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Aanwezig: Job Vervoordeldonk (vz), Yoni Reijnhoudt (not), Pam Huisintveld, Mesian Tilmatine, Floor 1 
van Dun, Ilse Nijland, Jorina Laan, Judith Pauw, Malu Scholl, Isa Jansen, Marco Zeiner, Eefje Jongstra, 2 
Emily Kaestner, Merel Hermens, Eefke Houben, Victor Honee, Giulio Severijnen, Lara Scheer, Marloes 3 
de Jonge, Francis Voorn, Lia Kleuskens, Marloes Sterk, Freek Oude Maatman, Sammie Bertens, Paula 4 
van Unen, Anki Verhagen, Bas Romeijn, Chris van Heijster, Elien van Rooijen, Fabio Severijnen, Lilu 5 
Brüning, Heleen van Renesse, Iris Kleine Schaars, Lindy van Scharrenburg, Bob Zoutenbier, Sietske 6 
Bakker, Sjors Reith, Michelle Geurts, Wouter de Hoon, Jeroen Weerwag, Jelle Gerritsma, Nina Pijpers, 7 
Nicole Janssen en Lieke van Lieshout. 8 
 9 
 10 

1. Opening (door technisch voorzitter Job Vervoordeldonk) 11 
 12 
De technisch voorzitter opent de vergadering om 19:06 uur. We beginnen met een namenrondje.  13 

 14 
2. Notulen vorige vergadering 15 

Pagina 5 16 
Het bestuur laat weten dat op pagina 6 van de notulen een aantal taken staan die nog gedaan 17 
moeten worden. Deze taken worden niet gezien als actiepunten. De stukken van de vorige ALV 18 
moeten nog aangepast worden. 19 
 20 
Pagina 6 21 
Het bestuur laat weten dat het punt in regel 269, het bellen van de financiële afdeling over de 22 
factuur die geïnd moet worden, is gebeurd.  23 
De ALV vraagt zich af of hier iets uit is gekomen. 24 
Het bestuur reageert dat ze de factuur op hebben gestuurd en dat ze daar nog geen reactie op 25 
hebben. 26 
De ALV vraagt zich af of ze geen vast contactpersoon wilden. 27 
Het bestuur reageert dat zij dat wel wilden en dat ze dat nu ook hebben. 28 
 29 
Pagina 7 30 
Het bestuur merkt op dat er meerdere verenigingen bij het SOFv waren die feesten organiseren bij 31 
de Drie Gezusters. Ze waren echter niet geïnteresseerd in het sturen van een gezamenlijke brief. 32 
De ALV vraagt zich af of die verenigingen geen problemen hebben of dat er geen animo is. 33 
Het bestuur reageert dat ze niet hetzelfde contract hebben omdat ze daar geen grote feesten 34 
hebben. 35 
De ALV vraagt zich af of zij wel meteen betaald krijgen. 36 
Het bestuur dacht van wel, zij vraagt het nog een keer na. 37 
De ALV vraagt zich af welke verenigingen wel grote feesten hebben. 38 
De Introductie Commissie heeft ook nog geen geld gehad van de Drie Gezusters 39 
Het bestuur gaat hier achteraan. 40 
 41 
De notulen zijn vastgesteld. 42 
 43 
Actiepunten 44 

1. Het bestuur schrijft een stuk over het beleid met betrekking tot alumni. – Dit is nog niet 45 
volledig gebeurd. De brainstormsessie die de vorige ALV was genoemd heeft wel inmiddels 46 
plaatsgevonden. Hier zijn een aantal ideeën uit naar voren gekomen, aan de hand waarvan 47 
het bestuur een adviesstuk over het alumni-beleid gaat schrijven voor het volgende bestuur. 48 
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2. Het bestuur zoekt uit of ze onder het contract van de printer uit kan. – Dit is nog niet volledig 49 
gebeurd. Het bestuur heeft inmiddels contact gehad met een accountmanager van Canon. 50 
Hij heeft mee gekeken naar het contract dat we hebben met PCI, want de printer die we 51 
hebben is van Canon, maar het contract loopt met PCI. Hij heeft een aantal tips gegeven. 52 
Hieruit kwam dat het beste is om nu alvast het contract op te zeggen en daarnaast een 53 
gesprek aan te gaan met PCI over het contract en dan kijken of we er onderling uit kunnen 54 
komen. 55 

 56 
3. Belangrijke mededelingen/ingekomen post 57 

Algemene mededelingen 58 
Muntjes voor een drankje kunnen worden gehaald in de pauze. 59 
 60 
Activiteiten 61 
Januari 62 
12 Gala: SPiN in red    195 leden en 70 niet-leden 63 
13 Lezing: Forensische Psychologie   38 leden en 30 niet-leden 64 
 65 
Februari 66 
2 S-feest      1150 aanwezigen 67 
3 en 4 Experience Your Future    50 leden en 1 niet-lid 68 
10 – 14 Buitenlandse stedentrip: Kopenhagen  38 leden en 3 niet-leden 69 
16 Info- en kennismakingsborrel buddyproject 16 leden en 7 niet-leden 70 
17 SPiN-feest: Boer zoekt vrouw   93 leden en 223 niet-leden 71 
 72 
Machtigingen 73 
Inge van Dongen machtigt Elien van Rooijen 74 
Saida Chaairi Taeh machtigt Freek Oude Maatman 75 
 76 
Afmeldingen 77 
De socioculturele commissie heeft zich afgemeld 78 
 79 

4. Vaststellen agenda 80 
 81 
Punt 8: Taskforce boekencontract wordt punt 5.  82 
Punt 6: Financieel Halfjaarverslag wordt punt 8. De nieuwe volgorde is geworden: 83 
 84 

5. Taskforce boekencontract 85 
6. Secretarieel Halfjaarverslag 86 
7. Kascoverslag 87 
8. Financieel Halfjaarverslag 88 
9. WVtTk 89 
10. Vaststellen datum volgende vergadering 90 
11. Rondvraag 91 

 92 
De ALV vraagt zich af waarom de tweedehandsboeken online staan onder iets te vermelden in de 93 
stukken van deze vergadering. 94 
Het bestuur reageert dat zij daar graag bij punt 9 op terug komt. 95 
 96 
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 De agenda is vastgesteld. 97 
 98 

5. Taskforce boekencontract 99 
Voorwoord van de Taskforce 100 
Voor degenen die het nog niet weten, het boekencontract tussen SPiN en Studystore loopt af. Dit is 101 
belangrijk contract voor SPiN want veel leden van SPiN zijn hieraan te danken. Ook is het een grote 102 
inkomstenbron van SPiN. Het is een cruciale verplichting van een studievereniging. Het bestuur 103 
overweegt op dit moment of ze bij Studystore blijft of dat ze in zee gaat met één van de andere drie 104 
aanbieders. Er is een korte samenvatting gemaakt van de mogelijke leveraars. In de tabel wordt alles 105 
vergeleken wat voor SPiN belangrijk is. Er staat niet wat de Taskforce aanbeveelt omdat zij 106 
geïnteresseerd is in de mening van de ALV. Wel heeft zij niet haar voorkeur gelegd bij Bol.com en 107 
Boekhandel Roelants. Bol.com heeft namelijk geen speciale korting voor leden maar wel speciale 108 
provisie voor SPiN. De Taskforce vindt dat de korting voor de leden voor gaat. Ook heeft Bol.com 109 
geen duidelijk en vast contract te bieden. Boekhandel Roelants is nog erg nieuw, de Taskforce denkt 110 
dat ze op dit moment nog niet de mogelijkheden hebben om deze grote verkoop aan te kunnen 111 
bieden. Zodra de Taskforce weet wat de voorkeur is van de ALV wil zij het contract verder uit gaan 112 
werken. Haar voorkeur gaat uit naar Studystore omdat SPiN al een lang samenwerkingsverband heeft 113 
met hen. Ook hebben ze de afgelopen jaren laten zien dat ze zich aan kunnen passen aan de wensen 114 
die SPiN heeft. Studystore verschilt niet veel van Boekenservice.nl. 115 
 116 
1. Voorwoord 117 

Michelle Geurts komt binnen om 19:29 118 
2. Boekenservice.nl 119 
Pagina 5 120 
De ALV vraagt zich af of er al is overlegd met het secretariaat over het ‘zelf proberen contact te 121 
leggen met het secretariaat’. 122 
De Taskforce reageert dat zij dit nog niet heeft gedaan maar dat dit wel discussie heeft opgeroepen. 123 
Het zou namelijk een werkvermindering zijn voor het bestuur, maar ze weet niet of het wenselijk is 124 
op deze manier.  125 
De ALV reageert dat er duidelijk overlegd moet worden met het secretariaat. 126 
De Taskforce reageert dat zij dit zal doen en dat andere faculteiten dit ook op deze manier doen.  127 
 128 
De ALV vraagt zich af of het wel slim is dat er een bulk boeken aankomt op de SPiN-kamer. 129 
De Taskforce reageert dat het een optie is. Het kan dan gratis worden geleverd als iedereen op tijd 130 
bestelt.  131 
De ALV vraagt zich af waar die bulk dan wordt neergezet aangezien de SPiN-kamer hier te klein voor 132 
is.  133 
De Taskforce reageert dat zij dit mee zal nemen. 134 
 135 
De ALV vraagt zich af wat ‘een duidelijker losser partnerprogramma’ inhoudt. 136 
De Taskforce reageert dat het nu waarschijnlijk overbodig is, maar dat zij streven naar een eigen 137 
webshop op de SPiN site en niet via een link, omdat je dan een eigen account kunt maken. 138 
 139 
3. Bol.com 140 
Pagina 6 141 
De ALV merkt op dat wanneer leden geen korting krijgen SPiN 70% van haar leden zal verliezen. Zij 142 
adviseert dit niet te doen. 143 
 144 
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4. Boekhandel Roelants 145 
5. Studystore 146 
De ALV vraagt zich af wat het verschil is met het contract wat er nu ligt. 147 
De Taskforce reageert dat de sponsorbijdrage en de korting niet zijn veranderd. 10% korting voor 148 
leden en 5% provisie voor de vereniging. Het zijn vooral details die anders zijn. Vroeger was er een 149 
vaste prijs afgesproken, nu is dit flexibel om de prijs zo laag mogelijk te houden. Je kunt ook 150 
makkelijk contact opnemen als er iets niet goed gaat. Verder staat het beschreven in het stuk. 151 
De ALV reageert dat daar niet in staat hoe het eerst was. 152 
De Taskforce reageert dat het kleine veranderingen zijn. 153 
 154 
De ALV vraagt zich af hoe het zit met de provisie over tweedehandsboeken. 155 
De Taskforce reageert dat ze dezelfde provisie krijgen op Engelse boeken en geen provisie over 156 
Nederlandse boeken. 157 
 158 
6. Vergelijkingstabel 159 
Voorwoord van de Taskforce 160 
De Taskforce heeft een mogelijkheid bij Studystore om de korting uit te breiden van studieboeken 161 
naar alle boeken. Echter is Studystore hier niet in gespecialiseerd dit is dus niet ideaal. SPiN zou dan 162 
met een lijst boeken moeten komen die haar leden leuk vinden en dat is moeilijk in te schatten. Er is 163 
korting mogelijk maar dan zou het besteld moeten worden door de vereniging. 164 
 165 
De ALV vraagt zich af waarop er gericht gaat worden met de onderhandelingen. Zal het vooral gaan 166 
over de levertijden en provisie? Ook vraagt zij zich af wat er de volgende ALV anders zal zijn aan de 167 
contracten. 168 
De Taskforce reageert dat zij gaat proberen wat er mogelijk is. Vaak zullen zij zich richten op wat zij 169 
hoger willen hebben, bijvoorbeeld de provisie. Het is niet duidelijk of dat ten koste gaat van de 170 
korting voor de leden en dat gaat voor. Er zullen vooral details worden uitgewerkt. De Taskforce wil 171 
nagaan of er meer korting is naarmate er meer wordt besteld. Shanta is jammer genoeg vandaag 172 
ziek, zij kan hier nu niet verder op in gaan. De Taskforce krijgt steeds nieuwe aanbiedingen van beide 173 
services. Zij probeert de kosten zo laat mogelijk te krijgen. Als er nog andere ideeën zijn neemt zij die 174 
ook graag mee. 175 
De ALV reageert dat zij het begrijpt en dat zij geen andere ideeën heeft. 176 
 177 
De ALV vraagt zich af waarom de Taskforce Studystore boven boekenservice.nl verkiest. 178 
De Taskforce reageert dat het hoofdargument is dat zij zich af vraagt of het de moeite waard is om 179 
van aanbieder te veranderen als ze zo weinig verschillen. Ook geeft zij aan dat de ervaringen met 180 
Studystore positief zijn. Ze is wel opzoek naar een korter contract omdat Roelants potentie heeft. In 181 
de toekomst kan er dan een overstap plaatsvinden. 182 
De ALV vraagt zich af hoe lang het contract dan zal zijn. 183 
De Taskforce reageert dat het 2 jaar zal zijn omdat 1 jaar wel erg kort is. 184 
De ALV adviseert een contract van 1 jaar af te spreken met stilzwijgende verlenging. Ook moet 185 
Studystore Paypal klaar hebben. Een maximale levertijd van 5 tot 6 werkdagen is raar, het is 186 
maximaal 5 of maximaal 6 werkdagen. Ze vraagt zich ook af of een levertijd van maximaal 1 werkdag 187 
te realiseren valt. 188 
 189 
De ALV merkt op dat je vroeger kon kiezen tussen 5% provisie en een bepaalde korting voor de 190 
leden. Zij vraagt zich af of er een voorkeur is voor een bepaalde verhouding. 191 
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De Taskforce reageert dat dit was wat zij bedoelde met 5% provisie. Meer provisie zou leuk zijn maar 192 
het mag niet ten koste gaan van de 10% korting voor de leden. 15% in totaal is een wettelijke 193 
afspraak. Ze verwacht dat de verdeling dus zal blijven zoals hij nu ook is. 194 
 195 
De ALV vraagt zich wat er niet stabiel is aan boekenservice.nl. 196 
De Taskforce reageert dat het niet gaat over boekenservice.nl, maar dat de studie Engelse leerlingen 197 
er bij gaat krijgen en dat dat onstabiel zal zijn voor SPiN. 198 
 199 
De ALV gaat nu over op stemming. Dit wordt gedaan met een open stemming middels hand 200 
opsteken. 201 
 202 
Boekenservice.nl 203 
Voor: 20 204 
Tegen: 2 205 
Onthouden: 18 206 
Totaal: 40 207 
 208 
Bol.com 209 
Voor: 0 210 
Tegen: 28 211 
Onthouden: 12 212 
Totaal: 40 213 
 214 
Boekhandel Roelants 215 
Voor: 0 216 
tegen: 15 217 
Onthouden: 25 218 
Totaal: 40 219 
 220 
Studystore 221 
Voor: 28 222 
Tegen: 0  223 
Onthouden: 12 224 
Totaal: 40 225 
 226 
Uitslag: 227 
De keuze zal gemaakt moeten worden tussen Studystore en boekenservice.nl waarbij Studystore 8 228 
stemmen meer heeft dan boekservice.nl. 229 
 230 

