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AANWEZIG 
Loeke Salemans, Jorg Lescher, Yvonne Rensen, Sacha Verstegen, Irma Cleven, Jos Bovens, Florian 
Stoll, Louanna Luteijn, Erik Bouwman, Eefje Schulpen, Lisa Knol, Rinske Knoest, Koen van Heijster, 
Nicole Janssen, Katharina Künnen, Nicole Damen, Katha Möhlig, Maartje Verhees, Margot Tijs, 
Dieuwertje van der Heijden, Simone ten Kate, Linde Smits, Josje de Valk, Stefan Spijkers, Tommy van 
Steen, Suze van Otterdijk en Oprah Alberto.  
 
Technisch voorzitter: Jorg Lescher 
Technisch notulist: Félix Compen 
 

1. OPENING 
Opening door technisch voorzitter Jorg Lescher om 19.08u.  
Er is geen schriftelijk bezwaar aangetekend tegen het technisch voorzitterschap of tegen de 
technisch notulist. Jorg heet iedereen welkom en begint met een namenrondje.  
 

2.  NOTULEN EN ACTIEPUNTEN VORIGE VERGADERING (04-05-2011)  
De notulen van de vorige Algemene Ledenvergadering (ALV) zijn zowel in samengevatte als in 
uitgeschreven vorm aan de ALV toegekomen. Tijdens de vergadering worden enkel inhoudelijke 
opmerkingen besproken. Tekstuele opmerkingen betreffende de notulen dienen 24 uur voor 
aanvang van de ALV gemeld te worden aan de secretaris van het bestuur. Bij dit agendapunt worden 
daarnaast de mate van uitvoering van de actiepunten van de vorige vergadering toegelicht door het 
bestuur. 
Casper Joosten heeft tekstuele opmerkingen gemaakt, deze worden allen overgenomen. Daarnaast 
hebben Casper Joosten en Kimberly Schelle vragen over het stuk efficiënt & parttime besturen 
toegestuurd. Yvonne behandelt eventuele vragen die niet al gesteld zijn door de ALV van Casper, 
Sascha behandelt eventuele opmerkingen van Kimberley.  
 
Er is één vraag bij de samengevatte notulen, namelijk wat er gedaan is met het uitzoeken van de 
mogelijkheid hoe vaak er op de beleidsstukken op de site wordt geklikt. Het bestuur geeft aan dat de 
webmaster op het moment erg druk is, maar dat deze mogelijkheid er hopelijk aan het einde van het 
jaar beschikbaar is. 
 
Een algemene opmerking is dat het erg prettig zou zijn als iedereen de volgende keer op tijd 
aanwezig is bij de ALV. 
Actiepunt: de achternamen van de aanwezigen zullen in de volgende notulen vermeld worden. 
 
Bespreken actiepunten: 
Actiepunt 1: De notulen zullen de volgende keer in een samenvattende vorm uitgewerkt worden, 
zodat deze waarschijnlijk door meer mensen gelezen zullen worden. 
Aan dit actiepunt is voldaan. Voor de volgende ALV zal alleen de samenvatting worden meegestuurd.  
 
Actiepunt 2: Er wordt voor de volgende vergadering een plan van aanpak geschreven voor het werven 
van een technisch notulist. 
Voor de volgende keren zullen alle actieve leden en oud bestuursleden gemaild worden met de vraag 
of zij willen notuleren. Biedt iemand zich vrijwillig aan, nog voordat de mail verstuurd is, dan zal deze 
persoon notuleren. 
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Actiepunt 3:

Het doel van de acquisitie voor volgend jaar is om langdurige samenwerkingen aan te gaan met 
externe contacten, bijvoorbeeld in de vorm van het aanbieden van pakketten met betrekking tot de 
sponsoring voor de HersenSPiNsels. 

 Loeke en Yvonne zijn bezig met het schrijven van een beleid voor intern gebruik als 
handvat voor de externe betrekkingen van volgend jaar. Tijdens de volgende ALV zal dit plan 
gepresenteerd worden. 

