
   Update interne situatie 

 

  
 

Adres:         Montessorilaan 3 Kamer:   A.00.05a Website: www.spin-nijmegen.com 
Postcode: 6525 HR Nijmegen Telefoon:  024-361 25 88 E-mail: info@spin-nijmegen.com 

Geachte Algemene Ledenvergadering, 
 
Afgelopen maanden is het bestuur niet voltallig aanwezig geweest vanwege de gezondheid 
van Jelle. De eerste maanden is Jelle zodanig aanwezig geweest als zijn gezondheid toeliet en 
vanaf halverwege november heeft hij volledige rust genomen om te kunnen herstellen. De 
voorzitterstaken zijn tijdelijk door de rest van het bestuur overgenomen. Op 12 januari krijgt 
Jelle de uitslagen binnen van het ziekenhuis en gaat hij beslissen of hij doorgaat of ontslag 
neemt als voorzitter van het VIIIe bestuur. Voor het geval dat Jelle ontslag neemt is er een 
plan opgesteld over hoe de taken opvangen zullen gaan worden. Dit plan zal hieronder 
toegelicht worden.  
 
In het geval dat Jelle ontslag neemt zal Pam voorzitter worden. Hierbij behoudt ze het 
grootste deel van haar taken als commissaris externe betrekkingen en neemt daarnaast het 
externe voorzitterschap op zich. Dit houdt in dat Pam het gezicht van de vereniging wordt en 
verantwoordelijk wordt voor het contact met leden en externe partijen, het contact met de 
Raad van Advies, het beantwoorden van de voorzittersmail en de deelname aan de S-
feestcommissie. Ten gevolge van deze extra taken zal Pam zich minder bezig gaan houden 
met het zoeken naar nieuwe mogelijkheden tot samenwerkingen met externe partijen. De 
Acquisitiecommissie zal hierin meer verantwoordelijkheid krijgen. Judith blijft 
penningmeester en zal daarnaast het interne voorzitterschap overnemen, zoals de 
vergaderingen leiden en het algemene overzicht houden. Pam zal de kas overnemen, dit 
houdt in dat Pam verantwoordelijk wordt voor het aanmaken en tellen van alle wisselkassen. 
De Actiecommissie zal door Floor van Judith overgenomen worden. Wat betreft het 
aanleveren van de kasaanvragen zullen er geen veranderingen voor commissieleden zijn. De 
kasaanvragen worden nog steeds naar de penningmeester gestuurd. Deze zullen echter 
verwerkt worden door Pam. Afgezien van de Actie- en Acquisitiecommissie zal er voor de 
actieve leden weinig te merken zijn van de veranderingen met betrekking tot de begeleiding 
van hun commissie. Voor de leden zal het voornaamste verschil zijn dat Pam voor hen het 
aanspreekpunt wordt en haar zien als voorzitter bij collegepraatjes en andere publieke 
vertoningen.     
 
Voor deze verdeling is gekozen omdat Judith vice-voorzitter is en op het moment de 
belangrijkste taken van het interne voorzitterschap al overgenomen heeft. Omdat het niet 
wenselijk is om iemand anders nu nog de functie penningmeester te laten overnemen en 
Judith ook niet twee functies kan vervullen is er gekozen om iemand anders voorzitter te 
maken, die de externe taken zal vervullen. De keuze is hierbij op Pam gevallen omdat haar 
functie de ruimte biedt en er de mogelijkheid is om taken op een lager pitje te zetten. Bij de 
andere functies is dit lastiger.  
 
Overzicht veranderingen 
Pam: Extern voorzitterschap + commissaris externe betrekkingen + verantwoordelijkheid kas 
Judith: Intern voorzitterschap + penningmeester  
Floor: Actiecommissie 
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Acquisitiecommissie wordt meer zelfstandig en het binnenhalen van sponsorgeld wordt 
minder naar gestreefd.  
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