Wouter de Hoon komt binnen om 19:53 231 
 232 

233 
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6. Secretarieel Halfjaarverslag 234 
2.2.1 Nieuwsbrief 235 
De ALV merkt op dat er in de nieuwsbrief een stukje mist met een terugblik op de laatste activiteiten, 236 
terwijl in het amendement stond dat de nieuwsbrief behouden werd. 237 
Het bestuur reageert dat het amendement ging over de nieuwsflyer en dat die niet is doorgevoerd, 238 
maar er zijn wel een aantal dingen in de huidige nieuwsbrief aangepast. 239 
De ALV merkt op dat er in de nieuwsbrief staat wat ook op de posters te zien is en vindt dat jammer. 240 
Het bestuur reageert dat ze het niet nodig vindt om op de activiteiten terug te blikken omdat dit al 241 
gebeurd in het voorwoord van de HersenSPiNsels en in de bestuursblogs. 242 
De ALV reageert dat de terugblik anders is dan de bestuursblog. 243 
Het bestuur reageert dat zij dit wel zo hadden bedacht. 244 
De ALV vindt het jammer dat het er niet instaat. 245 
 246 
2.2.3 Verjaardagsmail 247 
De ALV vraagt zich af waarom het ‘probleemloos’ wordt genoemd. Zij is namelijk in de 248 
veronderstelling dat de mail nog steeds in de spam box belandt. Zij vraagt zich af of het bestuur dit 249 
heeft nagevraagd bij de leden. 250 
Het bestuur reageert dat ze er mee bedoelde dat er geen problemen zijn geweest vanuit het bestuur 251 
zelf, bijvoorbeeld met de foto die aan de mail werd toegevoegd. Het versturen van de mail zelf ging 252 
goed maar het kan kloppen dat er nog steeds problemen zijn met ontvangen van de mail.  253 
Er is gekeken naar een andere optie om zeker te weten dat de mail niet in de spam box zou 254 
belanden, maar hiervoor moest er een abonnement worden afgesloten van 25 dollar per maand. Dat 255 
vond het bestuur te veel dus heeft ze het zo gelaten. 256 
 257 
2.3 Website 258 
De ALV merkt op dat er nog steeds activiteiten van januari op de site stonden en dat deze ALV er niet 259 
op stond. 260 
Het bestuur reageert dat dat klopt en dat het erbij in is geschoten. 261 
De ALV vraagt zich af wanneer dit aan is gepast. 262 
Het bestuur reageert dat zij het volgende week aanpast. 263 
 264 
De ALV vraagt zich af hoe het zit met de nieuwe partner van de website en wanneer zij hier iets over 265 
te horen krijgt. 266 
Het bestuur reageert dat het haar ook nog niet helemaal duidelijk is. Zij gaat nu kijken naar wat er 267 
mogelijk is en of het een goed idee is. Als dit duidelijk is zal zij het aan de ALV voorleggen.  268 
De ALV vraagt of zij dit kan zien bij het jaarverslag. 269 
Het bestuur reageert dat het dan klaar zal zijn. 270 
 271 
De ALV vraagt is af of er al met Dualbrands is geëvalueerd over de ontevredenheid van SPiN. 272 
Het bestuur reageert dat zij dit nog niet heeft gedaan, maar dat als er iets specifieks niet goed ging 273 
dat wel meteen is gemeld. Ze is nog van plan in gesprek te gaan met Dualbrands. 274 
 275 
3.1 Bekendheid 276 
3.1.1 Video’s 277 
 278 
Pagina 7 279 
De ALV vraagt zich af of het bestuur de aanschaf van de videocamera ziet als een succes. De ALV 280 
merkt op dat er nog niet zo veel video’s zijn en dat deze video’s vaak bestaan uit YouTube materiaal. 281 
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Het bestuur reageert dat er inderdaad nog niet heel veel gefilmd is, maar dat de commissie succesvol 282 
is en dat het beeldmateriaal wat er is ook echt goed is. 283 
De ALV adviseert om in de stukken te zetten dat de Videocommissie succesvol is en niet de aanschaf 284 
van de videocamera. 285 
  286 
De ALV vraagt zich af of er meer filmpjes worden gemaakt met de camera. Zij vindt drie filmpjes best 287 
weinig. 288 
het bestuur reageert dat er gefilmd is bij de stedentrip naar Kopenhagen en dat er met Insomnia en 289 
de studiereis ook gefilmd zal worden. 290 
De ALV merkt op dat de aftermovie van Insomnia aan de late kant is. 291 
Het bestuur reageert dat zij dit wil gebruiken als promotiefilm. 292 
 293 
De ALV vraagt zich af of het filmpje voor de bestuurswerving begin april al klaar is, of misschien al in 294 
maart omdat de sollicitaties al in mei zijn. 295 
Het bestuur reageert dat het begin april zal zijn. Zij denkt dat dit op tijd is voor de volgende 296 
voorlichting. 297 
De ALV reageert dat je mensen aan het denken wil zetten en ze dus voor wil zijn. 298 
Het bestuur reageert dat zij nu bezig zijn met het verzamelen van beeldmateriaal. Hierna wordt er zo 299 
snel mogelijk mee aan de slag gegaan. Maar het is inderdaad een redelijk korte deadline. 300 
 301 
De ALV vindt het leuk om te horen dat het bestuur zo veel materiaal heeft. Zij adviseert dit materiaal 302 
ook goed te bewaren. Jullie zijn goed bezig, probeer er wat goeds van te maken! 303 
 304 
De ALV vraagt zich af of de promotievideo’s bekendheid opleveren. De activiteiten met een filmpje 305 
zaten niet helemaal vol en er waren minder mensen bij het S-feest. 306 
Het bestuur reageert dat meer bekendheid waarschijnlijk dubieus is. De filmpjes zijn wel vaak 307 
bekeken. Maar het is lastig om te peilen of mensen echt enthousiaster zijn geworden. 308 
 309 
De ALV merkt op dat een view al heel snel wordt geteld, binnen een paar seconden al, neem dit mee. 310 
Het bestuur reageert dat zij dit meeneemt in de halfjaarlijkse enquête, hopelijk wordt hier iets 311 
uitgehaald. 312 
 313 

Jeroen Weerwag komt binnen om 20:11 314 
 315 
3.1.2 Ludieke promotie 316 
De ALV vraagt zich af hoe tevreden het bestuur is met het gebruik hiervan. 317 
Het bestuur reageert dat zij hier tevreden mee is. Het is nu al 8 keer gebruikt en in heel vorig jaar was 318 
dat 11 keer. Ze merkt dat de commissies hier echt mee bezig zijn. 319 
De ALV vraagt zich af of het naast het potje voor elke commissie nog meer is gepromoot.  320 
Het bestuur reageert dat het bij elke eerste vergadering is gemeld en dat zij nu van plan is om elke 321 
commissie apart te activeren. 322 
De ALV reageert dat het bij het gala niet is gebeurd. Zij vraagt zich af of het nog wel een keer is 323 
gezegd tegen de galacommissie. 324 
Het bestuur reageert dat dit klopt en dat zij dit zullen doen bij de overige commissies. 325 
 326 
De ALV vraagt zich af hoe er achterhaald wordt of de acties tot meer bekendheid leiden. 327 
Het bestuur reageert dat zij dit niet goed weet. 328 
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De ALV reageert dat het punt is dat ze zich afvraagt waarom het gedaan wordt als het effect niet 329 
gemeten kan worden. De ALV adviseert dat het bestuur kan kijken hoe mensen reageren op de acties 330 
en hoeveel mensen erop af komen. Ook zou zij dit op de activiteiten kunnen vragen. 331 
Het bestuur neemt dit mee. 332 
De ALV merkt op dat het bij hen wel nut leek te hebben en vraagt zich af of het wordt geëvalueerd 333 
met de commissies. 334 
Het bestuur reageert dat dit niet heel uitgebreid wordt gedaan. 335 
De ALV adviseert het te vragen aan de leden en dat in het halfjaarlijks verslag te zetten.  336 
 337 
De uitwisselingscommissie merkt op dat hun ludieke actie is afgewezen omdat het hetzelfde was als 338 
een andere ludieke actie. 339 
Het bestuur reageert instemmend en geeft aan dat Insomnia eerder met deze ludieke actie was 340 
gekomen. 341 
 342 
De ALV zegt dat alle enthousiaste commissieleden die hier nu zijn ludiek moeten gaan promoten! 343 
 344 
3.1.3 Aankomende studenten 345 
Eerste alinea 346 
De ALV vraagt zich af wat het bestuur heeft gedaan op de Open Dagen van de universiteit. Wat was 347 
de taak en heeft het bestuur een voorlichting mogen geven. 348 
Het bestuur reageert dat zij goed vertegenwoordigd was door daar aanwezig te zijn. Ze mocht zelf 349 
geen voorlichting geven. Wel heeft zij gepromoot dat SPiN bestaat en wat zij precies doet. 350 
De ALV vraagt zich af of er een bestuurslid was die een voorlichting heeft gegeven. 351 
Het bestuur reageert dat dit niet zo was, voor de tweede dag heeft ze dit wel geprobeerd te regelen. 352 
Het bestuur was duidelijk aanwezig maar heeft geen voorlichting gedaan. Ze past dit aan in de 353 
stukken. 354 
 355 
Laatste twee alinea’s 356 
De ALV adviseert geld te vragen aan het Onderwijsinstituut. Ze eisen alleen maar en stiekem hebben 357 
ze wel genoeg geld. Zet er kracht achter! SPiN heeft iets nodig om er iets mee te kunnen doen. 358 
De ALV laat weten dat er al eens met José is gesproken en zij dan vraagt of SPiN geen eigen 359 
vermogen heeft, maar dat heeft SPiN wel. 360 
De ALV adviseert om te kijken of er mogelijkheden zijn en om met een plan te komen. SPiN wil het 361 
OWI best helpen maar daar heeft SPiN ook geld voor nodig. 362 
Het bestuur reageert dat zij voor internationalisering ook geld hebben gevraagd. Eerst wilden ze dit 363 
doen en daarna opeens niet meer. Zeker met de grote veranderingen die eraan zitten te komen. Het 364 
bestuur is wel bezig met een plan en is hier ook voor aan het overleggen. Er zijn ideeën om de grote 365 
verandering door de facultaire mensen te laten doen. 366 
 367 

