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Aanwezig: Jeroen Weerwag (vz), Yoni Reijnhoudt (not), Pam Huisintveld, Mesian Tilmatine, Floor van 1 
Dun, Ilse Nijland, Jorina Laan, Judith Pauw, Bas Romeijn, Mare Derks, Anki Verhagen, Elien van 2 
Rooijen, Sammie Bertens, Eefje Jongstra, Eefke Houben, Jelle Gerritsma, Giulio Severijnen, Wouter de 3 
hoon, Lieke van Lieshout, Fenna Dekkers, Johannes Fiebig, Rob van Broekhoven, Michelle Geurts, 4 
Nina Pijpers, Fabio Severijnen, Gianne Dodemont en Vera Spiridonova en Marloes de Jonge. 5 
  6 

1. Opening (door technisch voorzitter Jeroen Weerwag) 7 
 8 
De technisch voorzitter opent de vergadering om 19:10 uur. We beginnen met een namenrondje.  9 

 10 
2. Notulen vorige vergadering 11 

Pagina 31 12 
De ALV merkt op dat het goed is dat er actiepunten worden gemaakt zonder dat het echt zo is 13 
besproken. Zij vraagt zich af hoe het bestuur dit heeft beslist. 14 
Het bestuur reageert dat er niets concreets over afgesproken is maar dat het vaak gewoon dingen 15 
zijn die ze wou bespreken in de ALV. 16 
De voorzitter stelt voor dat de ALV voortaan duidelijk aangeeft of iets een actiepunt is of niet. 17 
 18 
De notulen zijn vastgesteld. 19 
 20 
Actiepunten 21 

1. Het bestuur schrijft een stuk over het beleid met betrekking tot alumni. - Dit is nog niet 22 
volledig gebeurd. Het bestuur is bezig met het schrijven van het adviesstuk. 23 

2. Het bestuur zoekt uit of ze onder het contract van de printer uit kan. - Dit is ook nog niet 24 
volledig gebeurd. Het bestuur is in gesprek geweest met PCI, alleen hebben zij duidelijk 25 
aangegeven niks voor SPiN te kunnen betekenen binnen de looptijd van het contract. Als 26 
SPiN een goedkoper contract wil zou ze een andere printer moeten nemen en zou er weer 27 
een contract van 6 jaar moeten worden afgesloten. Bovendien wordt het bedrag dat SPiN PCI 28 
dan nog verschuldigd is uit het huidige contract doorberekend in het nieuwe contract 29 
waardoor een nieuw contract nog minder voordelig is dan aanvankelijk zou lijken. 30 
Aangezien het bestuur het zeker niet ziet zitten om nog langer dan nodig aan een 31 
printercontract vast te zitten, denkt zij niet dat er op deze manier een oplossing is voor het 32 
dure contract. Ook gaf de accountmanager van PCI aan dat, wegens een contractverandering 33 
een paar jaar geleden, het contract met een jaar wordt verlengd dan oorspronkelijk was 34 
bedoeld. Echter gaat het bestuur nog uitzoeken of dit wel zomaar kan en of hier niet een 35 
mogelijke uitweg voor is. Het bestuur is hiervoor bijvoorbeeld in gesprek met Jesse van de 36 
RvA. 37 
De ALV vraagt zich af of het bestuur al andere partijen heeft benaderd. Vaak vinden 38 
bedrijven het de moeite waard om een contract over te kopen omdat het gaat om een 39 
contract van een paar jaar.  40 
Het bestuur reageert dat zij contact heeft gehad en dat er een partij was die dat misschien 41 
wel wilde doen. Het lijkt alsof het af is gekocht maar ze hebben het waarschijnlijk 42 
doorberekend in het contract. Dus zij kreeg te horen dat het geen zin had.  43 
De ALV reageert dat zij eerst ook bij Canon zaten (ouder bestuur). Ze willen het natuurlijk ook 44 
niet afkopen. Je kunt ook naar andere bedrijven kijken.  45 
 46 
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De ALV merkt op dat het niet op papier staat en dat het daarom niet gerechtvaardigd is dat 47 
zij dit eisen. 48 
De ALV vraagt zicht af of het bestuur al naar een rechtswinkel is geweest. 49 
Het bestuur reageert dat ze het ergens op papier hebben gezet dat ze een jaar langer aan het 50 
contract vast zitten. Ze wil het eerst met Jesse bespreken en daarna eventueel langs een 51 
rechtswinkel.  52 
De ALV reageert dat zij dit wel gelijk moet doen, dan weet je namelijk wat de zwakke plekken 53 
zijn in het contract. 54 

3. Het bestuur zoekt uit welke verenigingen grote feesten hebben bij de Drie Gezusters. Zij kijkt 55 
of deze verenigingen op tijd betaald worden en zo niet of zij samen met SPiN de Drie 56 
Gezusters aan kunnen schrijven. - Dit is gebeurd, na inventarisatie bij verschillende 57 
verenigingen kwam naar voren dat zij wel feesten organiseren in de Molenstraat en hierbij 58 
ook problemen ervaren met de betaling, maar dat zij dit niet problematisch genoeg vonden 59 
om de confrontatie aan te gaan met de eigenaar van de Molenstraat door middel van het 60 
schrijven van een brief. 61 
De ALV vraagt zich af hoeveel geld het in totaal is.  62 
De ALV reageert dat het gaat om €3000,-. 63 
De ALV vraagt zich af hoe het kan dat de andere verenigingen het niet de moeite waard 64 
vinden.  65 
Het bestuur reageert dat het misschien zou helpen als zij duidelijk maken wat er precies in de 66 
brief komt te staan. Zij vraagt aan de ALV wat er in de brief moet komen te staan naast dat ze 67 
wil dat er betaald wordt.  68 
De ALV vraagt zich af of het noodzakelijk is om het met andere verenigingen te doen. 69 
Het bestuur reageert dat dit noodzakelijk is. 70 
De ALV reageert dat de communicatie beter moet en dat er een vast contactpersoon wordt 71 
aangewezen. Als de brief is gemaakt willen de andere verenigingen en het IC misschien wel 72 
hun handtekening er onder zetten. 73 
Het bestuur reageert dat zij dit meeneemt.  74 

4. Het bestuur vraagt het Onderwijsinstituut om een vergoeding voor de extra kosten ten 75 
gevolge van de Engelstalige bachelortrack. - Dit is gebeurd, ze willen SPiN geen directe 76 
vergoeding geven maar hebben onder voorbehoud toegestemd om de kosten te dekken die 77 
hieruit volgen. Het bestuur gaat nog inventariseren wat de kosten precies worden. 78 
De ALV vraagt zich af wat voor kosten dit zijn. 79 
Het bestuur reageert dat het gaat om de vertaling van de website. Zij gaat nog kijken hoeveel 80 
dit precies is. 81 

5. Het bestuur zoekt uit of de pinautomaat gekoppeld kan worden aan de computer. - Dit is 82 
gebeurd. De pinautomaat kan gekoppeld worden aan de computer tegen een vergoeding van 83 
€120 per jaar. Dit leek het bestuur vrij veel dus heeft besloten dit niet te doen. 84 

