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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, Koen van Heijster, Chris van Heijster, Yoni Reijnhoudt, Lenthe 4 
Martin, Lodewijk Buffart, Jesse Heller, Iris Kleine Schaars, Lieke van Lieshout, Lisanne Postma, Stef 5 
Bos, Jacqueline Webers, Yves Beulen, Stef van Beijsterveldt, Bob Zoutenbier, Lindy van Scharrenburg, 6 
Katie Zwinselman, Sietske, Janneke, Heleen van Renesse, Lilu Bruning, Olivier Alblas, Aafke Ceelen. 7 
  8 

1. Opening (door technisch voorzitter Jeroen Weerwag) 9 
 10 
De technisch voorzitter opent de vergadering om 19.13 uur.  We beginnen met een namenrondje.  11 

 12 
2. Notulen vorige vergadering 13 

Complimenten dat de notulen zo snel zijn uitgewerkt.  14 
Notulen zijn vastgesteld. 15 
 16 
 Actiepunten VIIe bestuur 17 
1. Het bestuur stelt vragen op die ieder jaar in de halfjaarlijkse enquête terug moeten komen. - Dit is 18 
gebeurd. 19 
2. Het bestuur geeft een uitgebreid advies aan het VIIe bestuur over de organisatie van de 20 
taalcursusactiviteit. -  Dit is gebeurd 21 
3. Het bestuur kijkt naar de Engelstalige pagina op de website. - Dit is gebeurd.  22 
 23 
De ALV vraagt zich af wat het advies inhield en of de pagina het nu doet. 24 
Het VIIe bestuur reageert dat tips doorgegeven zijn aan de Commissaris Onderwijs van het VIIIe 25 
bestuur. Zij gaan mogelijk ook andere studieverenigingen betrekken, voornamelijk voor het 26 
inhoudelijke gedeelte. Advies is niet op papier gezet. De ALV adviseert om het op papier te zetten. 27 
De Engelse pagina doet het, maar het moet wel duidelijk zijn er één pagina is in het Engels. 28 
 29 
Actiepunten VIIIe bestuur 30 
1. Het bestuur schrijft een stuk over het beleid met betrekking tot alumni. - Dit is niet gebeurd. 31 
 32 
De ALV vraagt zich af of de aanpassingen in het beleid zijn aangepast. 33 
Bestuur reageert dat dit nog niet is gebeurd. De deadline is over 3 weken. 34 
 35 

3. Belangrijke mededelingen/ingekomen post 36 
 37 
Algemene mededelingen: 38 
Muntjes voor een drankje kunnen worden gehaald in de pauze. 39 
Excuses voor de late start van het VIIIe bestuur. 40 
 41 
Activiteiten: 42 
14 oktober SPiN feest: 179 leden en 216 externen. 43 
 44 
Machtigingen: 45 
Fenna Dekkers machtigt Bas Romijn 46 
Lenthe Martin machtigt Koen van Heijster 47 
Ilse Baijens machtigt Chris van Heijster 48 
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Brent Willems machtigt Joris van der Linden 49 
Rob van Broekhoven machtigt Lieke van Lieshout 50 
 51 
Afmeldingen: 52 
De Tijdschriftencommissie en Socioculturele commissie.  53 
 54 

4. Vaststellen agenda 55 
 56 
De ALV vraagt zich af of punt 9 naar voren gehaald kan worden. Het bestuur reageert dat dit kan. 57 
Punt 9 wordt behandeld na punt 6.  58 
Verder zijn er geen veranderingen in de volgorde van de agenda. 59 
 60 

5. Presentatie Kascoverslag 2014-2015 61 
 62 
De Kasco geeft vooraf nog een korte toelichting. De Kasco heeft de geldstromen in de gaten 63 
gehouden. Alles hierover is te lezen in het verslag zelf. Ze zijn heel tevreden hoe alles is bijgehouden 64 
dit jaar. Complimenten aan het VIIe bestuur hiervoor. 65 
Technische toelichting: r = reiskosten, d = declaratie, u = uitgaven en i = inkomsten.  66 
 67 
2. Bestuursrekening 68 
Hierbij een kleine opmerking van de Kasco. In New York is een persoonlijke aankoop gedaan met 69 
pinpas van SPiN. We snappen de bedoeling ervan, maar het is niet de bedoeling dat er persoonlijke 70 
dingen worden gekocht met de pinpas van SPiN.  71 
Bestuur reageert dat zij dit achteraf ook geen goede beslissing vonden en hebben hier ook spijt van.  72 
 73 

