorina wil gaan halen. 175 
Jorina reageert dat zij 27 studiepunten wil halen, net als de rest. 176 
De ALV vraagt zich af wat Jorina heeft aangetrokken tot een bestuursjaar. 177 
Jorina reageert dat zij voor zichzelf een uitdaging wil, ze is twee jaar voorzitter geweest, ze vindt het 178 
leuk om het een stapje hoger te doen en niet zomaar door haar studie heen te gaan. 179 
De ALV vraagt zich af hoe Jorina SPiN ziet. 180 
Jorina reageert dat zij SPiN ziet als een grote vereniging om mensen te leren kennen. SPiN is voor de 181 
leden, dat je bij elkaar komt. 182 
De ALV vraagt zich af hoe Jorina SPiN over een jaar ziet. 183 
Jorina reageert dat zij SPiN nog steeds hetzelfde ziet, ze hoopt dat ze een aantal punten hebben 184 
kunnen verbeteren. De Mediacommissie kan beter, er zijn nog heel veel dingen. Ook wil ze aan 185 
actieve leden vragen wat zij beter willen. 186 
De ALV vraagt zich af wat Jorina wil bereiken als persoon. 187 
Jorina reageert dat ze aan het eind van het jaar meer wil kunnen. 188 
 189 
Commissaris Onderwijs - Mesian Tilmatine 190 
Hij is 20 jaar. 191 
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De ALV vraagt zich af hoeveel studiepunten Mesian wil gaan halen. 192 
Mesian reageert dat hij 28 studiepunten wil halen, maar er veel zijn tweedejaars vakken en één 193 
eerstejaars vak die hij hopelijk wel gaat halen.  194 
De ALV vraagt zich af wat Mesian heeft aangetrokken tot een bestuursjaar. 195 
Mesian reageert dat hij twee jaar actief lid is geweest en dat hij iets terug wil geven. Veel dingen bij 196 
SPiN kunnen nog beter, veel kleine dingen, zoals het benaderen van de Duitsers. 197 
De ALV vraagt zich af hoe Mesian SPiN ziet. 198 
Mesian reageert dat hij SPiN een leuke vereniging vindt en dat het hem veel gegeven heeft. Ideeën 199 
van anderen kan hij meenemen en Duitse studenten.  200 
De ALV vraagt zich af hoe Mesian SPiN over een jaar ziet. 201 
Mesian reageert dat hij hoopt dat SPiN op het SPiN van nu lijkt, maar dan ietsje beter. 202 
De ALV vraagt zich af wat Mesian wil bereiken als persoon. 203 
Mesian reageert dat hij zichzelf wil leren disciplineren. Opnieuw uitdagingen zien en zichzelf 204 
ontwikkelen. 205 
 206 
Commissaris Externe Betrekkingen – Pam Huisintveld 207 
Ze is 20 jaar. 208 
De ALV vraagt zich af hoeveel studiepunten Pam wil gaan halen. 209 
Pam reageert dat zij 27 studiepunten wil halen. 210 
De ALV vraagt zich af wat Pam heeft aangetrokken tot een bestuursjaar. 211 
Pam reageert dat een reden om te solliciteren was om te leren bellen. Ze heeft veel meegekregen 212 
van haar broer die ook een bestuursjaar heeft gedaan. Het lijkt haar een mooie uitdaging.  213 
De ALV vraagt zich af hoe Pam SPiN ziet. 214 
Pam reageert dat ze niet zoveel toe te voegen heeft aan haar voorgangers. Het is een supergezellige 215 
vereniging, dit wil ze graag zo houden voor alle leden.  216 
De ALV vraagt zich af hoe Pam SPiN over een jaar ziet. 217 
Pam reageert dat ze het vast moeten houden zoals het nu is. Een verbeterpunt is 218 
internationalisering, die stappen wil ze verder zetten. 219 
De ALV vraagt zich af wat Pam wil bereiken als persoon. 220 
Pam reageert dat zij wil onderhandelen. Ze zegt dat ze daar veel van kan leren en dat ze het graag 221 
doet. Ze heeft hekel aan bellen, dus dat wil ze leren. 222 
 223 
De ALV geeft als tip mee om bij de broers en zussen die een bestuursjaar hebben gedaan te 224 
informeren naar de gang van zaken binnen hun vereniging en om tips te vragen.  225 
 226 
De ALV vraagt aan het kandidaatsbestuur of ze een ABC'tje wil doen. 227 
Dit heeft zij gedaan.  228 
 229 
De ALV vraagt zich af hoe het kandidaatsbestuur zich ziet ten opzichte van de actieve leden. 230 
Het kandidaatsbestuur reageert dat zij de actieve leden meer inspraak wil laten geven, maar hoe 231 
precies is nog niet heel duidelijk.  232 
 233 

