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28-04-2011 
Geachte ALV,           
 
De Taskforce Parttime & Efficiënt besturen heeft zich de afgelopen weken ingezet om een indeling te 
maken voor een parttime SPiN-bestuur. Tevens zijn er verscheidene maatregelen bedacht om het 
besturen efficiënter te maken. 
 
Deze stappen zijn ondernomen vanwege de plannen van zowel het kabinet als van het College van 
Bestuur van de Radboud Universiteit.  
Zoals u wellicht weet, wil het kabinet boetes voor langstudeerders instellen. Of dit werkelijk gaat 
gebeuren en op welke termijn is nog niet duidelijk. Tevens is tot op heden onduidelijk of er een 
uitzondering gemaakt zal worden voor studenten die bestuursfuncties bekleden. Ook het College van 
Bestuur staat in principe niet achter fulltime besturen.  
Omdat er dus van meerdere kanten druk wordt uitgeoefend op fulltime besturen, is er besloten een 
bestuursindeling te maken voor een parttime SPiN-bestuur. In principe zou dit vanaf volgend 
boekjaar in gang kunnen gaan. 
 
Het doel van dit document is de ALV inzicht te geven in de bevindingen van de Taskforce: is het 
mogelijk om het SPiN bestuur om te vormen tot een parttime bestuur en zo ja, hoe zou de 
bestuursindeling er dan uit zien? De Taskforce is inderdaad van mening dat het verstandig én 
mogelijk is om volgend jaar een parttime SPiN bestuur aan te stellen. Een mogelijke bestuursindeling 
vindt u in dit document, uiteraard staan zowel de Taskforce als het bestuur open voor suggesties. 
 
Voordat u dit document gaat lezen is het belangrijk om te weten dat het hier slechts om een voorstel 
gaat. Dit is geen strikte indeling die hoe dan ook gehandhaafd moet gaan worden. Op papier is het 
namelijk vrijwel onmogelijk om alle functies even zwaar te belasten. Wanneer dit voorstel 
overgenomen wordt, zal volgend jaar vanzelf blijken welke functies zwaarder/lichter zijn en hoe de 
taken verdeeld moeten worden zodat de tijdsbelasting weer gelijk wordt. 
In dit document zult u merken dat er achter sommige taken ‘optioneel’ staat vermeld. Dit zijn taken 
die wij redelijk goed bij een bepaalde functie vonden passen, maar die ook zonder problemen door 
een ander bestuurslid uitgevoerd kunnen worden. Ook hier geldt dat de praktijk dit zal uitwijzen.  
 
 Allereerst zal in dit document een mogelijke indeling voor een parttime SPiN-bestuur behandeld 
worden. Daarna wordt een bestuursindeling besproken zoals die wordt gehandhaafd bij de Medische 
Faculteitsvereniging Nijmegen (MFVN). Het gaat hier om een bestuur dat twee keer per jaar wisselt, 
maar daarover later meer. Tot slot zullen mogelijke efficiëntiemaatregelen behandeld worden. 
 
Wij hopen dat u dit document met kritische blik doorneemt. 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Taskforce Parttime & Efficiënt Besturen 2011 
Stephan Spijkers, Erik Bouwman, Josje de Valk, Loeke Salemans, Irma Cleven  
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1.  Indeling parttime bestuur SPiN  
Er is gekozen voor een 7-koppig parttime bestuur met de volgende functies: 
Voorzitter, Secretaris, Penningmeester, Commissaris Onderwijs, Commissaris PR, Commissaris 
Formeel, Commissaris Informeel. 
  
De tijdsbelasting per bestuurslid zal naar verwachting ongeveer 30 uur per week zijn. Dit is als volgt 
berekend: wanneer 5 bestuursleden een fulltime functie van 40 uur per week hebben, zullen 7 
bestuursleden een parttime functie van ongeveer 30 uur per week hebben (om precies te zijn 28,6 
uur per week). Daarnaast is het in principe mogelijk om minimaal 18 EC te behalen, wat precies de 
norm is die het College van Bestuur stelt voor het ontvangen van een volledige bestuursbeurs.  
  