6. Financieel jaarverslag 2014-2015 74 
 75 
2. Commissies 76 
2.2 Reizen 77 
De ALV vraagt zich af of het bestuur er achteraf voor zou kiezen om iemand mee te laten gaan die 78 
nog niet betaald heeft.  79 
Het bestuur reageert dat zij dit een lastige situatie vinden. Voor de reis was aangegeven dat de pas 80 
van de persoon in kwestie gescamd was en dat het geld zo snel mogelijk terug zou komen. Doordat 81 
dit niet gebeurde is er besloten deze uitzondering voortaan niet meer te doen. Blijkbaar kun je 82 
mensen toch niet vertrouwen. 83 
De ALV vraagt zich af of dit doorgegeven wordt aan het volgende bestuur. 84 
Het bestuur heeft dit nog niet gedaan maar zijn dit nog wel van plan om te doen. 85 
  86 
2.4 Overige commissies 87 
De ALV merkt op dat het S-Feest voor een grote winst heeft gezorgd. Dit had het bestuur kunnen zien 88 
aankomen. De ALV vraagt zich af of dit voorkomen had kunnen worden. 89 
Het bestuur reageert dat ze het niet helemaal aan zagen komen, niet voordat de kaartverkoop bezig 90 
was. Ze hebben er dit jaar voor gekozen om het S-feest in het nieuwe Doornroosje te laten 91 
plaatsvinden. Omdat dit risicovol was hebben zij besloten de entreeprijs te verhogen. Van tevoren 92 
hebben ze de begroting gebaseerd op het aantal mensen dat vorig jaar is gekomen. Daarom hebben 93 
ze het pessimistisch begroot. Achteraf gezien hadden ze meer leden kunnen verwachten. Het heeft 94 
aan de nieuwe Doornroosje gelegen. Ze hebben het risico niet durven nemen. Achteraf liep het heel 95 
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goed. Ze hebben meegegeven aan het komende bestuur dat de kaartjes aankomend jaar een stuk 96 
goedkoper aangeboden kunnen worden.  97 
De ALV vraagt zich af of dit betekent dat het bestuur hetzelfde aantal bezoekers op het S-Feest 98 
hadden verwacht als vorig jaar. 99 
Het bestuur antwoordt dat als ze alle internen en externen kaartjes bij elkaar optelden quitte hadden 100 
gespeeld.  101 
 102 
2.5 Totaal commissies 103 
De ALV merkt op dat de grote winst goed is voor de vereniging zeker met minder leden. Maar ze  104 
vraagt zich af wat er met het geld gaat gebeuren dat over is gebleven. Wordt dit herverdeeld over 105 
andere commissies of doelen? 106 
Het bestuur reageert dat hier een vergadering over is gehouden. Hieruit bleek dat het moeilijk was 107 
om in te schatten over hoeveel geld het zou gaan. Dit kwam door de contributie-inning en de 108 
boekenverkoop. De meeste activiteiten waren al geweest. Het is ook een mogelijkheid om het voor 109 
eigen vermogen te gebruiken.  110 
De ALV vraagt zich af of het bestuur manieren heeft om commissies te stimuleren om de subsidie te 111 
gebruiken. 112 
Het bestuur reageert dat elke commissie aan het begin van het jaar wist hoeveel geld ze te besteden 113 
hadden. De reden dat er winst is gemaakt kan zijn dat ze hun uitgaven niet in de gaten hebben 114 
gehouden. De commissies zijn niet aangespoord om winst te maken. Het is toevallig goed uitgevallen.  115 
De ALV vraagt zich af of het nodig om zoveel onvoorziene kosten te begroten. Er wordt namelijk bij 116 
alle activiteiten onvoorziene kosten begroot. Er werd genoemd dat dit een reden kan zijn van winst. 117 
Het bestuur reageert dat dit een discussie is die je altijd kan voeren. Het is een risico dat je neemt. De 118 
vraag is of je dat risico wilt nemen.  119 
De ALV merkt op dat we elk jaar we geld over houden.  120 
Het bestuur reageert dat het een moeilijk punt is. Elk jaar winst is ook niet het geval. Er is af en toe 121 
gebruik van gemaakt, dan is het prettig dat het beschikbaar was.  122 
De ALV adviseert volgende besturen hierover na te denken.  123 
 124 
3. Algemeen 125 
3.1 Bestuurskosten 126 
- Constitutieborrel 127 
De ALV vraagt zich af of er toelichting gegeven kan worden over de kosten van de constitutieborrel 128 
die in de begroting staan.  129 
Het bestuur reageert dat het vooral bestaat uit (drank)muntjes en de uitnodigingen waar het geld 130 
voor is gebruikt. Waarom het hoger is, is lastig te zeggen. Alleen bij de muntjes waren ze bij de 131 
richtprijs gekomen. Ze hadden eigenlijk begroot op het aantal bezoekers dat vorig jaar bij de 132 
constitutieborrel was. Dat leek ze een goede inschatting en dit jaar was het ook weer drukke avond. 133 
Het is moeilijk om te zeggen waar het aan ligt.  134 
De ALV reageert dat zij het grappig vindt, maar ook triest, dat zij hier vorig jaar een discussie over 135 
hadden gehad. Er is 944 euro uitgegeven.  136 
Het bestuur reageer dat richting het eind van de avond er meer muntjes waren uitgegeven dan 137 
ingekocht. Ze hebben toen besloten om toch muntjes te kopen voor de besturen die nog kwamen. 138 
Het is een keuze die ze hebben gemaakt. Ze kunnen afspreken dat ze dit in het vervolg niet meer 139 
doen.  140 
De ALV vraag zich af of er 250 mensen waren. 141 
Het bestuur reageert dat het 409 muntjes waren wat totaal 818 euro kostte. Ze hadden verwacht dat 142 
dat lager zou zijn.  143 
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De ALV vraagt zich af of het bestuur ook zo veel mensen had uitgenodigd. 144 
