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Aanwezig: Koen Hendriks (vz), Lieke van Lieshout (not), Fenna Dekkers, Ilse Baijens, Bas Romeijn, 1 
Chris van Heijster, Rinske Knoest, Jeroen Weerwag, Marjam Bahari, Tess Bombeeck, Renske  van der 2 
Steen, Elien van Rooijen, Inge van Dongen, Job Vervoordeldonk, Anki Verhagen, Johannes Fiebig, 3 
Marjolein Brink, Marloes de Jonge, Shanta Wissink, Simone ten Kate, Kei Peitz, Floor van Dun, Pauline 4 
Geelen, Lucas Geelen, Anne Cornelissen, Lenthe Martin, Koen van Heijster, Lore Pilzecker, Hannah 5 
Leferink, Cathelijne Beers, Kathi Künnen, Wouter Aarts, Rob van Broekhoven, Wouter Steenbakkers, 6 
Inge van Dam 7 
 8 

1. Opening 9 
De technisch voorzitter opent de vergadering om 19.05 uur. We beginnen met een namenrondje.  10 
Er zijn verder geen huishoudelijke mededelingen. 11 
 12 

2. Notulen vorige vergadering 13 
Er zijn geen opmerkingen over de notulen. 14 

 15 
 Inge van Dam en Wouter Steenbakkers komen binnen om 19.07 uur 16 

 17 
3. Belangrijke mededelingen/ingekomen post 18 

 19 
Algemene mededelingen: 20 
De persoon ‘Spin Nijmegen’ op Facebook is verwijderd. Er wordt nu verder gegaan met de pagina.  21 
De statuten en het HR zijn aangepast en te bewonderen op de SPiN-site.  22 
 23 
Activiteiten: 24 

- 10/07:  Taalcursusactiviteit   49 deelnemers aanwezig 25 
- 10/09:  SPiN-feest “Glow @ the start”  283 leden 273 externen aanwezig 26 
- 17/09:  Bedrijvendag   77 deelnemers aanwezig 27 
- 29/09:  Lezing “Favorieten van…”  52 deelnemers aanwezig 28 