Hoewel het dan wel een parttime bestuursfunctie is, betekent een tijdsbelasting van ongeveer 30 uur 
per week dat de prioriteit bij de studievereniging moet liggen. Natuurlijk moet het mogelijk zijn om 
daarnaast colleges te volgen en tentamens te maken. Om onduidelijkheden te voorkomen moet het 
bestuur zo snel mogelijk concrete afspraken maken over wie in welke periode welke cursus gaat 
volgen.  
 
Voorzitter 
De voornaamste taak van de voorzitter is overzicht houden over de andere zes bestuursleden. 
Beleidsbewaking en de lange termijn planning vallen ook onder verantwoordelijkheid van de 
voorzitter.  
Concreet takenpakket 
1. Bestuurs- en beleidsvergaderingen 
2. Overzicht bestuursleden 
3. Begeleiden, motiveren en stimuleren van bestuursleden in de vorm van o.a. POP gesprekken en 
feedbackrondes 
4. Selecteren en begeleiden van commissievoorzitters, onder andere middels Horizontaal Overleg 
5. Gezicht van de vereniging bij externe vergaderingen, constitutieborrels en collegepraatjes.  
7. Lange termijnvisie (waaronder ook ALV’s en lustrum en eventuele “heidagen”) 
8. De voorzitter is verantwoordelijk voor de overdracht tussen besturen.  
Opmerkingen 
De voorzitter zal in principe geen commissies meer begeleiden. 
 
1.2 Secretaris 
De secretaris blijft de ‘pen van de vereniging’ en is daarom verantwoordelijk voor vrijwel alle 
communicatie met SPiN-leden.  
Concreet takenpakket 
1. Onderhoud van website  
2. Infomail  
3. Communicatie via website/blackboard/social media 
4. Post (incl. kerst/verjaardagskaarten) 
5. Ledenadministratie 
6. Begeleiden commissie-secretarissen  
7. Secretarieel (half)jaarverslag 
8. Notuleren bestuursvergaderingen  
9. Nieuwsbrief/agendaflyer (optioneel) 
10. Begeleiding Tijdschriftcommissie (optioneel) 
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Opmerkingen 
Qua taakinhoud verandert er niet veel bij de secretaris, maar de secretaris heeft de afgelopen jaren 
met gemak heel wat taken naast de functiespecifieke taken op zich kunnen nemen. Daarom denken 
wij dat dit een realistische functieinhoud is voor ongeveer 30 uur per week (inclusief algemene 
bestuurstaken).  
 
1.3 Penningmeester 
De penningmeester is verantwoordelijk voor de begroting en boekhouding.  
Concreet takenpakket 
1. Begroting 
2. Boekhouding  
3. Boeken 
4. Begeleiden commissiepenningmeesters  
5. Financieel (half)jaarverslag 
6. Begeleiden van de studiereiscommissie (optioneel) 
7. Begeleiden van de almanakcommissie (optioneel) 
Opmerkingen 
De boeken zullen naar verwachting niet meer dagelijks verkocht worden maar in vier etappes (zie 
Efficiëntiemaatregelen, 3.3 Boekverkoop).  Ook zal er de komende jaren steeds minder gewerkt 
worden met wisselkassen en steeds meer met automatische incasso en iDeal/Paypal. Beide 
maatregelen zorgen ervoor dat er minder tijd zal gaan zitten in administratieve taken.  
Om de functie uitdagend te houden zijn er twee commissies aan het takenpakket toegevoegd. Deze 
commissies worden wat meer werk wanneer het jaar vordert. Dit past goed bij de functie van 
penningmeester omdat deze meer tijd krijgt wanneer de begroting eenmaal ingestemd is en hij/zij 
het boekhoudprogramma op zijn/haar duimpje kent. 
 