7. Verslaglegging Heidag 234 
 235 
Het bestuur begint met een korte toelichting. Tijdens de Heidag van 12 mei is er samen 236 
gebrainstormd over de toekomst van SPiN. Er zijn een aantal onderwerpen besproken, die het 237 
bestuur belangrijk vond om te bespreken. Over deze onderwerpen is er in groepjes gebrainstormd, 238 
en de belangrijkste conclusies hieruit staan weergegeven in de notulen. Naar aanleiding van de 239 
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Heidag heeft het bestuur een aantal actiepunten geformuleerd, en een aantal punten opgesteld die 240 
het bestuur wil meegeven aan het volgende bestuur. Het bestuur zal nu even per punt kort 241 
samenvatten wat er is besproken en wat er hiervan is meegenomen. 242 
 243 
Parttime besturen 244 
Hier zijn de volgende punten besproken: 245 
Op welke manier kan parttime besturen in de toekomst worden ingevuld? 246 
Wat kan er, in het kader van parttime besturen, wel en niet veranderen aan het activiteitenaanbod 247 
van SPiN? 248 
Hoe kan een bestuursjaar bij SPiN worden gecombineerd met het parttime volgen van een studie? 249 
Hier zijn verschillende ideeën uit voortgekomen, die zowel betrekking hadden op het aanpakken van 250 
het activiteitenaanbod, als op het veranderen van de interne bestuursafspraken. Het bestuur wil hier 251 
een aantal dingen van meegeven aan het volgende bestuur, namelijk: 252 
 253 

1. Er kan worden gekeken naar manieren om de werkdruk van het bestuur te verlichten door 254 
commissies meer verantwoordelijkheid te geven 255 
Bijvoorbeeld door middel van het organiseren van overleggen waarbij alle voorzitters 256 
aanwezig zijn 257 

2. Er kan worden gekeken naar andere manieren om de aanwezigheid van bestuursleden op de 258 
kamer en de kamerdiensten in te vullen 259 
Bijvoorbeeld het anders inrichten van de sociale en werkfunctie van de SPiN-kamer 260 

De ALV vraagt zich af wat het idee was van ambassadeurschap. 261 
Het bestuur reageert dat het een idee was dat voorzitters wat meer worden betrokken bij het beleid 262 
en dat die op de SPiN-kamer meer worden betrokken en weten wat er speelt, dus een soort van 263 
halve bestuursfunctie op zich nemen.  264 
 265 
Activiteitenaanbod 266 
Hier is er besproken: 267 
Hoe kunnen de reeds bestaande activiteiten op een zo succesvol mogelijke wijze worden ingevuld? 268 
Welke activiteiten missen nog binnen het aanbod van SPiN? 269 
 270 
Hierbij is gesproken over de promotie en planning van activiteiten en het aantal activiteiten. 271 
Daarnaast is specifiek gesproken over de uitwisseling en de skireis. Het volgende actiepunt is hieruit 272 
naar voren gekomen: 273 

1. Er zal in gesprek worden gegaan met andere verenigingen met betrekking tot de financiering 274 
van internationale activiteiten, zoals de uitwisseling, door de faculteit 275 
 276 

Daarnaast zullen de volgende dingen worden meegegeven aan het kandidaatsbestuur: 277 
1. Het heroverwegen van het activiteitenaanbod, bijvoorbeeld het schrappen van activiteiten 278 
2. Met betrekking tot de uitwisseling moet er gekeken worden naar steun en geld van de 279 

faculteit en moet er in gesprek worden gegaan met beleidsmakers 280 
3. Met betrekking tot de skireis kan er gekeken worden naar het organiseren van een kortere 281 

reis 282 
 283 
Financiële situatie 284 
Hoe kan SPiN het beste omgaan met het teruglopende contributiebedrag ten gevolge van een 285 
terugloop van psychologiestudenten (en dus een terugloop van leden)? 286 
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Hierbij is besproken op welke kosten bespaard zou kunnen worden, waar eventueel extra geld 287 
vandaan gehaald zou kunnen worden en op welke andere manieren je geld zou kunnen besparen, 288 
zoals quitte spelen op activiteiten. De volgende punten worden meegegeven aan het 289 
kandidaatsbestuur: 290 

1. Er moet gekeken worden of het geld wat nu gestoken wordt in actieve leden mokken, 291 
bestuurskleding en actieve leden shirts echt nodig is (kijken naar de overheadkosten) 292 