Koen van Heijster komt binnen om 20:20 368 
 369 
De ALV reageert dat het geen uitzondering is om geld te vragen. Het is ter ondersteuning en het is 370 
niet zo raar om te krijgen. 371 
De ALV merkt op dat een ouder bestuur ook geld heeft gekregen van het Onderwijsinstituut maar dat 372 
dit niet van harte was. 373 
 374 
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De ALV merkt op dat er staat dat er een kennismakingsmoment weg valt, maar dat het een tijd 375 
geleden leek alsof het bestuur niet gemotiveerd was om te promoten. Er stond namelijk een groep 376 
studenten binnen die niet aangesproken werden.  377 
Het bestuur reageert dat dit inderdaad nodig is. Maar merkt ook op dat er al meteen twee actieve 378 
leden enthousiast begonnen te vertellen.  379 
De ALV reageert dat zij het hier niet mee een is. Het was namelijk stil toen ze binnen kwamen. Er was 380 
geen warm welkom. 381 
Het bestuur reageert dat zij dit anders heeft ervaren. 382 
De ALV reageert dat die studenten het waarschijnlijk ook anders hebben ervaren dan het bestuur. 383 
De ALV adviseert hier iets mee te doen. 384 
 385 
De ALV complimenteert het bestuur over dat ze zo goed achter de informatie aan gaat over de 386 
nieuwe Engelstalige bachelortrack. Het zal namelijk een grote verandering worden. Ze vraagt zich 387 
dan ook af of er een adviesstuk wordt geschreven voor het volgende bestuur.   388 
Het bestuur reageert dat het moeilijk is een concreet stuk te schrijven maar dat zij het volgende 389 
bestuur wel advies gaan geven. In september komen de eerste studenten van deze bachelortrack en 390 
dan is dit bestuur nog actief. Ze kan er verder nog niets duidelijks over zeggen. 391 
De ALV vraagt zich af of dit nog langs de ALV komt. 392 
Het bestuur reageert dat zij niet van plan is om hierover te stemmen maar dat zij dit wel gaat 393 
overleggen met de ALV. 394 
De ALV adviseert om het kandidaatsbestuur hierover aan het denken te zetten. 395 
Het bestuur reageert dat zij in de zomer al een advies zullen krijgen. 396 
 397 
 Korte pauze om 20:30  398 

Afmeldingen: Isa Jansen, Malu Scholl, Lia Kleuskens, Marloes Sterk, Merel Hermens, Eefje Jongstra, 399 
Eefke Houben, Sammie Bertens, Paula van Unen, Emily Kaestner en Nicole Janssen. 400 

Einde van de pauze om 20:50 401 
 402 
3.2 Verfrissing van de communicatiemiddelen 403 
3.2.1 Website 404 
1. Gebruiksvriendelijkheid 405 
De ALV vraagt zich af of het bestuur tevreden is met de invoer van de zoekfunctie. 406 
Het bestuur reageert dat zij hier tevreden mee is. Alles kan worden gevonden behalve documenten. 407 
Maar als je dit zoekt krijg je de uitleg op de FAQ-pagina over hoe je er komt. 408 
 409 
De ALV vraagt zich af of de berichten over onderwijsveranderingen ook op Facebook worden gezet. 410 
Het bestuur reageert dat zij dit nog niet heeft gedaan maar dat dit wel een goed idee is 411 
 412 
2. Informatieverstrekking 413 
De ALV merkt op dat ’29 keer bekeken’ best weinig is en vraagt zich af of het bestuur hier tevreden 414 
mee is. 415 
Het bestuur reageert dat zij dit niet te weinig vinden omdat het over de master GZP gaat en dit een 416 
kleinere doelgroep heeft. Veel studenten hebben het waarschijnlijk ook al op andere kanalen gezien. 417 
De ALV merkt op dat het goed is dat dit wordt gedaan omdat het Onderwijsinstituut dit te weinig 418 
doet.  419 
Het bestuur reageert dat het Onderwijsinstituut de mensen niet bereikt en dat SPiN dat wel doet. Er 420 
zijn ook activiteiten met minder deelnemers dan de 29 die deze boodschap hebben gezien.  421 
De ALV vraagt zich wel af of het een taak voor SPiN is. 422 
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Het bestuur reageert dat zij het een goede dienst vindt. Het is geen primaire taak voor SPiN maar wel 423 
een goede toevoeging. 424 
De ALV merkt op dat dan niet alles wordt gedeeld, als het gezien wordt als toevoeging en niet als 425 
primaire taak. Mensen kunnen dit ook zien als tekortkoming.  426 
Het bestuur reageert dat zij hier niet verantwoordelijk voor is en dat zij plaatst waarvan zij denkt dat 427 
het belangrijk is. 428 
 429 

Jelle Gerritsma komt binnen om 20:57 430 
3.2.2 Facebook 431 
Laatste zin 432 
De ALV merkt op dat dit al 1,5 jaar zo en dat het daarom niet meer bekendheid behoeft. 433 
Het bestuur reageert dat zij het idee had dat de groep vorig jaar was opgericht vooral was bedoeld 434 
voor het aanmaken van de activiteiten. Zij wil het nu vooral als een platform zien. Met meer 435 
bekendheid wordt bedoeld dat het bestuur dat doel meer wil verspreiden. 436 
De ALV merkt op dat zij het verschil niet ziet en waarschijnlijk de leden dan ook niet. Zij vraagt zich af 437 
wat er bekender gemaakt moet worden en hoe dit gedaan zal worden. 438 
Het bestuur reageert dat zij leden wil informeren over wat ze met de Facebookgroep kunnen doen. 439 
Zij mogen bijvoorbeeld ook vragen en opmerkingen hier in plaatsen. 440 
De ALV vraagt zich af waar je berichten hierover plaatst omdat je dezelfde mensen bereikt. 441 
Het bestuur reageert dat het niet gaat om meer leden die op de hoogte zijn, maar dat je mensen in 442 
de groep stimuleert om er vragen te stellen.  443 
De ALV vraagt zich af wat voor vragen dit dan zijn. 444 
Het bestuur reageert dat het over activiteiten kan gaan en dat er ook foto’s geplaatst kunnen 445 
worden. In de Facebookgroep zitten de meeste leden.  446 
De ALV vraagt zich af of er ook studiegerelateerde vragen gesteld mogen worden. 447 
Het bestuur reageert dat elke vraag welkom is. 448 
 449 
De ALV adviseert meer gebruikt te maken van Facebook. Het is een effectiever medium dan de site. 450 
 451 
De ALV vraagt zich af of er ook gedaan wordt aan sponsorpromotie op Facebook en of hier vaker 452 
gebruik van wordt gemaakt. 453 
Het bestuur reageert dat zij dit alleen doet bij activiteiten waarbij je veel externen aantrekt, zoals 454 
feesten. Het is tot op heden niet vaak gelukt, maar ze is van plan hier meer werk van te maken. 455 
 456 
3.2.3 HersenSPiNsels 457 
De ALV vraagt zich af waarom er een overstap is gemaakt van formaat. 458 
Het bestuur reageert dat zij te horen hadden gekregen dat het op een flyer leek in plaats van een 459 
tijdschrift en wilde dit dus aanpassen. Dit formaat lijkt meer op een tijdschrift.  460 
De ALV vraagt zich af of er een verschil in kosten is geweest. 461 
Het bestuur reageert dat het minder kost. 462 
De ALV vraagt zich af wat er precies aan de lay-out is veranderd.  463 
Het bestuur reageert dat het minder pagina’s zijn maar dat het qua formaat groter is.  464 
De ALV vraagt zich af of het ook dunner papier is. 465 
Het bestuur reageert dat het in ieder geval goedkoper is, dus mogelijk ook dunner. 466 
De ALV reageert dat zij de eerste editie niet professioneler vond en vraagt zich af of het bestuur 467 
tevreden is. 468 
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Het bestuur reageert dat zij vindt dat het er strakker uitziet en dat zij tevreden is. Er zijn legere 469 
vlakken maar de volgende editie is hij verder opgevuld omdat nu het nieuwe formaat nog even 470 
uitproberen was.  471 
De ALV vraagt zich af of het opgenomen wordt in de halfjaarlijkse enquête. 472 
Het bestuur neemt dit mee. 473 
De ALV is het eens met het feit dat het formaat op een folder leek en dat het minder uit de schappen 474 
werd gepakt. Maar ze is het niet eens met dat het niet werd aangenomen. 475 
Het bestuur reageert dat zij dit wel zo heeft ervaren en dat dit in overleg is gegaan met de 476 
commissie. 477 
 478 
De ALV merkt op dat het implementeren van de online inkijkversie €75,- kost. Zij vraagt zich af wat er 479 
is bespaard met overstappen en of dit tegen elkaar opweegt. 480 
Het bestuur reageert dat er €80,- is begroot en dat er nu niets bespaard wordt, conform begroting 481 
dus. Het is ook niet zeker of de inkijkversie eventueel wordt geplaatst via Dualbrands.  482 
De ALV vraagt zich af of de €75,- eenmalig is. 483 
Het bestuur reageert dat dit inderdaad zo is. 484 
De ALV vraagt zich af waarom het bestuur nu €75,- veel vindt maar op andere momenten niet en dat 485 
ze met geld smijt. 486 
Het bestuur reageert dat het niet de bedoeling is om met geld te smijten. Ze vindt nu €75 veel 487 
doordat er relatief weinig veranderd. Het tijdschrift staat nu ook op de website maar dan als PDF. 488 
 489 
De ALV vraagt zich af waarom er geen artikelen op de site worden geplaatst.  490 
Het bestuur reageert dat zij nu de hele HersenSPiNsels online plaatst. 491 
De ALV reageert dat het misschien meer leesbaar is om een aantal artikelen uit te lichten en online te 492 
zetten net als grote kranten dat doen.  493 
 494 
3.2.4 Carptura 495 
De ALV vraagt zich af of het bestuur een applicatie wilt. 496 
Het bestuur reageert dat het een goede toevoeging zou zijn. Een eigen applicatie weet ze nog niet 497 
zeker, maar deze applicatie is met alle verenigingen bij elkaar. Zo hebben studenten een overzicht. 498 
Het bestuur ziet dit als een toevoeging. 499 
De ALV vraagt zich af of het bestuur niet met een eigen applicatie wil komen. 500 
Het bestuur reageert dat zij dit nog niet weet. 501 
De ALV reageert dat zij naar de notulen moet kijken van het IVe bestuur. Zorg dat je goede 502 
argumenten hebt en bespreek het in de ALV.  503 
 504 
De ALV vraagt zich af waarom het bestuur hier mee door wilt gaan aangezien Carptura een faal is 505 
geweest. 506 
Het bestuur reageert dat Carptura zelf geen faal was maar dat de ontwikkelaars met elkaar in de 507 
knoop lagen. 508 
De ALV merkt op dat er steeds niets op stond. 509 
Het bestuur reageert dat het een pilot versie was. 510 
De ALV vraagt zich af waarom hier tijd en energie in wordt gestoken. Dit kan ook op een later 511 
moment als het wel werkt. 512 
Het bestuur reageert dat het nu wel werkt en dat Postelein het nu ook doet en meer verenigingen 513 
geïnteresseerd zijn. 514 
De ALV vraagt zich af of het nu beter werkt. 515 
Het bestuur reageert dat ze nu iets verder zijn. 516 
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De ALV merkt op dat er een andere applicatie is, Student Activiteiten Nijmegen. Deze applicatie is 517 
van SNUF.  518 
Het bestuur reageert dat zij dit nog niet in gebruik hebben en dat zij dit mee neemt. 519 
 520 
Laatste zin 521 
De ALV vraagt zich of zij ‘deze beslissing door zal geven’ moeten opvatten als jullie beslissing 522 
doorgeven of de mogelijkheid tot beslissen doorgeven aan het IXe bestuur. 523 
Het bestuur reageert dat het IXe bestuur een beslissing moet maken op basis van de informatie van 524 
het VIIe bestuur. Zij past dit aan in het stuk. 525 
 526 
3.3 Integratie en Internationalisering 527 
3.3.1 Integratie 528 

