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Inleiding 
 

Geachte Algemene Leden Vergadering, 
 
Het IVe bestuur van SPiN heeft het plan opgevat meerdere commissies halfjaarlijks op te laten 
starten. Dit naar aanleiding van het voorbeeld van de derde Skireiscommissie die opgestart is in het 
jaar 2011-2012 en een skireis georganiseerd heeft voor het jaar 2012-2013. Dit is gedaan om de 
commissie meer tijd te geven voor het realiseren van de skireis. Hierdoor is getracht om het 
maximale uit de skireis te krijgen voor onze leden.  
 
Deze procedure van organisaties opzetten is tot op heden door het IVe bestuur positief bevonden. 
Graag wil het bestuur daarom dat het halfjaarlijks opzetten van commissies in de toekomst op een 
gestandaardiseerde manier zal verlopen. Daardoor zal het gemakkelijker worden om commissies op 
te starten, maar ook duidelijker.  
 
Op de volgende pagina's zal er een verdere uitwerking volgen van het halfjaarlijks starten van 
commissies volgen.Ten eerste zullen de commissies waarop dit stuk betrekking op heeft aan u 
worden voorgesteld. Daarna zal uitgelegd welke voor- en nadelen het halfjaarlijks opstarten van 
commissies kan hebben. Dit voorstel is een stuk ter kennisgeving, namelijk een kennisgeving van de 
standaardisatie van het halfjaarlijks starten van commissies. U zult voldoende gelegenheid krijgen 
vragen stellen ter verduidelijking.  
 

Met vriendelijke groet, 
Het IVe bestuur der SPiN 
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Commissies  
 
Skireiscommissie 
Net als afgelopen jaar heeft de commissie door het eerder opstarten meer tijd om een skireis neer te 
zetten. Deze methode is goed bevallen afgelopen jaar.  
 
Socialcie 
Als de Socialcie eerder opgestart wordt dan het nieuwe collegejaar van start gaat is deze commissie 
beter in staat om het ALW eerder in het jaar te organiseren. Het ALW is een van de hoogtepunten 
voor actieve leden van het jaar waar alle actieve leden elkaar en daarmee SPiN leren kennen. Het 
ALW voegt veel toe qua teambuilding. 
 
Congres  
De congrescommissie kan eerder opgestart worden zodat het congres eerder in het jaar plaats kan 
vinden. Dit zorgt er voor dat de drie grote studiegerelateerde activiteiten, Congres, EYF en  
Therapieëndag beter over het jaar verspreid zijn.  
 
Stedentripcommissie 
De stedentrip heeft nu twee reizen die relatief dicht op elkaar plaats vinden. Ook deze commissie zou 
kunnen profiteren van het eerder opstarten van de commissie zodat er een betere spreiding plaats 
vind van de reizen.  
 
Galacommissie 
De Galacommissie komt ook in aanmerking eerder opgestart worden. Hierdoor zou de 
Galacommissie bijvoorbeeld een stijldansworkshop kunnen organiseren en een Lustrumgala neer 
kunnen zetten. Noodzakelijk is het niet om deze commissie eerder op te starten aangezien het 
mogelijk is om een gala neer te zetten in een half jaar tijd. Het gala zou dan wel eerder in het jaar 
plaats kunnen vinden.  
 
Internationaliseringscommissie 
Deze commissie wil het bestuur graag direct opstarten omdat deze het buddyproject over kan 
nemen. Ook kan deze commissie beginnen aan de organisatie van een uitwisseling, de uitwisseling 
zal hierdoor gemakkelijker in een andere periode plaatsvinden dan de studiereis. De 
internationaliseringscommissie zal verder uitgelegd worden in  het volgende document getiteld 
‘voorstel nieuwe commissies’.  
 
Commissies die nu opgestart worden. 
 