1.4 Commissaris PR 
De Commissaris PR is verantwoordelijk voor acquisitie en promotie. 
 
Concreet takenpakket:  
1. Sponsoring 
2. Carrière & Acquisitiecommissie  
3. Verantwoordelijk voor alle promotiemiddelen die SPiN kent  (flyers, posters, smsdienst, 
promotieacties, merchandise) 
4. Begeleiden van de promotiecommissie  
5. Coördineren van de activiteiten tijdens de RAG-week en tijdens de introductie (SPiN-dag) 
 
6.In samenwerking met Commissaris Formeel en Commissaris Informeel: 
 - Activiteitenplanning 
 - Bestand externe contacten bijhouden 
 
Opmerkingen 
Zowel promotie als acquisitie heeft te maken met de uitstraling van SPiN. Om die reden zijn deze 
twee taken samengevoegd tot een functie. De nadruk komt echter te liggen op acquisitie omdat dit 
naar verwachting meer tijd in beslag zal nemen dan promotie.  
Dat deze Commissaris verantwoordelijk is voor alle vormen van promotie betekent niet dat al deze 
uitvoerende taken door deze Commissaris gedaan moeten worden, maar wel dat één persoon 
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overzicht heeft over al deze beschikbare middelen. 
 
Commissaris Onderwijs 
De commissaris onderwijs is, zoals de naam al zegt, verantwoordelijk voor alles wat met onderwijs te 
maken heeft.  

Concreet takenpakket 
1. Studiebegeleiding: bijles- en studiegroepen 
2. Overleg OLC/FSR/SPS-NIP/Assessor 
3. Contact studieadviseur en het Onderwijsinstituut  
4. Onderwijsnieuws (inclusief voorlichtingen vanuit de opleiding) 
5. Samenwerking Masterverenigingen 
6. Samenvattingen: werven, laten controleren, klaar maken voor verkoop. 
7. Begeleiden van de Training & Informatiecommissie  
8. Begeleiden van de Lezing & Excursiecommissie 
9. (Actieve) ledenenquêtes (optioneel) 
Opmerkingen 
Door een Commissaris Onderwijs aan te stellen zal SPiN een belangrijkere rol spelen op het gebied 
van de opleiding. Dit is wenselijk omdat de opleiding logischerwijs hetgeen is dat SPiN-leden met 
elkaar verbindt.  
 
1.6 Commissaris Formeel 
De Commissaris Formeel begeleidt studiegerelateerde en werkveldcommissies.  
Concreet takenpakket 
1. Begeleiden van de Oriëntatiecommissie 
2. Begeleiden van de Congrescommissie 
3. Begeleiden van de Stedentripcommissie 
4. Begeleiden van de Skireiscommissie 
5. In samenwerking met Commissaris Informeel en Commissaris PR: 
  - Actieve leden werven 
  - Activiteitenplanning 
  - Bestand externe contacten bijhouden  
 
Opmerkingen 
Allereerst zijn de taken van interne betrekkingen verdeeld over Commissaris Formeel en Commissaris 
Informeel. Promotie valt logischerwijs ook niet meer onder deze commissarissen maar onder 
commissaris PR.  
De skireiscommissie lijkt hier een vreemde eend in de bijt. Hier is echter de volgende redenering op 
toegepast: behalve de skireiscommissie organiseren alle commissies van deze Commissaris 
activiteiten die later in het jaar plaatsvinden. De skireiscommissie zal juist op het begin van het jaar 
veel begeleiding nodig hebben waardoor wij deze commissie praktisch gezien goed bij deze 
Commissaris vinden passen.  
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1.7 Commissaris informeel 
De Commissaris Informeel begeleidt de niet-studiegerelateerde commissies.  
 