 29 
Actiepunten: 30 
1. Het bestuur plaatst een oproep voor nieuwe leden voor de acquisitiecommissie op Facebook.  31 
Dit is gebeurd. 32 
2. Het bestuur gaat evalueren waarom de bestuurlijke updates dit jaar niet gelukt zijn en geeft dit 33 
door aan het kandidaatsbestuur. 34 
Dit is deels gebeurd. 35 
3. Het bestuur ziet erop toe dat er half augustus een draaiboek is voor de sollicitatiecommissie. Dit 36 
draaiboek zal geschreven worden door de sollicitatiecommissie en het bestuur samen. Een aantal 37 
delen hiervan zullen ook in het algemeen bestuursdraaiboek terug komen.  38 
Dit is gebeurd. 39 
4. Het bestuur zorgt ervoor dat alle sollicitanten benaderd worden voor feedback op de 40 
sollicitatieprocedure. Dit zal een persoonlijke benadering zijn. 41 
Dit is gebeurd. 42 
5. Het bestuur zorgt ervoor dat iedereen die feedback gegeven heeft te horen krijgt wat er met 43 
zijn/haar feedback gebeurd is en hoe dit in het draaiboek terecht gekomen is.  44 
Dit is nog niet gedaan. Het draaiboek is nog niet helemaal af. Als alles is afgerond, zal dit nog 45 
gebeuren. 46 
6. Het bestuur zorgt ervoor dat de statuten langs de notaris gaan.  47 
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Dit is gebeurd. 48 
7. Het bestuur zet in het promotieplan dat de nieuwsbrief ook op de site moet worden geplaatst. 49 
Dit is niet gedaan. De nieuwsbrieven staan inmiddels wel op de site.  50 
8. Het bestuur voegt Linked-In en Twitter toe aan het promotieplan. 51 
Dit is gebeurd 52 
9. Het bestuur zorgt ervoor dat ze de tabellen van pagina 13 in het promotieplan ook in het 53 
jaarverslag plaatsen. 54 
Dit is gebeurd. 55 
10. Het bestuur stuurt de actieve leden enquête rond en rapporteert de uitslagen in het jaarverslag.  56 
Dit is niet gebeurd en gaat ook niet meer gebeuren.  57 
 58 
Actiepunten Heidag: 59 
1. Kijken naar mogelijkheden om de (voorpagina van) de website aantrekkelijker vorm te geven.  60 
Dit is gebeurd. 61 
2. De nieuwsbrief voortaan op de website zetten (inmiddels gebeurd).  62 
Dit is gebeurd. 63 
3. De vacatures op de site extra promoten (inmiddels gebeurd). 64 
Dit is gebeurd. 65 
4. Voor de komende ALV’s een evenement op facebook plaatsen (inmiddels gebeurd).   66 
Dit is gebeurd. 67 
5. Zorgen dat er aan het einde van het jaar van elke commissie een draaiboek ligt.  68 
Dit is gebeurd. 69 
6. Vanaf september de dagelijkse bezigheden van het bestuur overhevelen naar het nieuwe bestuur.  70 
Dit is gebeurd. 71 
7. Een bestuursbijbel opzetten. 72 
Hier is het bestuur nog mee bezig. 73 
8. Dit jaar voor de zomer een aantal commissies opstarten. Hierbij is het plan van de taskforce 74 
halfjaarlijkse bestuurswissel meegenomen.   75 
Dit is deels gebeurd. Een aantal leden zijn eerder begonnen in commissies en hebben dus al 76 
meegedraaid. Er zijn helaas geen heel nieuwe commissies opgestart.  77 
9. Dit jaar nog een Diësactiviteit organiseren. 78 
Dit is gebeurd. 79 
10. Onder commisises promoten tijdens de pauzes van college op het bord te schrijven.  80 
Dit is gebeurd. 81 
11. De rolbanner blijven gebruiken tijdens de introductie. 82 
Dit is niet gebeurd. 83 
12. Foto’s/filmpjes van activiteiten laten zien tijdens de introductie.  84 
Dit is gebeurd. 85 
13. Het alumnibestand up-to-date houden. 86 
Dit is gebeurd. 87 
14. Een Linked-in account voor SPiN aanmaken 88 
Dit is gebeurd. 89 
15. Zorgen dat de overige punten voor komende jaren meegegeven worden aan het volgende 90 
bestuur. 91 
Dit is gebeurd. Deze punten zijn verwerkt in het algemeen bestuursdraaiboek.  92 
 93 
 94 



         Notulen Algemene Leden Vergadering 30-09-2014 

 