Wouter de Hoon gaat weg 529 
Tweede alinea 530 
De ALV merkt op dat de studenten in september pas net begonnen zijn en de activiteit waarschijnlijk 531 
dan nog niet vol zal raken. Zij vraagt zich af of het een mogelijkheid is om het misschien dit jaar nog 532 
te doen.  533 
Het bestuur reageert dat het een kwestie van planning is geweest. Zij dacht dat september een 534 
goede actie is omdat dan de nieuwe bachelortrack begint. De nieuwe studenten kunnen dan meteen 535 
mee doen. 536 
De ALV reageert dat nieuwe mensen vaak nog geen onderwijs willen missen in het begin. Zij 537 
adviseert daarom het zo laat mogelijk te doen. 538 
Het bestuur is het hier mee eens en neemt dit mee. 539 
 540 
Laatste regel 541 
De ALV vraagt zich af wat de schatting van opkomst van Duitse studenten is. De koppelkorting werkt 542 
niet maar het is wel hoe het was verwacht. 543 
Het bestuur reageert dat zij het niet bijhoudt maar dat het is gebaseerd op wat zij ervaart. Ze komt 544 
Duitse studenten tegen bij activiteiten, maar ze worden niet geteld.  545 
De ALV reageert dat het bestuur dit misschien bij kan houden aan de hand van de inschrijflijsten.  546 
Het bestuur reageert dat het een beetje raar is om te vragen wat je nationaliteit is.  547 
De ALV vraagt zich af hoe je dan weet of het werkt. 548 
Het bestuur reageert dat het in dat geval niet werkt. Maar dat zij dit toch echt liever niet doet, ze 549 
neemt dit wel mee. 550 
 551 
Laatste alinea 552 
De ALV merkt op dat “bestuur acht belangrijk…” is gericht op manieren om de diversiteit te bereiken. 553 
Net als die koppelkorting tussen Duitsers en Nederlanders. Het is jammer dat er niet breder wordt 554 
gekeken. De ALV vraagt zich af of het bestuur het eens is met een visie waarmee we iedereen 555 
betrekken bij de vereniging. 556 
Het bestuur reageert dat dit haar een goed idee lijkt en zeker voor volgend jaar. SPiN moet ook 557 
aantrekkelijk worden gemaakt voor internationale studenten. Dit kan gedaan worden door 558 
vergelijkbare activiteiten als de excursie naar Duitsland. Ze neemt dit mee bij het visie-stuk over de  559 
Engelstalige bachelortrack. 560 
 561 
3.3.2 Internationalisering 562 
1. Buddyproject 563 
 564 
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Alinea 1 en 2 565 
De ALV merkt op dat er meer wordt teruggekoppeld en geeft aan dat zij dit op prijs stelt. 566 
De ALV vraagt zich af hoeveel deelnemers er bij de commissie of het bestuur hoorden en hoeveel 567 
daarbuiten. 568 
Het bestuur reageert dat er geen buddy’s waren van het bestuur. 569 
 570 
De ALV vraagt zich af of een locatie voor 8 man niet overbodig is. 571 
Het bestuur reageert dat niet iedereen er was en dat zij dit jammer vond. Ze geeft aan dat het 572 
vormen van de koppels wel snel verliep maar dat het lastig was om ze naar activiteiten mee te 573 
nemen. De locatie was geregeld omdat ze meer mensen verwachtte. Ze hoopt dat de commissie in 574 
de tweede helft van het jaar hier meer achteraan gaat en dat mensen dit keer ook echt mee gaan. 575 
De ALV vraagt zich af wat de volgende activiteit is. 576 
Het bestuur reageert dat het een excursie naar Den Haag is. 577 
 578 
De ALV vraagt zich af welke opgedane ideeën en suggesties er worden bedoeld. 579 
Het bestuur reageert dat het kleine dingen waren. Een van de ideeën was om een keer te gaan 580 
bowlen. Ook werd er geadviseerd dat je mensen makkelijker bereikt door een Whatsappgroep en 581 
een Facebookgroep.  582 
De ALV adviseert om te kijken naar hoe het vorig jaar ging met internationale studenten in de 583 
notulen. 584 
 585 
2. Engelstalig aanbod 586 
De ALV vraagt zich af waarom er weer een training in het Engels zal zijn als de eerste niet goed ging. 587 
Het bestuur reageert dat zij denkt dat het ligt aan het doel van de drie activiteiten. Ze hoopt dat er bij 588 
de volgende training wel internationale studenten komen, dat was bij de eerste training niet het 589 
geval. 590 
De ALV vraagt zich af hoe ver het bestuur gaat en wanneer ze stopt als er geen geïnteresseerden zijn.  591 
Het bestuur reageert dat wanneer er bij de volgende training weer geen internationale studenten 592 
zijn ze dan stopt. 593 
 594 
De ALV vraagt zich af of het Engelstalige artikel ook nog ergens anders geplaatst wordt dan alleen in 595 
het tijdschrift. 596 
Het bestuur reageert dat zij dit in de internationale Facebookgroep wilt plaatsten. 597 
 598 
De ALV vraagt zich af of de Engelstalige bachelortrack ook niet zorgt voor meer Nederlandse 599 
studenten. Zij vraagt zich af of het Onderwijsinstituut daar een mening over heeft, dan is misschien 600 
de verdeling ook bekend. 601 
Het bestuur reageert dat zij ook denkt dat er een toestroom van Nederlandse studenten komt, maar 602 
waarschijnlijk ook veel Duitse studenten. Waarschijnlijk zullen de meeste Nederlandse studenten nog 603 
steeds kiezen voor de Nederlandse bachelortrack het zal dus geen hoog percentage zijn. 604 
De ALV vraagt zich af of José misschien duidelijke cijfers heeft. 605 
Het bestuur gaat hier achteraan. 606 
 607 
3.4 Intern beleid 608 
3.4.1 SPiN-kamer 609 
1. Openingstijden 610 
De ALV merkt op dat het bestuur soms andere actieve leden de kamerdienst laten overnemen. Ze is 611 
hier tevreden mee. Bas Romeijn en Chris van Heijster melden zich aan. 612 
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 613 
2. Leenservice 614 
De ALV merkt op dat het leuk is dat het zo goed uitpakt, goed bezig! 615 
 616 
3.4.2 Parttime besturen 617 
Eerste alinea 618 
De ALV vraagt zich af waarom de halve kamerdiensten zo laat geëvalueerd wordt en vraagt zich af 619 
waarom het niet ook tijdens de halfjaarlijkse ALV kon. 620 
Het bestuur reageert dat nog niet iedereen aan de beurt was geweest met de halve kamerdiensten. 621 
De laatste is vanochtend aan de beurt geweest. 622 
De ALV vraagt zich af wanneer het wordt geëvalueerd en of het doorgevoerd wordt. 623 
Het bestuur reageert dat zij dit binnenkort evalueert en dan bekijkt of ze ermee door wilt gaan. 624 
De ALV geeft aan dat zij hier graag inspraak in heeft. 625 
De ALV merkt op dat het snel wordt afgesproken dat er maar één persoon is. Er wordt geen feedback 626 
gevraagd. 627 
De ALV merkt op dat het ook niet is doorgegeven dat er nu twee mensen op de kamer zitten. Maak 628 
er een agenda punt van en maak het bekend aan de leden, adviseert ze. 629 
Het bestuur reageert dat zij het nog niet hadden uitgeprobeerd en dat zij het er eerst zelf over wil 630 
hebben of ze dit wenselijk vindt. Als er beslist wordt er mee door te gaan vraagt het bestuur zich af 631 
of de ALV dan nog steeds inspraak wilt. 632 
De ALV geeft aan dat het bestuur het goed moet communiceren met uitleg wat het precies inhoudt, 633 
dat je bijvoorbeeld je commissiebegeleider minder snel spreekt. 634 
De ALV vraagt zich af wat er wordt gedaan als het bestuurslid moet plassen. 635 
Het bestuur reageert dat je een sterke blaas ontwikkelt, maar dat er in de pauze ook twee mensen 636 
beschikbaar zijn. Natuurlijk zijn er vaak ook mensen aanwezig die geen kamerdienst hebben. Het 637 
bestuur is het er mee eens dat zij beter kan communiceren. 638 
De ALV is het er mee oneens dat er nog maar één iemand op de kamer zit. Zij adviseert om ervoor te 639 
zorgen dat er wel iemand extra is die dan geen kamerdienst heeft. Omdat er toch veel mensen 640 
komen met vragen. 641 
De ALV is het er wel mee eens dat het goed is dat het bestuur experimenteert met de manier van 642 
parttime besturen. 643 
De ALV adviseert wel op te letten met weken van inschrijvingen omdat het dan vaak een stuk drukker 644 
is op de kamer. 645 
Het bestuur neemt dit mee. 646 
 647 
Tweede alinea 648 
De ALV merkt op dat in de zin “hier blijkt dat de uren die de besturen per week…” besturen moet 649 
worden veranderd in bestuursleden. 650 
Het bestuur reageert dat zij hier naar gaat kijken. Ze bedoelt de vergelijking tussen het VIIe en VIIIe 651 
bestuur. 652 
 653 
1. Aantal activiteiten 654 
De ALV merkt op dat de last op het bestuur minder is maar ook dat mensen een keuze moeten 655 
maken tussen activiteiten. Door minder activiteiten kun je je meer focussen op kwaliteit van de 656 
activiteiten. Beide punten zijn belangrijk. 657 
 658 
2. Aanwezigheid op activiteiten 659 
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De ALV vraagt zich af of er echt een verschil was tussen de bestuursleden die gebruik maakten van 660 
hun bestuurlijke vrijstelling en het 4e bestuurslid die dat niet deed. 661 
Het bestuur reageert (Floor zelf) dat zij wel een aantal foto’s heeft gemaakt maar verder niet veel 662 
heeft geholpen met de organisatie. De insteek was als een ‘gewoon lid’ aanwezig te zijn. Daarom 663 
heeft ze maar een beetje geholpen. 664 
De ALV vraagt zich af of ze nu echt minder heeft gedaan. 665 
Het bestuur reageert dat ze de kosten ook uiteindelijk gedeeld heeft. 666 
De ALV reageert dat ze het in principe oké vindt. Maar het vormt wel een probleem met dit soort 667 
uitzonderingen. Wie mag wanneer een bestuurlijke vrijstelling. Je krijgt problemen op de regel. 668 
Het bestuur reageert dat zij dit van tevoren had besloten.  669 
De ALV reageert dat het problemen oproept. Er komen vragen op zoals: zijn alle bestuursleden nodig 670 
op het ALW? En wie krijgt dan de bestuurlijke vrijstelling? 671 
Het bestuur reageert dat zij dit begrijpt maar dat op het ALW iedereen nodig is. Het is een 672 
bindingsmoment met de actieve leden en daarom zou het raar zijn als niet heel het bestuur er zou 673 
zijn.  674 
De ALV reageert dat je dan niet alle bestuursleden nodig hebt, dit moet dan bij alle activiteiten 675 
hetzelfde zijn. 676 
De ALV reageert dat zij het geen probleem vindt. Per activiteit wordt er gekeken hoeveel 677 
bestuursleden er nodig zijn. 678 
De ALV reageert dat het niet gaat om de hoeveelheid bestuursleden bij welke activiteit nodig zijn 679 
maar dat het consequent moet zijn. 680 
De ALV reageert dat zij vindt dat het bestuur een goede inschatting heeft gemaakt.  681 
De ALV vult aan dat het een vertrouwen is in het bestuur. Dit moet je door het bestuur zelf laten 682 
regelen. 683 
Het bestuur reageert dat er overal precies zoveel bestuursleden aanwezig waren zoals ze had 684 
afgesproken, behalve de cocktail workshop. 685 
 686 
3.4.3 Evaluaties en afspraken binnen het bestuur 687 
De ALV vraagt zich af of het bestuur het idee heeft dat het nu lekker loopt. 688 
Het bestuur reageert dat het lastig blijft met een persoon minder. Maar dat ze denkt het nu goed 689 
gaat, ook met de werkdruk. 690 
 691 
3.4.4 Bestuurlijke vrijstelling 692 
Rectificatie: 693 
Er is tot op heden 25 keer gebruik gemaakt van de bestuurlijke vrijstelling 694 
Er waren 5 bestuursleden aanwezig op het S-feest in plaats van 6. 695 
Hiermee komt het totale bedrag op €103,- in plaats van €107,- 696 
 697 
3.4.5 Online inschrijvingen 698 
Eerste twee alinea’s 699 
De ALV vraagt zich af hoeveel mensen er niet op kwamen dagen zonder af te melden. Is dit de reden 700 
waarom het bestuur de inschrijftijd wilt verkorten? 701 
Het bestuur reageert dat het bij de eerste lezing 15% was, bij lezing twee 26% en bij lezing drie 51%. 702 
Dat was de week voor de tentamens. Bij lezing vier kwam 18% niet opdagen. Dat was de lezing na de 703 
aanpassing.  704 
De ALV merkt op dat het inderdaad veel mensen waren maar dat het niet per se te maken hoeft te 705 
hebben met de inschrijftijd. 706 
Het bestuur reageert dat ze hiermee willen experimenteren. 707 
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 708 
De ALV vraagt zich af wat het bestuur positief ervaart aan de online inschrijvingen. 709 
Het bestuur reageert dat de mensen die zich inschrijven het fijner vinden. Op de lezing zelf is dit 710 
geëvalueerd. Voor de commissie is het ook makkelijk omdat de sheet meteen klaar is.  711 
De ALV reageert dat het contactmoment op de kamer verloren gaat, dat vindt zij jammer. 712 
Het bestuur reageert dat de mensen zich nog steeds op de kamer kunnen inschrijven, maar dat 713 
mensen dit makkelijker vinden.  714 
De ALV merkt op dat het van de poster gehaald moest worden dat het ook in de kamer zelf kon.  715 
Het bestuur reageert dat het allebei kan. 716 
 717 
De ALV vraagt zich af of er een herinnering van de activiteit wordt gestuurd. 718 
Het bestuur reageert dat zij dit bij de laatste lezing wel heeft gedaan, je merkt dat meer mensen 719 
aanmelden of komen. 720 
De ALV reageert dat het goed is dat dit wordt gedaan. 721 
 722 
Derde en vierde alinea 723 
De ALV vraagt zich af hoe het komt dat de helft van de leden aan de deur een kaartje heeft gekocht. 724 
Het bestuur reageert dat het een goede vraag is. Waarschijnlijk komt het door het kleine prijsverschil 725 
online en aan de deur. 726 
 727 
Laatste alinea 728 
De ALV merkt op dat de pinautomaat misschien gekoppeld kan worden aan de computer die zo de 729 
administratie bij houdt. 730 
Het bestuur zoekt dit uit. 731 
 732 
De ALV merkt op dat de helft van de leden het kaartje voor Insomnia online heeft gekocht. Behoud 733 
deze functie dus wel. 734 
Het bestuur neemt dit mee.  735 
De ALV reageert dat er ook 200 mensen wel aan de deur willen kopen. 736 
Het bestuur reageert dat zij dit ook wil behouden. Offline verkoop gaat niet over de verkoop aan de 737 
deur maar op de SPiN-kamer. Dit wordt overwogen omdat er een bedrijf is gevonden waar het 738 
goedkoper kan. Offline zou goedkoper zijn dan de online verkoop. 739 
De ALV vraagt zich af waarom je een bedrijf nodig hebt om offline te verkopen. 740 
Het bestuur reageert dat dit voor de administratie is. 741 
De ALV reageert dat het niet uit maakt hoeveel kaarten er verkocht worden. 742 
Het bestuur reageert dat het makkelijker is online en offline door een bedrijf, zo ga je niet over je 743 
maximum heen. 744 
De ALV reageert dat dit handig is om een keer te proberen. 745 
 746 
3.4.6 Actieve ledenshirts en mokken 747 
De ALV merkt op dat 28 van de 130 actieve leden best weinig is. 748 
Het bestuur reageert dat ze het er mee eens zijn en het meer gaan promoten. 749 
 750 
De ALV vraagt zich af of er niet de mogelijkheid is om via SPiN de namen van de leden erbij te 751 
drukken. Zij vraagt zich af of dit geadviseerd wordt aan het volgende bestuur en of hen dit een goed 752 
idee lijkt. 753 
Het bestuur reageert dat ze hierover na gaat denken. 754 
 755 
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3.4.7 Effecten leenstelsel 756 
De ALV vindt het een heel mooi stuk. Er is geschreven zonder dat het bestuur hier veel over wist. De 757 
ALV vraagt zich af welke vragen het bestuur gaat stellen in de halfjaarlijkse enquête. 758 
Het bestuur bedankt de ALV voor het compliment. Ze geeft aan iets te moeten schrijven over wat nu 759 
al bekend is. Ze heeft 4 vragen bedacht:  760 
A) Heb je tijd om iets naast je studie doen?  761 
B) Ga je minder snel op kamers?  762 
En C) moet je meer op je geld letten? De vierde vraag weet ze nu even niet, maar deze worden 763 
opgenomen in de enquête. 764 
De ALV komt met het idee om te vragen of leden niet naar activiteiten komen omdat ze deze te duur 765 
vinden. 766 
Het bestuur reageert dat ze iets vergelijkbaars heeft. 767 
De ALV merkt op dat het bestuur goed moet letten op de conclusie. Het zijn namelijk alleen de 768 
eerstejaarsstudenten die geen studiefinanciering meer krijgen. 769 
 770 
De ALV merkt op dat zij de meerwaarde van dit stuk niet ziet. 771 
De ALV vraagt zich af wanneer er geconcludeerd wordt dat mensen minder geld uit willen geven, de 772 
activiteiten goedkoper worden. 773 
Het bestuur reageert dat zij het altijd zo goedkoop mogelijk probeert te maken. Bij het gala en de 774 
stedentrip lijken de kosten het probleem voor het aantal inschrijvingen.  775 
 776 

