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1. Inleiding 
 
Tijdens de Algemene Ledenvergadering van 9 mei 2011 is het IIIe bestuur van SPiN gevraagd om een 
voorstel uit te werken betreffende de mogelijkheid tot een halfjaarlijkse bestuurswissel. Dit naar 
aanleiding van het document parttime & efficiënt besturen, waarin deze mogelijkheid kort 
aangehaald werd. In deze ALV is per acclamatie aangenomen dat het bestuur een uitwerking van een 
halfjaarlijkse bestuurswissel zou gaan maken.  
Daarom presenteren wij u dit document met als onderwerp; de halfjaarlijkse bestuurswissel. In dit 
plan zal er een algemene beschouwing van de halfjaarlijkse wissel worden gegeven, vervolgens 
worden verschillende opties aangedragen, en afsluitend zullen de drie opties voor een 
overgangsperiode worden gepresenteerd. Veel van de punten van de algemene beschouwing zijn 
van toepassing op de later uitgewerkte mogelijkheden. Tot slot zullen wij een korte conclusie geven 
betreffende het plan om het bestuur van SPiN halfjaarlijks te laten wisselen. 
Het doel is dat de ALV middels dit document een gedegen afweging kan maken over de voor- en 
nadelen van dit plan. Bij dit document kunnen vragen en opmerkingen geplaatst worden tijdens de 
Algemene Ledenvergadering. 
 
2. De halfjaarlijkse bestuurswissel: algemene beschouwing 
 
In dit eerste gedeelte wordt er een algemene beschouwing gegeven van de halfjaarlijkse 
bestuurswissel, naar aanleiding van eigen beredenering en een uitvoering gesprek met de Medische 
Faculteitsvereniging Nijmegen (MFVN). Dit wordt naar aanleiding van een aantal hoofdpunten 
besproken, te weten: continuïteit, overdracht, functioneren van het team, verantwoordelijkheid en 
praktische implicaties. 
 
2.1 Continuïteit 
Het grootste en meest voor de hand liggende voordeel van de halfjaarlijkse wissel is dat de 
continuïteit gewaarborgd blijft. MFVN geeft aan dat voornamelijk kleine zaken gemakkelijk 
overgedragen worden met de halfjaarlijkse wissel, omdat er altijd een bestuurslid in de buurt is (op 
de verenigingskamer) met meer ervaring. Hierbij valt te denken aan het vragen waar iets besteld is, 
zonder het in de facturenmap terug te hoeven zoeken.  
Het is echter sterk de vraag of dit zo veel tijdswinst oplevert, wanneer de structuur toegepast wordt 
op een parttime bestuur. In het document parttime & efficiënt besturen is bij efficiëntie maatregelen 
besproken dat in principe alleen het bestuurslid met kamerdienst op de kamer aanwezig hoeft te 
zijn. Wanneer het bestuurslid met kamerdienst een kleine vraag heeft, zal deze meer moeite moeten 
doen om beroep te kunnen doen op een bestuurslid met meer ervaring. Dit levert geen tijdswinst op, 
en het bestuurslid in kwestie zal er waarschijnlijk voor kiezen het probleem zelf op te lossen.  
Het bovenstaande onderstreept het grote belang van de inwerking van de algemene bestuurstaken 
en het nut van jaarverslagen. 
Zoals hierboven al genoemd is, geldt de continuïteit louter voor de algemene bestuurstaken (en met 
name dus bij fulltime functioneren). De overdracht van de functiespecifieke taken blijft afhankelijk 
van de voorganger en verschilt derhalve niet van een jaarlijks wisselend bestuur.  
Wat in dit kader ook het overwegen waard is, is de uitstraling naar je leden en externe partijen. Voor 
leden van je vereniging kan het onduidelijk zijn wie er in het bestuur zit, wanneer er steeds 
wisselende bestuursleden zijn. Met name voor actieve leden kan het eventueel voor een 
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vermindering van betrokkenheid zorgen, bijvoorbeeld doordat je een wissel van 
commissiebegeleiders krijgt. Ook externe partijen zoals bijvoorbeeld bedrijven of het 
onderwijsinstituut, zijn gewend aan besturen die jaarlijks wisselen. Midden in het jaar een wisselend 
contactpersoon aanleveren voor een bepaalde externe partij, kan in het nadeel werken met 
betrekking op een prettige samenwerking. 
Kortom kan gesteld worden dat de continuïteit in een parttime bestuur waarschijnlijk minder 
efficiëntievergroting gaat opleveren, en dat de continuïteit ook op een andere manier gewaarborgd 
kan worden.  
 