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 

Machtigingen: 95 
Lobke Kuijs machtigt Floor van Dun 96 
 97 

4. Vaststellen agenda 98 
Er worden geen agendapunten toegevoegd. De agenda blijft dus zoals deze is. 99 
 100 

5. Secretarieel jaarverslag 2013-2014 101 
 102 
De technisch voorzitter begint met een opmerking vooraf. Het secretarieel jaarverslag zal besproken 103 
worden tot 22.00 uur. Mocht het dan nog niet in zijn volledigheid besproken zijn, zal toch worden 104 
overgegaan op het beleid van het VIIe bestuur. 105 
De vragen over het beleid kunnen gesteld worden per kopje. In de notulen zijn slechts de kopjes 106 
genoemd waarover een of meerdere vragen gesteld zijn. 107 
 108 
2.1.1 Ledenaantal 109 
De ALV heeft een vraag over de 3e alinea. In deze alinea staat dat na de inning van de contributie 110 
bleek dat niet alle onjuistheden zijn opgelost. Hoe staat het er u voor? Gaat het VIIe bestuur met een 111 
schoon bestand aan de slag of is dit nog een probleem? 112 
Het bestuur antwoordt dat het ledenbestand nu kloppend is. Een ledenbestand is nooit 100% up-to-113 
date, maar het VIe bestuur heeft er vertrouwen in dat het in orde is nu.  114 
De ALV vraagt zich af of het nieuwe bestuur nog verrassingen tegen gaat komen. 115 
Het bestuur gaat hier niet van uit, maar kan het niet beloven. 116 
 117 
2.2.1 Nieuwsbrief 118 
De ALV vraagt zich af of er een mogelijkheid is om te controleren hoe vaak de nieuwsbrief gelezen of 119 
geopend is? Een aantal jaar geleden kon dit namelijk. 120 
Het bestuur antwoordt dat de nieuwsbrief ongeveer 50% geopend wordt.  121 
 122 
2.3 Website 123 
De ALV heeft een vraag over de laatste alinea waarin gesproken wordt over het nieuwe 124 
ledenbestand. Hier zou een advies voor geschreven worden. Is het bestuur hier al mee begonnen of 125 
is er een deadline?  126 
Het bestuur antwoordt dat het advies momenteel nog geschreven wordt. Hierdoor is er nog geen 127 
definitieve deadline.  128 
De ALV denkt dat het verstandig om hier een krappe deadline op te zetten. Het nieuwe bestuur zal 129 
hier immers mee verder willen. 130 
Het bestuur antwoord dat de deadline aan het einde van volgende week is.  131 
De ALV vraagt of het ook een stuk is wat gepresenteerd zal worden.  132 
Het bestuur zegt dat het een intern stuk is en daarom niet aan de ALV voorgelegd zal worden.  133 
 134 
3.1.2 Communicatie met commissies 135 
De ALV vraagt zich af of er actieve leden van vorig jaar aanwezig zijn en hoe zij de communicatie 136 
ervaren hebben. 137 
Verschillende actieve leden melden dat de communicatie als prima ervaren werd. Het was alleen 138 
soms verwarrend wanneer er wel en geen roundcube gebruikt moest worden.  139 
 140 
 141 
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3.1 Compensatie contactverlies 142 
De ALV vraagt zich af hoe het staat met de online inschrijvingen. 143 
Het bestuur reageert dat zij hebben uitgezocht hoe duur het was om online inschrijvingen met iDeal 144 
te verwezenlijken, maar zijn er daarna niet meer mee bezig geweest. Dit is ook al be sproken tijdens 145 
het plan van het elektronisch betalen. Toen is besloten af te zien van de online inschrijvingen, omdat 146 
dit voor SPiN te duur zou worden. Dit is niet expliciet doorgegeven aan het KB.  147 
 148 
3.1.2 Zichtbaarheid bij tentamens 149 