2. Met betrekking tot de financiële situatie moet er gekeken worden naar een algemene 293 
bijdrage van de faculteit 294 

De ALV reageert dat zij de actieve leden een goed punt vindt, maar de bestuurskleding niet. 295 
 296 
Inschrijving reizen 297 
Op welke manieren kunnen inschrijvingen voor reizen worden geregeld, en welke manier is hierbij het 298 
meest wenselijk? 299 
 300 
Hierbij zijn de voor-en nadelen van verschillende manieren van inschrijven besproken, waarna werd 301 
geconcludeerd dat er niet één beste manier van inschrijven is.  302 
 303 
Het volgende actiepunt is hieruit naar voren gekomen: 304 

1. In het bestuursdraaiboek zal worden gezet dat er een weloverwogen keuze moet worden 305 
gemaakt met betrekking tot de manier van inschrijven voor de studiereis 306 

 307 
Internationalisering en Integratie 308 
Hoe kan SPiN het beste inspelen op de internationalisering van de RU, die zich op langere termijn uit 309 
in het aanbieden van een Engelstalige bachelor? 310 
Hoe kan SPiN, met uitzicht op een Engelstalige bachelor, het optimaal integreren van Duitse en 311 
Nederlandse studenten waarborgen? Welke maatregelen kunnen hiervoor worden genomen? 312 
 313 
Hierbij is besproken op welke manier je mee dient te gaan met de internationalisering van de 314 
Bachelor, en zijn verschillende manieren geopperd om de betrokkenheid van Duitse studenten te 315 
vergroten. De volgende punten worden meegegeven aan het kandidaatsbestuur: 316 
 317 

1. Met betrekking tot de Engelstalige Bachelor kan er in gesprek worden gegaan met de 318 
opleiding, hoe zij een Engelstalige Bachelor zien, ook vooral in combinatie met het 319 
Nederlandse werkveld 320 

2. Met betrekking tot internationalisering kan er gekeken worden naar meer Engelstalige 321 
promotie en een Engelstalige site 322 

3. Er kan worden gekeken naar het organiseren van excursies in Duitsland 323 
4. Er kan worden gekeken naar het organiseren van een brainstormsessie met Duitse leden met 324 

betrekking tot de behoeften van Duitse studenten 325 
De ALV vindt dat wat tussen haakjes staat in de Heidag notulen over het streven naar een bepaald 326 
percentage Duitse actieve leden positieve discriminatie is. 327 
 328 
Betrokkenheid bij SPiN 329 
Hoe kan SPiN de betrokkenheid van haar leden bij de vereniging vergroten? 330 
Hierbij is gepraat over manieren om SPiN beter te promoten, over wetenschappelijke onderbouwing, 331 
en over het aanpakken van de kliekjesvorming binnen SPiN. Hieruit is het volgende actiepunt naar 332 
voren gekomen: 333 
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1. In samenwerking met het kandidaatsbestuur zal er gekeken worden naar het organiseren van 334 
een sales training 335 

 336 
Daarnaast zal het volgende punt worden meegegeven aan het kandidaatsbestuur: 337 

1. Er kan worden gedacht aan het vergroten van de inspraak van leden in de inhoud van 338 
activiteiten, bijvoorbeeld het laten bedenken van een thema voor een SPiN-feest 339 

 340 
Eindconclusie 341 
De gehele notulen worden meegegeven aan het kandidaatsbestuur. Mocht de ALV nog toevoegingen 342 
hebben aan wat te lezen is in de notulen, dan kunnen deze altijd gemail worden naar 343 
secretaris@spin-nijmegen.com of kan er hiervoor langs gekomen worden op de SPiN-kamer.  344 
 345 
De ALV heeft een vraag over actiepunt 1, of dat gesprek al geweest is. 346 
Het bestuur reageert dat dit nog niet is geweest, maar dat het voor de overdracht zal gebeuren. 347 
 348 
Korte pauze om 20:08 uur.  349 
 350 
De vergadering wordt hervat om 20:28 uur. 351 
  352 