De verhouding tussen de Commissaris PR en de carrière & acquisitiecommissie kan het best uitgelegd 
worden aan de hand van een kokermodel. Aan het begin van de koker staat de commissaris PR. Deze 
zal zich bezig houden met het voorbereidende werk en het opstellen van een beleid. De carrière & 
acquisitiecommissie is vooral uitvoerend bezig en zal contact opnemen met de gevonden contacten 
door de commissaris PR. Aan het eind van de koker staat de commissaris PR, die de 
onderhandelingen zal verwerken in een contract en die het overzicht zal houden of de contracten na 
worden geleefd.  

Het contact tussen de commissarissen is belangrijk met het oog op externe betrekkingen. Aan het 
begin van het jaar moet de commissaris PR intensief contact onderhouden met de commissarissen 
formeel en informeel, om zo te waarborgen dat er overeenstemming wordt bereikt over de 
jaarplanning. In deze jaarplanning moet er ruimte vrij worden gemaakt voor activiteiten die om 
sponsoren heen gebouwd kunnen worden.  

Daarnaast is het van het grootste belang om deadlines in de jaarplanning van de commissaris PR op 
te nemen. Aan het begin van het jaar maakt de commissaris PR een jaarplanning waarin staat 
opgenomen wanneer welke externe contacten zoals bedrijven of instellingen zullen worden 
gecontacteerd. Hier worden ook deadlines bij gesteld, zodat de commissaris meer druk voelt om dit 
op de juiste termijn af te ronden. Oud-bestuursleden en de voorzitter van het bestuur kunnen daar 
begeleiding bij bieden. 
 
Actiepunt 4: Het bestuur kijkt naar manieren van begeleiding voor studenten die bijles gaan geven. 
Irma heeft hiervoor een afspraak gemaakt met Dave van Toor. Samen kijken zij naar mogelijkheden 
voor begeleiding van studenten die bijles gaan geven. Hier is nog niet veel nieuws over bekend, 
omdat deze afspraak donderdag a.s. plaats vindt. Hier wordt in de volgende Algemene 
Ledenvergadering op teruggekomen. 

Actiepunt 5: Het bestuur evalueert of studiegroepen echt nodig zijn en of studenten er behoefte aan 
hebben. 
Irma heeft met de studieadviseur gesproken en zij gaf aan dat de behoefte lastig in te schatten is. Het 
aantal studenten dat de studieadviseur jaarlijks door zal verwijzen zal rond de 50 liggen. Voor een 
eerste opzet van studiegroepen vindt het bestuur dit aantal niet te laag. Uiteindelijk wil het bestuur 
wel een grote groep studenten aanspreken, maar de studiegroepen langzaam opbouwen. Iets 
kleinschaliger beginnen is dus niet erg. 
 
Actiepunt 6: Tijdens de volgende ALV zal een nieuw plan betreffende de samenvattingen 
gepresenteerd worden.  
Er ligt geen nieuw plan voor de samenvattingen. Het punt samenvattingen wordt wel kort behandeld 
in het voorstel van de taskforce. Vooralsnog blijft de samenvattingenverkoop zoals het nu is.  
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Actiepunt 7: Er wordt gekeken naar het aanmaken van een Linked in.  
Deze is reeds aangemaakt. Tips over goed gebruik zijn uiteraard meer dan welkom.  

Actiepunt 8:

3. BELANGRIJKE MEDEDELINGEN / INGEKOMEN POST 

 Vanwege de lage opkomst zal de volgende ALV meer gepromoot worden.  
Voor deze Algemene Ledenvergadering is de promotie intensiever geweest dan voor voorgaande 
ALV’s. De uitnodiging is per mail naar alle leden gestuurd, er is een berichtje op Blackboard geplaatst, 
veel leden zijn persoonlijk op de kamer aangesproken en er is nog een persoonlijke mail naar een 
aantal mensen gestuurd die erg betrokken zijn of zijn geweest bij SPiN, waaronder oud-
bestuursleden en geïnteresseerden voor het bestuur. Het bestuur is tevreden over de opkomst van 
deze ALV. 
 