2.2 Overdracht 
Wanneer er een halfjaarlijkse wissel plaatsvindt, ben je als bestuur minder afhankelijk van de 
bereikbaarheid van een vorig bestuur. Je hebt namelijk meer ervaren bestuurders in je bestuur 
zitten, waar de nieuwe bestuurders op kunnen terugvallen. Kennis over algemene bestuurstaken kan 
daarom gemakkelijk overgedragen worden. De rol van het oud-bestuur hierin is dus minder 
verstrekkend en het gedeelte van het bestuur dat een half jaar zit, is hier verantwoordelijk voor. 
Je zou ook kunnen stellen dat de functiespecifieke taken sneller en beter overgedragen kunnen 
worden, bijvoorbeeld doordat een reeds zittende commissaris zaken leert aan een nieuwe 
commissaris. Deze ervaring wordt niet gedeeld door MFVN. Daar wordt aangegeven dat de 
functiespecifieke inwerking enkel afhankelijk is van je voorganger. 
Daarnaast gaf MFVN aan dat zij in april wisselen, omdat dit het beste strookt met de opleiding. De 
opleiding geneeskunde kent vier blokken met vakken. Het is daarom makkelijker om een geschikte 
periode te vinden voor de halfjaarlijkse wissel. Gekeken naar de opties binnen psychologie, zou de 
halfjaarlijkse bestuurswissel het beste plaats kunnen vinden in maart (voor de tentamens van veel 
vakken) of in april (na de tentamens). 
Kort gezegd ben je als bestuur meer afhankelijk van het ervaren bestuursgedeelte en minder van het 
oud-bestuur, dit heeft voor- en nadelen. 
 
2.3 Functioneren van het team 
Omdat er halverwege het jaar een wissel plaatsvindt van een aantal bestuursleden, lijkt dit nadelig te 
werken voor het teamgevoel. Na navraag bij de MFVN kan er geconcludeerd worden dat je vooral 
een band hebt met de bestuursleden waarmee je begonnen bent, hierdoor krijg je misschien twee 
kampen binnen je bestuur. 
Spanningen tussen de mensen die reeds een half jaar bestuur zijn en de nieuwe mensen, worden niet 
onderschreven door het huidige MFVN-bestuur. Het is natuurlijk wel plausibel dat er spanningen 
ontstaan. Wat zeer onderschreven wordt door MFVN, is spanningen tussen de nieuwe voorzitter en 
de bestuursleden die reeds een half jaar zitten. Uit afgelopen jaren is gebleken dat de voorzitter het 
hier keer op keer zwaar mee te verduren kreeg. Aan het begin van het jaar zal een onervaren 
voorzitter een deels ervaren groep gaan leiden. Het is gebleken dat de ervaren groepsleden en de 
nieuwe voorzitter aan elkaar moeten wennen en dat dit voor wrijving kan zorgen. De eerste paar 
maanden als voorzitter worden beschouwd als zwaar. Dit is niet alleen onprettig, maar zou ook 
nadelig kunnen werken voor de efficiëntie (van bijvoorbeeld bestuursvergaderingen). 
Het belang van teambuilding activiteiten wordt in het hierboven omschreven kader ten zeerste 
benadrukt. Dit geldt nog sterker wanneer het ook een parttime bestuur betreft, waarbij er sowieso al 
minder contactmomenten met de andere bestuursleden zijn.  
Kortom: Er zijn dus niet zozeer spanningen tussen het nieuwe en het ervaren bestuur, maar eerder 
tussen een nieuwe voorzitter en ervaren bestuursleden. Op deze spanning inspelende, is er bij de 
verschillende mogelijkheden tevens een voorstel uitgewerkt waarbij de voorzitter halfjaarlijks 
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wisselt. Er zou daarbij veel tijd besteed moeten worden aan teambuilding. 
 