6. Het bestuur gaat bij de SPiN-shirts promoten bij haar leden. - Dit is nog niet gebeurd, 85 
vanwege de reden dat de mannenshirts in maat M op zijn. Het bestuur twijfelt om nieuwe 86 
shirts in deze maat te bestellen omdat dat relatief hogere kosten met zich meebrengt 87 
vanwege hoge installatiekosten op weinig T-shirts. Het bestuur is dan ook benieuwd naar de 88 
mening van de ALV over deze kwestie. 89 
De ALV merkt op dat het idee was dat de shirts 3 jaar mee zouden gaan. Het is slim om ze 90 
altijd op voorraad te hebben.  91 
Het bestuur vraagt zich af of dit nodig is omdat het alleen gaat over maat M voor de mannen. 92 
De ALV reageert dat de voorraad dan wel groot genoeg moet zijn. De shirts moeten namelijk 93 



         Notulen Algemene Leden Vergadering 13-04-2016 

 

Studievereniging Psychologie in Nijmegen  Montessorilaan 3  
Kamer A.00.05c     6525 HR Nijmegen 
Ma t/m vrij 10.00-15.00    024-361 25 88 
info@spin-nijmegen.com     www.spin-nijmegen.com 

duurzaam zijn. 94 
Het bestuur neemt dit mee. 95 

7. Het bestuur informeert of oud-bestuursleden mee willen werken aan het opzetten van de 96 
Koepelvereniging Sociale Wetenschappen. - Dit is niet meer gebeurd omdat het niet nodig 97 
meer bleek te zijn. Tot nu toe is de oprichting soepel verlopen. Mocht het later nog wel nodig 98 
zijn zal het bestuur alsnog de oud-bestuursleden om hulp vragen. 99 

 100 
3. Belangrijke mededelingen/ingekomen post 101 

Algemene mededelingen 102 
Muntjes voor een drankje kunnen worden gehaald in de pauze. 103 
Het jaar loopt onderhand weer tegen zijn einde aan, dus het bestuur is op zoek naar nieuwe leden 104 
voor de Raad van Advies. Voor meer informatie of je aan te melden kan één van de bestuursleden 105 
gemaild worden, het liefste voor 1 juli. 106 
 107 
Activiteiten 108 
Maart 109 
4 Buddy-activiteit: uitje naar Den Haag   15 aanwezigen 110 
8 Themadag: met SPiN de wolken in   102 aanwezigen 111 
9 SPiN-feest: Disney wat je denkt    93 leden en 161 niet-leden 112 
11 – 20 Skireis: You only live oneski    26 leden en 3 niet-leden 113 
 114 
April 115 
8 – 10 ALW: Dark Disney     72 leden 116 
11 Lezing: Ontwikkeling kind in samenspel met omgeving 14 leden en 6 niet-leden 117 
12 Themadag: Kinderfeestje    83 aanwezigen 118 
13 Excursie naar Pluryn     geannuleerd, te weinig aanmeldingen 119 
 120 
Machtigingen 121 
Inge van Dongen machtigt Elien van Rooijen 122 
Victor Honee machtigt Giulio Severijnen 123 
Chris van Heijster machtigt Bas Romeijn 124 
 125 
Afmeldingen 126 
De Actiecommissie heeft zich afgemeld 127 

 128 
4. Vaststellen agenda 129 

De ALV vraagt zich af of het een bewuste keuze is om de sollicitatieronde niet meteen te doen. 130 
Het bestuur reageert dat dit zo is omdat een commissielid pas later kan komen. 131 
 132 
Punt 9 wordt besproken na punt 5. 133 
 134 
De agenda is vastgesteld. 135 
 136 