Het IVe bestuur van SPiN is op dit moment van plan om de skireiscommissie eerder op te starten. Dit 
omdat de huidige skireiscommissie al bijna klaar is en omdat de nieuwe skireiscommissie dan ruim de 
tijd heeft om verschillende opties en mogelijkheden te onderzoeken. Het IVe bestuur van SPiN wil € 
100,- reserveren voor de skireis. 
 
Het IVe bestuur van SPiN heeft de intentie de internationaliseringcommissie direct opstarten. Deze 
commissie kan het buddyproject van SPiN direct overnemen en kan de organisatie van de 
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uitwisseling beginnen. Het IVe bestuur van SPiN wil een subsidie van 400,- euro reserveren voor deze 
commissie.  
 
Voordelen of mogelijke voordelen van halfjaarlijks opstarten commissies 
 
Organisatorisch 
Een voordeel is dat de commissie opgestart word door een bestuur dat al bijna driekwart jaar 
ervaring heeft. Dit zorgt ervoor dat de structuur en doelen voor de commissie duidelijk geformuleerd 
kunnen worden en bovendien heeft het bestuur de tijd om deze commissies in het begin goed te 
begeleiden. Ook als de halfjaarlijkse bestuurswissel is geïmplementeerd betekend dit dat er minder 
commissies op hetzelfde moment worden opgestart en daardoor heeft het bestuur meer tijd  
voor deze commissies op te starten. 
 
Een tweede voordeel is dat de commissie al draait en opgestart is als het nieuwe collegejaar begint. 
Dit betekend naast het bovengenoemde punt dat het bestuur minder tijd kwijt is met opstarten, de 
commissies gelijk aan het begin van het jaar activiteiten kan aanbieden voor de leden. Een 
vermindering van activiteiten aanbod door normaal gesproken door het wisselen van commissies 
plaats vindt zal hierdoor minimaal zijn. 
 
Het derde en misschien wel belangrijkste voordeel van het halfjaarlijks opstarten van commissies is 
dat commissies die grotere activiteiten organiseren vaak een langere organisatietijd nodig hebben. 
Dit betekent in de praktijk dat alle commissies die een grotere activiteit organiseren, dit zullen doen 
in de tweede helft van het jaar. Dit geldt voor het congres, Experience Your Future, therapieëndag, 
twee stedentrips, de studiereis, de Batavierenrace, het actieve ledenweekend en Psypop. Deze 
activiteiten vinden allemaal plaats in een relatief korte en drukke periode en dit zorgt voor een groot 
activiteitenaanbod, dat wellicht te groot is. Ook voor de planning is dit alles behalve wenselijk. Er zijn 
immers maar een beperkt aantal data waarop geen vrije/vakantiedagen zijn en waarop geen 
tentamenperiodes zijn. Nu is het zo dat sommige activiteiten op een datum plaats vinden die niet 
ideaal uit komt met tentamens. 
 
Een bijkomend voordeel van het halfjaarlijks opstarten van commissies is dat men enkele commissies 
makkelijker aan kan vullen met nieuwe leden omdat men dan een moment kan aangeven voor een 
nieuwe instroom van actieve leden. Bijvoorbeeld als commissieleden het bestuur in gaan bij de 
halfjaarlijkse bestuurswissel. Nu gebeurt het instromen van nieuwe leden ook al maar kost dit relatief 
veel tijd omdat de personen die in een commissie gaan persoonlijk en een voor een ingewerkt 
worden terwijl als men hier een officieel moment voor neemt dit in een groep kan gebeuren.  
De overdracht tussen commissies zal waarschijnlijk ook soepeler verlopen. SPiN maakt gebruik van 
overdrachtsdocumenten zoals evaluaties en draaiboeken. Om deze overdracht soepel te laten 
verlopen word ook vaak geprobeerd om enkele oud commissieleden enkele keren mee te laten 
vergaderen met de nieuwe commissie. Dit kan een stuk gemakkelijker als de commissie pas net is 
afgelopen en de activiteiten en het commissielidmaatschap nog vers in het geheugen zitten  
 
 
 
 
 

mailto:info@spin-nijmegen.com�
http://www.spin-nijmegen.com/�


               Halfjaarlijks opstarten commissies 
 
 