2.4 Verantwoordelijkheid 
De verwachting was dat er wellicht diffusie van verantwoordelijkheid op zou kunnen treden, waarbij 
ervaren bestuursleden meer taken op zich zouden nemen dan nieuwe bestuursleden (of vice versa). 
In de praktijk blijkt dat het ervaren bestuursgedeelte in de eerste twee maanden na de halfjaarlijkse 
wissel meer werkdruk ervaart. Bestuursleden die al langer zitten moeten de nieuwe bestuursleden 
inwerken met betrekking op algemene bestuurstaken, wat een bepaalde werkdruk met zich 
meebrengt, zeker gezien het feit dat op dat moment het verenigingsjaar volop draaiende is. 
De nieuwe bestuursleden nemen in het begin veel kleinere taken op zich, omdat hen dit relatief 
minder tijd kost. Dit heeft zowel voor- als nadelen. Het heeft het voordeel dat een aantal zaken 
opgepakt worden en niet blijven liggen (in belang van de vereniging). Daarbij kost het relatief minder 
tijd als een ervaren bestuurder een lopende zaak op zich neemt. Wat nadelig is aan dit verschil in 
verantwoordelijkheid, is dat nieuwe bestuursleden zich in het begin misschien minder betrokken 
voelen bij de vereniging in zijn algemeenheid en meer bezig zijn met hun eigen functiespecifieke 
taken. Ook kan het een leerproces van nieuwe bestuursleden vertragen, omdat er altijd een meer 
ervaren persoon is waar je je op kan verhalen, omdat die een bepaalde taak sneller of beter kan. 
De conclusie is dus dat het ervaren bestuursgedeelte in de loop van het jaar meer werkdruk krijgt en 
zich verantwoordelijk voelt voor het nieuwe gedeelte van het bestuur. 
 
2.5 Praktisch 
Omdat er in september en maart/april nieuwe bestuursleden aangesteld moeten worden, wordt er 
rond januari begonnen met de werving van bestuursleden voor maart/april en rond april met de 
werving van bestuursleden voor september. Het is aannemelijk dat het gemakkelijker is om 
halfjaarlijks drie tot vier sollicitanten te vinden dan om in één keer respectievelijk zeven sollicitanten 
te werven. Echter, een groot gedeelte van het jaar is het bestuur bezig met de werving van nieuwe 
bestuursleden. Dit kost bij elkaar genomen meer tijd, bijvoorbeeld doordat je twee keer per jaar 
wervingsacties moet doen, twee sollicitatiecommissies moet aanstellen en twee Algemene 
Ledenvergaderingen organiseert.  
Verder kan een wissel in april aangemerkt worden als relatief laat. Als zittend bestuur werk je de 
nieuwe bestuursleden ongeveer twee maanden in en daarna is de vakantie al weer. Aan de andere 
kant is het ook niet echt handig om de halfjaarlijkse wissel veel eerder dan maart/april te laten 
plaatsvinden.  
Omdat er later in het jaar nog een bestuurswissel plaatsvindt, kan een bestuur niet meer ingestemd 
worden op basis van het door hen opgestelde beleid. Een aanpassing zal dus worden dat tijdens de 
wissel ALV kandidaatsbestuursleden op persoon ingestemd worden. 
Wat betreft het presenteren van het beleid, is het de meest logische keuze om dit in oktober te 
blijven doen. Het ervaren bestuursdeel, dat wisselt in april, stelt dan samen met de nieuwe 
bestuursleden een beleid op. Nieuwe visies en een realistische blik op basis van ervaring kunnen zo 
gecombineerd worden. De kwaliteit van het beleid zal daarmee iets vergroten, omdat deze 
realistischer opgesteld kan worden.  
Voor het ervaren bestuursgedeelte is de situatie minder bevredigend: zij stellen aan het eind van het 
jaar een beleid op voor een jaar waarin zij zelf geen bestuur meer zijn. Ook voor nieuwe 
bestuursleden kan het demotiverend werken, om midden in een jaar een bestuur binnen te treden 
waarin je je aan een bepaald beleid hebt te houden zonder dat je hier van tevoren inspraak over hebt 
kunnen hebben. Dit is een rol gebleken te spelen binnen het MFVN-bestuur. 
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Een halfjaarlijkse wissel bemoeilijkt ook de bestuursmaanden aanvraag, zeker gezien de 
voorwaarden die het College van Bestuur wil gaan stellen aan aankomend bestuursleden. 
Tot slot is er een wijziging van de statuten en het Huishoudelijk Reglement nodig indien een 
halfjaarlijkse wissel wordt ingevoerd, met name over de manier waarop een nieuwe bestuurder 
wordt ingestemd. 
Er kleven dus een aantal praktische bezwaren aan het invoeren van de halfjaarlijkse wissel. 
 