5. Verslag van de halfjaarlijkse enquête 137 
Voorwoord van het bestuur: 138 
Dit is het resultaat van de halfjaarlijkse enquête. Er zijn geen extreme of opvallende uitkomsten. We 139 
willen dit toch graag aan de ALV laten zien. 140 
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De ALV vraagt zich af of zij een beoordeling krijgt over wat er met de uitkomst gedaan wordt. 141 
Het bestuur reageert dat zij dit zal geven. 142 
 143 
Pagina 1 144 
De ALV vraagt zich af hoe het komt dat er minder respondenten waren. 145 
Het bestuur reageert dat zij bij alle jaarlagen langs de colleges is geweest, alleen waren de colleges 146 
helaas slecht bezocht. Ze denkt dat het kwam doordat het vlak voor de tentamen week was.  147 
De ALV vraagt zich af of het niet meer gepromoot had kunnen worden. Deze steekproef is namelijk 148 
best klein en er zijn veel actieve leden. Het VIIe bestuur had ongeveer 300 respondenten. Het beeld 149 
wordt vertekend. 150 
De ALV merkt op dat het nu te laat is maar dat het misschien slim is om aan volgend jaar door te 151 
geven dat er minimaal 200 mensen moeten reageren. 152 
De ALV vraagt zich af wat de verhouding tussen actieve en niet-actieve leden was vorig jaar. 153 
De ALV reageert dat dit ongeveer gelijk was. 154 
De ALV reageert dat de verhouding dan goed is en dat dit een prima beeld geeft. 155 
De ALV merkt op dat het wel handig is dat er meer respondenten zijn. 156 
Het bestuur reageert dat zij het hier mee eens is. 157 
 158 
Pagina 4 159 
De ALV vraagt zich af waarom maar 5 mensen zeggen dat ze willen dat ludieke promotie er is. Zij 160 
vraagt zich af wat het bestuur hiermee wil doen. 161 
Het bestuur reageert dat het haar ook op was gevallen en dat zij zich afvraagt of de leden weten wat 162 
een ludieke promotie is.  163 
De ALV merkt op dat dit vorig jaar ook de vraag was. Misschien is het een idee om het anders te 164 
noemen want er wordt wel veel geld in gestoken. Het is raar als het maar 5 mensen boeit of het er 165 
wel of niet is. Neem het wel op in de enquête de volgende keer maar leg dan duidelijk uit wat het is. 166 
Het bestuur neemt dit mee. 167 
 168 
De ALV vraagt zich af of het bestuur weet hoe de leden op de andere manieren op de hoogte willen 169 
worden gehouden. 170 
Het bestuur reageert dat dat in de laatste zin boven de tabel staat. 171 
 172 
De ALV vraagt zich af wat er wordt bedoeld met toelichting. Doet het bestuur iets met de ideeën en 173 
koppelt zij dit terug naar de leden? 174 
Het bestuur reageert dat ze de suggesties door gegeven aan het volgende bestuur. 175 
De ALV vraagt zich af hoe het ze het terugkoppelt aan de leden. 176 
Het bestuur reageert dat wanneer leden ernaar vragen zij het uitleggen, daarnaast is het te vinden 177 
op de site. Zij vraagt zich af of de ALV nog andere ideeën heeft. 178 
De ALV reageert dat ze het beste een kort verhaaltje in de nieuwsbrief kan opnemen. 179 
De ALV adviseert 2 pagina’s met highlights en lowlights te maken. Dit wordt verbeterd en dit wordt 180 
doorgegeven aan het volgende bestuur. 181 
De ALV vraagt zich af hoe het kan dat er eerst geen goede vergelijking kan worden gemaakt, en dat 182 
er nu wordt gezegd dat er maar een klein deel wordt besproken. 183 
De ALV merkt op dat het de bedoeling is om te vertellen wat ermee gedaan wordt en niet wat er 184 
precies allemaal uit is gekomen. 185 
 186 
  187 
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Pagina 5 188 
De ALV vraagt zich af of er mensen zijn die hebben begrepen waar dit precies over ging. Ze kunnen 189 
denken dat het ging over het liken van de Facebookpagina.  Zij adviseert het in de omslagfoto te 190 
promoten, te vertellen waar op te klikken. Zij denkt dat dat misschien beter werkt dan iedereen de 191 
hele tijd uit te nodigen. 192 
Het bestuur reageert dat ze dit ook in een collegepraatje wilde vertellen. 193 
De ALV reageert dat zij dit ook moet laten zien. 194 
 195 
De ALV is benieuwd wat de meningen zijn over de video’s en vraagt zich af wat het bestuur hiervan 196 
vindt. 197 
Het bestuur reageert dat het haar op viel dat meer dan 30% nog geen filmpje heeft gezien. Ze denkt 198 
dat het komt doordat de video’s in de (reis)groepen en evenementen zijn geplaatst in plaats van in 199 
de algemene groep en de Facebook-pagina. 200 
De ALV reageert dat ze dit een goed idee vindt. Nu kan het nog worden veranderd. 201 
De ALV vraagt zich af wat de mensen als redenen, over of ze iets leuk vonden om te zien, hadden 202 
opgegeven. 203 
Het bestuur reageert dat die vraag er niet bij stond. 204 
 205 
De ALV merkt op dat de resultaten best positief zijn en vraagt zich af of er meer mogelijkheden voor 206 
online inschrijven komen. 207 
Het bestuur reageert dat zij niet van plan is om het dit jaar nog te doen, maar dat het duidelijk is dat 208 
de leden dit fijn vinden, vooral voor grote activiteiten. Dit gaat ze meegeven aan het volgende 209 
bestuur. 210 
De ALV merkt op dat 111 mensen zeiden dat ze voor inschrijven voor activiteiten naar de SPiN-kamer 211 
gaan. Ze adviseert beide soorten inschrijvingen te doen anders mis je een contactmoment. 212 
Het bestuur reageert dat zij wil regelen dat leden zich online kunnen inschrijven zonder extra kosten  213 
en op de SPiN-kamer. 214 
De ALV reageert dat zij dit een goed idee vindt. 215 
 216 
Pagina 8 217 
De ALV vraagt zich af wat er gedaan wordt met mogelijke toevoegingen bij de leenservice of met de 218 
met de samenvattingen. 219 
Het bestuur reageert dat ze dat nog even overleggen. Ze denkt wel dat opladers voor laptops lastig 220 
gaat worden.  221 
De ALV vraagt zich af waarom dat lastig zou zijn. Opzetstukjes zijn namelijk redelijk goedkoop. 222 
Daarnaast hebben de meeste laptops dezelfde opladers. 223 
Het bestuur reageert dat zij dat dan wel gaat doen. 224 
De ALV vraagt af hoe het zit met de samenvattingen.  225 
Het bestuur reageert dat zij gaat onderzoeken of er commerciële partners zijn die samen willen 226 
werken.  227 
 228 
Pagina 9 229 
De ALV vraagt zich af hoeveel mensen zich niet op hun gemak voelen in de SPiN-kamer en wat er aan 230 
gedaan kan worden. 231 
Het bestuur reageert dat zij eigenlijk geen idee heeft. Mensen hadden hier vaak niets in gevuld. Er 232 
waren 6 mensen die hadden ingevuld dat ze zich niet op hun gemak voelden. 233 
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De ALV vraagt zich af of het bestuur mensen in de kamer meer gaat aanspreken zodat ze zich wel op 234 
hun gemak voelen. 235 
Het bestuur reageert dat dit voor zich spreekt, ze probeert hier meer op te letten. 236 
De ALV reageert dat zij dit top vindt. 237 
 238 
De ALV merkt op dat er 100 mensen de thema ag hebben bezocht, maar dat er 65 mensen hebben 239 
ingevuld dat ze daar naar toe gingen. Ze denkt dat het een idee is om mensen bij de themadagen de 240 
enquête in te laten vullen. 241 
Het bestuur reageert dat zij dit een goed idee vindt en dat zij het doorgeeft aan het volgende 242 
bestuur. 243 
 244 
Pagina 11 245 
De ALV merkt op dat de vraag over het leenstelsel raar is gesteld. Zo worden de vierdejaars bereikt 246 
omdat zij kunnen vergelijken. Eerstejaars moeten nu vergelijken met een hypothetisch geval. 247 
Het bestuur reageert dat ze dit misschien anders had kunnen verwoorden. Ze geeft aan dat het best 248 
lastig is om goede vragen te verzinnen ze neemt het in ieder geval mee.  249 
De ALV merkt op dat de eerstejaars niet weten hoe het is om studiefinanciering te krijgen. 250 
Het bestuur reageert dat zij er best een idee bij kunnen hebben. 251 
De ALV merkt op dat er een controle groep is door de enquêtes die al gedaan zijn vorige jaren. 252 
 253 
Pagina 13 254 
De ALV merkt op dat het mooie grafieken zijn. 255 
 256 
Hele stuk 257 
De ALV vraagt zich af wat het bestuur wil met de enquête in de toekomst. Wat vinden jullie van de 258 
enquête hoe hij nu is? Is het handig om zo erachter te komen wat SPiN-leden denken en voelen? 259 
Het bestuur reageert dat zij het er niet over heeft gehad. Maar denkt dat het over het algemeen 260 
goed is dat er een standaard is. Nu kunnen de vragen namelijk makkelijk vergeleken worden. Het is 261 
fijn dat je je eigen beleidspunten kunt peilen. Maar soms is het moeilijk om goed te formuleren en 262 
vaak kom je daar laat pas achter. Over het algemeen is het een goede manier. 263 
De ALV vraagt zich af of het bestuur er dit jaar niet genoeg tijd in heeft gestoken.  264 
Het bestuur reageert dat dat zeker een rol kan spelen. 265 
De ALV vraagt zich af of het bestuur iets ziet in een enquête-commissie. 266 
Het bestuur reageert dat dit ideaal is maar waarschijnlijk niet haalbaar. Ze neemt dit mee. 267 
 268 
De ALV adviseert om een aantal samenvattingen te geven. Het scheelt veel vragen die niet meer 269 
hoeven te worden gesteld. 270 
 271 