Studievereniging Psychologie in Nijmegen  Montessorilaan 3  
Kamer A.00.05a     6525 HR Nijmegen 
Ma t/m vrij 10.00-15.00    024-361 25 88 
info@spin-nijmegen.com    http://www.spin-nijmegen.com  

Nadelen of mogelijke nadelen halfjaarlijks opstarten commissies 
 
Organisatorisch 
 
Horizontaal overleggen zijn gedurende het jaar toegespitst op de fase waarin de commissies zich 
bevinden. Wanneer er commissies zijn die op een heel ander moment opgestart worden, lopen deze 
fases niet voor alle commissies gelijk. Het kan voorkomen dat er onderwerpen op een horizontaal 
overleg besproken worden die niet meer relevant zijn of nog niet aan de orde zijn gekomen in 
sommige commissies.  
 
Betrokkenheid 
 
De situatie zal zo worden dat commissies worden opgestart door een bestuur dat de activiteiten en 
de directe organisatie niet direct meer mee zal maken als begeleidend en verantwoordelijk bestuur. 
Het kan zo zijn dat een commissie het nieuwe bestuurslid niet echt als begeleider ziet omdat deze 
pas relatief laat in de organisatie deel neemt aan het organiseren. Echter, in het kader van het 
autonomie van commissies is dit een logische volgende stap.   
 
Ook zal het gevoel van “wij zijn de lichting van het jaar …..” Wellicht minder zijn bij het tweede 
instroom moment omdat deze er ‘later’ bij komen. Dit effect zal naar verwachting van het IVe bestuur 
van SPiN te verwaarlozen zijn omdat deze commissies ook in een groep worden opgestart en omdat 
alle leden samen op socialcie-activiteiten zijn. 
 
Boekhoudtechnisch 
 
Het grootste struikelblok voor het invoeren van deze halfjaarlijksecommissieopstart komt voor in de 
vorm van boekhoudtechnische complicaties. 
 
SPiN maakt gebruik van boekjaren waarin momenteel alle commissies in een jaar vallen. Als men 
twee verschillende opstartmomenten heeft zullen enkele commissies opstarten en organiseren in 
twee verschillende boekjaren en de vraag is of dit boekhoudtechnisch wel tegen de voordelen op 
weegt.  
 
Om commissies over boekjaren heen te tillen kan het huidige bestuur geld reserveren voor op de 
begroting van het nieuwe bestuur. Dit gaat als volgt, het huidige bestuur kan al vast enkele posten 
voor het komende bestuur vast zetten. Dit betekend dat de commissies opgestart worden zonder 
budget maar wel met een richtlijn. Beschikking over het budget krijgen ze pas nadat het nieuwe 
bestuur is ingestemd. Dit houdt in dat alle kosten en inkomsten in hetzelfde boekjaar vallen. Nadeel 
is echter dat de commissie “officieel” nog geen kosten kan maken voor het nieuwe bestuur is 
ingestemd. Deze methode word al jaren gebruikt voor de begroting, met name de organisatie van 
het lustrum. Dit heeft als gevolg voor het nieuwe bestuur dat enkele posten op de begroting al 
ingevuld zijn en dat de commissies al rekening hebben gehouden met het aangegeven bedrag. Dit 
betekend niet dat de vrijheden van het bestuur worden ingeperkt. Veel posten zijn over de jaren 
heen constant en mocht het nieuwe bestuur en de ALV besluiten dat deze grote veranderingen 
willen op de begroting kan dit naar grote waarschijnlijkheid. 
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Samenvattend wegen de organisatorische voordelen volgens het IVe bestuur van SPiN zeker op tegen 
de mogelijke nadelen. SPiN zal als organisatie een meer vloeiende lijn kunnen voeren met haar 
commissies wat zal resulteren in een constanter en beter verdeeld activiteitenaanbod zonder dat dit 
begrotingstechnisch tot problemen leidt.  
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