2.6 Algemeen oordeel 
In de voorgaande kopjes zijn er een aantal conclusies getrokken naar aanleiding van het gedane 
onderzoek, deze worden in het hierop volgende nogmaals kort uiteengezet. Vervolgens worden de 
algemene voor- en nadelen van de halfjaarlijkse bestuurswissel opgesomd, met ten slotte ons 
oordeel over de toepassing hiervan bij het bestuur van SPiN. 
 
Wat betreft de continuïteit is gesteld dat dit in een parttime bestuur naar verwachting een mindere 
efficiëntievergroting gaat opleveren dan in een fulltime bestuur. Ook heeft dit enkel betrekking op 
algemene bestuurstaken. Daarnaast zou continuïteit ook op een andere manier gewaarborgd kunnen 
worden, bijvoorbeeld door een intensievere overdracht. 
Wat betreft de overdracht is de conclusie getrokken dat je qua algemene bestuursoverdracht meer 
afhankelijk wordt van de zittende bestuursleden en minder van het oud-bestuur. Binnen psychologie 
is het de vraag hoe goed het gaat werken om studenten in april (midden in het jaar) met een 
bestuursfunctie te laten beginnen, in verband met het rooster van de opleiding. 
Ook is er gesproken over het teamgevoel, waarbij opgemerkt is dat de voorzitter het een stuk 
zwaarder gaat krijgen en dat dit ook efficiëntievermindering als gevolg kan hebben. Het belang van 
teambuilding is erg groot. Spanningen tussen het zittende en nieuwe bestuursgedeelte vallen bij 
MFVN relatief mee. 
Qua verantwoordelijkheid is het aannemelijk dat het ervaren bestuursgedeelte zich meer 
verantwoordelijk gaat voelen waardoor er geen zaken blijven liggen. Het nieuwe bestuur is meer 
functiespecifiek bezig is, wat het leerproces en verantwoordelijkheidsgevoel zou kunnen doen 
afremmen. 
Praktisch gezien zijn er nog een aantal punten om mee te nemen, zoals het continu bezig zijn met 
werven van bestuursleden, wijziging van de statuten m.b.t. instemming bestuursleden en een 
moeilijkere bestuursmaanden aanvraag. 
 
De voordelen van een halfjaarlijkse bestuurswissel zijn met name de continuïteit, meer kans op 
genoeg sollicitanten en een (eventueel) versneld, efficiënter werkproces.  
De nadelen van een halfjaarlijkse bestuurswissel zijn met name een verminderd teamgevoel, een 
zeer beperkte tot geen verbetering van de overdracht, praktische bezwaren, een vergrote werkdruk 
en een (eventueel) minder efficiënt werkproces. 
De mate waarin het werkproces daadwerkelijk efficiënter wordt, is lastig te voorspellen. Het 
werkproces kan efficiënter worden door een halfjaarlijkse bestuurswissel, omdat er een aantal 
bestuursleden zijn met meer ervaring. Echter, het werkproces kan juist ook vertragen, bijvoorbeeld 
omdat het een tijdje kost om als bestuursleden op elkaar ingespeeld te raken. 
 