Korte pauze om 22:11 777 
Afmeldingen: Lindy van Scharrenburg, Sjors Reith, Sietske Bakker, Iris Kleine Schaars, 778 

Marloes de Jonge, Giulio Severijnen, Fabio Severijnen en Victor Honee. 779 
 780 
3.5 Commissies 781 
3.5.2 Commissiestructuur 782 
1. Wijzigingen in commissies 783 
Stedentripcommissie 784 
De ALV merkt op dat er geruchten zijn over de stedentrip en vraagt zich af of het bestuur hier bekend 785 
mee is. 786 
Het bestuur reageert dat drie bestuursleden hun excuses aan zouden moeten bieden. Tijdens de 787 
stedentrip hebben zij en een extern lid in hun vrijetijd middelen gebruikt. Het was een domme actie 788 
en zij hebben zich bij de commissie verontschuldigd. Naast het feit dat het bestuur haar 789 
verantwoordelijkheid als bestuurders hadden heeft zij het slecht gecommuniceerd. De bestuursleden 790 
moesten ergens aanwezig zijn waar zij niet waren. Het zorgde voor stress bij de commissie. Ze kan 791 
zich eigenlijk niet verontschuldigen maar biedt toch haar diepste excuses aan. Het bestuur gaat het 792 
er persoonlijk nog een keer met de commissie over hebben. Het beschadigt misschien wel de 793 
reputatie van SPiN, hier zijn de bestuursleden zich van bewust. Het is gebeurd en de geruchten zijn 794 
waarschijnlijk dus waar.  795 
De ALV vraagt zich af of het iets is wat in het bestuursdraaiboek moeten worden gezet. 796 
Het bestuur reageert dat dit haar geen goed idee lijkt. Je moet je verantwoordelijk gedragen en geen 797 
criminele dingen doen, dat is vanzelfsprekend.  798 
De ALV vraagt zich af of de middelen illegaal zijn in Denemarken.  799 
Het bestuur reageert dat de middelen zijn gekocht waar het gedoogd werd.  800 
De ALV reageert dat het illegaal is maar niet strafbaar. 801 
De ALV reageert dat dit nooit meer mag gebeuren, geen bestuursleden en liever ook geen leden. 802 
Mensen die verantwoordelijk zijn mogen dit niet gebruiken. Leden moeten het zelf weten. 803 
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De ALV reageert dat het jammer is dat het bestuur het niet zelf heeft medegedeeld. Het bestuur wist 804 
waarschijnlijk dat meerdere mensen hiervan op de hoogte waren. Niemand uit de ALV zegt dit voor 805 
zijn plezier. Jullie zijn je wel bewust van je fouten maar kom hier ook voor uit. Iedereen maakt fouten 806 
in zijn bestuursjaar.  807 
De ALV reageert dat zij zich hierbij aan sluit en vraagt zich af of er wel nuchtere bestuursleden waren. 808 
Het bestuur reageert dat die er wel waren maar niet genoeg.  809 
De ALV reageert dat je de vereniging en de commissie in de steek laat, doe het niet meer, maar dit 810 
weten jullie wel. 811 
De ALV reageert dat er vooral niet over gelogen moet worden, dat is niet oké, los van dat het is 812 
gebeurd. 813 
De ALV adviseert om erover na te denken of het bestuur dit met de rest van de vereniging wil delen. 814 
Maar let erop dat het niet groeit tot iets groters, dat zou gevaarlijk kunnen zijn. 815 
De ALV reageert dat zij denkt dat er niet veel leden vanaf weten.  816 
Het bestuur reageert dat zij denkt dat dat geen meerwaarde heeft. Ze had het misschien in het begin 817 
moeten zeggen. Geruchten zijn er nou eenmaal. Het was de last van de commissie en het nuchtere 818 
bestuurslid. Het is niet zo ernstig dat het bestuur het iedereen moeten vertellen. Als iemand het 819 
vraagt kunnen we het uitleggen. 820 
De ALV reageert dat je inderdaad geen mail moet gaan sturen. Je moet wel met de commissieleden 821 
in gesprek gaan. Dan is het daarmee afgehandeld. 822 
De ALV reageert dat het goed is dat het bestuur het nu wel toegeeft. 823 
De ALV reageert dat zij niet weet hoeveel mensen erover weten maar dat zij zelf mee was op reis en 824 
er niets van wist. 825 
Het bestuur reageert dat zij het daarom ook niet heeft gedeeld. Maar ze snapt ook dat dit wenselijk 826 
kan zijn. 827 
De ALV vraagt zich af of het bestuur het intern heeft opgelost. 828 
Het bestuur reageert dat zij het erover hebben gehad. 829 
 830 
De ALV vraagt zich af of de commissie een idee heeft over hoe het kwam dat de stedentrip niet vol 831 
zat.  832 
Het bestuur reageert dat zij de trip nog moeten evalueren. 833 
De ALV reageert dat er herkansingen waren en dat mensen zich er al op instelden dat ze niet mee 834 
zouden gaan.   835 
De ALV reageert dat feedback met commissies waardevol kunnen zijn.  836 
De ALV reageert dat sommige reizen zijn nou eenmaal populairder zijn dan andere. 837 
De ALV merkt op dat de datum aangepast moet worden van 10 tot 14 februari. 838 
 839 
Uitwisselingscommissie 840 
De ALV vraagt zich af of, wanneer de Hongaren tevreden zijn, het bestuur de uitwisseling wil 841 
voortzetten. 842 
Het bestuur reageert dat ze dit nog moet overleggen. Het is veel stress met alle activiteiten en het 843 
onderbrengen van de Hongaren. Ze weet niet zeker of ze het zou aanraden. 844 
De ALV adviseert dit tijdig te doen. Niet dat de commissie nieuw contact zoeken en dat het 845 
uiteindelijk nergens voor nodig is. 846 
 847 
De commissie vraagt zich af wat de ALV vindt van de voortzetting van de uitwisseling 848 
De ALV denkt dat het wel een toegevoegde waarde heeft. Als het doorgezet wordt is het misschien 849 
slim om de commissie en het bestuur geen buddy te geven. Ze kreeg de indruk dat het hierdoor 850 
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vooral minder soepel verliep dan dat het wat toevoegde. Mogelijk kan er ook gedacht worden over 851 
een vaste locatie of om één keer in de twee jaar te gaan.  852 
De ALV adviseert niet te hoog in te zetten met een uitwisseling en ook niet te veel leden te laten 853 
deelnemen. Het is wel belangrijk dat het wordt ingesteld, maar niet voor 40 of 50 man. Meer voor 20 854 
man. Alles extra kun je meenemen. Laat het lekker doorgaan het is wel een toevoeging.  855 
De ALV adviseert te eisen dat de deelnemers een buddy op kunnen vangen. 856 
De ALV vraagt zich af wanneer het bestuur een besluit neemt. 857 
Het bestuur gaat het er woensdag over hebben. 858 
 859 
De ALV waarschuwt voor een directe vraag en vraagt of hier ook drugs zijn gebruikt. 860 
Het bestuur reageert dat dat niet is gedaan door bestuursleden. 861 
De ALV vraagt zich af of er ook een beleid wordt gevoerd dat het niet wenselijk is om als lid drugs te 862 
gebruiken. 863 
Het bestuur reageert dat de Hongaren in Amsterdam waren en dat je ze dan moeilijk kunt verbieden 864 
een coffeeshop in te gaan.  865 
De ALV vraagt zich af of er een beleid is als er bijvoorbeeld op eerstejaars weekend iets gebruikt zou 866 
worden. Wordt er dan geprobeerd om het tegen te houden? 867 
Het bestuur reageert dat zij hier geen beleid voor heeft. 868 
De ALV vraagt zich af wat het bestuur doet als er op een weekend of een feest wordt gebruikt en of 869 
daar een beleid voor is. 870 
Het bestuur reageert dat ze het daar eens over moet hebben en dat daar nu geen beleid voor is.  871 
De ALV reageert dat het vooral ging over het bestuur en misschien de commissie. Maar het is geen 872 
taak voor het bestuur om dit in de gaten te houden. Als het overlast veroorzaakt moet je er iets aan 873 
doen. 874 
De ALV reageert dat iedereen met of zonder drugs die overlast veroorzaakt eruit gezet moet worden. 875 
 876 
3.6 Extern beleid 877 
3.6.1 Sponsoring 878 
2. Algemeen sponsorgeld 879 
Tweede alinea 880 
De ALV vraagt zich af wat de extra taken zijn en hoeveel tijd daarin wordt gestopt.  881 
Het bestuur reageert dat het de bedoeling is dat Pam Judith ondersteunt. Daar wil ze genoeg ruimte 882 
voor vrijhouden. 883 
De ALV vraagt zich af of het acquireren van het geld niet bij de commissie zelf ligt en waarom ervoor 884 
is gekozen om dit met een groot bedrag naar beneden te brengen van €100,- 885 
Het bestuur reageert dat €500,- te veel zal zijn en dat de commissie het best druk had. Daarom is het 886 
waarschijnlijk niet te halen voor de commissie. 887 
De ALV vraagt zich af hoeveel goodiebags de commissie nog moet vullen en hoe druk ze dan nog zijn. 888 
De ALV merkt op dat je ook achteraf kan kijken wat er wel wordt gehaald.  889 
Het bestuur reageert dat zij een realistisch doel wil stellen en zij denkt dat dit haalbaar is. Maar is er 890 
niet tegen dat er meer dan €350,- wordt opgehaald. 891 
De commissie reageert dat €500,- best realistisch is, de goodiebags zijn grotendeels klaar en de 892 
commissie kan zich nu meer richten op het sponsorgeld. 893 
De ALV reageert dat het dus niet een probleem is om iets meer verantwoordelijkheid bij de 894 
commissie te leggen. 895 
De ALV merkt op dat het jammer is dat de commissie een andere mening heef en adviseert het 896 
bestuur dit voortaan in overleg te doen. Dan ontstaat er geen tegenstelling zoals nu in de ALV. Het 897 
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haalt het standpunt wat er genomen is namelijk een beetje onderuit. Het is tof dat ze de €500,- 898 
willen halen. 899 
De commissie reageert dat ze het er een maand geleden over hebben gehad. Toen hadden ze het 900 
een stuk drukker. Ze hadden dit nog moeten overleggen dat het nu wat makkelijker gaat.  901 
De ALV biedt haar excuses aan en adviseert neer te zetten dat er is overlegd. 902 
De ALV reageert dat zij het jammer vindt dat het streven naar beneden is gehaald. Het is een goed 903 
excuus dus het doel kan hoger. Één samenwerking biedt al best een groot bedrag. Het tweede 904 
halfjaar kan de commissie vaak wat meer zelf werken. 905 
Het bestuur reageert dat ze misschien eens met de hele commissie kunnen overleggen.  906 
De ALV stemt hier mee in. 907 
 908 
3. SPiN-korting 909 
De ALV adviseert om nog actiever te promoten en vraagt zich af of het bestuur meer bedrijven gaat 910 
toevoegen. 911 
Het bestuur reageert dat dit doorloopt met de acquisitiecommissie dus dat zij dit gaat proberen. 912 
 913 
3.6.3 Alumni 914 
De ALV vraagt zich af wie er in de alumniwerkgroep zitten. 915 
Het bestuur reageert dat Sasha en Nicole hierin zitten. 916 
De ALV vraagt zich af wat en wanneer ze iets gaan organiseren. 917 
Het bestuur reageert dat zij twee activiteiten gaan organiseren. Één in juni en de ander in september. 918 
De eerste activiteit zal een netwerk-speeddate worden. De andere wordt een informele activiteit.  919 
De ALV vraagt zich af of zij er zo mee betrokken zijn om de activiteiten te laten slagen. 920 
Het bestuur reageert dat zij er actief mee bezig zijn. 921 
 922 
3.6.4 Labdagen 923 
De ALV merkt op dat haar dit een goed idee lijkt. Ze vraagt zich af of er nu ook al iets wordt 924 
aangeboden. 925 