Het bestuur bevestigt dit.  145 
De ALV adviseert toch echt op het budget te letten. 146 
 147 
3.2 Representatie 148 
Wanneer er staat dat er een reservering staat, is het bedrag al opgenomen in de tabel. 149 
De ALV vraagt zich af waarover de lagere kwaliteitsklasse gaat bij de introductie. 150 
Het bestuur reageert dat het ging over de zonnebrillen. Dit was van tevoren niet bekend.  151 
De ALV vraagt zich af of de introductiecommissie volgend jaar wel een financiële bijdrage kan leveren 152 
aangezien het dit jaar niet is gelukt. 153 
Het bestuur reageert dat zij dat niet weet. Het ligt eraan hoe het met de begroting gaat volgend jaar.  154 
De introductiecommissie reageert dat er waarschijnlijk geen financiële bijdrage komt van de 155 
introductiecommissie.  156 
 157 
3.4 Administratief 158 
- Papier 159 
De ALV merkt op dat de beschrijving beter kan dan alleen ‘extern’. Het voorstel wordt gedaan om de 160 
beschrijving te veranderen in ‘de Magische Eenhoorn die SPiN papier levert’.  161 
De ALV geeft zijn complimenten dat dit extra is gedaan.  162 
 163 
3.6 Kamerkosten 164 
- Kamerborrels 165 
De ALV merkt op dat het eeuwig zonde is dat er geen kamerborrels zijn georganiseerd. 166 
Het bestuur reageert dat ze een bring your own boose policy in de zomer hebben gehad.  167 
 168 
4. Overige hoofdrekeningen 169 
4.2 Afschrijvingen 170 
De ALV vraagt zich af hoe het kan dat de afschrijving van het pinautomaat afwijken van de begroting. 171 
Het bestuur reageert dat zij geen idee heeft. Het is een mysterie. De computers waren nog niet 172 
aangeschaft en dat geldt ook voor het ledenbestand.  173 
 174 
4.4 Serious Request 175 
De ALV vraagt zich af of er een tostidag is gehouden en een feest toch? Maar verbetert zichzelf want 176 
het ging niet door.  177 
 178 
4.7 Contributie 179 
- SNUF studentenlidmaatschap 180 
De ALV vraagt zich af of het bestuur verwacht dat dit volgend jaar ook zo'n groot verschil is in 181 
contributie van leden. 182 
Het bestuur reageert ontkennend. Ze hebben alle mensen die hebben gestagneerd verwijderd. Ook 183 
alle mensen die aan hebben gegeven geen lid meer te zijn hebben ze eruit gehaald. Dus ze 184 
verwachten het niet. 185 
De ALV vraagt zich af of er iets is gedaan dit jaar om mensen te activeren voor SNUF?  Dit kan veel 186 
geld opleveren. 187 
Het bestuur reageert dat er flyers waren. Daarop stond "Steun SPiN" en dat je dat daarop kon 188 
aangeven.  189 
De ALV vindt het een goed idee om een promotiestukje te schrijven. Dit wordt meegegeven aan 190 
volgend bestuur.  191 
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 192 
4.8 Sponsoring 193 
- Algemene sponsoring 194 
De ALV vraagt zich af of het klopt dat SPiN zelf training geeft aan mensen. 195 
Het bestuur reageert dat ze een bijlessysteem hebben bij SPiN. Bij bepaalde vakken, als je een 8 of 196 
hoger haalt, kun je bijles geven aan iemand. Ze hebben een systeem waarbij ze één op één koppelen. 197 
Ook hebben ze een samenwerking gehad met Dominus. 198 
De ALV vraagt zich af of Dominus dat wel goed vindt. 199 
Het bestuur reageert dat Dominus hiervan op de hoogte is. Zij zien dit als een andere 200 
tentamentraining, het verschilt van bijles.  201 
De ALV reageert HULDE! Netjes gedaan hoor. 202 
 203 
5. Incidentele winsten en verliezen 204 
De ALV vraagt zich af of het niet zo was dat je juist had begroot op de incidentele winsten en 205 
verliezen en dat je niet begroot op de incidentele winsten en verliezen die je hebt? 206 
Het bestuur reageert dat het onderscheid pas later is gemaakt. Bij de begroting dachten zij dat er nog 207 
wel een duidelijk onderscheid te maken was. Dat had niks te maken met de begroting. Misschien 208 
hadden we het beter om kunnen draaien. Je begroot wel op dit jaar wat je aan onvoorziene kosten 209 
verwacht.  210 
 211 
7. Eindbalans 212 
De ALV adviseert om het komende bestuur te adviseren om geen winst te maken. 213 
Het bestuur reageert dat ze zeker tevreden zijn dat ze winst hebben gemaakt. Wat ze minstens 214 
wilden hebben is dat we wilden dat als je geen contributie kunt innen, dat je wel alle activiteiten kunt 215 
organiseren. Dat is nu het geval. De buffer mag iets hoger. Daarnaast weet het bestuur uit haar 216 
hoofd wat het precieze bedrag moet zijn. We zitten er nog niet. We adviseren nog steeds om winst te 217 
maken. 218 
 219 
8. Nawoord 220 
De ALV vind dat de financiële meevallers geen meevallers zijn.  221 
Het bestuur reageert dat het financieel gezien wel een meevaller is.  222 
De ALV vraagt of dit genuanceerd kan worden. 223 
De ALV is blij dat er winst is gemaakt.  224 
 225 
Er wordt bestemd over het begrotingsvoorstel. 226 
Voor: 30 227 
Tegen:0 228 
Blanco:0 229 
Onthouden:11 230 
Het financieel jaarverslag is aangenomen.  231 
 232 
Het VIIe bestuur is gedechargeerd.  233 
 234 
Speech van Tess. 235 
Jelle wil nog iets zeggen. 236 
 237 
Pauze om 20:26 uur. Sietske meldt zich af.  238 
 239 
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 240 
7. Kandidaturen Kascontrolecommissie (Kasco) 241 