6. Voorstel met betrekking tot de uitwisseling en de skireis (wordt besproken als punt 6) 272 
De ALV vraagt zich af waarom de uitwisseling gehouden moet worden als er nergens staat dat het 273 
een toegevoegde waarde heeft. 274 
Het bestuur reageert dat de uitwisseling ook een toegevoegde waarde heeft. Je krijgt een kijk in het 275 
leven van een student in een andere stad. Het is meer één op één. 276 
 277 
De ALV vraagt zich af voor wie het een hoge werkdruk geeft. 278 
Het bestuur reageert dat het niet gaat over de commissie maar over de periode. Dit jaar was het 10 279 
dagen met dus minimaal 2 bestuursleden die mee gingen. De rest van het bestuur heeft dus meer 280 
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druk. 281 
De ALV reageert dat het dus over de druk op het bestuur gaat. 282 
Het bestuur reageert dat dat zo is.  283 
De ALV vraagt zich af of het gaat om de bestuursleden die mee zijn als begeleider of de 284 
bestuursleden die nog op de SPiN-kamer zitten. 285 
Het bestuur reageert dat je twee bestuursleden mist dus dat dat werkdruk geeft. 286 
De ALV vraagt zich af of het niet te maken heeft met dat het bestuur nu met 6 in plaats van 7 is. 287 
Het bestuur reageert dat er bij de uitwisseling 3 bestuursleden mee zouden gaan dus zij denkt dat 288 
dat niet het geval is. 289 
 290 
De ALV merkt op dat het wegnemen van de reis alleen ter sprake komt omdat het bestuur parttime 291 
wil gaan besturen. 292 
Het bestuur reageert dat de reis niet weg wordt genomen. Het wordt alleen om het jaar 293 
georganiseerd. Het bestuur merkte dat veel leden verplichte werkgroepen hadden waardoor ze meer 294 
gaan kiezen. 295 
De ALV reageert dat deze informatie alleen bij skireis staat. 296 
 297 
Het bestuur merkt op dat het niet alleen gaat over de werkdruk op het bestuur maar ook op de 298 
commissie. Dit komt doordat het zo laat opgezet wordt, eerder opzetten is dus ook al handig. Voor 299 
de skireis is het handig omdat de reis goedkoper kan worden gemaakt.  300 
De ALV vraagt zich af wat de uitwisselingscommissie nu doet. 301 
Het bestuur reageert dat ze nu nog niets doen omdat het nog niet zeker is of ze door gaan of niet. 302 
De ALV vraagt zich af of er nu al niet contact gezocht kan worden voor de uitwisseling van volgend 303 
jaar. 304 
Het bestuur reageert dat ze het daar deze ALV over wilde hebben. Het is de bedoeling dat als er een 305 
nieuwe commissie komt, die nieuw contact gaat leggen. 306 
De ALV vraagt zich af waarom er een nieuwe commissie opgestart moet worden, in plaats van de 307 
oude commissie het te laten doen. 308 
Het bestuur reageert dat dan de contactpersoon hetzelfde blijft. 309 
  310 
De ALV merkt op dat halfjaarlijks opstarten best lastig is. Nieuwe eerstejaars en derdejaars kunnen 311 
niet in de commissies, komen die dan wel vol? 312 
Het bestuur reageert dat het niet helemaal vol hoeft te komen, maar er moet wel een mogelijkheid 313 
zijn voor eerstejaars om er bij te zitten. 314 
De ALV merkt op dat het vinden van mensen halverwege een jaar al moeilijk is. Zij vraagt zich af of er 315 
goede mensen ter beschikking zijn. Heeft het bestuur er vertrouwen in om dit op de helft van het 316 
jaar te doen? 317 
Het bestuur reageert dat zij de ervaring hebben dat dit goed gaat. 318 
De ALV reageert dat het makkelijker is om 1 plek op te vullen dan een hele commissie op te starten. 319 
De ALV adviseert om op de skireis mensen te werven voor de commissie, dan heb je continuïteit. 320 
De ALV merkt op dat het moeilijker is bij de uitwisselingscommissie. Je kunt niet met 6 mensen naar 321 
ander universiteiten gaan mailen. 322 
 323 
De ALV vraagt zich af of er rekening is gehouden met het momentum van de skireis. Het zijn meer 324 
mensen die een keer mee gaan en het volgende jaar nog een keer meedoen. 325 
Het bestuur reageert dat dit kan. 326 
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De ALV reageert dat je het moet hebben van mensen die al zijn geweest. Er is een kans dat de reis 327 
dan niet helemaal vol komt. 328 
Het bestuur reageert dat er dit jaar veel eerstejaars mee gingen. 329 
De ALV reageert dat je vaak een vaste groep hebt bij de skireis. De continuïteit is wel belangrijk. Het 330 
lijkt haar dan ook een goed idee om de skireis wel elk jaar door te laten gaan. Als de inschrijvingen 331 
minder zijn kan ervoor gekozen worden om het kleiner te doen. 332 
De ALV merkt op dat de derdejaars best moeilijk mee kunnen gaan. Als het om de twee jaar zou zijn, 333 
kunnen ze het tweede jaar niet gaan en in het derde jaar is het vaak lastig door de studie. 334 
De ALV vraagt zich af of de uitwisseling niet om de twee jaar kan en de skireis elk jaar. 335 
Het bestuur reageert dat dit wel kan maar dat dat zorgt voor een hoge werkdruk. 336 
De ALV merkt op dat het wat continuïteit betreft het wel een goede optie is. De commissie is het wel 337 
gelukt maar het duurde wel twee à drie jaar om de uitwisseling te realiseren. 338 
De technisch voorzitter concludeert dat er meer mensen voor de jaarlijkse skireis zijn. 339 
 340 
De ALV vraagt zich af of Kompanio de uitwisseling niet kan doen. Kompanio heeft meer contacten en 341 
het zorgt voor minder druk op het bestuur. 342 
De ALV reageert dat zij dit een slim idee vindt. 343 
Het bestuur reageert dat het klinkt als een goed idee, maar dat het wel bij Kompanio zelf ligt of zij dit 344 
wil doen. 345 
De ALV merkt op dat de uitwisseling dan misschien niet met een psychologie studie is. Het kan zijn 346 
dat SPiN-leden dan minder interesse hebben. 347 
De ALV reageert dat het wel sociale wetenschappen zijn dus denkt van niet. 348 
De ALV reageert dat het dan wel goed moet lopen met andere verenigingen en dat is vaak best veel 349 
werk. 350 
Het bestuur reageert dat het een studiegerelateerde reis moet zijn en dat ze dat dan een beetje 351 
weggeeft. Het is moeilijk om te organiseren, het is een jongerenreis en heeft ook een momentum. Je 352 
wil ook dus het jaar daarna weer weg. Het is best lastig om te organiseren, de skireis organiseren is 353 
makkelijker. Andere verenigingen doen ook hele andere dingen. 354 
 355 
De ALV vraagt zich af hoeveel mensen er zijn die nu al in de Skireiscommissie willen. 356 
Het bestuur reageert dat zij het aan de huidige commissie heeft gevraagd en dat er een aantal 357 
twijfelen. Het bestuur wilde eerst de ALV afwachten.  358 
 359 
De technisch voorzitter concludeert dat de skireis jaarlijks zal worden gegeven. De uitwisseling is nog 360 
een discussie. Er moet eerst overlegd worden met Kompanio en daarna moet er een keer op terug 361 
worden gekomen.  362 
De ALV vraagt zich af of de uitwisseling voor komend jaar neergelegd wordt. 363 
De ALV merkt op dat het moeilijk is omdat het dit jaar heen en weer ging voor het eerste keer. En de 364 
eerste keer organiseren is altijd moeilijk. 365 
De ALV merkt op dat het andere jaren ook niet soepel verliep. 366 
Het bestuur vraagt de ALV hoe realistisch zij denkt dat het is dat het volgende bestuur zegt dat zij de 367 
uitwisseling zal starten. 368 
De ALV reageert dat zij denkt dat dit realistisch is. Toen het aan het VIIe bestuur werd gevraagd zag zij 369 
daar ook wel wat in.  370 
De ALV vraagt zich af waarom het niet nu wordt opgestart als ze het nu leuk vinden om te doen. 371 
De ALV reageert dat de commissie nu niet veel zin heeft om weer nieuwe contacten te zoeken. 372 
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Het bestuur reageert dat de vraag kwam omdat ze niet elk jaar de uitwisseling wilden organiseren. Zij 373 
vraagt zich af wat nu het idee is los van Kompanio.  374 
De ALV reageert dat zij het een goed idee vindt om het om het jaar te organiseren. 375 
De ALV reageert dat er geen oplossing is met de werkdruk. 376 
Het bestuur reageert dat zij daarom de skireis had gekozen. 377 
De technisch voorzitter stelt voor om het over te laten aan het volgende bestuur. 378 
 379 
De ALV merkt op dat je het voor komende jaar kunt schrappen en daarnaast het volgende bestuur 380 
meegeeft om de nieuwe commissie in februari op te starten. Deze vraag kun je ook neerleggen in de 381 
halfjaarlijkse enquête. 382 
Het bestuur reageert dat zij vooral de mening van de ALV wilde weten maar niet op zoek was naar 383 
een beslissing. Dit wilde ze over laten aan het IXe bestuur.  384 
De ALV reageert dat zij wil dat de skireis elk jaar plaatsvindt. 385 
De technisch voorzitter reageert dat de Skireiscommissie dan nu wel opgezet moet worden. 386 
De ALV vraagt zich af of er nu een beslissing gemaakt moet worden over het opstarten van de 387 
commissie op de helft van het jaar. Zij vraagt zich ook af wat er doorgegeven moet worden aan de 388 
Uitwisselingscommissie. 389 
Het bestuur reageert dat halfjaarlijks te laat zou zijn voor de skireis en dat die gewoon door gaat, 390 
maar dat er nog geen oplossing is voor de werkdruk. Zij stelt voor dit te bespreken op de heidag. 391 
 392 
De ALV merkt op dat het jaar dat de uitwisseling georganiseerd moet worden het lustrumjaar is, dan 393 
heb je al meer werkdruk. Zij vraagt zich af of het handig is om dat jaar dan uit te kiezen voor de 394 
uitwisseling. 395 
Het bestuur neemt dit mee. 396 
  397 