Het bestuur reageert dat SPiN verwijst naar het Dondersinstituut. Er is een uitleg over hoe het in zijn 926 
werk gaat, het is meer een handleiding. Dat was de wens van het Dondersinstituut. 927 
De ALV denkt dat dit een goede manier is en vraagt zich af met wie de studenten dan contact krijgen. 928 
Het bestuur reageert dat zij contact krijgen met Arno Koning. Alleen via hem kan er contact worden 929 
opgenomen met de onderzoekers.  930 
De ALV reageert dat dit haar een prima idee lijkt. 931 
De ALV vraagt zich af of het al bij de leden is gepromoot. 932 
Het bestuur reageert dat dit nog niet is gebeurd. Het plan was om het tegelijk met het BSI te doen, 933 
daarom is het nog niet gepromoot. Het staat wel in de handleiding van mentoraat OP3. 934 
 935 
3.6.4 Goede Doelen Week 936 
De ALV merkt op dat de RAGweek een soortgelijk thema heeft en vraagt zich af of het bestuur niet 937 
meer uit een ander thema kan halen. 938 
Het bestuur reageert dat zij dit heeft gezien. De werkgroep is bezig geweest met een psychologisch 939 
gerelateerd goed doel waar een excursie en een lezing voor georganiseerd kan worden. Later kwam 940 
het bestuur er pas achter dat de thema’s op elkaar leken. 941 
De ALV reageert dat zij denkt dat er wel meer mogelijkheden zijn. 942 
Het bestuur reageert dat bijvoorbeeld Alzheimer een goed thema was, maar niet makkelijk om een 943 
excursie mee te organiseren. 944 
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De ALV reageert dat dit makkelijk kan omdat mensen met Alzheimer het leuk vinden dat er mensen 945 
langskomen. 946 
Het bestuur reageert dat zij hierover na hebben gedacht maar dat zij dit samen met de werkgroep dit 947 
een minder leuk idee vonden. 948 
De ALV vraagt zich af op basis waarvan dit thema is gekozen, omdat goede doelen vaak niet 949 
betrouwbaar zijn. Je weet niet waar het geld terecht gaat komen. Hebben jullie gesproken met de 950 
RAGweek? 951 
Het bestuur reageert dat zij er goed naar hebben gekeken. Toevallig was het een maand geleden de 952 
week van Het Vergeten Kind. Daarom wordt er verwacht dat dit een goed en betrouwbaar doel is, 953 
maar misschien moet dit nog een keer overlegd worden. 954 
De ALV reageert dat er eens gekeken moet worden naar het interview van de RAGweek. Als er dan 955 
over getwijfeld wordt kan er nog over gepraat worden. 956 
Het bestuur reageert dat zij denkt dat dit een goed goed doel is. 957 
 958 
4. Overig lopende zaken 959 
4.1 Interne situatie 960 
De ALV vraagt zich af wanneer er een uitgebreide evaluatie komt. 961 
Het bestuur reageert dat ze dit op een ALV wil doen en onderling wil bespreken. Zij denkt dat het 962 
onderling goed gaat. 963 
De ALV adviseert wel een datum in te plannen en het dan alleen daarover te hebben. 964 
De ALV merkt op dat als er iets is het ook aan de ALV gemeld kan worden. Er zijn mensen die willen 965 
helpen! Vooral de kamerdiensten op vrijdagmiddag. 966 
De ALV merkt op dat het heel vet zou zijn om discussiepunten voor te leggen in een middagdiscussie. 967 
Het is fijn om te discussiëren. Dit lijkt me echt leuk! 968 
 969 
De ALV merkt op dat alle functies zijn met kleine letters zijn. 970 
 971 
4.2 Koepelvereniging Sociale Wetenschappen 972 
De ALV vraagt zich af wat het bestuur wilt met dit stuk. 973 
Het bestuur reageert dat zij dit alleen mede wil delen. Het was vooral een update. Ze probeert hier al 974 
een tijd iets mee te doen en vond het raar om niets te vertellen. De aankomende ALV zal erover 975 
gestemd worden. Dan komt het niet uit de lucht vallen. 976 
De ALV merkt op dat het fijn is dat dit wordt opgezet. De ALV vraagt zich af of erover nagedacht is 977 
oud-bestuursleden te vragen om te helpen, of er mee aan te werken. 978 
Het bestuur reageert dat mensen van vorige jaren de stukken hebben overgenomen. Verder is er niet 979 
over nagedacht om meer mensen te vragen. Misschien de oprichters van SPiN. 980 
De ALV merkt op dat zij daar ervaring mee hebben. 981 
Het bestuur neemt dit mee. 982 
De ALV merkt op dat Bas Romeijn erg geïnteresseerd is. 983 
 984 
De ALV vraagt zich af wat er gebeurt met het symbolische contributiebedrag van €10,-. 985 
Het bestuur reageert dat het startkapitaal is voor de volgende jaren. 986 
De ALV vraagt zich af waarom je aan mensen die geen lid zijn contributie vraagt. 987 
Het bestuur reageert dat wanneer zij dit betaalt ze wel lid is. Een lid betaalt €10,-. 988 
De ALV reageert dat zij dit verkeerd had opgevat. 989 
De ALV vraagt zich af of de koepelvereniging door gaat wanneer er bij de volgende ALV tegen wordt 990 
gestemd.  991 
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Het bestuur reageert dat ze dan gaat kijken wat ze aan moeten passen, maar zonder SPiN kan het 992 
ook opgestart worden. Ze probeert het nu zo te maken dat SPiN blij zal zijn om lid te worden. 993 
 994 
4.3 Evaluatie after-tentamenborrels 995 
De ALV merkt op dat het noemen van een ‘amendement’ het laat lijken alsof het bestuur dit niet wil. 996 
Ze begrijpt dat het bestuur dit niet wil maar dat zet je niet zo neer.  997 
De ALV reageert dat het nu klinkt zo van ‘zie je wel’. 998 
Het bestuur neemt dit mee. 999 
 1000 
Bijlage 1 – jaarplanning 1001 
De ALV merkt op dat de planning van de ALV in mei te kort is. Het voorstellen van de 1002 
sollicitatiecommissie op 10 mei is te kort dag. Ze moeten dan al bezig zijn met promoten. Anders kom 1003 
je in de knoop. 1004 
Het bestuur reageert dat het naar voren wordt gezet. 1005 
 1006 
Algemene opmerkingen over het gehele stuk 1007 
De ALV merkt op dat het jammer is dat de halfjaarlijkse enquête niet voor deze ALV is gedaan en 1008 
vraagt zich af waarom niet. 1009 
Het bestuur reageert dat zij er niet van op de hoogte was dat dit niet de goede gang van zaken was. 1010 
De ALV reageert dat dit kan gebeuren en adviseert dit wel door te geven aan het volgende bestuur. 1011 
Het bestuur reageert dat zij dit zal doen. 1012 
De ALV merkt op dat het handig zou zijn om dit bij de jaarlijkse evaluatie wel te laten komen. 1013 
De ALV merkt op dat de enquête als leidraad kan dienen voor de rest van het besturen. 1014 
 1015 
De ALV zou het stuk graag in huisstijl willen zien als het online komt. 1016 
Het bestuur past dit aan, ook de pagina nummers. 1017 
 1018 
Het verslag is vastgesteld. 1019 
 1020 

Korte pauze om 23:22 1021 
Afmelding: Nina Pijpers 1022 

Verder om 23:30 1023 
 1024 

5. Kascoverslag 1025 
 1026 

Voorwoord door de Kasco 1027 
De Kasco controleert de boekhouding van SPiN. Dit wordt beschreven in het stuk. Als er vragen zijn 1028 
kunnen Jeroen Weerwag en Bas Romeijn dit beantwoorden. 1029 
 1030 
1. Hoofdkas 1031 
De ALV vraagt zich af of de wisselkassen genummerd worden. 1032 
De Kasco reageert dat dit gaat gebeuren. 1033 
 1034 
6. Slot 1035 
De ALV vraagt zich af of Kasco staat voor Kascommissie of de Kascontrolecommissie? 1036 
De Kasco reageert dat het de Kascontrolecommissie is. 1037 
De ALV reageert dat dat consequent door moet worden gevoerd in de stukken.  1038 
De Kasco reageert dat dit voortaan zal gebeuren. Ook geeft zij haar complimenten aan het bestuur. 1039 
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6. Financieel  Halfjaarverslag 1040 
Voorwoord van het bestuur: 1041 
We hebben bedragen bijgesteld in de begroting. We weten nu al om welke bedragen het gaat, 1042 
daarom vonden we het duidelijk om dit te doen.  1043 
 1044 
De ALV reageert dat de begroting niet zomaar aangepast kan worden. Dit wordt niet verwacht aan 1045 
het begin van het jaar. Maak een kolom met prognose. 1046 
De ALV reageert dat er een halfjaarlijkse begroting voor alle posten gemaakt kan worden. 1047 
Het bestuur reageert dat zij dit duidelijker vonden. 1048 
De ALV reageert dat er dan aan het einde van het jaar terug gekeken wordt en er geen verschil zit 1049 
tussen het begin en het einde. Voor het volgende bestuur is het dan niet duidelijk wat er precies 1050 
begroot is. Heel goed dat erop ingespeeld wordt maar pas het niet aan en maakt die extra kolom.  1051 
De ALV reageert dat zij zich hierbij aansluit. Het zou ook vermeld kunnen worden in de beschrijving in 1052 
plaats van het aanpassen van de begroting. 1053 
De ALV reageert dat het wel begrijpelijk is, het laat meteen zien waar je geld over hebt en waar te 1054 
weinig. 1055 
De ALV reageert dat het niet op de helft van het jaar moet worden aangepast. 1056 
Het bestuur reageert dat zij dit aan zal passen.  1057 
De ALV merkt op dat het niet erg is dat je begroting niet uit komt, daar is een begroting voor. 1058 
De ALV merkt op dat aanpassingen wel ergens gemeld moeten worden. 1059 
 1060 
2. Commissies 1061 
2.1 Studiegerelateerde commissies 1062 
Oriëntatiecommissie 1063 
Bedrijvenavond:  1064 
De ALV vraagt zich af hoe er €333,- gaat worden besteed. 1065 
Het bestuur reageert dat zij een grote spreker heeft gevonden voor €200,- , dat de reiskosten voor de 1066 
andere sprekers betaald worden en dat koffie, thee en koekjes betaald worden. 1067 
De ALV vraagt zich af waar de subsidie van het SPS-NIP blijft. 1068 
Het bestuur reageert dat het nu gebruikt wordt voor de bedrijvendag. 1069 
De ALV vraagt zich af of wanneer het niet nodig is, het dan teruggegeven wordt. 1070 
Het bestuur reageert dat hier nog naar wordt gekeken. 1071 
 1072 
De ALV merkt op dat het duidelijker is om te zeggen dat het geld daar naartoe gaat en niet dat het 1073 
een mogelijkheid is dat het daar naartoe gaat. 1074 
De ALV merkt op dat het ook op een aantal andere ALV’s is genoemd. Ben duidelijk, laat het nakijken. 1075 
De ALV wil er best feedback op geven, dit bespaart tijd.  1076 
Het bestuur neemt dit mee. 1077 
 1078 
Training en Congres-commissie 1079 
De ALV vraagt zich af hoe het geld gebruikt gaat worden. 1080 
Het bestuur reageert dat €300,- naar de sprekers gaat €210,- naar de reiskosten van de rest van de 1081 
sprekers. Daarnaast wordt het besteed aan de lunch en wordt het bewaard voor onvoorziene kosten.  1082 
De ALV vraagt zich af of het dan een luxe lunch wordt. 1083 
Het bestuur reageert dat de commissie er nu mee bezig is. 1084 
De ALV vraagt zich af of de locatie op de universiteit blijft. 1085 
Het bestuur reageert dat dit zo is. 1086 
 1087 
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Tijdschrijfcommissie 1088 
De ALV vraagt zich af of het €150,- elke maand is of per editie.  1089 
Het bestuur reageert dat het 4 edities zijn en een contract van 1 jaar. Er is een opzegtermijn, iets van 1090 
3 maanden. 1091 