8. Contractvoorstel Waagh, Fuik en Bascafé 353 
 354 
Het bestuur begint met een korte toelichting. Tijdens de vorige ALV heeft de Taskforce 355 
Hoofdsponsorcontract een stuk aan de ALV voorgelegd, waarin zij de vorderingen beschreef met 356 
betrekking tot het hoofdsponsorcontract. Daarnaast heeft zij toen op een aantal gebieden de mening 357 
van de ALV gepeild en is over een aantal zaken gestemd. Met deze informatie op zak is de Taskforce 358 
verder aan de slag gegaan. Vandaag zal zij een concept van het contract met de Waagh, Café de Fuik 359 
en het Bascafé bespreken, en zal zij een update geven over de onderhandelingen met danscafé 360 
Billabong en Café van Buren. 361 
 362 
De Taskforce geeft een korte toelichting op het concept contract. Nog niet alles is uitgesproken en 363 
bepaald. De onderstreepte zinnen zijn aanpassingen gevraagd door de Waagh een paar uur voor de 364 
deadline. De gemarkeerde zinnen zijn stukken waarover de Taskforce nog niet helemaal uit is.  365 
Er kan nog niet gestemd worden omdat het nog niet af is. De taskforce wil weten of ze op de goede 366 
weg zit.  367 
 368 
De ALV vraagt zich af of het om de grote lijnen gaat. 369 
De Taskforce reageert dat dit het geval is.  370 
 371 
Pagina 3: 372 
De ALV merkt op dat de Taskforce wil gaan evalueren met één bestuurslid van SPiN. De ALV vraagt 373 
zich af of dat genoeg is. 374 
De Taskforce reageert dat zij het hier nog niet over gehad heeft. De commissaris Externe 375 
Betrekkingen zal deze taak op zich nemen. Als optie komt de Taksforce met het toevoegen van "ten 376 
minste".  377 
De ALV reageert dat er staat dat SPiN moet controleren op leeftijdsbandjes en vraagt zich af of SPiN 378 
dit ook echt zelf moet doen. 379 
De Taskforce reageert dat het café de leeftijdscontrole gaat doen en het vervolgens doorgeeft aan 380 
SPiN. 381 
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 382 
Pagina 4: 383 
De ALV heeft een vraag aan de Taskforce over de munten. Het is €2,50 per munt, wat vindt de 384 
Taskforce hier van. Moet het per se met munten? De ALV vindt munten een soort van drempel.  385 
De Taskforce reageert dat dit een eis van de eigenaar van de Waagh is. In overleg is een deal 386 
besloten: 10 munten voor €2,- per stuk. Tijdens de feesten met munten is dit makkelijker 387 
functioneren volgens hem. De munten gelden op beide feesten. 388 
De Taskforce reageert daarnaast dat de feesten van speciale aard zijn en dat munten daarbij passen. 389 
Op die manier is het geen normaal Molenstraat feest. Munten is dan juist wel leuk. Er kan van 390 
tevoren een leuke actie worden gevoerd om meer mensen te trekken. 391 
De ALV vindt het onduidelijk dat er soms geld en soms munten staat en begrijpt het niet zo goed. De 392 
ALV vraagt zich daarnaast af hoeveel munten het zal worden voor wijn. 393 
De Taskforce reageert dat het anderhalve munt zal worden. Die heeft een waarde van €3,75. Per 394 
activiteit zijn er andere bedragen en niet bij elke activiteit zal er met munten worden betaald. In het 395 
vervolg wordt dit duidelijker gemaakt. 396 
 397 
Pagina 5: 398 
De ALV vraagt zich af of de 5000 munten per feest bedoeld zijn. 399 
De Taskforce reageert dat dit aanpassingen zijn die via de mail zijn gekomen. Er wordt vanuit gegaan 400 
dat het per feest is. Omgerekend wordt er vanuit gegaan dat dit 4 munten per persoon zal zijn. Als de 401 
5000 munten staat voor alle feesten bij elkaar opgeteld, is dat realistischer, maar dan is het nog 402 
steeds positief geschat. 403 
De ALV vraagt zich af of het een bonusregeling bovenop de 5000 munten is. 404 
Het bestuur reageert dat dit exact het geval is. 405 
De ALV reageert dat het bijna onmogelijk is om de 6000 munten te halen. De ALV vraagt zich 406 
daarnaast af of de Waagh geen totaal ander beeld heeft van de feesten dan dat SPiN dat heeft.  407 
Het bestuur reageert dat de eigenaar van de Waagh een andere voorstelling heeft gehad van een 408 
feest en de hoeveelheden die mensen drinken. 409 
De ALV vraagt zich af of SPiN enig idee heeft hoe de eigenaar van de Waagh bij dit beeld komt. 410 
Het bestuur reageert dat de eigenaar van de Waagh weinig ervaring heeft met feesten in de Waagh 411 
houden. Hij heeft zijn getallen gebaseerd op eerdere feesten die in de Waagh zijn gehouden. 412 
 413 
Pagina 6: 414 
De ALV merkt op dat 4 uur voor aanvang van Psypop niet voldoende tijd is. Er moet zeker nog een 415 
uur bij. Er moet rekening gehouden worden met het aansluiten van apparatuur. Minimaal 5 uur van 416 
te voren moet haalbaar zijn. 417 
De Taskforce reageert dat er is afgesproken dat als er die dag niets gepland staat, of de avond ervoor 418 
niets gepland staat, SPiN (en Psypop) er vanaf 10 uur in de ochtend terecht kan. 419 
De ALV vraagt zich af of de eigenaar van de Waagh weet dat hij overlast heeft van de bandjes. 420 
De Taskforce reageert dat hij zich daarvan bewust is. Er is vermeld dat er moet worden 421 
gesoundchecked. Het geluidsoverlast zal nog een keer worden benadrukt. 422 
De ALV wil voorstellen om leeftijdscontrole en bandjes ook op deze pagina te zetten. 423 
De Taskforce reageert dat bij Psypop waarschijnlijk niemand bij de deur staat, omdat er een 424 
kaartverkoop is en daar al wordt gecontroleerd hoe oud mensen zijn. 425 
 426 
Pagina 7: 427 
De ALV wil dat de drankafspraken in goed overleg overeen worden gekomen en dat dit duidelijk 428 
wordt vastgelegd.  429 