Door de ALV wordt aangegeven dat het fijn zou zijn dat een plan niet alleen gepresenteerd wordt, 
maar ook aangereikt wordt op papier. Wanneer er geen plan op papier staat, moet het bestuur geen 
plan beloven als actiepunt. Dit wordt door het bestuur meegenomen. 

Er zijn vijf machtigingen. Xandra Quak machtigt Nicole Janssen, Patricia Vaessen machtigt Yvonne 
Rensen, Thomas Kuijpers machtigt Loeke Salemans, Dave Dörenberg machtigt Jos Bovens, Olivier 
Alblas machtigt Irma Cleven.  
 
Het bestuur is de laatste tijd druk bezig geweest met het werven van een nieuw SPiNbestuur voor 
volgend verenigingsjaar. Hiertoe zijn een aantal actieve leden persoonlijk aangesproken, is de 
werving benoemd bij commissievergaderingen en zijn er zowel op de website als op Blackboard 
berichten geplaatst. Daarnaast is er in de afgelopen ALV een sollicitatiecommissie benoemd, die 
vergaderd heeft over de criteria van de sollicitatiebrief en het sollicitatiegesprek. De deadline voor 
het inleveren van de sollicitatiebrieven is aanstaande woensdag 11 mei. De sollicitatiegesprekken 
zullen volgende week plaatsvinden. Of de deadline voor het inleveren van de sollicitatiebrief 
verschoven wordt, ligt aan het aantal aanmeldingen. 
 

4. VASTSTELLEN AGENDA 
Er zijn geen toevoegingen of wijzigingen.  

 
5. DISCUSSIE VOORSTEL TASKFORCE   

Per punt zal het document: efficiënt & parttime besturen behandeld worden. 
 
Voorzitter 
Na berekening en overleg is de taskforce tot de conclusie gekomen dat qua functiebelasting een 
zeventallig bestuur het handigst zou zijn. Daarnaast is de commissaris onderwijs toegevoegd om het 
onderwijs prioriteit te geven in het kader van professionalisering. Tot slot is zeven een handig aantal 
bij stemmingen. 
Er is nagedacht over een deels fulltime, deels parttime bestuur, maar door de plannen van het 
College van Bestuur en qua motivatie van bestuurleden denkt de taskforce dat een geheel parttime 
bestuur de beste optie is.  
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Secretaris 
Het takenpakket van de secretaris blijft interessant voor sollicitanten, omdat er nog ruimte is voor 
het oppakken van niet functiespecifieke taken.  
 
Commissaris PR 
De commissaris PR is de begeleider van de carrière & acquisitiecommissie. Deze persoon zal dus geen 
lid worden van deze commissie. 
Het takenpakket van de commissaris PR heeft overlap met die van de commissaris formeel en 
informeel. Dit zou kunnen leiden tot een verminderd gevoel van verantwoordelijkheid. Verwacht 
wordt dat dit niet het geval is, maar dat deze overlap waarschijnlijk eerder efficiëntie in de hand 
werkt. De acquisitie zal niet op de achtergrond raken, omdat in de overdracht wordt meegegeven dat 
deze taak erg belangrijk is. Daarnaast zullen er ook duidelijke deadlines voor de acquisitie opgesteld 
worden. 
 
Commissaris onderwijs 
Voorstel vanuit de ALV: De vragen van Casper zullen voorgelezen worden en beantwoord worden 
wanneer de ALV deze vragen interessant vindt. Wanneer dit niet het geval is worden de vragen 
schriftelijk beantwoord en naar Casper gestuurd. 
 