 242 
Kandidatuur Bas Romeijn 243 
De ALV geeft haar complimenten voor uitmuntende prestaties afgelopen jaar. De ALV vraagt Bas of 244 
het slim is om voor het 3e jaar mede verantwoordelijk te zijn voor het financiële beleid binnen SPiN. 245 
Bas reageert daarop dat hij niet de enige is geweest. Vorig jaar was het ook oud bestuur en 246 
aankomend jaar ook.  Het is ook meer aan SPiN om dit goed te keuren. 247 
De ALV vraagt zich af of er dingen die Bas dit jaar anders wil doen. 248 
Bas reageert dat hij eerder de zaal wil reserveren en voor lekkerdere koffie wil zorgen. 249 
Lieke zegt dat zij fijn heeft samengewerkt met Bas en dat zij graag wil dat mensen op hem stemmen. 250 
De ALV vraagt zich af waarom Bas geen ruimte heeft gegeven aan andere die er in de Kasco willen? 251 
Bas vindt dit geen vraag, iedereen kon zich namelijk kandidaat stellen. 252 
 253 
Kandidatuur Jeroen Weerwag (net ALV commissie af) 254 
De ALV vraagt zich af of er geen tegenstrijdige belangen zijn aangezien Jeroen ook bij een andere 255 
vereniging in het bestuur zit. 256 
Jeroen reageert dat hij daar inderdaad penningmeester is. Het is een andere rol dus hij ziet geen 257 
tegenstijdige belangen. 258 
De ALV vraagt zich af wat Jeroen weet van financiën. 259 
Jeroen reageert dat hij de buddy van Bas vorig jaar toen Bas in de Kasco zat. Ze hebben veel gespard. 260 
Hij denkt dat het wel moet lukken. Maar hij verwacht dat dit goed komt. 261 
Bas vraagt zich af hoe hij de samenwerking voor zich ziet. 262 
Jeroen reageert samenwerken. 263 
 264 

Rianne Damhuis komt binnen om 21:19 265 
 266 
De ALV vraagt zich af hoe het wordt opgevangen dat Bas en Jeroen twee oud-bestuursleden uit het 267 
zelfde bestuur zijn. 268 
Jeroen reageert dat ze niet alleen oud bestuur zijn. Ze hebben veel verschillende functies vervuld. 269 
Bas sluit zich hierbij aan. 270 
 271 

Saida Chaairi Taeh komt binnen 21:22 272 
Vervolgens wordt er gestemd door middel van stembriefjes. Dit is een gesloten stemming. 273 
Totaal: 37 274 
 275 
Stemmen: Bas Romeijn 276 
Voor: 25 277 
Tegen: 2 278 
Blanco: 3 279 
Onthouden: 7 280 
Bas is ingestemd 281 
 282 
Stemmen: Jeroen Weerwag 283 
Voor: 24 284 
Tegen: 0 285 
Blanco: 6 286 
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Onthouden: 7 287 
Jeroen is ingestemd 288 
 289 

Lisanne Postema en Eline Dullens verlaten de vergadering 21:27 290 
 291 

8. Begrotingsvoorstel VIIIe bestuur 292 
 293 
Het bestuur geeft en korte toelichting op het stuk van de bestuursbeurzen. Het amendement dat 294 
uitgesteld werd: hoe zit het met het aantal activiteiten. Is dit niet gevaarlijk omdat het IXe bestuur 295 
het misschien moeilijker heeft door minder activiteiten. Dit uitzoeken binnen een week was erg 296 
lastig. Er is alleen een inschatting mogelijk. We kunnen best dichtbij komen door te kijken naar ASP 297 
en andere verenigingen. Toetsing in het aankomende jaar is vrijwillig. Wij nemen hier niet aan deel 298 
om mogelijke risico’s te voorkomen. Nu is het geen zorg, het heeft waarschijnlijke geen directe 299 
invloed op het IXe bestuur. We kijken hoe we dit oplossen voor volgend jaar. 300 
De ALV vraagt zich af of deze toetsing op vrijwillige basis consequenties heeft voor volgend jaar. 301 
Het bestuur durf er niets over te zeggen. Ze gaan dit onderzoeken maar denken van niet. Ze 302 
vergelijken dit met de studievereniging Synergy. Er was een voorlichting tijdens deze ALV. Ze gaan dit 303 
na. 304 
VIIe besuur deelt mede dat de toetsing voor de beurzen om het jaar wordt gedaan. In het 7e jaar is dit 305 
gedaan. 306 
De ALV vraagt zich af waar de focus op ligt in het advies dat is gegeven. Als die bestuursbeurzen 307 
worden geschrapt, ga je dan terug naar meer activiteiten of leg je die druk bij het volgende bestuur? 308 
Het bestuur reageert dat het een advies is uit ervaring. Na de veranderingen moet er gekeken 309 
worden naar hoeveel activiteiten goed zijn voor het bestuur.  310 
De ALV vindt het raar als in het advies komt te staan dat je minder activiteiten gaat doen als je geen 311 
beurzen meer krijgt. 312 
Het bestuur reageert dat de focus ligt op minder activiteiten. 313 
De ALV vraagt zich af waar gaat het geld van de 37 bestuursbeurzen naar toe gaat. 314 
Het bestuur reageert naar ons toe. Omdat we een bestuur zijn van een grote vereniging en dus veel 315 
tijd er in steken en veel activiteiten hebben. Daarom krijg je meer beurzen per persoon. 316 
 317 
Het bestuur vraagt de ALV of zij er problemen mee heeft als het bestuur op korte termijn een 318 
taskforce opzet voor het boekencontract. Deze taskforce wordt dan opgezet zonder het meteen voor 319 
te stellen aan de ALV. 320 
De ALV reageert dat ze er vertrouwen in hebben dat  het bestuur dit kan. 321 
 322 
De ALV plaatst een amendement. Het gaat over het aantal activiteiten. 323 
Voor: We gaan we door met dit aantal activiteiten.  324 
Tegen: We behouden het aantal activiteiten van vorig jaar. 325 
 326 
Voor: 22 327 
Tegen: 1 328 
blanco: 3 329 
Onthouden:9 330 
Het beleidspunt van het VIIe bestuur is behouden. 331 
 332 