7. Voorstellen sollicitatiecommissie 398 
Voorwoord van het bestuur: 399 
SPiN regelt het instellen van een nieuw bestuur met een Sollicitatiecommissie die wordt 400 
goedgekeurd door de ALV. Deze commissie gaat gesprekken voeren, de ALV stemt het 401 
kandidaatsbestuur in. 402 
 403 
Kandidatuur Jeroen Weerwag 404 
De ALV vraagt zich af wat hij precies bedoelt met ‘als actief lid kun jij zien….’. 405 
Jeroen reageert dat hij het belangrijk vindt dat iemand bereikbaar is en dat er altijd iemand is waar je 406 
vragen aan kunt stellen. Als actief lid ben ik open en warm op de SPiN-kamer onthaald, dat vind ik 407 
belangrijk. 408 
De ALV merkt op dat Jeroen het al eerder heeft gedaan en vraagt zich af wat hij dit keer anders gaat 409 
doen. 410 
Jeroen reageert dat hij voorheen op competentie selecteerde. Nu hij iets meer weg is uit de SPiN-411 
wereld, denkt hij dat het vooral belangrijk is dat je veel passie en plezier moet hebben in wat je als 412 
kandidaat gaat doen. Je moet aan SPiN willen werken en dat is onder andere te zien uit een actief 413 
lidmaatschap. Je hart moet bij SPiN liggen. 414 
 415 
  416 
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Gesloten stemming: 417 
Voor: 25 418 
Tegen: 0 419 
Onthouden: 4 420 
Blanco: 0 421 
Totaal: 29 422 
 423 
Kandidatuur Gianne Dodemont 424 
Gianne is momenteel bestuur van Postelein: Ik vind het leuk om te zien hoe mensen zich ontwikkelen 425 
en veranderen in hun functie. Problemen die er vroeger waren worden nu dagelijks mee gedeald. 426 
Mensen moeten niet perse bepaalde competenties hebben. Niemand heeft al zo veel ervaring dat je 427 
meteen een vereniging kan leiden. Het is belangrijk dat mensen willen en kunnen leren. Je kunt dat 428 
zien door dingen te vertellen over het actief lidmaatschap die je moeilijk vinden. Ik ken de mensen 429 
niet daarom ben ik objectief.  430 
De ALV vraagt zich af of Gianne er tijd voor heeft naast de studies en het bestuur. 431 
Gianne reageert dat zij dit heeft omdat het piekmoment van haar bestuur is geweest. 432 
 433 
Gesloten stemming: 434 
Voor: 26 435 
Tegen: 0 436 
Onthouden: 3 437 
Blanco: 0 438 
Totaal: 29 439 
 440 
Kandidatuur Vera Spiridonova 441 
Vera helpt studenten een eigen bedrijf op te zetten: Ik ben actief geweest dus ik weet hoe het gaat 442 
binnen een vereniging. Maar ik ken jullie niet en dat is een voordeel omdat ik objectief ben. Ik kijk 443 
naar hoeveel hart je voor de zaak hebt en welke vaardigheden handig zijn om te hebben. Het gaat 444 
meer om het hart maar je moet ook echt wel vaardigheden hebben.  445 
De ALV vraagt zich af hoe Vera is benaderd aangezien zij het bestuur niet kent. 446 
Vera reageert dat de voorzitter van het SOFv en een oud bestuurslid haar hebben aangeraden. 447 
De ALV merkt op dat Vera nu in een bestuur zit wat ook opvolgers nodig heeft en vraagt zich af of zij 448 
hier een belang in ziet. 449 
Vera vraagt zich af of er wordt bedoeld dat wanneer er iemand is afgewezen dat zij die dan gaat 450 
inpikken. Als dat het is hoeft niemand daar bang voor te zijn, ze zit hier met andere gedachten. Bij 451 
deze belooft ze dat ze dat niet zal doen. 452 
 453 
Gesloten stemming: 454 
Voor: 25 455 
Tegen: 0 456 
Onthouden: 4 457 
Blanco: 0 458 
Totaal :29 459 
 460 
  461 
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Kandidatuur Mesian Tilmatine 462 
Ik heb een andere kijk, een andere afkomst en achtergrond. Ik heb hele eigen ideeën over SPiN, wat 463 
vanavond ook te zien is. We hebben veel initiatieven genomen. Een bestuursjaar laat zien dat je je 464 
inzet voor SPiN, maar dit kun je haast niet laten zien.  465 
De ALV vraagt zich af wat Mesian precies bedoelt met een andere kijk. 466 
Mesian reageert dat hij een andere kijk heeft doordat hij Duits is. Ook komt het door zijn huidige 467 
functie die hem in contact brengt met veel andere mensen. Hij is op de hoogte van lange termijn 468 
taken van andere organisaties. 469 
De ALV vraagt zich af waar hij op let tijdens de sollicitaties. 470 
Mesian reageert dat hij gaat letten op de visie die de sollicitanten hebben voor SPiN. De meeste 471 
mensen vinden het wel en hebben nog niet echt een visie. In dat geval kijk hij naar of er wellicht een 472 
visie kan ontstaan. Sommige mensen hebben al een duidelijk idee. Ik ben benieuwd wat daar achter 473 
zit. Daarop zal ik vooral baseren of iemand geschikt is. 474 
 475 
Gesloten stemming: 476 
Voor: 21 477 
Tegen: 0 478 
Onthouden: 5 479 
Blanco: 3 480 
Totaal: 29 481 
 482 
Kandidatuur Floor van Dun 483 
Ik heb gemerkt in hoeverre je als commissie met een bestuur samenwerkt. Groepsdynamiek daar wil 484 
ik op letten, je moet goed kunnen samenwerken. Ik ben benieuwd naar de verwachtingen van het 485 
bestuursjaar zijn en wat hun visie is met de veranderingen van het onderwijs. 486 
 487 
De ALV vraagt zich af hoe Floor en Mesian hun rol in de commissie in gaan vullen. Neem je je ervaring 488 
mee of kijken jullie objectief? 489 
Floor reageert dat objectief kijken belangrijk is maar geeft aan de mensen die solliciteren wel te 490 
kennen. 100% objectief is dus niet mogelijk. De ervaring van de mensen moet ook meegenomen 491 
worden, hun werk voor SPiN. 492 
Mesian reageert dat hij de sollicitanten ook kent en dat dat een toegevoegde waarde is. Je leert ze 493 
wel anders kennen maar je ervaring neem je wel mee. 494 
De ALV merkt op dat zij heeft laten weten wat zij vindt van twee bestuursleden in de commissie. Wat 495 
is de toegevoegde waarde voor het proces en de vereniging? 496 
Floor reageert dat het niet alleen gaat om de achtergrondinformatie, het is ook voor de meest 497 
recente informatie. Daarnaast vonden we het belangrijk om twee externen in de commissie te 498 
plaatsen. Om evenwicht te houden is er gekozen om twee bestuursleden in de commissie te 499 
plaatsen. 500 
De ALV reageert dat zij het jammer vindt dat er toch voor is gekozen. Het kost namelijk heel veel tijd.  501 
Mesian reageert dat twee bestuursleden de taken kunnen verdelen en dat het dus juist handig is. Het 502 
moet binnen de commissie blijven, als er nood is kunnen we elkaar helpen. 503 
De ALV reageert dat je daar ook oud-bestuursleden voor hebt. 504 
 505 
De ALV vraagt zich af hoe er is besloten dat Mesian en Floor in de commissie gaan. 506 
Het bestuur reageert dat iedereen die het graag wilde dit aan heeft gegeven. Ieder heeft toen een 507 
korte motivatie gegeven en daarna zijn er twee personen ingestemd.  508 
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De ALV vraagt zich af hoe het bestuur om gaat met de sollicitaties. Zal het geheim worden 509 
gehouden? 510 
Het bestuur reageert dat zij aan het bestuur communiceert of er genoeg sollicitaties zijn voor een 511 
volledig bestuur. Over de beslissing zal niets worden gezegd. De overige bestuursleden horen de 512 
beslissing voordat iedereen het weet.  513 
De ALV vraagt zich af of het bestuur iets over de beslissing heeft te zeggen of dat dit aan de 514 
commissie wordt overgelaten?  515 
Het bestuur reageert dat zij een aantal dagen neemt om het te overleggen. 516 
De ALV merkt op dat er rekening gehouden moet worden met activiteiten bij de bekendmaking. Zorg 517 
dat er een goede timing is, in ieder geval niet de dag van de dies. 518 
 519 
De ALV vraagt zich af of de commissie op de hoogte is van de dagen die het bestuur neemt om te 520 
overleggen over de kandidaten. 521 
De Sollicitatiecommissie reageert dat zij dit niet wist, maar dat zij nog niet samen heeft vergaderd 522 
dus dit nog niet aan elkaar bekend heeft gemaakt. 523 
De ALV vraagt zich af of het bestuur nog gaat overleggen met de commissie na die dagen. 524 
Mesian reageert dat er geen informatie naar buiten gaat. 525 
De ALV vraagt zich af waarom het bestuur er nog over wil praten na al dat werk dat de commissie 526 
heeft gedaan. 527 
Floor reageert dat ze als commissie het voor willen leggen aan het bestuur. Als er dan grote 528 
bezwaren zijn moet er worden gekeken naar een aanpassing. 529 
De ALV reageert dat de grenzen duidelijker moeten zijn voor iedereen. Zij vraagt zich af wie de 530 
beslissende stem heeft. Dit moet duidelijk zijn omdat het kan zijn dat er geen overeenstemming is. 531 
De ALV merkt op dat zij het eens is met wat er nu wordt gezegd. Het is in het verleden wel eens fout 532 
gegaan, ze is hier geen fan van. 533 
De ALV vraagt zich af of het een advies is naar het bestuur of een veto. 534 
De ALV adviseert het vertrouwen bij de Sollicitatiecommissie te leggen en het veto bij het bestuur 535 
weg te halen. 536 
Het bestuur is het hier mee eens. 537 
 538 
Gesloten stemming: 539 
Voor: 22 540 
Tegen: 2 541 
Onthouden: 3 542 
Blanco: 2 543 
 544 
Commissie als geheel 545 
De ALV vraagt zich af waarom er geen voorzitter is aangezien het wel een commissie is. 546 
De Sollicitatiecommissie reageert dat zij daarover na kan denken. Er wordt wel een 547 
vertrouwenspersoon ingesteld. 548 
De ALV adviseert iemand in te stellen die zorgt voor een goede dynamiek.  549 
De Sollicitatiecommissie reageert dat het haar een goed idee lijkt. 550 
De ALV vraagt zich af wat voor soort vragen zij gaat stellen. Zijn de vragen bij iedereen gelijk of 551 
helemaal verschillend? 552 
De Sollicitatiecommissie reageert dat zij het hier niet over heeft gehad maar dat het vroeger altijd 553 
gestructureerd is geweest.  554 
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De ALV merkt op dat er in de sollicitatieronden bij het VIIe bestuur veel verschillende vragen werden 555 
gesteld.  556 
De Sollicitatiecommissie reageert dat het wel wordt aangepast maar dat de grote lijn hetzelfde is. Er 557 
zullen vragen worden gesteld over het werk, de studie, etc.  558 
De ALV adviseert een goede beginvraag te hebben. De beginvraag is erg belangrijk voor hoe het 559 
gesprek verder verloopt. 560 
De Sollicitatiecommissie reageert dat zij zal beginnen met smalltalk. De vraag ‘hoe graag wil je dit’ zal 561 
niet worden gesteld.  562 
De ALV reageert dat het wel een beetje gelijk getrokken moet worden en dat er niet al te moeilijk 563 
moet worden begonnen.  564 
 565 
De ALV vraagt zich af of er, bij de vestiging van het kandidaatsbestuur, geen veto ligt bij het bestuur. 566 
Het bestuur reageert dat dit niet zo is. 567 
 568 