Bijna alle functies binnen het bestuur zullen commissies begeleiden. Er is voor gekozen om de lezing 
& excursiecommissie en de training & informatiecommissie onder de commissaris onderwijs te 
scharen, omdat deze commissie het beste bij de functie passen. Voor de lezing & excursiecommissie 
is bijvoorbeeld het contact met docenten erg nuttig. 
 
Algemene vragen en opmerkingen 
Er zijn in het document voornamelijk eigen inschattingen weergegeven. Er is navraag gedaan bij 
andere verenigingen voor vergelijkingsmateriaal, alleen was hun documentatie ontoereikend. 
Uitkomsten van gesprekken met andere verenigingen zijn verwerkt in het document. 
 
De meeste verenigingen in Nijmegen zijn parttime. Het gemiddelde aantal functies ligt rond de zes. 
Het bestuur geeft aan trots te zijn op het feit dat SPiN als één van de fulltime besturen in Nijmegen 
de optie om parttime te gaan serieus neemt en hierin een vooruitstrevende positie inneemt. 
 
Er wordt om 19.50u een pauze ingelast.  
De vergadering wordt om 20:08u hervat.  
 
De halfjaarlijkse bestuurswissel 
Er zijn gemengde geluiden in de ALV over de halfjaarlijkse bestuurswissel. 
Argumenten voor het doorvoeren van het plan zijn dat nieuwe bestuursleden zorgen voor frisse 
input. Daarnaast wordt aangegeven dat SPiN volgend jaar sowieso een grote verandering door zal 
maken, wanneer het parttime besturen doorgevoerd zal worden. Het is dan misschien beter om alle 
grote veranderingen in één keer aan te pakken. Daarnaast gaat er jaarlijks veel informatie verloren 
tussen oud en nieuw bestuur en dit zou je met een halfjaarlijkse bestuurswissel tegen kunnen gaan. 
Daarentegen geeft de ALV aan dat qua teamgevoel binnen het bestuur dit misschien niet het meest 
wenselijke plan is, omdat er halverwege het jaar nieuwe bestuursleden bijkomen. Oud IC-leden 
geven aan dat een mix van ervaren leden en nieuwe leden kan zorgen voor onevenwichtigheid 
binnen het team en dat dit niet als prettig ervaren wordt.  
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Andere verenigingen die werken met een halfjaarlijkse wissel zijn MFVN (medische faculteit), TFV 
(tandheelkunde) en BeeVee (biologie). 
Wanneer dit idee verwezenlijkt zou worden, moet er gekeken worden naar de overgangsperiode. Of 
een bestuur zal anderhalf jaar blijven zitten, of er zal een bestuur voor een half jaar aangesteld 
moeten worden. 
 
Omdat het gedeelte over de halfjaarlijkse bestuurswissel in het document efficiënt & parttime 
besturen te beknopt is om een mening over te vormen, wordt per acclamatie aangenomen dat het 
bestuur een uitgebreider plan gaat uitwerken. Dit plan, met daarbij de praktische invulling, zal de 
volgende ALV gepresenteerd worden en vervolgens zal er gestemd worden over dit plan. 
Actiepunt: Het bestuur schrijft een plan met praktische invulling voor de halfjaarlijkse bestuurswissel. 
 
Efficiëntiemaatregelen 
Openingstijden kamer 
Al eerder is geprobeerd de openingstijden van de SPiNkamer te beperken. Volgend jaar is het echter 
nog meer van belang dat bestuursleden goed kunnen werken op de kamer. Een cultuuromslag is 
daarom noodzakelijk. De concrete uitwerking van het handhaven van de beperkte openingstijden zal 
overlegd worden met het kandidaatsbestuur.  
Gevreesd wordt dat een beperkte openingstijd de gezelligheid op de kamer tegen zal gaan. Ervaring 
bij andere verenigingen wijst uit dat dit niet het geval is. Er is alleen een gezette tijd waarop deze 
gezelligheid kan plaats vinden.  
Met dit voorstel wordt voorkomen dat het bestuur te veel afgeleid raakt op de kamer, maar dat er 
nog wel mogelijkheid is voor gezelligheid. Het volgende bestuur mag hier zelf uiteraard haar eigen 
afwegingen bij maken. 
 