333 
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Rectificatie: 334 
Het bestuur besluit dit te behandelen we als we bij het onderwerp zijn. 335 
De ALV vindt het handig als er even wordt aangeven wat er in de getallen is veranderd.  336 
 337 
2. Commissies 338 
Het bestuur geeft aan dat de samenstelling is veranderd. Onderaan staat de nieuwe indeling. 339 
De ALV geeft aan dat de punten wat beter moeten worden uitgewerkt waardoor het wat leesbaarder 340 
wordt. 341 
 342 
2.1 Studiegerelateerde commissies 343 
- Training 344 
De ALV vraagt zich af hoe het bedrag is opgebouwd. 345 
Het bestuur reageert dat ze €150,- willen uitgeven aan de trainingen en de rest aan het congres. Ze 346 
willen voor lunch €600,- en €400,- uitgeven voor grote spreker. Rest is voor reiskosten en promotie.  347 
De ALV vraagt zich af of €600,- niet te veel is voor een lunch. 348 
Het bestuur reageert dat zij het iets luxer willen aanpakken. 349 
De ALV vraagt zich af voor hoeveel personen deze lunch is als dit er 50 à 60 zijn heb je €10,- per 350 
persoon voor een lunch. 351 
Het bestuur reageert dat zij het niet per persoon hebben uitgerekend. 352 
De ALV denkt dat het te veel is. Het is handiger om alvast te kijken wat je wil bestellen, dan te 353 
bekijken voor hoeveel personen dit is en dit vervolgens uit te rekenen. 354 
Het bestuur reageert dat dit bedrag vrijheid aan de commissie geeft. 355 
De ALV vraagt zich af wat de aanvulling is van de luxe lunch. 356 
Hier hoeft het bestuur niet op te reageren van de ALV. 357 
De ALV verwacht dat je het nu wel ambitieus op kunt zetten door dit grote geldbedrag.   358 
Het bestuur reageert dat dit geld niet alleen voor de lunch is maar ook voor een grote spreker. 359 
De ALV zou het fijn vinden als dit meteen aangegeven was.   360 
Het bestuur neemt dit mee. 361 
 362 
2.2 Reizen 363 
- Uitwisseling 364 
De ALV vraagt zich af hoe de uitwisseling met Boedapest er uit gaat zien. Ook vraagt zij zich af hoe de 365 
subsidie zich verhoudt met de studiereis. 366 
Het bestuur reageert dat de subsidie nog niet helemaal vast staat. Het wordt ongeveer €100,- voor 367 
de heenreis en €300,- voor het programma in Nederland.  368 
Je bent er 2x5 dagen, dit geldt ook voor de studiereis. 369 
De ALV vraagt zich af hoe zich dit verhoudt.  370 
Het bestuur reageert dat de studiereis is meer studiegerelateerd is (50%). Boedapest is een stuk 371 
goedkoper ook qua activiteiten. We maken hier dan ook een budgetreis van. 372 
De ALV vraagt zich af of de kosten voor de deelnemers dan minder zijn. 373 
Het bestuur bevestigt dit. 374 
 375 
2.3 Niet-studiegerelateerde commissies 376 
Het bestuur licht de rectificatie toe. Wat er aangepast is zijn de lasten van festiviteitencommissie. 377 
Het bestuur heeft besloten de kosten te verhogen na gesprekken met de Waagh en de DJ’s. Licht en 378 
geluid zijn duurder dan verwacht. De sfeer  vinden we belangrijk en  hebben daarom 200 euro meer 379 
begroot.  380 
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De ALV vraagt zicht af hoe het zit met het gala op een andere locatie. Er is €8700 aan baten begroot. 381 
Houdt dit in dat jullie meer mensen verwachten of een hoge kaartprijs hebben? Is deze locatie zo 382 
aantrekkelijk om dit verschil in te vullen? Wat is de invulling van het gala? 383 
Het bestuur reageert dat er afgelopen jaar een hele goede deal was. De kaartprijs gaat hoger liggen. 384 
We willen iets anders dan de Waagh. 385 
De ALV vraagt zich af hoe de hogere kosten worden opgevangen. €25,- is al best hoog, het is ook 386 
€18,- geweest. Hoe hoog wil je gaan? 387 
Het bestuur reageert dat ze een maximum hebben van €29,-. Ze hopen ongeveer 300 kaarten te 388 
verkopen. Afgelopen jaar waren de kaartjes €20,-. Ze willen het afkopen, vandaar dat de lasten hoger 389 
zijn. 390 
De ALV merkt op dat je dan waarschijnlijk inlevert op bezoekers door een hogere kaartprijs. De reden 391 
dat mensen komen is de prijs van de kaarten. €32,- is echt te veel, dit is eerder gebleken. Er kwamen 392 
toen 120 mensen naar het gala.  393 
Het bestuur reageert dat ze het liefste afkopen, anders moeten ze nog opzoek naar een andere 394 
oplossing. 395 
De ALV vraagt zich af waarom het bestuur wil afkopen als de kaartprijs doorslag geeft? 396 
Het bestuur reageert dat het afgelopen jaar wel een succes was. 397 
De ALV raadt het af de kaarten via online verkoop aan te bieden. Dit kost namelijk €1,- meer. Het is 398 
misschien handiger dit op een andere activiteit te proberen dan het gala. Hier is al over 399 
gediscussieerd. 400 
 401 
- Festiviteitencommissie 402 
De ALV vraagt zich af hoe de €1500,- lasten zijn opgebouwd voor 2 feesten. 403 
Het bestuur reageert €700,- lasten voor de locatie, per feest €40,- voor het ophangen van de banner, 404 
€720,- wordt verdeeld over de feesten voor licht, geluid, DJ, etc. 405 
De ALV reageert dat er wel iets groots van te maken valt als je €720,- te besteden hebt. 406 
Het bestuur is het hier mee eens. 407 
De ALV vraagt zich af hoe het zit met de subsidie voor de diesviering. 408 
Het bestuur reageert dat er minder subsidie is. Het ligt aan de activiteit die er wordt georganiseerd. 409 
 410 
- Sociocultureel 411 
De ALV vraagt zich af waarom er is gekozen voor een lagere subsidie. Het kan quitte spelen maar dat 412 
kan toch iedere commissie? 413 
Het bestuur reageert dat het hier kan omdat het heel populair is.  414 
De ALV reageert dat de prijs die mensen willen betalen geen reden is om subsidie te schrappen. 415 
Het bestuur reageert dat zij ergens op moeten bezuinigen. Dit leek de beste commissie hiervoor. 416 
De ALV vraagt zich af waarom het bij 1 commissie is. Is het nodig om dit alleen te doen bij 417 
sociocultureel? 418 
Het bestuur reageert dat zij overal naar hebben gekeken en dit was de beste oplossing. 419 
 420 
- Actiecommissie 421 
Het bestuur begint met een korte toelichting. De tentamenacties hebben we niet meegenomen. We 422 
doen dit niet meer. 423 
De ALV vraagt zich af waarom. 424 
Het bestuur reageert dat dit te veel tijd kost voor de commissie en bestuur. Het bestuur wil meer 425 
parttime besturen. De opleidingscommissie gaat de tentamenborrels doen. 426 
De ALV reageert dat dit weer een maatregel is met verlies van contact met de leden. Zij vindt dit 427 
zonde. 428 
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Het bestuur reageert dat zij hier ook aan heeft gedacht. Zij moeten rond tentamens ook snoep 429 
uitdelen als bestuur. In deze tentamenacties zit wel veel tijd. Het is goed voor de 430 
opleidingscommissie omdat zij ook contact moeten maken. Dit is de beste manier voor hen. SPiN is 431 
een studievereniging, wij trekken ons terug omdat we ook op andere manieren bekend kunnen 432 
raken. 433 
De ALV reageert dat dit juist een kans is om samen te kunnen werken met de opleidingscommissie. 434 
Het kost 5x kwartier met 1 iemand.  435 
Het bestuur vraagt zich af of het zo zinvol is. Kan het bestuur dit niet beter op een andere manier 436 
doen? 437 
De ALV reageert dat er nu argumenten door elkaar worden gehaald. Het doel is nu omgedraaid, je 438 
moet juist de betrokkenheid bij leden van SPiN laten zien. Het is niet het voeden van de studenten. 439 
Het doel van opleidingscommissie is anders. 440 
Het bestuur reageert dat dit een goed punt is. Betrokkenheid is nog steeds belangrijk maar we willen 441 
onze energie in andere manieren van communicatie stoppen. We vinden deze manier minder 442 
belangrijk. De opleidingscommissie is er erg blij mee. 443 
De ALV reageert dat tijdens de tentamenperioden de SPiN-kamer minder open is. De tentamenacties 444 
waren juist een compensatie geweest. 445 
De ALV vraagt het VIIe bestuur hoe de tentamenacties bevielen. 446 
Het VIIe bestuur reageert dat de tentamenacties goed bevielen. Studenten zagen hen staan en 447 
vonden dat leuk, maar veel zagen hen ook niet. 448 
Het VIIIe bestuur reageert dat ze advies hadden gekregen van het VIIe bestuur. Het was een groeiend 449 
concept en het kost veel tijd. Zij wilden het niet afschaffen maar veranderen. Zoals heel de 450 
actiecommissie laten komen en maar een bestuurslid laten gaan. 451 
De ALV vraagt zich af of het gaat over de tentamenborrels alleen of ook de tentamenacties. 452 
Het bestuur reageert dat zij zowel de tentamenborrel als de tentamenacties af willen schaffen.  453 
Het bestuur komt hierop terug na de pauze. 454 
 455 
2.4 Overige commissies 456 
- S-feest 457 
De ALV vraagt zich af waarom er geen winst wordt begroot. Dit wordt vaak wel gehaald, ook bij 458 
andere feesten. 459 
Het bestuur reageert dat het nooit de bedoeling is om winst te maken. Dit is zo overgenomen van 460 
vorige jaren.  461 
De ALV vraagt zich af of dit dan niet een keer gedaan moet worden. Zij adviseren dit te overleggen 462 
met de koepel. 463 
Het bestuur reageert dat het is allemaal nog een beetje onzeker is. Ze gaan het overleggen met de 464 
koepel. 465 
De ALV oppert dat het misschien een idee is om dit geld te gebruiken voor het tweede Waagh feest. 466 
Dan blijft het geld bij de leden zoals bedoeld. Het is handig dit te plannen voor de halfjaarlijkse 467 
evaluatie, dan kan er gekeken worden hoe de winst wordt besteed. 468 
Het bestuur neemt dit mee. 469 
 470 
De ALV vraagt zich af waarom de acquisitiecommissie niet apart als commissie wordt meegenomen. 471 
Het bestuur reageert dat dit is opgenomen bij algemeen/sponsoring omdat het alleen geld oplevert. 472 
 473 