         Notulen Algemene Leden Vergadering 23-06-2015 

 

10 
 

De Taskforce reageert dat zij het hiermee eens is. Er zal worden geëist dat er een bepaalde maximale 430 
stijgingspercentage van de drankprijs per jaar komt. 431 
 432 
Pagina 8: 433 
De ALV vraagt zich af waarom bier hier wel €2,- is.  434 
De Taskforce reageert dat dit zo is afgesproken. 435 
De ALV vraagt zich af waarom dit bij de andere activiteiten niet kan en als het alleen bij één activiteit 436 
kan, dat het dan liever bij een andere activiteit wordt gedaan. 437 
De Taskforce reageert dat er bij de constitutieborrel juist veel andere besturen ook aanwezig zijn en 438 
dat het veel promotie oplevert voor de Waagh.  439 
Er wordt besloten om hier nog een keer naar te kijken.  440 
De ALV wil graag weten wat er over de overige afspraken is besloten, zoals de beveiliging. 441 
De Taskforce reageert dat er is uitgelegd wat een constitutieborrel is en wat beveiliging inhoudt. De 442 
eigenaar van de Waagh was enthousiast. Hij weet nu wat het inhoudt en gaat daarin mee. De 443 
aansprakelijkheid van schade is gedekt en wordt nog ingebouwd.  444 
De ALV vraagt zich af of er met geld of met munten wordt betaald. 445 
Het bestuur reageert dat er met geld wordt betaald. 446 
 447 
Pagina 9: 448 
De ALV vraagt zich af of het bedrag voor bier dit jaar ook al €2,50 per munt was. 449 
Het bestuur reageert dat er betaald wordt voor het drankje dat er besteld is. Het zal op dezelfde 450 
manier gebeuren als nu.   451 
De ALV vraagt zich af of er sprake is van een specifiek getal of een specifieke aanbieding, zoals 452 
Waaghhap plus een drankje. Dit maakt het completer. 453 
De Taskforce reageert dat een gereduceerd tarief niet gespecificeerd kan worden. Nu is er sprake van 454 
de Waaghhap, maar dit kan veranderen in de loop van de tijd. Er kunnen flexibelere acties voor SPiN 455 
worden bedacht. De actie voor SPiN wordt nooit minder goed dan de Waaghhap zelf. Het zal wel 456 
altijd voordelig zijn voor de leden.  457 
De ALV merkt op dat de formulering iets duidelijker kan.  458 
De Taskforce reageert dat zij dit meeneemt. 459 
De ALV komt met een idee om te zeggen: "...De Waagh in overleg met SPiN...". 460 
De Taskforce reageert dat zij erover zal nadenken. 461 
De ALV vraagt zich af of het er inderdaad in moet staan.  Een optie is om "In ieder geval voor het jaar 462 
2016" er in zetten. 463 
De Taskforce reageert dat zij dit meeneemt. 464 
 465 
De Taskforce begint met een korte toelichting. Het laatste gesprek met Café de Fuik is best lang 466 
geleden. De Taskforce  heeft een gesprek staan voor donderdag 25 juni. Mocht er nog iets zijn dat de 467 
Taskforce mee moet nemen, kan de ALV dit laten weten.  468 
 469 
Pagina 10: 470 
De ALV reageert dat het leukste aan een SPiN-borrel was dat het eerste drankje gratis is en vraagt 471 
zich af of dat nog steeds het geval is. 472 
De Taskforce reageert dat hier nog geen afspraken over zijn gemaakt en dat zij dit kunnen en zullen 473 
opperen. 474 
De ALV reageert dat zij met een gratis fust ook akkoord gaat. Een idee van de ALV is om iedereen een 475 
gratis SPiN-shotje aan te bieden. De ALV vraagt zich daarnaast af of er één of twee bestuursleden bij 476 
de evaluatie aanwezig zijn. 477 
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De Taskforce reageert dat er ten minste één bestuurslid bij aanwezig zal zijn. 478 
 479 
Pagina 11: 480 
De ALV vraagt zich af wat "een extra borrel voor gereduceerd tarief betaald aan SPiN" betekent. Zij 481 
vraagt zich af waarom er een gereduceerd tarief is. 482 
De Taskforce reageert dat dit een goed punt is. De afspraak is gemaakt omdat bij Café van Buren het 483 
aantal borrels niet gehaald werd. Op deze manier kan het wel gehaald worden. SPiN heeft extra 484 
borrels maar weet nog niet waar zij die wil houden.  485 
De ALV vraagt zich af wat het voordeel is van een gereduceerd tarief als het ergens anders al 486 