Kamerdiensten  
Door de ALV wordt aangegeven dat één bestuurslid op de kamer is misschien erg weinig is. Het 
afgelopen jaar was het al lastig voor degene met kamerdienst om alle vragen te beantwoorden van 
leden. Daarnaast is het wellicht beter voor de uitstraling van het bestuur wanneer er meerdere 
bestuursleden aanwezig zijn. Het bestuur antwoord hierop dat het aan het volgende bestuur is welke 
afweging zij hierin maken. 
 
Boekverkoop 
Voor de penningmeester is de beperkte boekverkoop erg voordelig, omdat dit scheelt qua facturatie. 
Voor de student is vier momenten per jaar waarop je boeken kunt kopen misschien erg weinig. Alle 
boeken die studenten nodig hebben zullen nog steeds door SPiN verkocht worden en de korting op 
de studieboeken zal blijven. Hierdoor is het nog steeds voordelig is voor studenten om boeken bij 
SPiN te kopen.  
Het is nog niet duidelijk of boeken nabesteld kunnen worden en wat er met de boeken van de 
kernthema’s gebeurd.  
Door de ALV wordt het voorstel aangedragen dat de samenvattingen iedere dag van 10:30u tot 
12:30u verkocht worden, maar dat leden zich wel de hele dag door op de SPiNkamer kunnen 
inschrijven voor activiteiten.  
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Commissievoorzitters 
De mogelijkheid om voorzitters te “ontslaan” bestaat nu ook al, alleen staat het nu specifiek 
genoemd in het voorstel. Het bestuur reageert hierop dat hiermee geenszins bedoeld is om 
potentiële commissievoorzitters af te schrikken. Bekwame commissievoorzitters kunnen taken van 
bestuurders wegnemen, dat is dan ook de reden om deze zin in het stuk op te nemen.  
Het is vooralsnog niet voorgekomen dat een voorzitter ontslagen is. Om volgend jaar goede 
commissievoorzitters aan te stellen wordt er nu al gekeken naar competente mensen. 
 
Communicatie tussen bestuurleden 
Het is belangrijk dat je contactmomenten hebt met je bestuursgenoten. Dit kan zowel fysiek (zoals in 
de wekelijkse bestuursvergadering) als virtueel (via een online agenda en email).  
 
Algemene opmerkingen 
De praktische implementatie van dit document zal goed worden doorgesproken met het nieuwe 
kandidaatsbestuur. Vanuit de ALV komt de vraag wat er gedaan wordt met het uitzoeken van de 
halfjaarlijkse bestuurswissel. Het bestuur geeft aan dat hier nog geen tijdsplanning voor ligt, maar dat 
ze graag zouden willen weten wat de mening van de ALV is over het doorzetten van dit idee. 
Wanneer namelijk aangegeven wordt dat dit plan verder uitgezocht moet worden, is er geen 
duidelijkheid voor de sollicitanten wat er volgend jaar gaat gebeuren met het SPiNbestuur.  
 
Er wordt om 21:10u een bestuurlijk overleg ingelast.  
De vergadering wordt hervat om 21.30u.  
 