De ALV heeft een vraag over de laatste zin van de alinea. Hier in staat namelijk dat de rol van het 150 
bestuur herzien zou moeten worden met betrekking tot de zichtbaarheid bij tentamens. Hoe ziet het 151 
bestuur dit voor zich?  152 
Het bestuur is van mening dat het een goede toevoeging voor SPiN is om bij tentamens te gaan 153 
staan. Het bestuur heeft er echter weinig tijd voor om dit zelf te doen. Vandaar deze zin.  154 
De ALV vraagt wat het concrete advies van het bestuur is.  155 
Het bestuur zegt dat zij aanraden om hier actieve leden bij te betrekken. 156 
De ALV merkt op dat het dus niet per se gaat om het als bestuur zichtbaar zijn bij tentamens, maar 157 
dat dit uitbesteed kan worden aan actieve leden.  158 
Het bestuur zegt dat het VIIe kandidaatsbestuur hier een mooi stuk over heeft geschreven in hun 159 
beleid. Zij zijn van plan commissies te betrekken bij de tentamenacties om de last te verdelen. Dit 160 
was overigens het idee van het VIIe kandidaatsbestuur zelf. 161 
 162 
3.2.2 Foto’s bij activiteiten 163 
De ALV vraagt zich af of het bestuur er nog steeds voor zou kiezen om de verantwoordelijkheid van 164 
de foto’s bij het bestuur neer te leggen. 165 
Het bestuur zegt het het belangrijkste te vinden dat er bij elke activiteit foto’s gemaakt worden. 166 
Natuurlijk komt het wel eens voor dat dit erbij inschiet. Er is iets voor te zeggen om hier actieve 167 
leden bij te betrekken, maar van de andere kant heeft het bestuur het maken van de foto’s niet als 168 
grote last gezien. Dit willen ze ook op deze manier aan het VIIe kandidaatsbestuur meegeven. 169 
 170 
De ALV vraagt zich af hoe het is met de camera die dit jaar is aangeschaft. 171 
Het bestuur zegt dat deze het nog doet en hier aanwezig is.  172 
 173 
3.3.1 Aansluiting activiteiten onderwijsprogramma 174 
De ALV vraagt of het bestuur over deze kwestie in overleg gegaan is met het onderwijsinstituut. Wat 175 
is hier uit gekomen? 176 
Het bestuur zegt dat dit gebeurd is. Het onderwijsinstituut ziet veel verbeteringen voor het 177 
betrekken van docenten bij bepaalde activiteiten. De laatste activiteit die gepromoot is onder de 178 
docenten is de TED-talk.  179 
De ALV merkt op dat de vraag niet over de aanwezigheid van docenten ging, maar over de 180 
activiteiten van SPiN die aansluiten bij het onderwijsprogramma. 181 
Het bestuur zegt dat het onderwijsinstituut hier positief tegenover staat. Het is dit jaar echter niet 182 
echt gebeurd, dus er wordt nog veel over geëvalueerd. 183 
Verder merkt het bestuur op dat er vorige week een TED talks was met Marc Slors, die filosofie geeft. 184 
Deze activiteit was gisteren pas, maar het bestuur heeft gemerkt dat er toen erg veel tweedejaars 185 
waren, die op dit moment dit vak volgen. De toon van dit stukje is enigszins negatief, maar dit komt 186 
doordat de eerste ervaring met een activiteit die aansloot bij het onderwijsprogramma pas gisteren 187 
was. Deze ervaring was echter wel zeer positief. 188 
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De ALV merkt verder nog op dat het bestuur gezegd heeft dat het lastig is om activiteiten te 189 
koppelen aan bepaalde vakken, omdat de creativiteit van de commissie hierbij beperkt zou worden. 190 
De ALV vindt dit echter geen reden om dit niet te doen. Je zou het commissies kunnen meegeven, in 191 