Uit het bovenstaande is gebleken dat een halfjaarlijkse wissel een andere uitwerking heeft op een 
parttime bestuur. Onze verwachting is dat dit niet genoeg voordelen gaat opleveren voor SPiN. 
Deze voordelen worden namelijk hoogstwaarschijnlijk minder of treden helemaal niet meer op, 
wanneer dit toegepast wordt op een parttime bestuur. Dit vooral omdat je bij een fulltime bestuur 
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aan de aanwezige bestuursleden snel korte vragen kan stellen. Bij een parttime bestuur wordt dit 
lastiger, omdat je niet meer de hele tijd allemaal present op de kamer bent. 
De continuïteit kan ook op andere manieren gewaarborgd worden, de kans op genoeg sollicitanten is 
altijd discutabel en de mate waarin het werkproces daadwerkelijk sneller en efficiënter wordt ook. 
Tot besluit kan men zich afvragen of een halfjaarlijkse wissel niet een te grote stap is voor zo’n jonge 
vereniging. SPiN als parttime bestuur voortzetten is al een erg ingrijpende verandering waar veel 
aandacht aan besteed moet worden. Wanneer ook de halfjaarlijkse bestuurswissel doorgevoerd 
wordt, zijn dit erg veel grote wijzigingen in één keer. Wanneer dit fout gaat, kan het verdere bestaan 
van SPiN op het spel staan. Je neemt dus een erg groot risico met het gelijktijdig invoeren van beide 
plannen. Er is hierover gesproken met MFVN en zij beamen dit. 
 
3. Mogelijkheden 
 
Zoals in het plan efficiënt & parttime besturen beschreven staat, wisselen in het geval van de MFVN 
de penningmeester, de commissaris PR en de commissaris informeel op halfjaarlijkse basis. De 
belangrijkste reden waarom de penningmeester halfjaarlijks wisselt is omdat de voorzitter en de 
penningmeester over de bankpassen van de vereniging beschikken. Zo is er dus altijd een ervaren 
bestuurslid welke rekeninghouder is. Er zijn geen specifieke verklaringen waarom de commissaris 
informeel en de commissaris PR halfjaarlijks wisselen. Daarom hebben we in het hierop volgende 
verschillende opties uiteengezet waarbij verschillende functies halfjaarlijks wisselen. Zo kan een 
afweging gemaakt worden die toegepast op SPiN de handigste wissel zou betreffen. De eerder 
omschreven algemene beschouwing moet hierbij natuurlijk in het achterhoofd gehouden worden. Er 
worden steeds kort de belangrijkste voor- en nadelen besproken, die betrekking hebben op de optie. 
Voor een beeldend overzicht van de verschillende opties, zie de bijlage. 
 