Fabio Severijnen, Gianne Dodemont en Vera Spiridonova verlaten de ALV om 21:43. 569 
 570 

8. Contractvoorstel boekencontract 571 
Voorwoord van het bestuur:  572 
Dit stuk gaat over het opstellen van het boekencontract. Het oude boekencontract is inmiddels 573 
opgezegd. Met samenwerking bedoelen we alles rondom communiceren. De 1% gaat over alle 574 
boeken dus dat is best veel, zo’n €1400,- op een jaar. Het contract dat we nu laten zien is het 575 
uitgewerkte contract met Studystore. Dat andere aanbod biedt ons meer inkomsten maar het zou 576 
betekenen dat we dit op korte termijn moeten regelen. In het contract nemen we op dat het 577 
aankomend jaar opgezegd kan worden met een termijn van 2 maanden. We hebben gekozen voor 578 
het contract met Studystore omdat er nu te weinig tijd is om alles te regelen. Toch wilden we dit 579 
even aan de ALV laten weten. Daarnaast heeft Boekenservice.nl ook nog geen ervaring met grote 580 
verenigingen. Een aantal verenigingen zijn nu wel naar hen overgestapt, dus kunnen we hun 581 
ervaringen afwachten. Wij denken dat dit nu de beste keuze is. 582 
 583 
De ALV reageert dat zij het netjes vindt dat dit voorgelegd wordt. Ze vindt ook dat er goede 584 
argumenten zijn om voor Studystore te kiezen. Het is wel veel geld maar Studystore is ook een 585 
betrouwbare partner. Kiezen voor het geld is niet altijd beter. Ze denkt dat de Taskforce goed haar 586 
best heeft gedaan. 587 
 588 
De ALV merkt op dat ‘definitief’ verkeerd is gespeld.  589 
De Taskforce reageert dat het gisteren is aangepast. 590 
De ALV reageert dat dit net pas is geprint. 591 
De Taskforce reageert dat het dan is mislukt. 592 
 593 
De ALV merkt op dat het een goede keuze is voor nu, maar dat er volgend jaar wel gekeken moet 594 
worden naar hoe het gaat. Het is wel een hoop geld, dit moet wel worden onthouden.  595 
 596 
De ALV vraagt zich af of er ook sponsoring zit op boeken van Nederlandse uitgevers. 597 
Het bestuur reageert dat dit niet zo is omdat dat wettelijk is vastgelegd. 598 
 599 
De ALV vraagt zich af of de Taskforce de nieuwe offerte terug heeft gekoppeld aan Studystore. 600 
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Het bestuur reageert dat zij dit heeft gedaan en dat het eerst 5% provisie was en dat dit permutatie 601 
naar aanleiding van het tegenaanbod is veranderd in 6%.  602 
 603 
Het stuk is ingestemd door algehele consensus. 604 