plaats van het op te leggen. De ALV wil dan ook aan het nieuwe bestuur meegeven dat dit wel echt 192 
een goed punt is. De creativiteit van commissies zou niet de reden moeten zijn om dit niet te doen.  193 
 194 
3.3.3 Mastergids 195 
De ALV geeft de tip aan het kandidaatsbestuur om dit jaar nog achter Tilburg aan te gaan. Er zit nu 196 
een nieuw bestuur, welke misschien welwillender is dan een vorig bestuur.  197 
Het kandidaatsbestuur knikt instemmend.  198 
 199 
3.3.4 Masterverenigingen 200 
De ALV merkt op dat zij een belangrijk advies missen. De meeste masterverenigingen draaien maar 1 201 
jaar en vaak zijn de leden maar een half jaar op de Universiteit vanwege stages. Hier moet rekening 202 
mee gehouden worden met het plannen van activiteiten. De ALV vraagt zich hierdoor af in hoeverre 203 
we achter masterverenigingen aan moeten blijven lopen.  204 
Het bestuur zegt gekeken te hebben naar het draagvlak voor samenwerkingen bij de 205 
masterverenigingen. B-Change heeft aangegeven graag samen te willen werken. Het is aan het 206 
nieuwe bestuur om te kijken wat zij hier dit jaar mee gaan doen. 207 
  208 
3.4.1 Sponsoring 209 
De ALV merkt op het bedrag van 436,07 vreemd te vinden. Waar komt dit niet-ronde bedrag 210 
vandaan?  211 
Het bestuur heeft hier een lijst van. Het bedrag is zo vreemd vanwege de 174,07 euro uit het 212 
contract met Dressme. Dit is het provisie-percentage. Verder is er nog 13 euro ontvangen voor een 213 
advertentie.  214 
De ALV vraagt of deze lijst kan worden opgenomen in het jaarverslag.  215 
Het bestuur zegt dit in het financieel jaarverslag te gaan zetten. 216 
 217 
3.4.1.1 Tijdig beginnen met werving van sponsoren 218 
Het bestuur wil iets rectificeren in de eerste helft van de tweede alinea. In plaats van commissie 219 
hoort hier Commissaris PR te staan. Dit zal worden aangepast. 220 
 221 
3.4.2.1. Nieuwe en huidige partners uit het werkveld 222 
De ALV zegt het mooi te vinden dat er nu dit soort werkplekken zijn. De ALV vraagt zich echter wel af 223 
of er met deze samenwerkingen gerealiseerd is wat er beoogd werd, of dat het meer een toevallige 224 
gebeurtenis is waar we wel heel erg blij mee mogen zijn.  225 
Het bestuur bedankt de ALV voor het compliment. Het doel was meer stages en bijbaantjes in het 226 
werkveld te realiseren. Dat is hiermee gebeurd en het doel is behaald.  227 
De ALV had verwacht dat er meer langdurige samenwerkingen zouden zijn ontstaan.   228 
Het bestuur zegt deze opmerking mee te nemen. 229 
 230 
De ALV zegt dat in dit stuk staat dat er contact met de instanties is opgenomen over hoe de 231 
samenwerking is verlopen. Is deze evaluatie ook gedaan en welke samenwerkingen worden 232 
voortgezet? 233 
Het bestuur zegt dat dit verschillend is per organisatie. Contacten met bedrijven worden wel 234 
intensief onderhouden om te kijken wat SPiN en het bedrijf voor elkaar kunnen blijven betekenen. 235 
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Specifieke overeenkomsten zijn overgedragen aan het KB. 236 
 237 
De ALV vraagt wat het bestuur vond van de SPiN-korting. 238 
Het bestuur zegt dat dit geëvalueerd is in de halfjaarlijkse enquête. Hieruit bleek dat het niet echt 239 
bekend is onder de studenten. Het bestuur is daardoor van mening dat er, mocht er doorgegaan 240 