Het bestuur vraagt of de ALV wil stemmen over de kwestie wie er voor het idee is dat de praktische 
invoering van de halfjaarlijkse bestuurswisseling voor aankomend bestuursjaar wordt uitgewerkt, 
voor 6 juni? Hierop volgend ontstaat er onduidelijkheid over het nut van deze stemming, omdat de 
ALV van mening  is dat reeds bepaald was dat ze een uitgewerkt plan kunnen verwachten en dat hier 
niet meer over gestemd hoeft te worden, aangezien dit per acclamatie is aangenomen door de ALV. 
Zowel het bestuur als de technisch voorzitter hadden in eerste instantie niet door dat dit voorstel per 
acclamatie was aangenomen, vandaar de verwarring. 
Naar aanleiding hiervan wordt besloten dat er voor de volgende ALV een plan moet worden 
uitgewerkt. Dit wordt een plan met verschillende specifieke voorstellen en meerdere mogelijkheden 
qua vorm en periode van bestuur.  
De volgende ALV zal dienen om bij bepaalde voorstellen voor of tegen te stemmen. 
Bij de sollicitanten wordt gepeild hoe zij tegen de plannen aankijken. De sollicitanten zullen in 
principe voor minimaal één jaar als bestuurslid solliciteren.  
 
De op de ALV aanwezige geïnteresseerden in het SPiNbestuur hebben wisselende gevoelens bij het 
zojuist gepresenteerde plan. Eén geeft aan van solliciteren af te zien, omdat zij liever in een fulltime 
bestuur plaats wil nemen. Een ander geeft aan het voorstel duidelijk te vinden en dat het belang van 
de vereniging voorop staat, ook als dat betekent dat SPiN parttime zal gaan. 
 
Een aantal specifieke taken, zoals het bezoeken van het SSPN, zijn niet in het verslag opgenomen. De 
verdeling van deze specifieke taken wordt met het kandidaatsbestuur overlegd, vandaar dat deze 
nog niet in het plan opgenomen zijn. 
De statuten en het huishoudelijk reglement hoeven ondanks deze wijzigingen niet noodzakelijkerwijs 
aangepast te worden. 
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Vooralsnog loopt SPiN vooruit op de plannen van het kabinet en het College van Bestuur, maar 
verwacht wordt dat deze plannen uiteindelijk toch wel doorgevoerd worden. Daarom kan er beter nu 
meteen op ingespeeld worden. 
 
De aanbevelingen die tijdens deze ALV zijn gedaan worden meegenomen in de implementatie van dit 
plan. Het wordt niet gewenst geacht door de ALV om over dit plan, inclusief de aanbevelingen, te 
stemmen.  
 

6.  WVTTK 
Er worden geen nieuwe zaken aangedragen.  
 

7. RONDVRAAG 
Er wordt gevraagd of het klopt dat er een actief lid is die geen student is aan onze universiteit. Het 
bestuur bevestigt dit, maar heeft destijds niet beseft dat in de statuten staat dat dit niet kan. Er 
worden geen concrete vervolgacties aan verbonden, maar wel meegenomen door het bestuur in de 
overdracht van het nieuwe bestuur. 
 
Casper werd gemist tijdens deze ALV. Gevraagd wordt of hij de volgende keer misschien aanwezig 
kan zijn via Skype. Dit wordt voorgelegd aan Casper. 
 
Aangegeven wordt dat het soms lastig was om mensen te verstaan, omdat het in café ‘t Haantje erg 
rumoerig was. Helaas was er voor deze ALV geen andere locatie meer mogelijk. Voor de volgende 
ALV zal dit meegenomen worden. 
 
Het bestuur bedankt de taskforce, technisch voorzitter, technisch notulist  en de aanwezigen van de 
ALV. Zij worden tevens uitgenodigd voor de volgende ALV. 
 

8. VASTSTELLEN DATUM VOLGENDE ALV 
De volgende ALV vindt plaats op 6 juni in de avonduren. (Deze datum is uitgesteld naar 15 juni 
wegens de presentatie van het kandidaatsbestuur). 

 
9. SLUITING 

De voorzitter sluit de vergadering om 21.56u. 
 
Actielijst 
Actiepunt 1: De achternamen van de aanwezigen zullen in de volgende notulen vermeld worden. 
Actiepunt 2: Aan Casper wordt gevraagd of hij de volgende ALV via Skype wil bijwonen. 
Actiepunt 3: Er wordt gekeken naar een andere locatie voor de volgende ALV.   
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