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Geachte Algemene Ledenvergadering, 
 
Vanaf dit verenigingsjaar is SPiN, zoals wellicht bekend, een tweetalige vereniging geworden. Deze 
verandering brengt vragen met zich mee ten opzichte van de sollicitatievereisten voor een nieuw 
bestuur. Het IXe bestuur heeft een voorstel geschreven met haar visie ten opzichte van de 
sollicitatievereisten voor aankomend jaar. Op de ALV van 20-02-2017 is er al over de visie van het 
bestuur gediscussieerd en kwam het uiteindelijk tot onderstaand voorstel.  
 
Met vriendelijke groet,  
 
Het IXe bestuur der SPiN  
 
 
Inleiding 
Door de toevoeging van de Engelstalige bachelortrack van psychologie, is SPiN dit jaar een tweetalige 
vereniging geworden met enkel Nederlandstalige bestuursleden. Aangezien er dit jaar voor het eerst 
psychologiestudenten zijn die geen Nederlands spreken, bestaat de kans dat niet-Nederlandstalige 
studenten willen solliciteren voor een bestuursjaar bij SPiN. Dit speelt bij meerdere verenigingen en 
daarom heeft op 15 december een brainstorm plaatsgevonden over Engelssprekende bestuursleden 
met de studieverenigingen Babylon, CognAC en SPiN. Hierin is besproken wat de voor- en nadelen 
zijn van een Engelstalig bestuur en gekeken naar verschillende functies binnen het bestuur. 
 
Tijdens de ALV van 20-02 zijn er drie verschillende opties besproken voor de bestuurswerving en 
bestuursselectie van SPiN voor Engelssprekende studenten voor aankomend jaar. Er is gekozen voor 
de optie om slechts een aantal functies open te stellen voor Engelssprekende leden. Het jaar daarna 
kan opnieuw gekeken worden naar wat dan de beste optie is betreffende Engelssprekende leden in 
het bestuur van de vereniging.  
 
Voorstel 
Het IXe bestuur heeft voorgesteld om slechts enkele functies open te stellen voor Engelssprekende 
leden. 
 
Het voorstel is om alleen de functies van één van de commissaris intern functies en de 
penningmeester open te stellen voor Engelssprekende leden. Door slechts één van de commissaris 
intern functies open te stellen, kunnen eventuele taalproblemen opgevangen worden door de 
andere, Nederlandstalige commissaris intern. De indeling van commissies kan eventueel ook 
aangepast worden aan de taal van de commissarissen intern. Daarnaast is het IXe bestuur van mening 
dat deze functies alleen vervuld kunnen worden door een Engelssprekend lid onder de voorwaarde 
dat deze personen een bepaald niveau van de Nederlandse taal beheersen. De Sollicitatiecommissie 
zal het niveau van de Nederlandse taal meenemen als selectiecriterium. Net als vorig jaar zal ook het 
niveau van de Engelse taal meegenomen worden als selectiecriterium. 
 
Het IXe bestuur is van mening dat de overige functies volgend jaar nog niet bekleed kunnen worden 
door Engelssprekende leden, wanneer zij onvoldoende kennis hebben van de Nederlandse taal. Zo 
zal de vereniging volgend jaar nog steeds ook Nederlandstalige leden hebben en dus tweetalig zijn. 
Het bestuur is van mening dat de voorzitter daarom ook tweetalig hoort te zijn. De secretaris, 
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commissaris onderwijs en commissaris extern moeten een zodanig hoog niveau van de Nederlandse 
taal beheersen dat er geen problemen ontstaan bij mailcontact, contracten, contact met externe 
partijen en tijdens overleggen. Daarom kunnen deze functies volgens het IXe bestuur volgend jaar 
niet optimaal uitgevoerd worden door Engelssprekende leden met slechts een basiskennis van de 
Nederlandse taal. Zoals voorheen al is aangegeven, zal het niveau van de Nederlandse taal worden 
beoordeeld door de Sollicitatiecommissie en meegenomen worden in de selectie. Bij de werving van 
nieuwe leden voor het bestuur zal aangegeven worden welke functies wel geschikt zijn en welke niet 
geschikt zijn voor Engelssprekende leden.   
 
Indien een Engelssprekend lid geïnteresseerd is in de functie penningmeester of commissaris intern, 
maar vrijwel geen kennis heeft van de Nederlandse taal, zou deze persoon een taalcursus Nederlands 
kunnen volgen in de zomervakantie. Er moet wel rekening mee worden gehouden dat het gebrek aan 
kennis van de Nederlandse taal mogelijk beperkend is in zijn/haar bijdrage aan het schrijven van het 
beleid. Dit is een afweging die de Sollicitatiecommissie zal meenemen. Het IXe bestuur stelt voor dat 
SPiN een deel van de taalcursus zou kunnen bekostigen, zodat geïnteresseerden in een bestuursjaar 
bij SPiN niet gedemotiveerd worden door de (te hoge) kosten van een dergelijke cursus.  
 
Graag ontvangt het bestuur input van de ALV over haar voorstel. Dit betreft met name de regelingen 
omtrent een taalcursus en de vergoeding daarvan. Nadat het voorstel concreet is geworden door de 
input van de ALV zou het bestuur dit voorstel graag vast willen leggen door middel van een 
stemming. 
 
 
 
 