Concreet takenpakket 
1. Activiteitencommissie 
2. Feestcommissie 
3. Sportcommissie 
4. Galacommissie  
5. SocialCie 
6. In samenwerking met commissaris Formeel/PR: 
  - Actieve leden werven 
  - Activiteitenplanning 
  - Bestand externe contacten bijhouden 
 
Opmerkingen 
Omdat deze Commissaris veel commissies begeleidt die meerdere activiteiten gedurende het jaar 
organiseren, is de verwachting dat de tijdsbelasting ongeveer gelijk verdeeld zal zijn over 
Commissaris Formeel en Informeel. 
 
 
2. Halfjaarlijkse bestuurswissel 
 
Het SPiN bestuur wisselt normaal gesproken jaarlijks op 1 oktober. Hoewel het niet de meest 
gemakkelijke en logische optie is, is een bestuursindeling zoals bij de Medische Faculteitsvereniging 
Nijmegen (MFVN) een indeling om in overweging te nemen. 
MFVN wisselt twee keer per jaar: de helft van de functies wisselt in oktober en de andere helft 
wisselt in april. Als we de indeling van MFVN aanhouden zou dat betekenen dat de Penningmeester, 
Commissaris PR en Commissaris Informeel in april wisselen. 
 Een groot voordeel hiervan is continuïteit: tijdens de overdracht gaat er zo nauwelijks kennis 
verloren aangezien een deel van de bestuursleden blijft zitten. Vanuit praktisch oogpunt zijn er ook 
nadelen: de vraag is of er studenten zullen zijn die per april een bestuursfunctie bij SPiN willen 
bekleden. Daarnaast kunnen de eventuele wijzigingen in het Profileringsfonds vanuit het College van 
Bestuur lastig uitpakken voor een dergelijke bestuursstructuur. 
 
3. Efficiëntiemaatregelen 
 
3.1 Openingstijden kamer  
De openingstijden van de kamer zullen niet veranderen. De sociale functie van de kamer kan wel 
beperkt worden: tussen 12.00u en 14.00u kan de kamer deze functie hebben. De rest van de dag 
heeft de kamer een kantoorfunctie (10.00u tot 17.00u) om ervoor te zorgen dat bestuursleden en 
commissieleden efficiënt kunnen werken wanneer ze op de kamer zijn. 
 
3.2 Kamerdiensten 
Het bestuurslid met kamerdienst is de enige die die dag op de kamer hoeft te zijn. Wel is het handig 
om ook een back-up te hebben die officieel geen kamerdienst heeft maar die wel in de buurt van de 
kamer is. Zo is er altijd iemand in de buurt wanneer het bestuurslid met kamerdienst plotseling weg 
moet of wanneer er iets onverwachts gebeurd. 
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Behalve degene met kamerdienst en degene met ‘back-up-dienst’, mag de rest van de bestuursleden 
zelf weten waar ze werken: op de SPiN-kamer, in de medezeggenschapskamer, ergens anders op de 
universiteit of thuis.  
Taken van een bestuurslid met kamerdienst blijven het begeleiden van de boekencommissie, het 
printen van samenvattingen, het beantwoorden van vragen en koffie zetten.  
 
3.3 Boekverkoop 
Het is mogelijk om de boeken volgend jaar niet meer dagelijks te verkopen maar in blokken. Leden 
zullen vier keer per jaar via internet boeken kunnen bestellen. Voor een aantal vakken zal dit 
bestellen niet mogelijk zijn, bijvoorbeeld de kernthema’s. De boeken zullen daarna in een paar dagen 
verkocht worden op de SPiN-kamer. Voordeel hiervan is dat er nooit meer te weinig boeken zullen 
zijn voor een bepaald vak omdat iedereen zijn eigen boeken besteld. Bovendien komt hier veel 
minder administratie bij kijken wat veel tijd scheelt voor de penningmeester.  
 
3.4 Samenvattingen/inschrijven activiteiten 
Samenvattingen kunnen nog wel dagelijks verkocht worden om contact met leden te behouden. 
Tevens blijft het mogelijk je in te schrijven voor activiteiten op de SPiN-kamer. Dit zal dagelijks 
mogelijk zijn tussen 12.00u en 14.00u.  
 