goedkoper is.  487 
De Taskforce reageert dat de extra borrels na activiteiten nog verkocht kunnen worden en dat het 488 
moeilijk te voorspellen is hoe het zal lopen. Als bestuur kun je het goed spelen en vervolgens de 489 
borrel verkopen. Of het woord gereduceerd erin moet, wordt nog naar gekeken.  490 
De ALV reageert dat bij het kopje personeel er gewoon bestuurslid van moet worden gemaakt, in 491 
plaats van Commissaris Externe Betrekkingen.  492 
De Taskforce reageert dat dit kan, en dat het bij voorkeur de Commissaris Externe Betrekkingen is.  493 
De ALV vraagt zich af waarom niet bij andere partijen vermeld staat wie de contactpersonen zijn. 494 
De Taskforce zal dit meenemen. 495 
 496 
Pagina 12: 497 
De ALV vraagt zich af of het klopt dat Café de Fuik en Bascafé niks betalen aan SPiN behalve de 498 
€1500,-. 499 
De Taskforce reageert dat zij een partij wil hebben waarmee het bedrag kan worden gehaald. Hoe 500 
het verdeeld wordt onder de cafés, is aan hen, zolang SPiN het geld maar krijgt. Het zal uitkomen op 501 
een bedrag van €1500,- plus iets extra's, maar een vast bedrag van €1500,-. 502 
De ALV vraagt zich af of het een opgebouwd bedrag is of een inschatting. 503 
De Taskforce reageert dat de indeling van het bedrag voor alle partijen samen is.  504 
De ALV vraagt zich af wat het normale bedrag is dat er gevraagd kan worden voor een feest. 505 
De Taskforce reageert dat het €375,- per feest is bij Café van Buren. Als het feest goed loopt, krijg je 506 
meer geld. 507 
 508 
Pagina 13:  509 
De ALV wil graag weten hoe zij zich een promotiestuk over de Waagh en de Waaghhap moet 510 
voorstellen. 511 
De Taskforce reageert dat dit nog onduidelijk is. Het zal sowieso niet allebei zijn, dat wordt te veel. 512 
Een artikel over de Waagh kan worden geschreven, maar het moet geen propaganda, reclamestuk 513 
worden. Een soort van advertentie in een creatieve vorm.  514 
De Taskforce geeft daarnaast aan dat de Waagh heel graag wil dat er promotie wordt gemaakt, ook 515 
vooral unieke promotie en dit was een van de mogelijkheden: interactieve promotie.  516 
De ALV heeft een opmerking over dat het "Verenigingsblad" moet worden in plaats van 517 
"HersenSPiNsels". Dit omdat het nog kan veranderen in de komende jaren. 518 
De Taskforce reageert dat zij dit zal meenemen en kijkt wat zij ermee kan doen. 519 
 520 
Pagina 14: 521 
De ALV vraagt zich af wat de introhap is en of de Crazy 77 al is toegezegd. Daarnaast wil de ALV 522 
weten wat het bestuur zelf vindt van de laatste zin. 523 
De Taskforce reageert dat dit niet zal gebeuren (Crazy 77). Er zal worden uitgelegd dat dit niet kan. 524 
 525 
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Over het hele contract met De Waagh, De Fuik, Bascafé en Van Buren: 526 
De ALV geeft haar complimenten aan wat er nu is.  527 
 528 
Contract danscafé Billabong: 529 
De Taskforce begint met een korte toelichting. Het moet in de eerste plaats 25% zijn in plaats van 530 
22.5%. De eigenaar van danscafé Billabong wil heel graag een grens van €2000,- om de kosten 531 
dekken en daar wil hij graag op blijven zitten. De beloning bestaat dan uit 25% van de omzet boven 532 
de €2000,-. Er wordt gemiddeld €8 uitgegeven bij danscafé Billabong, bij Café van Buren is dit €6. Het 533 
zou SPiN maximaal €400,- kunnen opleveren. Als SPiN naar danscafé Billabong gaat maakt SPiN 534 
verlies. Er worden minder externen verwacht bij danscafé Billabong en de grootste winstpost van 535 
SPiN is externen.  536 
 537 
De ALV wil graag weten wat hiermee gedaan wordt, of het wordt aangeraden of afgeraden, wat de 538 
Taskforce ermee wil doen. 539 
De Taskforce reageert dat zij het zullen updaten. Danscafé Billabong en Café van Buren zullen naast 540 
elkaar worden gelegd om te kijken wat de voor en nadelen zijn van beide partijen. 541 
