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Geachte Algemene Ledenvergadering,  

Op 7 september jongstleden is een nieuw hoofdsponsorcontract met de Waagh, Café de Fuik 
en het Bascafé aangenomen. Inmiddels hebben er meerdere activiteiten plaatsgevonden in 
samenwerking met de sponsoren, waaronder het nieuwe feest ‘Insomnia’. Hieronder vindt u 
een evaluatie van de lopende samenwerkingen. Insomnia wordt wat specifieker toegelicht 
omdat dit een nieuw concept betreft. 

De Waagh 
In het contract met de Waagh is vastgelegd dat er dit collegejaar twee feesten georganiseerd 
zullen worden in de Waagh. De feesten hebben de naam ‘Insomnia’ gekregen en 26 
november heeft het eerste feest plaatsgevonden. SPiN heeft in overleg met de Waagh voor 
dj’s van het techno concept ‘Schönes Wochenende’ gekozen om de benedenzaal van muziek 
te voorzien. Op de bovenverdieping heeft Sjauwet Harrachi de muziek verzorgd. Door de  
Waagh is verzorgd:   
- Muziek van dj Sjauwet Harrachi op de bovenverdieping 
- Aanwezigheid van een gastheer, bar- en toezichthoudend personeel 
- Het beheer en personeel van de garderobe 
- Aanwezigheid van bewaking bij de entree 
- Uitvoeren van leeftijdscontrole  
- Drukken van het promotiemateriaal  
- De schoonmaak 
- De helft van de kosten voor de dj’s van Schönes Wochenende en kosten voor licht en geluid 
- Twee munten voor drank p.p. voor iedereen met deurdienst 
- 250 munten voor shotjes 
- Verkoop van drankmunten 
 
De datum van het feest moest helaas meerdere keren verplaatst worden vanwege populaire 
feesten in nijmegen die op dezelfde avond plaatsvonden. Het gevolg hiervan was dat het 
SPiN-feest in de Drie Gezusters erg kort na Insomnia plaats vond. Het bestuur heeft hiervoor 
gekozen omdat we van mening zijn dat het succes van het eerste Insomnia-feest bepalend is 
voor het verdere succes van de feesten. We wilden daarom het risico niet lopen dat 
Insomnia slechter bezocht zou worden door een ander feest op dezelfde avond. Dat we het 
SPiN-feest niet verplaatst hebben komt omdat deze moeilijk te verplaatsen was. 
 
Promotie van het feest vond plaats via posters, flyers en facebook. Daarnaast heeft er ook 
een fotoactie plaatsgevonden waarbij men drankmunten kon winnen. Deze actie heeft 
uiteindelijk niet voor heel veel promotie gezorgd. 
 
De kaartverkoop is online verlopen via de site: ikbenaanwezig.nl. Het gebruik van deze site 
was ons aangeraden door Schönes Wochenende en is ons goed bevallen. Ook van leden 
hebben we geen negatieve reacties gehad op het online verkopen van de kaarten. Verdere 
evaluatie van de online kaartverkoop zal in de halfjaarlijkse enquête worden opgenomen/ 
zal door middel van de halfjaarlijkse enquête plaatsvinden. Bij het opbouwen hadden we de 
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bovenverdieping en de helft van de benedenverdieping om 18:00 uur ter beschikking. De 
restaurantgasten in de andere helft van de benedenverdieping gingen echter vrij laat weg 
wat voor de nodige stress zorgde. Uiteindelijk is alles toch op tijd afgekomen.  
 
Op de avond zijn er twee locaties entree geweest. Op de bovenverdieping konden mensen 
terecht die al een kaartje hadden gekocht en beneden was een kassa voor kaartverkoop. Er 
waren meer mensen dan verwacht die aan de deur nog kaarten hebben gekocht met als 
gevolg dat het erg druk was. Aan te raden is dan ook dat de volgende keer rond 00:00 tot 
02:00 drie mensen bij de entree staan in plaats van twee. Het gebruik van de twee entrees 
op deze manier is verder goed bevallen. Iedereen die tussen 22:00 uur en 23:30 uur binnen 
kwam kreeg 3 munten voor shotjes aan de bar. Dit is op de avond zelf verlengd tot 00:00 
omdat er nog veel munten over waren doordat veel gasten pas later naar het feest kwamen. 
 
Gedurende de avond hebben omwonende geklaagd over geluidoverlast. Wat hiermee 
gedaan wordt is nog onbekend. Verder is de avond voorspoedig verlopen en we hebben veel 
positieve reacties ontvangen. We  Er waren 605 mensen aanwezig er is een omzet van 
2219,50 euro gemaakt.  
 
Naast het feest hebben er twee van de vijf afgesproken ALV’s plaatsgevonden. Het contact 
hierover verloopt makkelijk.  

Café de Fuik en het Bascafé 
Er zijn tot nu toe twee borrels georganiseerd bij de café de Fuik en het Bascafé, dit waren de 
eerste borrel van het buddy-project en de pré-borrel van de uitwisseling. Het was niet 
moeilijk om een datum vast te leggen en de samenwerking verliep prettig. Verder staan er 
nog drie borrels vast, dit zijn de bekendmakings-, pré- en afterborrel van de studiereis.   

Drie Gezusters  
Er zijn tot nu toe twee SPiN-feesten georganiseerd bij de Drie Gezusters. Hier verliep de 
samenwerking iets minder soepel. De kas met wisselgeld werd te laat geleverd, ondanks 
herhaaldelijk vragen, en bij het laatste feest was het personeel niet geïnformeerd over de 
welkomstshotjes. Dit werd later echter nog wel geregeld. Bij het tweede feest waren er ook 
problemen met het bestellen van de flyers en posters. Deze werden niet geleverd op de 
afgesproken datum, vermoedelijk doordat er via een nieuwe drukker werd besteld. 
Uiteindelijk zijn ze met spoed bij een andere drukker besteld, maar hierdoor waren de 
posters en flyers pas de maandag voorafgaand aan het feest binnen. Deze flyers en posters 
zijn door SPiN voorgeschoten en moeten nog betaald worden door de Drie Gezusters.   

Op het gebied van financiën schiet het ook tekort, namelijk bij de betaling van de termijnen. 
De tweede termijn van het collegejaar 2014-2015 is nog niet betaald, ondanks herhaaldelijk 
herinneren. De deadline van de eerste betalingstermijn van dit collegejaar komt ook al 
dichtbij. Het bestuur vreest dat deze deadline ook overschreden zal worden en gaat daarom 
wederom extra herinneringen sturen.  
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