Jeroen Weerwag en Lieke van Lieshout gaan weg om 23:47 1092 
 1093 

2.2 Reizen 1094 
Studiereiscommissie 1095 
De ALV vraagt zich af wat de redenen zijn geweest om weer een verre en dure reis te organiseren 1096 
zoals vorig jaar. 1097 
Het bestuur reageert dat het vorig jaar een succes was en het populair was onder de leden. 1098 
De ALV reageert dat minder ver ook succesvol kan zijn. 1099 
Het bestuur reageert dat het vrij nieuw is en vond het leuk om iets anders te blijven doen. Ze vond 1100 
het leuk om een verre reis te maken. De commissie wilde dit ook graag. 1101 
De ALV stelt voor om verre en dure reizen om en om het jaar te organiseren. Niet iedereen heeft zo 1102 
veel geld. Als je het om en om doet geef je iedereen de kans om mee te gaan.  Ook al wil de 1103 
commissie dat, het bestuur mag beslissen. 1104 
De ALV vraagt zich af of je daar niet de stedentrip of uitwisseling voor hebt. 1105 
De ALV reageert dat de studiereis toch anders is en je een andere insteek hebt. 1106 
De ALV reageert dat het misschien een anticlimax is dat je het jaar daarna weer een kleine reis zou 1107 
doen. 1108 
De ALV vraagt zich af of Hongkong beter is dan Marrakech of Sint Petersburg 1109 
Het bestuur reageert dat ze het er ook zelf ook over gehad heeft omdat het toch een financieel risico 1110 
blijft.  1111 
De ALV reageert dat zij denkt dat dit een goed idee is. Het is prettig voor leden met minder geld. 1112 
 1113 
De ALV merkt op dat het verwachtingsmanagement is. 1114 
 1115 
De ALV vraagt zich af hoe het gaat met de inschrijvingen. Zij vraagt zich af of het niet steeds vroeger 1116 
en vroeger wordt dat mensen in de rij gaan liggen. 1117 
Het bestuur reageert dat zij het hier ook over heeft gehad. Het zou zich inderdaad op kunnen 1118 
stapelen en mensen zouden dan steeds vroeger blijven komen. 1119 
De ALV reageert dat zij het hiermee eens is, als dit weer nog een keer gebeurt wordt zij er boos om. 1120 
Ik hoop dat ze volgende keer een goede keuze maken. 1121 
 1122 
De ALV vraagt zich af waarom het bestuur de keuze heeft gemaakt om de subsidie al van het te 1123 
betalen bedrag af te halen bij de promotie. Dit kun je er beter onder vermelden voor de mensen die 1124 
nog geen SNUF-subsidie hebben gehad. 1125 
Het bestuur reageert dat de meeste mensen nog geen subsidie hennen gehad. Die €100,- kan 1126 
mensen wel afschrikken. 1127 
De ALV reageert dat mensen dit wel moeten betalen. 1128 
Het bestuur reageert dat ze dit ook weten omdat het in de omschrijving staat. 1129 
De ALV reageert dat zij het misleidend vindt en dat er gewoon gezegd moet worden hoe duur het is 1130 
en dat je korting kunt krijgen. Je kunt korting krijgen. Wij zijn SPiN we zijn geen bedrijf met kleine 1131 
lettertjes. 1132 
De ALV vult aan dat het in het draaiboek moet worden gezet dat het duidelijk aangegeven wordt. 1133 
 1134 