De Taskforce reageert daarnaast dat zij nog constant in onderhandeling zijn. 542 
 543 
De Taskforce geeft een update over een gesprek dat gistermiddag is geweest met de eigenaar van 544 
Café van Buren. Hij heeft hen een Excel bestand voorgelegd met getallen van vorig jaar en dit jaar. 545 
Het kan zijn dat die niet helemaal waar zijn, maar het leek oprecht en eerlijk. Hij heeft gister nog 546 
gebeld voor het feest van afgelopen keer. De omzet was daar bijna €1900,- euro. Dit is gemiddeld 547 
drie drankjes per persoon. We gaan ervan uit dat de getallen correct zijn. In het vierde jaar is er een 548 
flinke daling van omzet geweest. In de eerste gesprekken heeft hij al aangegeven dat hij naar 549 
beneden wil. Hij wil ons houden. Tijdens onderhandelingen heeft de Taskforce een goed compromis 550 
kunnen krijgen. Dit is €225,- per feest, zonder fust. De gratis welkomstshotjes blijven. Daarnaast 551 
zullen er shotjes tegen gereduceerd tarief komen ter vervanging van het gratis fust. Het is dus een 552 
daling van €150,- per feest. Dit is veel, maar wel beter dan bij danscafé Billabong. SPiN verliest 553 
minder dan de helft.  554 
 555 
De ALV heeft een vraag over Café van Buren. Heeft SPiN het geld van september en februari al 556 
binnen. 557 
Het bestuur reageert dat het geld van september al binnen is, maar dat van februari nog niet. 558 
De ALV geeft aan dat zij net een snelle berekening heeft gemaakt en dat het nog wel meevalt. De ALV 559 
adviseert om dit morgen duidelijk zwart op wit in het contract neer te zetten, met de 560 
rentepercentages en het te laten tekenen. 561 
De Taskforce reageert dat zij dit zal doen. De boeteregeling zal zij ook in de contracten zetten. De 562 
factuur moet binnen 30 dagen worden betaald.   563 
De ALV vraagt zich af of met Café van Buren betekent dat de feesten in de Drie Gezusters zijn. 564 
De Taskforce reageert dat deze inderdaad in de Drie Gezusters zullen plaatsvinden, in ieder geval het 565 
merendeel.  566 
De ALV vraagt zich af of het een optie is om vier feesten bij Café van Buren te doen en één bij 567 
Danscafé Billabong en of hier al over nagedacht is.  568 
De Taskforce reageert dat zij het hier over heeft gehad. Er zijn berekeningen gemaakt. Op basis van 569 
financiële aspecten gaat de voorkeur uit naar zes feesten bij de Drie Gezusters. Anders is er te veel 570 
financieel verlies. Maar de optie is er wel.  571 
De ALV vraagt zich af of dit is ongeacht de omzet van €225.  572 
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De Taskforce reageert dat dit zo is. Een driejarig contract is niet meer wenselijk. Er wordt begonnen 573 
met een jaarcontract en daarna wordt gekeken of de partijen met elkaar door willen. Dus in principe 574 
een akkoord voor een jaar met stilzwijgend verlengen. Dit is gebaseerd op de gemiddelden van nu.  575 
De ALV vraagt zich af of de Taskforce het idee heeft dat de eigenaar van Café van Buren oprecht is. 576 
De Taskforce geeft aan dat hij heeft aangegeven dat ze anders willen gaan werken. De cijfers worden 577 
na elk feest getoond. Meer "eerst zien, dan geloven". Als het op een akkoord komt, zal het op 578 
dezelfde manier plaatsvinden. De Taskforce geeft aan dat ze optimistischer is dan dat ze was.  579 
De ALV wil graag weten wat het plan nu verder is. 580 
De Taskforce reageert dat zij zo snel mogelijk de contracten rond heeft. Het zal echter niet meer voor 581 
de vakantie getekend worden. In september zal het contract getoond worden en erover gestemd 582 
worden. De Taskforce wil het afronden en de Taskforce wil nog een keer langs de rechtswinkel gaan 583 
voor juridisch advies.  584 
De ALV wil graag weten wat er gebeurt als het contract wordt afgekeurd als het getoond wordt. 585 
De Taskforce reageert dat zij dan hard zal moeten werken, maar dat de koers nu bekend is en de ALV 586 
het ermee eens is. Er wordt vanuit gegaan dat het niet wordt afgekeurd.  587 
 588 