worden met de SPiN-korting, er meer promotie in moet zitten om de SPiN-korting bekender te 241 
maken. Dit is ook meegegeven aan het KB. 242 
De ALV vraagt zich af wat minimaal is. 243 
Het bestuur zegt dat maar 2 procent van de respondenten gezegd heeft SPiN-korting belangrijk te 244 
vinden.  245 
 246 
De ALV merkt op dat de SPiN-korting maar geldig is tot en met 30 september en dat vandaag de 247 
samenwerkingen beëindigd worden. De ALV vraagt zich af of dit inderdaad zo is?  248 
Het bestuur zegt dat dit klopt. Het kandidaatsbestuur beslist met welke partners zij door willen gaan. 249 
Het is dus nog even afwachten welke samenwerkingen doorgaan. 250 
 251 
3.4.2. Andere studieverenigingen 252 
De ALV vraagt zich af hoe SPiN aankijkt tegen de aanwezigheid van het bestuur op constitutieborrels. 253 
De ALV merkt op dat het ooit is voorgekomen dat de helft van het bestuur niet aanwezig was op een 254 
activiteit omdat zij naar een constitutieborrel waren. Het gaat hier met name om de borrels bij 255 
zusterverenigingen in andere steden. Het bestuur heeft hier veel moeite en tijd in gestoken. Daarom 256 
is de ALV verbaasd dat de mastergids waar deze verenigingen aan mee zouden werken niet af is en 257 
dat het symposium in samenwerking met deze verenigingen niet is door gegaan.  258 
Het bestuur zegt de borrels en de activiteiten/mastergids als twee aparte zaken te zien. Het al dan 259 
niet bezoeken van een constitutieborrel heeft niets te maken met het symposium wat is afgelast.  260 
De ALV vraagt zich af wat de toegevoegde waarde is van constitutieborrels in andere steden.  261 
Het bestuur vraagt zich af wat überhaupt de toegevoegde waarde van een constitutieborrel is. 262 
De ALV vraagt zich in dat geval af waarom het bestuur ervoor gekozen heeft wel naar een 263 
constitutieborrel te gaan en niet naar een activiteit van SPiN. 264 
Het bestuur zegt activiteiten van SPiN wel degelijk belangrijker te vinden. 265 
Een lid uit de ALV wat in het bestuur van Ovum Novum gezeten heeft zegt dat zij op een 266 
constitutieborrel altijd een doel voor ogen hadden, namelijk Ovum Novum aanprijzen als plek voor 267 
borrels. Het bestuur zou er daarom voor kunnen zorgen dat als zij naar een constitutieborrel in een 268 
andere stad gaan, zij ervoor zorgen dat dingen als een symposium gehyped worden.  269 
Het bestuur is het hier niet mee eens. Een constitutieborrel is hier niet de plek voor.  270 
De ALV is van mening dat je wel bepaalde acties kan doen om samenwerkingen te be vorderen. Al is 271 
het maar het laten vallen van de activiteit tijdens een constitutieborrel.  272 
De technisch voorzitter denkt dat iedereen elkaars punt begrijpt en dat we door gaan met het 273 
volgende punt. 274 
 275 
3.4.3. Alumni 276 
De ALV vraagt zich af of er reacties van alumni gekomen zijn en of er een soort van terugkoppeling 277 
geweest is. 278 
Het bestuur zegt dat zij meerdere malen geprobeerd hebben in contact te komen met alumni om te 279 
vragen of SPiN genoeg voor ze doet. Ook staat dit altijd onderaan in de nieuwsbrief. Hier is  geen 280 
reactie op gekomen. De integratiecommissie heeft een activiteit georganiseerd waarvoor te weinig 281 
aanmeldingen waren. Daarop is gevraagd wat de alumni zouden willen als activiteit en wat SPiN 282 