1135 
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Stedentrip commissie 1136 
De ALV merkt op dat het een lap tekst was. Zij adviseert duidelijk aan te geven wat het verlies is op 1137 
deze reis. Overbodige dingen mogen eruit. 1138 
Het bestuur reageert dat het moeilijk uit te leggen is maar dat het klopt en dat zij dit aan zal passen.  1139 
 1140 
Skireiscommissie 1141 
De ALV vraagt zich af of er al betaald is. 1142 
Het bestuur reageert dat de persoon heeft betaald. 1143 
 1144 
2.3. Niet-Studiegerelateerde Commissies 1145 
Feestcommissie 1146 
De ALV vraagt zich af of het bestuur denkt dat het bedrag gehaald zal worden. En om hoeveel feesten 1147 
het gaat. 1148 
Het bestuur reageert dat het 3 van de 6 feesten zijn en dat ze nu dus op de helft zit, maar nog niet op 1149 
de helft van het bedrag. Het verschilt veel per feest.  1150 
De ALV reageert dat de beste feesten zijn geweest en dat alleen september nog druk gaat worden. Zij 1151 
verwacht dat het bedrag niet gehaald zal worden. 1152 
De ALV reageert dat als er wordt verwacht dat het bedrag niet gehaald zal worden het ook aangepast 1153 
moet worden in de begroting, blijf wel consequent. 1154 
Het bestuur reageert dat zij hoopt dat het bedrag gehaald wordt. 1155 
De ALV reageert dat mensen minder tijd vrij maken, studenten willen er klaar mee zijn. Je ziet dit 1156 
terug in de cijfers. 1157 
 1158 
Festiviteitencommissie 1159 
De ALV vraagt zich af of er hetzelfde wordt verwacht bij de tweede editie van Insomnia. Er zou dan 1160 
€1500,- overblijven voor de Dies. De ALV vraagt zich af wat er met dit geld wordt gedaan. 1161 
Het bestuur reageert dat zij dit beschouwt als winst. Ze wil dit geld niet uitgeven aan de Dies. Dit 1162 
wordt aangepast. 1163 
 1164 
Galacommissie 1165 
De ALV merkt op dat het knullig is verwoord dat het bestuur de compensatie voor de boxen zomaar 1166 
accepteert. Dit bedoelt de ALV met het smijten met geld. ‘We wilden geen moeite doen dus hebben 1167 
we het zo gelaten’. De ALV vraagt zich af wat het bedrag was dat SPiN terug zou krijgen. 1168 
Het bestuur reageert dat het €450,- was voor de boxen. Het verschil is €54,- dat we nog zouden 1169 
krijgen. Het geld van de drank was goedkoper dan het zou zijn. De korting was al afgesproken.  1170 
De ALV reageert dat het jammer was dat het bestuur het erbij heeft laten zitten. 1171 
Het bestuur reageert dat de dj’s niet zeker wisten hoe het is gegaan. De Oldcave zei dat de dj’s niet in 1172 
het rode hebben mogen draaien en dat de dj’s dit wel hebben gedaan. Het was moeilijk dit duidelijk 1173 
te krijgen. 1174 
De ALV vraagt zich af waarom er niets mee is gedaan dat de wijn al op was terwijl het gala niet 1175 
uitverkocht was. 1176 
Het bestuur reageert dat zij dit aan heeft gegeven. 1177 
De ALV vraagt zich af of SPiN nog eens in zee gaat met de Oldcave. 1178 
Het bestuur reageert dat zij dit niet adviseren. De betaling voor de box leek haar de beste optie, 1179 
anders had zij geld moeten eisen. Ook zei de Oldcave dat SPiN de boxen anders moeten betalen en 1180 
die waren €450,-.  1181 
 1182 
De ALV vraagt zich af hoe het bestuur het gala evalueert. 1183 
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Het bestuur reageert dat iedereen het naar zijn zin heeft gehad. Ze was alleen niet tevreden over de 1184 
boxen en de wijn. Ook was de afterparty in het Bascafé veel te druk.  1185 
De ALV adviseert dit op te nemen in het draaiboek. 1186 
De ALV reageert dat gezegd moet worden tegen Bascafé dat het niet kon dat er ook nog een borrel 1187 
was.   1188 
Het bestuur reageert dat er niet meer veel mensen waren van de borrel. Het was een hele drukke 1189 
avond hier kon Bascafé ook niets aan doen.  1190 
De ALV reageert dat het een borrel was van SLOW. 1191 
Het bestuur reageert dat zij dacht dat het een borrel was van het HBO. 1192 
De ALV reageert dat het Bascafé altijd borrels heeft en dat dit niet handig was. Helaas dat we dit mee 1193 
moesten maken. Het lijkt haar ook duidelijk dat we niet meer voor de Oldcave kiezen. 1194 
 1195 
De ALV merkt op dat Jesse in de RvA zit en dat het bestuur hem had kunnen vragen over de situatie 1196 
met de boxen. 1197 
Het bestuur reageert dat zij dit had gedaan en dat hij het met het bestuur eens was. 1198 
 1199 
De ALV merkt op dat er veel mensen waren die een band wilden op het gala. 1200 
Het bestuur reageert dat ze die had geregeld maar dat het niet meer door ging. 1201 
 1202 
De ALV vraagt zich af waarom er twee mensen geld hebben gekregen voor het werk bij de garderobe 1203 
en voor het aankleden van de zaal. 1204 
Het bestuur reageert dat wanneer de Oldcave het zou doen het duurder zou zijn. Voor de commissie 1205 
is niet gekozen omdat er 5 personen waren waarvan eén meisje er niet meer was. Met deurdiensten 1206 
was het niet mogelijk om de garderobe er ook bij te doen. 1207 
De AVL vraagt zich af hoeveel het kostte. 1208 
Het bestuur reageert dat het €60,- was in totaal. 1209 
De ALV reageert dat zij de keuze begrijpt maar dat er wel in het draaiboek moet worden gezet dat 1210 
het geregeld moet worden door de locatie zelf.  1211 
 1212 
Sportcommissie 1213 
De ALV vraagt zich af hoe het bestuur de inschrijvingen van de Batavierenrace positief gaat 1214 
beïnvloeden. 1215 
Het bestuur reageert dat de commissie morgen ludiek gaat promoten. Ook zijn er deadlines 1216 
afgesproken om te kijken hoeveel leden er zijn aangemeld en wat ze hier dan aan gaan doen. De 1217 
inschrijvingen zitten op dit moment al wel over de helft. 1218 
De ALV adviseert mensen te vragen die al eerder hebben mee gedaan. Benader ook andere 1219 
verenigingen, die hebben nog wel mensen over. Het is leuker om andere mensen erbij te hebben dan 1220 
om twee keer te moeten lopen. 1221 
De ALV reageert dat wanneer er wordt gedacht dat het niet vol komt de activiteit geannuleerd kan 1222 
worden om kosten te minderen.  1223 
Het bestuur gaat dit overleggen. 1224 
 1225 
Actiecommissie 1226 
De ALV vraagt zich af op het alleen de opbrengsten of ook de kosten zijn. 1227 
Het bestuur reageert dat de kosten wel voor de actiecommissie zijn. 1228 
De ALV vraagt zich af of al dat geld wel nodig is. 1229 
Het bestuur denkt van niet en zal dit aanpassen. 1230 
 1231 
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2.4 Overige Commissies 1232 
Goede doelen 1233 
De ALV merkt op dat goede doelen gewoon met kleine letters worden geschreven. 1234 
 1235 
Commissie trainingen 1236 
De ALV vraagt zich af waarom de laatste trainer niets krijgt terwijl ze alle drie vrijwillig meewerkten.  1237 
Het bestuur reageert dat zij iets was vergeten te kopen. Hij woont niet in Nijmegen en is dus voor ons 1238 
niet te bereiken. 1239 
De ALV reageert dat het raar is dat één iemand niets krijgt.  1240 
Het bestuur reageert dat diegene moeilijk op te zoeken is maar dat ze inderdaad alle drie vrijwillig 1241 
training gaven. 1242 
De ALV adviseert het aan te passen en te zeggen dat het vergeten is. 1243 
 1244 
De ALV merkt op dat de pennen niet fantastisch zijn, maar het is wel een bedankje dat gegeven kan 1245 
worden in plaats van dat er iets gekocht wordt. 1246 
Het bestuur reageert dat zij van tevoren een budget heeft gemaakt voor bedankjes.  1247 
De ALV merkt op dat je een professional kunt betalen met die €40,- Daarvoor kan het geld van 1248 
relatiegeschenken gebruikt worden. 1249 
Het bestuur reageert dat de €40,- als bedankje was bedoeld. 1250 
De ALV vraagt zich af of het bestuur tevreden is met de pennen. 1251 
Het bestuur reageert dat zij deze wel gewoon heeft gegeven en dat zij het volgende bestuur 1252 
adviseert deze ook te geven. Maar zij vindt wel dat het raar is om mensen twee keer hetzelfde 1253 
bedankje te geven.  1254 
De ALV reageert dat de ontvanger het geschenk dan kan weigeren. 1255 
 1256 
3. Algemeen 1257 
3.1 Bestuurskosten 1258 
De ALV merkt op dat de 47 en 74 aangepast moeten worden. 1259 
De ALV merkt op dat de bestuurskleding nog niet is gedeclareerd.  1260 
Het bestuur reageert dat dit de aangepaste versie is. 1261 
De ALV reageert dat je ziet dat de aanpassing verwarring teweeg brengt. 1262 
 1263 
Bestuurskleding 1264 
De ALV merkt op dat de €50,- voor de nieuwe voorzitterskleding niet nodig was, aangezien niemand 1265 
echt kijkt naar wat er op de shirts staat. 1266 
Het bestuur reageert dat zij het belangrijk vond dat de voorzitter herkenbaar is. Dit was een 1267 
onverwachte situatie. Het shirt wordt ook voor kleinere praatjes en kamerdiensten gebruikt. 1268 
De ALV reageert dat het een principekwestie is dat er nu weer €50,- wordt uitgegeven. Bij de 1269 
begroting was €50,- in jullie ogen weer heel veel. 1270 
De ALV merkt op dat de €1050,- met moeite binnen is gehaald en de €50,- er overheen is weer te 1271 
veel. 1272 
Het bestuur reageert dat de voorzitter de vereniging representeert. Het is raar als er iets verkeerds 1273 
op het shirt staat. 1274 
De ALV vraagt zich af hoe er verklaard kan worden dat er geld weg wordt gehaald bij een commissie 1275 
en toch €50,- wordt weggegooid aan een nieuw shirt.  1276 
Het bestuur reageert dat zij het geld niet zomaar weggooit maar dat het een onvoorziene situatie is.  1277 
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De ALV reageert dat zij de gedachtegang niet helemaal snapt. Vorig jaar werd er overal geld weg 1278 
gehaald om te besparen. En hier zie je terug dat er makkelijk €50,- uit wordt gegeven. Ze begrijpt dat 1279 
de kleding waarde heeft. Maar is de kleding belangrijker dan de commissies? 1280 
Het bestuur reageert dat de voorzitter het gezicht is van de vereniging dus dat het geld gewoon in de 1281 
vereniging wordt gestopt. 1282 
De ALV reageert dat het niet zo vanzelfsprekend is zoals het hier beschreven staat. 1283 
De ALV reageert dat het geld voor je leden moet zijn en voor de commissies. 1284 
Het bestuur reageert dat het geld ook voor de leden is zodat het voor hen duidelijk is wie de 1285 
voorzitter is. 1286 
De ALV reageert dat zij het hier niet mee eens is. 1287 
De ALV reageert dat dit niet allemaal vergeleken kan worden. Maar dat het bestuur het misschien 1288 
wel beter bij één shirt had kunnen houden. 1289 
 1290 
3.2 Representatie 1291 
Ludieke promotie 1292 
De ALV merkt op dat het vorig jaar precies hetzelfde was met de shotjes en de fles. Toen werd er ok 1293 
de vraag gesteld hoeveel shotjes er uit de fles kwamen. 1294 
Het bestuur reageert dat de shotjes goedkoper waren en dat er daarom geen winst is gemaakt. Er is 1295 
aan Lucas gevraagd hoe het zat en hij zei dat we het zo quitte zouden spelen.  1296 
De ALV reageert dat het lijkt alsof we niet leren want vorig jaar stond er precies hetzelfde. 1297 
 1298 
Promotiemateriaal 1299 
De ALV vroeg zich af hoe het kan dat de banner van Insomina na één feest al kapot is. 1300 
Het bestuur reageert dat zij zich dat ook af vroeg. Ze denkt dat het ligt aan het feit dat het hard 1301 
waaide. Ze heeft nu een windbestendige banner besteld. 1302 
De ALV reageert dat zij blij is dat het bestuur hier eerlijk over is. Is er gewoon een nieuwe besteld of 1303 
is er gekeken naar andere bedrijven, een reparatie of een tegemoetkoming. 1304 
Het bestuur reageert dat zij gewoon een nieuwe heeft besteld omdat de oude banner niet 1305 
windbestendig was. Het is niet de schuld van het bedrijf dat de banner kapot is. Ze denkt dat ze het 1306 
niet kan neerleggen bij het bedrijf. 1307 
De ALV reageert dat een banner toch voor buitengebruik is. Ze denkt dat het bestuur hier zich te 1308 
makkelijk bij neer legt. Bovendien is het één van de partners. Een banner hoort niet na één keer 1309 
kapot te gaan. 1310 
De ALV vraagt zich af hoeveel de nieuwe banner heeft gekost. 1311 
Het bestuur reageert dat hij even duur was als de andere banner, namelijk €45,-. Ze gaat kijken of ze 1312 
nog korting krijgt. 1313 
 1314 
3.3 Extern 1315 
Werkgeld SSPN 1316 
De ALV merkt op dat het elk jaar lager uitvalt dan begroot. Vorig jaar is het niet eens doorgegaan. Pas 1317 
dit aan de bij kosten deze waren alleen voor de Rabobank. 1318 
Het bestuur reageert dat zij dit zal doen. 1319 
De ALV reageert dat het geen verklaring is. 1320 
Het bestuur reageert dat het er verkeerd staat. Het is de reden dat ze het steeds aanvullen. Dit wordt 1321 
opgelost. 1322 
 1323 
3.4 Administratief 1324 
Printer 1325 
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De ALV vraagt zich af of er al een idee is ontwikkeld over het printbeleid. 1326 
Het bestuur reageert behalve duurzamer printen niet. Elke computer is ingesteld op dubbelzijdig en 1327 
zwart wit. Ze wil dit beter in de gaten houden. 1328 
De ALV reageert dat zij hoopt dat dit helpt. Door een printbeleid kun je de kosten er wel 1329 
uitbalanceren. 1330 
 1331 
Kantoorartikelen 1332 
De ALV vraagt zich af of er plannen zijn voor nieuwe aankopen. 1333 
Het bestuur reageert dat zij dit jaar geen plannen heeft. 1334 
De ALV reageert dat zij dit erin moet zetten. 1335 
Het bestuur reageert dat zij wel denkt iets uit te geven. 1336 
 1337 
Papier 1338 
De ALV vraagt zich af waar het papier vandaan komt. 1339 
De voorzitter van de ALV schuift deze vraag door naar de volgende ALV. 1340 
 1341 
3.6 Kamerkosten 1342 
Overige kamerkosten 1343 
De ALV vraagt zich af waarom het bestuur denkt dat het hoger uit komt. En waarom plakband niet bij 1344 
kantoorartikelen zit. 1345 
Het bestuur reageert dat zij denkt dat het papier, de labelmaker, de posters en de foto’s van het ALW 1346 
tot meer kosten gaan leiden. 1347 
De ALV reageert dat tape bij kantoorartikelen kan en dat je zo niet hoger uit komt. Je hoeft er niet 1348 
boven uit te komen. 1349 
De ALV merkt op dat de labelmaker alleen gebruikt moet worden voor labels en niet om dingen vast 1350 
te plakken. 1351 
De ALV merkt op dat de kosten voor tape afgelopen jaren bij kantoorartikelen werd geteld. 1352 
 1353 
4. Overige Hoofdrekeningen 1354 
4.1 Actieve leden 1355 
Mokken actieve leden 1356 
De ALV merkt op dat 108 mokken ook makkelijk had gekund omdat er veel mokken overblijven. 1357 
Het bestuur reageert dat er maar 12 over waren. 1358 
De ALV merkt op dat elk bestuur genoeg mokken wil hebben.  1359 
Het bestuur reageert dat de mokken volgend jaar opnieuw gebruikt kunnen worden. 1360 
 1361 
4.3 Multimedia 1362 
Website 1363 
De ALV vraagt zich af of er niet meer bij komt. 1364 
Het bestuur reageert dat zij nu per jaar betaalt. 1365 
De ALV vraagt zich af of er echt niets meer bij komt wat geld gaat kosten. 1366 
Het bestuur reageert dat het bij de €75,- blijft. 1367 
 1368 
4.4 Onvoorziene kosten 1369 
Kosten en baten huidig boekjaar 1370 
De ALV merkt op dat er kosten staan die beleidspunten waren. Die hadden begroot kunnen worden, 1371 
het waren geen onvoorziene kosten. Het is hier niet op de goede plaats. 1372 
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Het bestuur reageert dat zij niet wist van de meeloopdag. Van de snoepjes wist zij wel, maar dit had 1373 
ze niet begroot.  1374 
De ALV vraagt zich af of dit ergens anders naar toe kan. 1375 
 1376 
De ALV merkt op dat zij teleurgesteld is in de aankoop van een statief en de tas voor de videocamera. 1377 
Het is uitgebreid besproken en nu komt er weer €46,- bij. Zij geeft aan tegen het statief te hebben 1378 
gestemd, het had ook in oktober beslist kunnen worden. Ze adviseert het bij afschrijvingen te zetten. 1379 
Het bestuur reageert dat zij er pas na het eerstejaarsweekend achter kwam dat het nodig was om 1380 
een statief aan te schaffen. Ze vond het zonde dat er slechte beelden gemaakt zouden worden. 1381 
Daarom heeft zij hiervoor gekozen, ze vond het zonde om niet uit te halen wat erin zat omdat het 1382 
een groot bedrag was. 1383 
De ALV merkt op dat de tas al te verwachten was. En zij vraagt zich af wanneer het statief wordt 1384 
gebruikt. 1385 
 1386 
4.6 Contributie 1387 
De ALV vraagt zich af of er al een tweede poging tot inname is gedaan. 1388 
Het bestuur regeert dat dit nog niet is gedaan. 1389 
 1390 
Algemene opmerkingen over het gehele stuk 1391 
De ALV merkt op dat ‘half jaar’ en ‘halfjaar’ door elkaar worden gebruikt en adviseert er één te 1392 
kiezen. 1393 
 1394 

7. WVtTK 1395 
De tweede handsboeken 1396 
De ALV merkt op dat het niet zomaar online had moeten komen te staan.  1397 
Het bestuur reageert dat dat klopt en dat zij dit beter hadden kunnen overleggen. De provisie zal 1398 
hetzelfde percentage zijn als over nieuwe boeken. Het bestuur heeft dit online gezet doordat ze de 1399 
opzet verkeerd had geïnterpreteerd en dacht dat het alleen een extra functie was waar studenten 1400 
gebruikte boeken aan Studystore konden verkopen. 1401 
 1402 

8. Vaststellen datum volgende vergadering 1403 
De volgende vergadering zal plaatsvinden op 13 april om 19:00. 1404 
  1405 

9. Rondvraag 1406 
Bas bedankt Jelle voor zijn inzet namens de hele ALV. 1407 
ALV vindt het jammer dat Jelle niet meer onder de stukken stond. 1408 
ALV wenst het bestuur succes in het volgende halfjaar. 1409 
Pam bedankt iedereen, met name degenen die er tot het einde aanwezig waren. 1410 
Job vindt het fijn dat het in één keer tot 1:00 heeft gepast. 1411 
 1412 

10. Sluiting 1413 
Technisch voorzitter sluit de vergadering om 1:02 uur.  1414 
 1415 
Actiepunten VIIIe bestuur: 1416 

1. Het bestuur schrijft een stuk over het beleid met betrekking tot alumni. 1417 
2. Het bestuur zoekt uit of ze onder het contract van de printer uit kan. 1418 
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3. Het bestuur zoekt uit welke verenigingen grote feesten hebben bij de Drie Gezusters. Zij kijkt 1419 
of deze verenigingen op tijd betaald worden en zo niet of zij samen met SPiN de Drie 1420 
Gezusters aan kunnen schrijven. 1421 

4. Het bestuur vraagt het Onderwijsinstituut om een vergoeding voor de extra kosten ten 1422 
gevolge van de Engelstalige bachelortrack 1423 

5. Het bestuur zoekt uit of de pinautomaat gekoppeld kan worden aan de computer. 1424 
6. Het bestuur gaat bij de SPiN-shirts promoten bij haar leden. 1425 
7. Het bestuur informeert of oud-bestuursleden mee willen werken aan het opzetten van de 1426 

Koepelvereniging Sociale Wetenschappen. 1427 