Korte pauze om 22:29 474 
Heleen van Renesse, Lilu Bruning, Katie Zwinselman, Lindy van Scharrenburg, Aafke Ceelen en Stef 475 

van Beijsterveldt melden zich af. 476 
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- Actiecommissie 477 
Het bestuur reageert dat ze vinden dat het contactmoment bij tentamenacties niet heel hoog is voor 478 
wat je er voor geeft. Bij de commissievoorlichting is dit niet verteld tegen de aankomende leden van 479 
de commissie. Zij vinden dit ook niet echt oké. Tenslotte ben je er in totaal meer tijd mee kwijt dan 480 
een kwartiertje.  481 
 482 
- Lezingcommissie 483 
De ALV geeft complimenten aan de commissie voor het thema seksverslaving, dit was een goed idee. 484 
De AVL vraagt zich af waar er €130,- weg wordt gehaald. Wordt dit doorberekend in de entree prijs 485 
en hoe kan er nu een duurdere spreker worden gevraagd? 486 
Het bestuur reageert dat het ligt aan de kosten die er gemaakt worden. Het doel is om vooral gratis 487 
sprekers te regelen. Ze willen dit niet doorberekenen in de entreeprijs. 488 
De ALV vraagt zich af of dit niet gecompenseerd kan worden met andere commissies in plaats van 489 
alleen de lezingcommissie. 490 
Het bestuur reageert dat ze van mening zijn dat dit niet kan. Als de commissie een grote spreker wil 491 
dan moeten ze dit doorberekenen in de entreeprijs. Daarover moet eerst worden overlegd. 492 
De ALV vraagt zich af of €130,- echt nergens anders vandaan kan komen. Het hoeft niet alleen uit 493 
commissies te komen het kan ook uit andere posten worden gehaald. Activiteiten zijn wel de kern 494 
van SPiN. 495 
Het bestuur reageert dat dit ideaal zou zijn, maar meer commissies willen dit geld. Op een gegeven 496 
moment stopt het. We denken dat het zo mogelijk is zoals we hebben besloten. 497 
 498 
3. Algemeen 499 
3.1.1 Reiskosten 500 
De ALV vraagt zich af wat de eventuele excursies zijn en hoe daar geld voor wordt vrijgemaakt. 501 
Het bestuur reageert dat het een excursie is naar Duitsland. En dat dit nooit precies ingeschat kan 502 
worden. 503 
De ALV merkt op dat er nu begroot wordt voor iets dat je niet in kan schatten. 504 
Het bestuur gaat dit overleggen. 505 
De ALV denkt dat je dit geld ook aan de lezingcommissie kan geven. 506 
De ALV vraagt zich af wie er mee gaan naar SSPN en of zij een week OV hebben. 507 
Bestuur: Jelle heeft een weekend OV en Mesian heeft een week OV. 508 
De ALV denkt dat het misschien leuk is om te vertellen wat je uit de overleggen hebt gehaald. En 509 
waar het geld heen is gegaan. 510 
 511 
3.1.2 Bestuurskleding 512 
De ALV merkt op dat het bestuur er fantastisch uitziet behalve de baard. 513 
 514 
3.2 Representatie 515 
Het bestuur geeft een korte toelichting op het punt: geschenken en mokken. Alles is al besteld dit 516 
was niet handig, excuus.  517 
De ALV reageert dat er geen excuus nodig is. 518 
De ALV vraagt zich af of de korting op mokken al is begroot? 519 
Het bestuur reageert dat het is gedaan en dat het een klein beetje scheelt. 520 
 521 
3.2.5 Introductie 522 
De ALV merkt op dat de helft van de brillen is overgebleven. De rest kan dus volgend jaar weer 523 
worden gebruikt. 524 
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Het bestuur is dit ook van plan. Zij hebben gehoord van de introductiecommissie dat het aantal 525 
inschrijvingen daalt. Zij verwachten dus dat het genoeg brillen zullen zijn.  526 
De ALV denkt dat dit is niet genoeg is. 527 
Het bestuur reageert dat het vorig jaar ook genoeg was. 528 
De ALV vraagt zich af of er volgend jaar mensen geen bril krijgen als het toch blijkt dat het er te 529 
weinig zijn. 530 
Het bestuur reageert dat zij denken dat het er genoeg zijn. 531 
De ALV reageert dat zij denken dat er juist meer eerstejaars zullen zijn.  532 
 533 
De ALV vraagt zich af of het bestuur wist dat ze geen financiële bijdrage krijgen van de 534 
introductiecommissie. 535 
Het bestuur reageert dat zij nog geen officieel bericht hebben gekregen. 536 
 537 
3.2.6 Polsbandjes 538 
De ALV vraagt zich af waarom er voor is gekozen 90 lager te gaan zitten. 539 
Het bestuur reageert dat zij dat hebben opgezocht. Het is lager uitgevallen en het is goedkoper 540 
gebleken. 541 
De ALV vraagt zich af waarom er voor bandjes is gekozen in plaats van stempels. 542 
Het bestuur reageert dat de stempels fraudegevoeliger zijn en dat de bandjes aangeven of iemand 543 
18+ is of niet. 544 
 545 
De ALV vraagt zich af of er is nagedacht over actieve leden shirts in de commissie. 546 
Het bestuur reageert dat zij hebben doorgegeven dat SPiN de shirts kan laten drukken op aanvraag. 547 
Er is nog niet over nagedacht of dit ook kan met naam en commissie van het lid. 548 
 549 
3.3 Extern 550 
Het bestuur geeft een korte toelichting. De verzekering van de videocamera is geschrapt. De kosten 551 
waren namelijk €125,- per jaar dus dat is erg veel. Hierbij kwam dat het eigen risico ook erg hoog 552 
was. Van verschillende kanten is het, onafhankelijk van elkaar, afgeraden om een verzekering te 553 
nemen. 554 
 555 
3.3.4 Printer 556 
De ALV vraagt zich af of het bekend is tot welke datum het contract loopt. Wordt dit contract ook op 557 
die datum beëindigd? 558 
Het bestuur reageert dat het tot 2018 doorloopt en dat zij hier graag onderuit willen. 559 
De ALV wil dit graag terug horen wanneer er is onderzocht of dit kan. Hier wordt een actiepunt van 560 
gemaakt. 561 
De ALV merkt op dat het duurzaam printbeleid niet is gelukt bij deze ALV. Zij wil dat het bestuur hier 562 
beter op let. 563 
Het bestuur neemt dit mee 564 
De ALV vult aan dat het slim is om een printerfluisteraar in te huren. 565 
Het bestuur neemt dit mee 566 
De ALV vraagt zich af of het bestuur bekend is met een ‘paperless office’? De stukken van de ALV 567 
staan online de leden kunnen dit zelf uitprinten en meenemen als zij dit willen. 568 
Het bestuur neemt dit mee. 569 
De ALV denkt wel dat het handig is om een aantal reserves uit te printen voor nieuwe leden. 570 
De ALV denkt dat zelf printen een belemmering kan zijn voor een leden.  571 
De ALV merkt op dat het eerder is opgelost met het gebruik van een beamer. Printen kan dan gedaan 572 
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worden op aanvraag.  573 
Het bestuur reageert dat zij hebben geïnformeerd naar een beamer, maar omdat dat ze die zelf niet 574 
hebben moet hij gehuurd worden en dat is erg duur. 575 
 576 
3.4 Administratief 577 
3.4.4 578 
De ALV vraagt zich af of de rente is lager is? 579 
Het bestuur reageert dat het is berekend tussen de €154,- en de €164,- 580 
 581 
3.4.6 Videocamera 582 
De ALV vraagt zich af wat er gebeurt als hij kapot gaat. 583 
Het bestuur reageert dat zij dit zullen declareren bij degene die hem kapot heeft gemaakt. 584 
De ALV vraagt zich af of dit haalbaar is en of dit gewenst is. 585 
De ALV reageert voor het bestuur dat iedereen WA verzekerd is. Het klinkt vervelend maar je bent er 586 
dus voor verzekerd.  587 
De ALV vraagt zich af wat gebeurt er als iemand niet wil betalen, hoe zij de ‘dader’ gaan vinden en 588 
wanneer het pas later bekend wordt dat de camera kapot is gegaan. 589 
Het bestuur reageert dat het kan gebeuren maar dat de kosten van de verzekering gewoon te hoog 590 
waren. Ze vinden het zelf ook een moeilijk punt. 591 
De ALV vraagt zich af of de commissie op de hoogte is van aansprakelijkheid als zij hem kapot maken. 592 
Het bestuur heeft hierover na gedacht dit maakt het nog moeilijker. De commissie is hier nog niet 593 
van op de hoogte. 594 
De ALV vraagt zich af of de commissie wordt opgeheven als de camera kapot is of dat er een nieuwe 595 
wordt gekocht. 596 
Het bestuur reageert dat er in dat geval een nieuwe wordt gekocht. 597 
De ALV merkt op dat er een goede manier moet worden gezocht om de camera te beschermen. 598 
De ALV vraagt zich af waarom er een nieuwe camera wordt gekocht als er op alle commissies juist 599 
wordt bezuinigd. 600 
Het bestuur reageert dat het handig is om dit te bekijken als de camera echt kapot is. 601 
De ALV zou willen dat er wordt uitgezocht wat een inboedelverzekering kost. Hier wordt een 602 
actiepunt van gemaakt. 603 
De ALV merkt op dat de Faculteit zelf ook een inboedelverzekering heeft. 604 
 605 
3.6 Kamerkosten 606 
3.6.1 607 
De ALV verwacht lekkerdere thee voor €25,- budget. 608 
Het bestuur reageert dat zij dit niet kan beloven en dat er verstandig om wordt gegaan met deze 609 
€25,-. 610 
 611 
4.3 Actieve leden 612 
- Bijeenkomsten 613 
De ALV merkt op dat verlagen goed is en dat er vorig jaar minder is uitgegeven. Toch is dit boven 614 
boven het werkelijke aantal van vorig jaar. De ALV vraagt zich af waarom. 615 
Het bestuur reageert dat het voorgaande jaren wel hoger lag. 616 
De ALV vraagt zich af waarom zo weinig. 617 
Het bestuur weet niet precies waarom dit bedrag. 618 
De ALV adviseert hierover na te denken. 619 
 620 



         Notulen Algemene Leden Vergadering 15-10-2015 

 