3.1 Optie 1: “Presidium wissel” 
Het presidium bestaat uit de statutaire functies voorzitter, secretaris en penningmeester. In deze 
optie wisselen deze functies in april en wisselen de vier commissarissen in oktober. Zij kunnen dan 
samen met de reeds zittende commissarissen een beleid voor het volgende jaar bedenken en dit ook 
zelf uitvoeren. Een belangrijk voordeel is dat de nieuw aantredende commissarissen aan het begin 
van hun bestuursjaar leiding krijgen van een voorzitter met een half jaar ervaring. Ook de 
penningmeester heeft in het eerste half jaar genoeg geleerd om gemakkelijk een begroting op te 
kunnen stellen. Aan de andere kant kan het voor de nieuw aantredende voorzitter lastig zijn om 
leiding te geven aan ervaren mensen. Ook voor de penningmeester kan het moeilijk zijn om een 
jaarverslag te schrijven over een jaar waarover je zelf onvoldoende inzicht hebt gehad (wat betreft 
de uitgaven en inkomsten). 
Voordelen: 
- Wanneer commissarissen in oktober aantreden, heeft de voorzitter al genoeg ervaring om deze 
nieuwe mensen goed aan te sturen 
- Commissarissen zijn het hele jaar commissiebegeleider van hun commissie 
- De penningmeester heeft in oktober genoeg vaardigheden ontwikkeld om op bekwame wijze een 
begroting op te stellen 
Nadelen: 
- De voorzitter moet leiding geven aan mensen die al een half jaar zitten 
- De penningmeester moet een financieel jaarverslag schrijven over een jaar, waarin hij/zij zelf 
slechts een half jaar bestuur is geweest 
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- De secretaris moet een secretarieel jaarverslag schrijven over een jaar, waarin hij/zij zelf slechts een 
half jaar bestuur is geweest 
 
3.2 Optie 2: “MFVN wissel” 
Bij de MFVN wordt een halfjaarlijkse wissel gehanteerd waarbij de penningmeester, commissaris PR 
en commissaris informeel wisselen. In het begin van het verenigingsjaar wisselen de voorzitter, 
secretaris, commissaris onderwijs en commissaris formeel. Dit brengt dus met zich mee dat de 
commissies van de commissaris informeel rond april een nieuwe commissiebegeleider krijgen. Voor 
de leden is er wel één duidelijk gezicht van de vereniging voor het gehele verenigingsjaar (namelijk: 
de voorzitter). De voor- en nadelen voor dit specifieke plan worden hieronder weer even op een rijtje 
gezet. 
Voordelen: 
- Ook in dit plan heeft de penningmeester al een tijdje ervaring met boekhouden, wanneer de 
begroting opgesteld moet worden 
- De voorzitter treedt aan het begin van het verenigingsjaar aan, wat een duidelijk gezicht en 
aanspreekpunt geeft voor de leden 
Nadelen: 
- Ook in dit plan moet de voorzitter leiding geven aan bestuursleden die al een halfjaar bestuur zijn 
- De halfjaarlijkse wissel kan onhandig uitpakken voor de commissaris PR, omdat het verwarrend kan 
werken voor bedrijven wie contactpersoon is. Je schept onduidelijkheid bij externe partijen. 
- Een aantal commissies krijgt op de helft van het jaar opeens een nieuwe commissiebegeleider, wat 
communicatieproblemen met zich mee kan brengen. 
 
3.3 Optie 3: “Voorzitterswissel” 
In de voorgaande plannen kwam steeds ter sprake dat je als aantredend voorzitter de leiding moet 
nemen over een groep mensen met al een half jaar ervaring. Na navraag bij de MFVN bleek dat 
hierdoor een soort spanningsveld tussen de voorzitter en de ervaren bestuursleden kan ontstaan, 
wat ook de efficiëntie kan verminderen. In dat kader zou je kunnen kiezen voor de optie om ieder 
half jaar een nieuwe voorzitter te laten aantreden. Deze wordt dan gekozen uit de mensen die al een 
halfjaar een andere functie binnen het bestuur bekleed hebben. Bijvoorbeeld: de penningmeester 
die in april is aangetreden, wordt in oktober tot voorzitter benoemd. Het grote voordeel hieraan is 
natuurlijk dat iemand met ervaring in het bestuur de taak van voorzitter op zich neemt. Hieraan 
kleven natuurlijk ook een aantal duidelijke nadelen. 
 