 605 
9. Koepelvereniging der FSW 606 

Voorwoord van het bestuur: 607 
Kompanio betekent gezelschap en vriendschap. Het stuk is nog niet bij de notaris geweest maar wel 608 
bij SNUF. De stukken zijn niet 100% definitief maar er zal ook niet veel meer veranderen. Het gaat 609 
dus over SPiN’s lidmaatschap, of wij hiervan lid willen worden. We zijn als SPiN lid van de 610 
koepelvereniging. De vertegenwoordiger van SPiN gaat dus besluiten maken. De opmerking bij de 611 
begroting heb ik toegevoegd. We gaan het gebruiken hoe we het nodig hebben. De contributie gaat 612 
niet veranderen. Op dit moment is het voor de studieverenigingen van de Faculteit der Sociale 613 
Wetenschappen en andere organisaties die daaraan verbonden zijn. De organisaties die niet volledig 614 
lid willen worden zijn begunstigers. 615 
Een van de hoofdtaken is het S-feest. Daarnaast zal Kompanio ook het buddyproject overnemen. 616 
Daarvoor hebben we een beetje geld nodig. Voor het S-feest leent Kompanio het geld van SPiN en 617 
aan het eind van het jaar krijgt SPiN dit terug. De contributie zal komende jaren hoger worden dan 618 
€10,-. Dit beslist het bestuur van de koepelvereniging. Dit jaar gaat het om de grote lijnen.  619 
 620 
De ALV vraagt zich af waarom SPiN alles betaalt en iemand van GWS Penningmeester is. 621 
Het bestuur reageert dat er binnen Kompanio nog geen vaste functies zijn. Dit jaar is er nog geen 622 
grote activiteit dus daarom doet SPiN dat niet.  623 
De ALV reageert dat zij snapt dat het handig is dat SPiN Commissaris Intern is, maar vraagt zich af 624 
waarom SPiN moet betalen en niet GWS. 625 
Het bestuur reageert dat het om het voorschot van het S-feest gaat. 626 
De ALV reageert dat degene die het voorschot doet ook de penningmeester moet zijn van Kompanio. 627 
Het klopt anders niet.  628 
Het bestuur neemt dit mee. 629 
 630 
De ALV vraagt zich af of een huidig bestuurslid een functie heeft binnen Kompanio. 631 
Het bestuur reageert dat Mesian een functie heeft. 632 
De ALV vraagt zich af of dat niet nog een belasting is boven op het bestuursschap bij SPiN. 633 
Mesian reageert dat hij nu in een hypothetisch bestuur zit en dat het daarom geen belasting is. De 634 
Commissaris Onderwijs gaat de komende jaren waarschijnlijk ook in het bestuur. De nieuwbouw is 635 
belangrijk want dan gaat Kompanio echt iets doen. We willen niet perse alleen maar een bestuurslid. 636 
Het komt dus bij de functie van Commissaris Onderwijs. 637 
De ALV vraagt zich af of het perse iemand moet zijn met die functie. 638 
Het bestuur reageert dat dat wel handig is. 639 
 640 
De ALV vraagt zich af of er alleen mensen uit het bestuur op een Kompanio-ALV mogen komen of dat 641 
alle leden  mogen komen. 642 
Het bestuur reageert dat het een goed punt is. Mogelijk kan er een vergelijking worden gemaakt met 643 
het FOS, daar is nog medezeggenschap vanuit Kompanio, alle huidige Kompanio-bestuurders zitten 644 
daar in.  645 
Het bestuur gaat nog overleggen over wat een ALV in moet gaan houden en wie er allemaal mag 646 
komen. Daarbij gaat ze ook overleggen of er actieve leden van de verenigingen mogen komen. 647 
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De ALV vraagt zich af waarom de medezeggenschap zich met Kompanio moet bemoeien.  648 
Het bestuur reageert dat het juist andersom is: zij als Kompanio willen invloed hebben op de 649 
medezeggenschap via het FOS. 650 
De ALV vraagt zich af hoe het bestuur dit voor zich ziet. 651 
Het bestuur reageert dat het eigen bestuur van Kompanio dit wil doen. In het beleid komt te staan 652 
hoe ze dit precies willen invullen en hoe ze willen streven naar medezeggenschap. 653 
De ALV reageert dat vorig jaar het idee in de medezeggenschap ook is geopperd. Dit is toen 654 
overwogen. Op de ALV nodigen we de assessor uit als spreker. Zo voegen we dat samen. Ze mogen 655 
niet stemmen maar wel toelichten. 656 
Het bestuur reageert dat FOS en Kompanio-ALV’s nu nog van elkaar gescheiden dingen zijn en zij het 657 
zal zien of het overbodig wordt of niet. 658 
 659 
De ALV vraagt zich af of het bestuur dit allemaal met het FOS heeft besproken. 660 
Het bestuur reageert dat zij het er de volgende keer over gaat hebben. Bij het maken van het stuk 661 
over Kompanio was de assessor aanwezig.  662 
 663 