9. WvtTK 589 
Er is verder niets ter tafel gekomen.  590 
 591 

10. Vaststellen datum volgende vergadering 592 
Deze zal waarschijnlijk plaatsvinden op 14 september, hier zal het definitieve contractvoorstel 593 
gepresenteerd worden. 594 
 595 

11. Rondvraag 596 
Wouter:  Bedankt voor jullie opmerkingen en leuk dat we het kandidaatsbestuur hebben 597 

gezien. 598 
Rob: Sluit ik me bij aan. 599 
Fenna:   Taskforce, wederom bedankt voor jullie inzet. Gefeliciteerd kandidaatsbestuur. 600 
Chris:   Taksforce dankjewel, succes komende tijd. Bestuur leuk om jullie te leren kennen. 601 
  ABC'tje was leuk. Dankjewel ALV-voorzitter en notulist. 602 
Bas: Ik sluit me aan bij Chris. Wie van het kandidaatsbestuur gaat straks mee shotjes 603 

drinken? Ik vind het leuk om de ALV-notulen door te nemen. Er mocht op het 604 
mediascherm gegamed worden.  Mag dit nog steeds?  605 
Mag, als het bestuur niet bezig is. 606 

Mesian: Bedankt iedereen, bedankt aan de Taskforce.  607 
Judith:   Bedankt voor de leuke vragen. 608 
Jelle:   Bedankt Taskforce, dat we zelf inspraak kunnen hebben. 609 
Floor:   Bedankt voor de leuke vragen en bedankt Taskforce. 610 
Ilse:   Sluit ik me bij aan. 611 
Jorina:   Bedankt voor de leuke vragen, en Sollicitatiecommissie bedankt! 612 
Tess:   Bedankt dat jullie er waren. Felicitaties aan het kandidaatsbestuur. We hebben  613 
  vertrouwen in jullie. Benieuwd naar jullie plan. Taskforce bedankt. ALV-commissie  614 
  bedankt. Zouden jullie je glazen op de dienbladen willen zetten? 615 
Job:   Allemaal bedankt voor de input. We kunnen het nu binnenkort afronden.  616 
  Kandidaatsbestuur goed gedaan, was zwaarder dan vorig jaar. Bedankt voor de  617 
  komst.  618 
Johannes:  Kan iemand op de vissen passen? Bas en Chris bieden zich aan. Freek ook.  619 
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Jeroen:   Anki en Tess bedankt, Gideon, Evelien en Merijn bedankt. Worden de shotjes  620 
  opgepimpt? Voor het KB let straks op je externen bij je beleid. Jammer dat er minder 621 
  mensen waren. Bedankt dat jullie er waren. 622 
 623 

12. Sluiting 624 
 625 

De technisch voorzitter sluit de vergadering om  21:56 uur.  626 
 627 
Actiepunten 628 

1. Het bestuur stelt vragen op die ieder jaar in de halfjaarlijkse enquête terug moeten komen 629 
 630 
Actiepunten Heidag 631 

1. Het bestuur gaat in gesprek met andere verenigingen met betrekking tot de financiering van 632 
internationale activiteiten, zoals de uitwisseling, door de faculteit 633 

2. In het bestuursdraaiboek zal worden gezet dat er een weloverwogen keuze moet worden 634 
gemaakt met betrekking tot de manier van inschrijven voor de studiereis 635 

3. In samenwerking met het kandidaatsbestuur zal er gekeken worden naar het organiseren van 636 
een sales training 637 