Voordelen: 
- Een persoon met ervaring neemt de taak van voorzitter op zich, wat zorgt voor beter 
voorzitterschap, minder weerstand en meer efficiëntie 
- Een minder populaire functie (zoals penningmeester) kun je een nieuwe uitdaging in het 
vooruitzicht bieden 
Nadelen: 
- Een dergelijke structuur met een halfjaarlijks wisselend voorzitter schept onduidelijkheid voor 
sollicitanten. Wordt van tevoren bijvoorbeeld al besloten wie (welke functie) er na een half jaar van 
functie wisselt? Dit kan gevolgen hebben voor hoe zo’n bestuurslid in zijn bestuur staat. 
- Het is sterk de vraag hoe groot de voorsprong qua voorzitterseigenschappen is van een ervaren 
bestuurslid in vergelijking met een compleet nieuwe voorzitter. 
- Er kan een machtsstrijd om het voorzitterschap ontstaan. 
- Een half jaar een bepaalde functie bekleden (voorzitterschap dan wel een andere functie) is erg 
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kort, zeker gezien het feit dat het SPiN-bestuur parttime ingericht wordt. 
- Contactpersoon naar leden en externe partijen wisselt in relatief korte periode (namelijk zes 
maanden), dit kan minder wenselijk zijn met het oog op de continuïteit. 
 
3.4 Optie 4: “Commissarissen wissel”  
Voor commissies kan het belangrijk zijn om een heel jaar lang een zelfde commissiebegeleider te 
hebben, zodat actieve leden een duidelijk aanspreekpunt hebben. Voor leden is het daarbij ook 
handig om te weten wie dat jaar de voorzitter is, omdat deze persoon nogal eens als aanspreekpunt 
fungeert. Ook is een wissel in april redelijk laat gebleken, omdat het verenigingsjaar dan al tegen het 
einde loopt. In dit voorstel wisselen de voorzitter, de commissaris onderwijs, commissaris informeel 
en commissaris formeel in oktober. De penningmeester, commissaris PR en secretaris wisselen dan in 
februari/maart. Dit heeft een aantal voor- en nadelen. 
 
Voordelen: 
- De functies wisselen eerder, waardoor je als nieuwe functie meer meekrijgt van de tweede helft 
van het verenigingsjaar. Deze input kan je handig gebruiken aan het begin van het verenigingsjaar 
erop. 
- De penningmeester heeft in oktober genoeg vaardigheden ontwikkeld om op bekwame wijze een 
begroting op te stellen 
- De meeste commissies hebben het gehele verenigingsjaar dezelfde commissiebegeleider, doordat 
de commissarissen met veel commissies onder hun hoede, aan het begin van het jaar wisselen. 
 
Nadelen: 
- Sollicitanten moeten al vrij vroeg in het jaar weten of ze halfjaarlijks willen gaan wisselen. Door het 
studieprogramma van psychologie kan dit lastig zijn.  
- De halfjaarlijkse wisselaars komen het bestuur in tijdens de drukste periode van het verenigingsjaar, 
dit kan de nodige hectiek met zich meebrengen. Men zou kunnen stellen dat juist in een rustigere 
periode de tijd meer rijp is voor een wissel van functies. 
- De voorzitter moet leiding geven aan een aantal mensen die al een half jaar zitten 
- De penningmeester moet een financieel jaarverslag schrijven over een jaar, waarin hij/zij zelf 
slechts een half jaar bestuur is geweest 
- De secretaris moet een secretarieel jaarverslag schrijven over een jaar, waarin hij/zij zelf slechts een 
half jaar bestuur is geweest 
 
4. Overgangsperioden 
 
Mocht SPiN een halfjaarlijkse wissel gaan hanteren, dan zijn daar een drietal opties voor te bedenken 
om naar deze situatie toe te bewegen. Je kunt een gedeelte van je bestuur een half jaar laten zitten, 
of anderhalf jaar, of je kunt in de loop van het verenigingsjaar een halfjaarlijkse wissel invoeren. 
Daarbij heeft het niet de voorkeur aankomend jaar al een halfjaarlijkse wissel te laten plaatsvinden.  
 