3.5 Betalingen  
Zoals eerder in dit document genoemd, zullen betalingen in de toekomst naar verwachting steeds 
meer via automatische incasso of iDeal/Paypal gaan. Dit betekent dat er steeds minder gewerkt zal 
worden met wisselkassen, wat onder andere tijd scheelt voor de penningmeester.  
  
3.6 Aanwezigheid bestuur bij activiteiten 
Aanwezigheid van het bestuur bij activiteiten zal ook in de toekomst nog steeds belangrijk zijn, 
echter zal naar alle waarschijnlijkheid vaak niet het voltallige bestuur aanwezig zijn omdat zij nu ook 
rekening moeten houden met tentamens en dergelijke. 
Het advies luidt als volgt: minimaal twee bestuursleden moeten aanwezig zijn op activiteiten, maar 
bij voorkeur zoveel mogelijk. Bij erg belangrijke activiteiten voor de vereniging zoals Experience Your 
Future en het congres wordt wel verwacht dat het voltallige bestuur aanwezig is.  
 
3.7 Commissies 
Met name de promotie- en acquisitiecommissie hebben het probleem dat het bestuurslid vaak een 
extra schakel is in de communicatie tussen commissies. In het kader van efficiëntie kan dit als volgt 
worden opgelost:  
Commissieleden van de promotie/acquisitiecommissie worden verantwoordelijk gemaakt voor de 
promotie en acquisitie van bepaalde commissies.  Zo loopt het contact niet meer via (voormalig) 
interne betrekkingen maar rechtstreeks tussen commissies.  
Bijvoorbeeld: een commissielid van de promotiecommissie  is verantwoordelijk voor het 
promotiemateriaal van de stedentrip en studiereis. Dit commissielid moet dan ook contact 
onderhouden met de commissievoorzitter van de desbetreffende commissie en bijvoorbeeld een 
paar keer per jaar aanwezig zijn bij de vergadering.  
 
3.8 Commissievoorzitters 
Goede voorzitters worden de komende jaren nog belangrijker, omdat ze veel werk uit handen nemen 
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van de commissiebegeleiders. Voorzitters zullen dus bij voorkeur geselecteerd worden. Wanneer 
voorzitters bij nader inzien niet geschikt blijken te zijn, zullen zij af moeten treden en plaats moeten 
maken voor een andere voorzitter.  Ook de functie van de voorzitters zal een iets andere insteek 
krijgen: zij zullen primair aansturend zijn in plaats van uitvoerend.  

3.9 Communicatie tussen bestuursleden 
Met een 7-koppig bestuur zal de communicatie wellicht wat minder soepel verlopen. Door navraag te 
doen bij huidig parttime besturen is gebleken dat de bestuursvergadering des te belangrijker wordt.  
Wat bovendien een handig middel is om de communicatie te bevorderen is een online agenda (incl. 
to do lijst), waardoor afspraken makkelijker gemaakt zijn en het makkelijker is om te zien waar 
iedereen zich mee bezig houdt.  
Tot slot is het belangrijk dat veel bestanden via bijvoorbeeld een Dropbox online beschikbaar 
worden, waardoor bestuursleden niet gebonden zijn aan de SPiN-kamer om hun taken uit te voeren.  
 
3.10 Evaluatie 
Omdat de overdracht tussen besturen een lastig punt blijft, lijkt het ons een goed idee om af te 
spreken dat een oud bestuur niet meteen verdwenen is na afloop van het boekjaar, maar dat zij 
regelmatig in contact blijven met het opvolgend bestuur. Dit zou goed kunnen middels een 
maandelijkse vergadering met oud en nieuw bestuur samen, om er zo voor te zorgen dat er zo min 
mogelijk kennis verloren gaat en er zo efficiënt mogelijk gewerkt wordt.  
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