14 
 

4.5 Multimedia 621 
De ALV vraagt zich af wat voor camera het wordt voor €500,-. 622 
Het bestuur reageert dat het een camcorder wordt. Deze heeft een goede flits, scherp beeld en goed 623 
geluid. Het nadeel van een GoPro is namelijk dat je niet kunt kijken wat je filmt. 624 
De ALV merkt op dat het dus €500,- is zonder verzekering. Kan het misschien ook voor €400,- dan kan 625 
er weer een deel naar de commissies.  626 
Het bestuur verwijst naar het eerder gegeven antwoord.  627 
De ALV vraagt zich af of €400,- ook al goed is. 628 
De ALV vindt de camera een super idee. En vraagt zich af of €500,- juist niet te weinig is voor een 629 
camera waar je jaren mee wil doen.   630 
Het bestuur reageert dat zij het geld daar niet voor hebben. 631 
De ALV vraagt zich af of de camera voor 3 jaar wordt gebruikt. Er moet ook gekeken worden naar de 632 
verbeteringen van videocamera’s over de jaren. Wordt er dan weer een nieuwe camera gekocht?  633 
Het bestuur wil de camera houden. 634 
De ALV vraagt zich af waarom niet 4 in plaats van 3 jaar. 635 
Het bestuur reageert dat de camera dan nog iets waard is. Na 3 jaar wordt dit steeds minder.  636 
De ALV merkt op dat €500,- helemaal niet veel is. Lasten per jaar is €170,- dat valt ook best wel mee.  637 
Het bestuur sluit zich hierbij aan.  638 
De ALV vraagt zich af of de commissie de ‘skills’ gaat hebben om gave films te maken met deze 639 
camera. 640 
Het bestuur reageert dat zij de commissie hiervoor gaat opleiden. 641 
De ALV merkt op dat de film ook beter wordt als het ruwe materiaal ook al van goede kwaliteit is. 642 
 643 
- Hardware 644 
De ALV vraagt zich af waar de externe hardschijf is gebleven. 645 
Het bestuur reageert dat ze hem niet kunnen vinden.  646 
De ALV zegt dat in de SPiN-kamer  ligt. Johannes weet waar precies. 647 
Het bestuur reageert dat ze op zoek gaan. Als de harde schijf gevonden wordt, wordt er maar een 648 
gekocht en gaat het geld van de hardware met €50,- naar beneden. Hier wordt een actiepunt van 649 
gemaakt. 650 
De ALV vraagt zich af of er €40,- aan de geheugenkaart wordt besteed. 651 
Het bestuur reageert dat deze inderdaad €40,- kost. 652 
De ALV vraagt zich af waarom er twee externe harde schijven worden gekocht. Zeker aangezien vorig 653 
bestuur deze niet veel heeft gebruikt. En waar gaat het geld naartoe als het vrijkomt. 654 
Het bestuur reageert dat de videocommissie er een mee naar huis kan nemen. Hun bestanden 655 
moeten niet door de bestuursbestanden staan, dat willen ze niet. Vorig bestuur vond het niet nodig. 656 
De bestemming van het extra geld moet nog worden bepaald, dit gebeurt als het daadwerkelijk 657 
vrijkomt. 658 
De ALV vraagt zich af waarom de schijf nodig is. 659 
Het bestuur reageert dat de videocommissie veel gaat filmen en dus meer geheugen nodig heeft. De 660 
videobestanden stonden eerst op de computer en dat kan nu niet meer. Ook kan dit niet op de 661 
OneDrive door bestuursbestand. Dit vormt namelijk het risico dat er bestanden (per ongeluk) worden 662 
verwijderd. 663 
De ALV vraagt zich af hoeveel geheugen er staat op de OneDrive?   664 
Het bestuur reageert dat er nu 30 GB aan SPiN-bestanden op de OneDrive staat.  665 
De ALV vraagt zich af of de videobestanden ook op de harde schijf van de computer kunnen. 666 
Het bestuur reageert dat het te veel geheugen kost van de computer.  667 
De ALV vindt een extra back-up een goed idee. 668 
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De ALV zou wel graag willen dat er maandelijks wordt geback-upt als het zo belangrijk is.  669 
Het bestuur zal dit maandelijks gaan doen. 670 
De ALV vraagt zich af waarom er twee schijven moeten worden gekocht, als de bestuursbestanden 671 
ook gewoon beschermd kunnen worden zodat de commissie er niet bij kan. 672 
Het bestuur neemt dit mee. 673 
De ALV vraagt zich af hoeveel GB de geheugenkaart gaat krijgen. 674 
Het bestuur reageert dat ze het nu niet uit hun hoofd weten, maar dat ze wel helemaal uitgezocht 675 
hebben hoeveel er nodig is. 676 
 677 
De ALV vraagt zich af waarom de geheugenkaart niet bij de videocamera wordt gerekend. 678 
Het bestuur reageert dat zij niet wist dat dat kon. 679 
De ALV reageert dat dit wel kan. 680 
 681 
4.6 Contributie 682 
- SNUF 683 
 De ALV vraagt zich af of het bestuur van plan is hier extra op in te zetten. 684 
Het bestuur gaat hier naar kijken. 685 
De ALV merkt op dat er €20,- extra begroot kan worden door de mail te sturen. Wanneer ziet de ALV 686 
hier iets van? 687 
Het bestuur gaat dit zelf inschatten. Dit wordt een actiepunt. 688 
 689 
- Oninbare contributie 690 
De ALV vraagt zich af hoe het bedrag €300,- is bepaald. 691 
Het bestuur reageert dat zij dit moeilijk vond om in te schatten maar dat ze hebben geschat op 25 692 
personen. 693 
 694 
4.7 Sponsoring 695 
- Bijlesbedrijf 696 
De ALV vraagt zich af hoe zeker het is dat het contract wordt ondertekend. 697 
Het bestuur reageert dat het alleen nog getekend hoeft te worden, dit gaat zeker gebeuren.  698 
 699 
4.8 Boeken 700 
De ALV vraagt zich af of er een boek wordt verkocht voor de decentrale selectie. 701 
Het bestuur reageert dat er een PDF komt. 702 
 703 

Korte pauze om 00:01 704 
 705 

9. Kandidaturen Raad van Advies (RvA) 706 
 707 
Het bestuur geeft een korte toelichting. Er zijn drie nieuwe leden. Nicole is niet aanwezig.  708 
 709 
Kandidatuur Iris Kleine Schaars 710 
Vragen voor iris: 711 
De ALV vraagt zich af wat Iris toevoegt aan de RvA. 712 
Iris reageert dat zij op de hoogte is van wat er nu speelt. Ze is nog vaak op de universiteit te vinden 713 
en ze spreekt bestuursleden regelmatig. Daarnaast is ze nog vaak te vinden op de SPiN-kamer. Ook is 714 
ze lang actief lid geweest en kent ze van alle bestuursjaren een aantal van de bestuursleden 715 
persoonlijk.  716 
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 717 
Kandidatuur Jesse Heller 718 
Jesse stelt zich kort voor. Hij is nu 24 jaar en zit in de eindfase van zijn studie. Hij heeft een actief 719 
studentenleven gehad. Hij heeft ervaring met besturen en adviseren. Hij heeft in hetzelfde bestuur 720 
gezeten als Simone ten Kate. 721 
De ALV vraagt zich af of Jesse lid is en of hij vaak naar de ALV’s zal gaan. 722 
Jesse reageert dat hij van plan is om naar de ALV’s te gaan. Lid zijn lijkt hem wel leuk maar hij is het 723 
niet, hij gaat dit overwegen. 724 
 725 
De ALV vraagt zich af waarom er nu pas over wordt gestemd, uiterlijk 1 oktober zouden de leden 726 
ingestemd moeten worden ingestemd door de ALV. 727 
Het VIIe bestuur reageert dat het vorig jaar ook zo is gegaan. De beleids-ALV is ook na 1 oktober, die 728 
zat al te vol. De kandidaten zijn al wel betrokken bij het geven van advies. 729 
De ALV reageert dat er voor 1 oktober de hoofdsponsor-ALV was. Misschien had het toen ook 730 
gekund aangezien deze ALV erg kort duurde. Misschien stemt de ALV niet alle kandidaten in. Dit is 731 
raar aangezien zij al mee kijken. 732 
Het VIIe bestuur reageert dat ze dit toen ook overwogen, hier hebben ze te laat aan gedacht. De 733 
kandidaten hadden een te kort termijn om zich hierop voor te bereiden. Ze hebben het overlegd met 734 
de huidige RvA, het leek hen slim om de nieuwe RvA al mee te laten kijken. 735 
De ALV wil duidelijk maken dat dit onwenselijk is. 736 
De ALV vraagt zich af of het het VIIIe bestuur nu genoeg op de hoogte van de procedure? 737 
Het VIIe bestuur zegt van wel. 738 
De ALV vraagt zich af waar Nicole is. Zij is op haar werk. 739 
 740 
Gesloten stemming 741 
Totaal: 35 742 
 743 
Nicole Janssen 744 
Voor: 25 745 
Tegen: 0 746 
Blanco: 3 747 
Onthouden: 7 748 
Nicole is ingestemd 749 
 750 
Iris Kleine Schaars 751 
Voor:25 752 
Tegen: 1 753 
Blanco: 3 754 
Onthouden: 6 755 
Iris is ingestemd 756 
 757 
Jesse Heller 758 
Voor: 29 759 
Tegen: 1 760 
Blanco: 2 761 
Onthouden: 3 762 
Jesse is ingestemd 763 
  764 
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Korte pauze om 00:24 765 
De ALV wordt hervat om 00:40 766 