4.1 Optie 1: 0,5 jaar  
In dit plan zitten vier bestuursleden slechts een half jaar in het bestuur. Dit is niet wenselijk, omdat 
een half jaar erg kort is om persoonlijk genoeg te kunnen leren en bij te kunnen dragen aan de 
vereniging. Veel mensen vinden een half jaar waarschijnlijk te kort, ook qua financiële vergoeding en 
qua inpassing in het studieprogramma. Het geeft tevens een verkeerd signaal af aan 
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geïnteresseerden voor het bestuur. Een dergelijk voorstel ziet er concreet als volgt uit: 
Oktober : 7 nieuwe bestuursleden 
April jaar erop: 3 wissels 
Oktober: 4 wissels 
 
4.2 Optie 2: 1,5 jaar 
In dit plan zitten drie à vier bestuursleden anderhalf jaar in het bestuur. Dit zou een optie zijn om te 
overwegen. Het is echter lastig om van tevoren te zeggen of je anderhalf jaar in een bestuur wil 
zitten. Dit moet je op het moment zelf bekijken met daarbij je studievoortgang en andere opties in 
overwegende nemen (zoals plaats nemen in een ander bestuur, de medezeggenschap of een 
buitenlandverblijf). Dit voorstel ziet er concreet zo uit: 
Oktober: 7 nieuwe bestuursleden 
Oktober jaar erop: 4 wissels 
April: 3 wissels 
 
4.3 Optie 3: In de loop van het verenigingsjaar 
Het bestuursjaar zou ook begonnen kunnen worden met vier bestuursleden, waarna er op het 
midden van het jaar een aantal bestuursleden bijkomen. Vanaf dan kan de halfjaarlijkse wissel 
plaatsvinden. Hier zitten wel een aantal haken en ogen aan. Wanneer je moet beginnen met minder 
bestuursleden, kun je nauwelijks parttime besturen en kun je niet wennen aan hoe het is om in een 
groot bestuur te functioneren. Ook is tegenstrijdig om vier bestuursleden aan het begin van het jaar 
aan te stellen, dan zou je tijdelijk taken moeten gaan schrappen of meer tijd van bestuursleden 
moeten vragen.  
Oktober: 4 nieuwe bestuursleden 
April: 3 nieuwe bestuursleden 
Oktober: 4 wissels 
April: 3 wissels 
 
5. Conclusie 
 
In de algemene beschouwing is reeds gebleken dat de bevonden voordelen in het geval van SPiN 
waarschijnlijk minder zwaar zullen wegen. Met name de continuïteit zal in een parttime bestuur 
minder gewaarborgd kunnen worden, wanneer bestuursleden niet op fulltime basis op de 
verenigingskamer aanwezig zijn. Daarnaast zijn er een aantal duidelijke nadelen, te weten een zeer 
beperkte verbetering van de overdracht, verminderd teamgevoel en onduidelijkheid voor leden en 
externe partijen. Veronderstelde voordelen zoals verbetering van functiespecifieke overdracht door 
een halfjaarlijkse wissel werden door MFVN, die al jaren ervaring met deze structuur heeft, niet 
onderstreept. Tot slot kleven er een aantal praktische bezwaren aan de invoering van een dergelijk 
plan, wat veel tijd gaat kosten.  
Aan de verschillende opties zitten ook haken en ogen, net als aan de verschillende 
overgangsperioden. Geen enkele optie heeft genoeg voordelen voor de functies om te kunnen 
stellen dat het een groot genoeg voordeel oplevert voor de vereniging. De enige te overwegen 
overgangsoptie is een optie waarbij een aantal bestuursleden anderhalf jaar bestuur zijn.  
De conclusie die het bestuur zou willen verbinden naar aanleiding van dit onderzoek en het opstellen 
van dit document, is dat een halfjaarlijkse wissel te weinig voordeel oplevert voor de vereniging. 
Zeker met in overweging nemende de grote veranderingen die komend jaar nog gaan komen in de 
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vorm van het instellen van een parttime bestuur, is het niet wenselijk om dit plan uit te gaan voeren.  
Als bestuur hopen wij dat dit document over een aantal jaren als hulpmiddel kan dienen bij het 
heroverwegen van de bestuursstructuur van SPiN. 
 
Bijlage: Een beeldend overzicht 
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