Wouter de hoon verlaat de ALV om 22:12. 664 
 665 
De ALV vraagt zich af wat het lidmaatschap een SPiN-lid biedt. 666 
Het bestuur reageert dat zij als SPiN moeten beslissen. De leden profiteren omdat SPiN van een 667 
lidmaatschap profiteert. Het is op papier iets meer werk, maar het ontneemt functies van de 668 
vereniging ook werkdruk zoals via het buddy-project en het S-feest. Daarom heeft SPiN er ook nut 669 
van omdat het beter geregeld wordt. 670 
De ALV merkt op dat het goed kan werken en vraagt zich af wie het gaat uitvoeren: bestuurders of 671 
commissies. 672 
Het bestuur reageert dat zij hier nog over nadenkt. Het bestuur van Kompanio mag zelf beslissen of 673 
zij een commissie willen of niet. Een commissie van de koepelvereniging hoeft niet precies 1/6 uit 674 
iedere vereniging te bestaan. 675 
De ALV vraagt zich af hoe je aan een commissie komt. 676 
Het bestuur reageert dat het gewoon leden zijn van de verenigingen. 677 
De ALV vraagt zich af of het geen leden zijn van Kompanio zelf. 678 
Het bestuur reageert dat dat indirect wel zo is. 679 
 680 
De ALV vraagt zich af of bestuur bij Kompanio bij een vaste bestuursfunctie van SPiN zit. 681 
Het bestuur reageert dat niet elke vereniging dit doet maar dat SPiN dit waarschijnlijk wel gaat doen. 682 
Een takenverdeling wil je niet aan het begin van het jaar doen, maar uiteindelijk moet het bestuur 683 
dat zelf beslissen. 684 
 685 
De ALV vraagt zich af wat er gebeurt met de winst van het S-feest. 686 
Het bestuur reageert dat die winst bij Kompanio blijft. Het geleende geld komt wel terug bij SPiN. De 687 
winst kan op die manier gebruikt worden om andere activiteiten te financieren. Zo wordt de 688 
contributie niet heel hoog. Je geeft de leden daarin wel iets anders. 689 
De ALV reageert dat zij het raar vindt dat de verkregen winst naar de koepelvereniging gaat. Zij 690 
vraagt zich af waarom de kaartjes dan niet goedkoper worden gemaakt. 691 
Het bestuur reageert dat dit het geval is als er winst is. De kaartjes worden niet duurder, maar het 692 
feest levert al geld op. 693 
De ALV reageert dat dit niet hoeft. 694 
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Het bestuur reageert dat de kaartjes niet duur zijn. 695 
De ALV reageert dat de kaartjes best wel duur zijn en dat er niet gekozen moet worden om winst te 696 
maken. 697 
Het bestuur reageert dat dit niet het geval is, maar dat  als er toch winst wordt gemaakt het bij 698 
Kompanio blijft. 699 
 700 
De ALV vraagt zich af hoe SPiN haar voorschot terug krijgt als er verlies wordt gedraaid op het S-701 
feest. 702 
Het bestuur reageert dat dit wel kan gebeuren maar dat dit niet waarschijnlijk is en dat er realistisch 703 
gekeken moet worden. SPiN is een grotere vereniging en neemt dus een groter risico. Dat kan niet 704 
worden voorkomen. Het zou dus veel verlies zijn en het zou nadelig zijn voor SPiN, maar dat is nu ook 705 
het geval. 706 
De ALV vraagt zich af of de verdeling nu ook al vast wordt gelegd. 707 
Het bestuur reageert dat zij dit inderdaad doet en dat het veel geld van SPiN zal zijn. Daarom blijft 708 
het wel spannend. 709 
De ALV vraagt zich af of de contributie altijd hetzelfde blijft. 710 
Het bestuur reageert dat zij graag wil dat de contributie zo blijft, of dat er een klassensysteem wordt 711 
gemaakt, maar  wel zonder hele grote verschillen. Dit kan doordat SPiN het S-feest de eerste jaren 712 
doet. De faculteit wil een werkveld-oriëntatie-activiteit, net zoals de bedrijvenavond van SPiN. De 713 
faculteit wil misschien alle kosten overnemen voor een gezamenlijke activiteit. Dit is ook een van de 714 
dingen die Kompanio wil gaan doen. 715 
 716 
De ALV vraagt zich af hoe de hogere druk bij het bestuurslid van SPiN wordt gecompenseerd.  717 
Het bestuur reageert dat zij denkt dat de druk lager wordt, de afgelopen jaren was het een flexibele 718 
functie. De Commissaris Onderwijs heeft het op het moment wel druk alleen dat ligt niet alleen aan 719 
Kompanio. 720 
De ALV reageert dat de Commissaris Onderwijs hierdoor ook moet worden ingewerkt als 721 
penningmeester. 722 
Het bestuur reageert dat dat zo is. 723 
 724 
De ALV merkt op dat zij het jammer vindt dat SPiN nu wel het risico gaat dragen, maar geen winst 725 
meer krijgt van het S-feest. 726 
Het bestuur reageert dat zij van allebei niet uit gaat. 727 
De ALV reageert dat er niets tegenover staat. 728 
Het bestuur reageert dat SPiN moet investeren dus dat dat inderdaad best raar is, maar SPiN is wel 729 
de grootste vereniging. 730 
De ALV reageert dat Postelein ook best groot is en dat zij meer eigen geld hebben. 731 
Het bestuur reageert dat zij wel de winst bij Kompanio wil houden maar dat het wel belangrijk is om 732 
het te hebben over een eventueel verlies bij het S-feest. De winst verdwijnt uiteindelijk niet, SPiN kan 733 
er op een andere manier van profiteren. 734 
 735 
We gaan stemmen over lidmaatschap bij Kompanio zodra deze volledig opgericht is. 736 
 737 
  738 
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Stemmen: 739 
Voor: 18 740 
Tegen: 0 741 
Blanco: 6 742 
Onthouden: 3 743 
Totaal: 27  744 
Het is ingestemd 745 
 746 
 747 

10. WVtTK 748 
Er is niets verder ter tafel gekomen. 749 
 750 

11. Vaststellen datum volgende vergadering 751 
15 juni 2016 752 
  753 

12. Rondvraag 754 
De Feestcommissie vraagt zich af waarom er nooit feedback komt op de evaluaties. Zij vindt het raar 755 
dat er niets besproken wordt. 756 
Het bestuur reageert dat zij dat onderling al wel doet maar dat ze ook naar de commissie toe zal 757 
reageren. Zij vraagt of ze dit eerder kunnen laten weten de volgende keer. Het zal voortaan 758 
besproken worden. Zij hebben vaak ook geen invloed op de punten die naar voren komen maar ze 759 
zal haar best doen om het te communiceren. 760 
De ALV wenst het bestuur succes met de sollicitaties. 761 
De ALV wens het bestuur succes met Kompanio. 762 
De ALV merkt op dat er een goed plan moet zijn voor de Engelse bachelortrack. Het wordt namelijk 763 
een grote verandering. Hij adviseert het niet alleen aan het kandidaatsbestuur over te laten. 764 
De ALV reageert dat dit de volgende ALV besproken kan worden. 765 
Het bestuur reageert dat het ook op de Heidag besproken zal worden. 766 
De ALV reageert dat het daarna ook nog besproken moet worden. Voor dat het beleid wordt 767 
geschreven, kan er 15 juni een concept zijn? 768 
Het bestuur reageert dat zij er intern mee bezig is. Ze geeft een advies aan het kandidaatsbestuur. 769 
Het is de vraag welke vorm de ALV het wil.  770 
De ALV reageert dat zij 15 juni een feedback kan geven op het concept. 771 
 772 
De ALV vraagt zich af of het alumnibeleid de volgende ALV besproken kan worden. 773 
Het bestuur reageert dat het intern geregeld wordt. 774 
 775 
De ALV vraagt zich af hoe het zit met het lustrum. 776 
Het bestuur reageert dat zij het advies om een Lustrumcommissie op te starten doorgeeft aan het 777 
volgende bestuur. Dit wordt ook besproken op de Heidag.  778 
 779 
De ALV benadrukt dat er goed gesproken moet worden over de Engelse bachelortrack. Je wil niet de 780 
boot missen ben op tijd hiermee. 781 
 782 
De ALV wens het bestuur veel succes met Kompanio en de sollicitaties.  783 
Het bestuur bedankt de ALV voor de instemming en de meningen. Zij wenst de Sollicitatiecommissie 784 
veel succes. 785 
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 786 
De ALV vraagt zich af of het bekend was dat het S-feest de beste melkkoe is. 787 
 788 
 789 

13. Sluiting 790 
 791 

Technisch voorzitter sluit de vergadering om 23:16 uur.  792 
 793 
Actiepunten VIIIe bestuur: 794 

1. Het bestuur schrijft een stuk over het beleid met betrekking tot alumni. 795 
2. Het bestuur zoekt uit of ze onder het contract van de printer uit kan. 796 
3. Het bestuur schrijft een brief voor de Drie Gezusters. Zij legt dit voor aan het SOFv. 797 
4. Het bestuur gaat bij de SPiN-shirts promoten bij haar leden. 798 