 767 
10. WVtTK 768 

 769 
Amendementen 770 
 771 

1. We zouden graag een subsidie van ten minste €100,- zien voor de lezingcommissie.  772 
 773 
Het bestuur heeft besloten dit aan te nemen mits de winst van Dominus €50,- omhoog gaat 774 
en de harde schijf gevonden wordt.  775 
  776 

2. De tentamenacties zullen worden doorgezet in 2015-2016. Deze worden door de 777 
actiecommissie uitgevoerd, eventueel in samenwerking met het VIIe bestuur, en/of het 778 
bestuur organiseert in samenwerking met de OLC per tentamenperiode één borrel. 779 
 780 
Het bestuur heeft besloten dit niet aan te nemen. De kwaliteit van het contactmoment 781 
weegt niet op tegen de moeite die er in moet worden gestoken. Ook wil de actiecommissie 782 
dit niet.  783 
De ALV vraagt zich af hoe het bestuur dit weet. 784 
Het bestuur reageert dat ze weten dat het vorig jaar gebeurde en dat ze daar niet blij mee 785 
waren. 786 
De ALV merkt op dat het tijdens de voorlichting wel is gezegd. 787 
Het bestuur dacht van niet. 788 
De ALV denkt dat het concept moet groeien. 789 
Het bestuur reageert dat het na de vierde keer niet beter was dus zij denken van niet.  790 
 791 
Stemmen 792 
Totaal: 27  793 
Voor: 15 794 
Tegen: 9 795 
Blanco: 0 796 
Onthouden: 3 797 
Het amendement is aangenomen 798 
 799 

3. Het gala zal in 2015-2016 niet meer dan €25,- mogen kosten, afgekocht is GEEN vereiste. 800 
 801 
Het bestuur gaat hiermee akkoord als de online inschrijvingen wel ingestemd worden voor 802 
het gala. Dit betekent dat de €25 inclusief transactiekosten zijn. 803 
 804 
Stemmen: 805 
Voor: 2 806 
Tegen: 8 807 
Blanco: 0 808 
Onthouden: 17 809 
Het amendement is niet aangenomen 810 
 811 
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Voortel 2: Het gala zal in 2015-2016 niet meer dan €25 kosten, inclusief transactiekosten. Dit 812 
zal echter wel met online inschrijvingen zijn. 813 
Voor: 11 814 
tegen: 0 815 
Blanco: 1 816 
Onthouden: 15 817 
Het amendement is aangenomen 818 
 819 

4. Geen online inschrijvingen voor het gala. 820 
Het bestuur vindt het de toekomst, het moet ooit gaan plaatsvinden. Het gala is daarvoor 821 
een goede optie. De transactiekosten zijn hier redelijk in verhouding.  822 
 823 
De ALV merkt op dat je weer een contactmoment mist. 824 
Het bestuur denkt dat er alternatieven zijn zoals het ALW, de reizen, het 825 
eerstejaarsweekend, etc. 826 
De ALV reageert dat het veel meer gedoe is met contracten voor grote reizen. Er zijn bij die 827 
activiteiten minder deelnemers.  828 
 829 
Voor begrotingsvoorstel: 830 
Stemmen 831 
Voor: 17 832 
Tegen: 0 833 
Blanco: 0 834 
Onthouden: 10 835 
Het amendement is aangenomen 836 
 837 

11. Vaststellen datum volgende vergadering 838 
Nader te bepalen. 839 

 840 
12. Rondvraag 841 

Inge: Let op het woord ‘gewoon’, je ontkracht het punt dat je wil maken. 842 
Iris: Oud bestuur bedankt, nieuw bestuur gefeliciteerd. Ook Job en Yoni. 843 
Olivier: Ik ben trots. 844 
Koen: RvA-leden bedankt. 845 
Chris: Gefeliciteerd met jullie decharge, jullie zijn waardige opvolgers van ons. Geniet van de 846 
komende tijd, het zwarte gat. RvA en de Kasco gefeliciteerd. Het nieuwe bestuur 847 
gefeliciteerd met jullie begroting. 848 
Bas: Oud bestuur gefeliciteerd. Lekker samen blijven. Nieuw bestuur gefeliciteerd, jullie 849 
hebben de vuurdoop overleefd. Geniet er van. 850 
Jeroen: Oud bestuur het was fijn jullie te ondersteunen, jullie hebben het goed gedaan. Job 851 
en Yoni succes. 852 
Johannes: Wie wordt commissaris-vis? 853 
VIIIe Bestuur: dit wordt Ilse. 854 
Inge: gefeliciteerd, iedereen heeft het goed gedaan, VIIe bestuur bedankt. 855 
Renske: ALV bedankt, ALV commissie bedankt, besturen bedankt. 856 
Tess: Zelfde als eerder is gezegd, gefeliciteerd. Goed begin gemaakt ALV-commissie. 857 
Elien: Bas en Lieke bedankt, ik ga jullie missen. Hopen op een goede afsluiter. 858 
Anki: Iedereen bedankt. 859 
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Jelle: Kasco gefeliciteerd met jullie aanstelling, succes. Bedankt ALV voor de komst en 860 
kritische blik op ons voorstel. Bedankt VIIe bestuur voor de top inwerking. Ga het goed vieren 861 
vanavond. Bedankt ALV-commissie, Job en Yoni. Tot slot, zijn jullie benieuwd naar cadeaus? 862 
Job: bedankt, we gaan het goed vieren. Bedankt voor het nu  al gestelde vertrouwen in de 863 
ALV-commissie, en gefeliciteerd. 864 
Bestuur: Zingen!!!!! Jarig bestuurslid JORINA 865 

 866 
13. Sluiting 867 

 868 
Technisch voorzitter sluit de vergadering om  1:26 uur. 869 
 870 
Actiepunten VIIIe bestuur 871 
1. Het bestuur zoekt uit of ze onder het contract van de printer uit kan. 872 
2. Het bestuur zoekt uit of er een inboedelverzekering is en zo nee, wat het kost om deze af te 873 
sluiten. 874 
3. Het bestuur gaat zoeken naar de externe harde schijf. 875 
4. Het bestuur gaat inschatten hoeveel er extra kan worden ingezet op de inschrijvingen bij SNUF. 876 