         Notulen Algemene Leden Vergadering 30-09-2014 

 

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 

hierin voor ze kan betekenen. Ook hier is geen reactie opgekomen. Er is dus moeite gedaan. Het 283 
bestuur erkent echter wel dat zij nog meer moeite zouden kunnen doen. Dit is ook het advies wat is 284 
meegegeven aan het kandidaatsbestuur. 285 
De ALV geeft het bestuur het advies om hier wat proactiever in te zijn. Er zijn alt ijd wel alumni 286 
waarvan je weet dat ze actief willen zijn. Spreek deze mensen persoonlijk aan.  287 
Het bestuur zegt dat zij dit een goed punt vinden. Ze benadrukken dat er wel meerdere mailtjes zijn 288 
uitgegaan, het was niet simpelweg 1 mailtje. 289 
 290 
3.5.2.1. Uitwisselingscommissie 291 
De ALV vraagt zich af in hoeverre het nieuwe informatie is dat een uitwisseling moeilijk te regelen is 292 
in 1 jaar. Dit wisten we toch al langer? 293 
Het bestuur reageert dat de uitwisselingscommissie pas 1 jaar bestaat. Vorig jaar bleek het inderdaad 294 
lastig om contacten te leggen, maar het is toen wel gelukt om een eenzijdige uitwisseling te 295 
realiseren. Daardoor is ervan uit gegaan dat het inprincipe wel mogelijk zou moeten zijn. Toch is dit 296 
jaar gebleken dat het wat moeilijker is dan gedacht.  297 
 298 
De ALV vraagt zich af wat er bedoeld wordt met dat er 1 deel van de uitwisseling voor en 1 deel van 299 
de uitwisseling na de kerstvakantie te geven. De ALV vraagt zich af dit dan heen en terug is.  300 
Het bestuur zegt dat dit inderdaad het geval is. 301 
 302 
De ALV vraagt zich af waarom het contact met Padova niet is doorgezet. Waarom organiseer je niet 303 
nog een keer dezelfde uitwisseling op dezelfde manier? 304 
Het bestuur reageert dat de Italianen in december terug gekomen zijn. Deze mensen waren toen 305 
masterstudenten en al bijna klaar met hun studie. De uitwisseling was met deze studenten geregeld 306 
en zij hadden later geen mogelijkheden meer voor nog een uitwisseling. In principe kan er wel nog 307 
een keer een uitwisseling met Padova gerealiseerd worden, maar dit moet met andere  contacten. 308 
Hierover is ook contact geweest met het international office daar.  309 
 310 
De ALV vraagt zich af waarom we afhankelijk zijn van een groep studenten als er ook contact geweest 311 
is met het international office. Het kan dan toch ook via die mensen geregel d worden? 312 
Het bestuur benadrukt dat het contact met Padova inderdaad waardevol is. Er zijn nog meer 313 
contacten bij gekomen omdat de commissie zelf ook actief naar andere  bestemmingen gezocht 314 
heeft. Er zal echter wel contact gehouden worden met Padova.  315 
 316 
3.6.1 FOS 317 
De ALV vraagt zich af wat het visiestuk waarover gesproken wordt inhoudt.  318 
Het bestuur reageert dat zij met alle studieverenigingen en de medezeggenschap bij elkaar zijn gaan 319 
zitten. Er is uit gekomen dat er een grote studentenruimte/locatie komt, waarin alle 320 
studieverenigingen komen te zitten. Dit zal dicht bij de onderwijsruimtes zijn. Een van de 321 
uitgangspunten is in ieder geval dat alle studieverenigingen bij elkaar zouden komen te zitten. 322 
Eventueel met een eigen kantine en vergaderruimte. 323 
De ALV vraagt zich af hoe realistisch het is dat dit gaat gebeuren. 324 
Het bestuur zegt dat het stuk letterlijk is overgenomen in het plan van eisen. Het gaat dus 325 
meegenomen worden door de architecten.  326 
 327 
3.7.6 Feedbackrondes 328 
De ALV heeft een opmerking over het intern beleid in het algemeen. Het oud bestuur kan belangrijke 329 
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leermomenten in dit stuk meegeven aan het nieuwe bestuur. De ALV vindt dit stukje net te weinig, 330 
wat meer reflectie zou goed zijn.  331 
Het bestuur is het ermee eens om dit soort dingen goed aan het kandidaatsbestuur mee te geven. Zij 332 
vonden dit echter niet nodig in het jaarverslag. Daarom is er een uitgebreid stuk over geschreven in 333 
het algemeen bestuursdraaiboek.  334 
 335 
4.1 Statuten en HR 336 
De ALV merkt op dat we een jonge vereniging zijn en dat de statuten en het HR nog niet vaak zijn 337 
aangepast. Het zou daarom fijn zijn als er een stukje bij zou komen waarin genoemd wordt dat de 338 
statuten en het HR niet snel weer aangepast hoeven te worden. We willen dit natuurlijk niet elk jaar.  339 
Het bestuur vindt dit een terecht punt en gaat hier een stukje over bij schrijven in het jaarverslag.  340 
  341 
4.3 Bestuursbijbel 342 
De ALV vraagt zich af of er een deadline is voor de bestuursbijbel. Een half jaar geleden is besloten 343 
dat deze er zal komen. Het zou handig zijn als het VIIe  kandidaatsbestuur deze snel in handen krijgt. 344 
Het bestuur zegt er op dit moment druk mee bezig te zijn. Nog niet alle stukken zijn ontvangen op dit 345 
moment. Ze zijn er druk mee bezig om deze alsnog te verkrijgen. 346 
De ALV vraagt zich af of het realistisch is dat deze stukken nog verkregen gaan worden. 347 
Het bestuur zegt hier wel nog achteraan te gaan. Mocht het niet lukken, vult het bestuur het zelf in. 348 
De volgende ALV zal hier een update over gegeven worden. 349 
De ALV vraagt zich af of de stukken die al wel ontvangen zijn alvast naar het VIIe kandidaatsbestuur 350 
gestuurd kunnen worden.  351 
Het bestuur zegt nog een aantal dingen in deze stukken aan te willen passen. De stukken staan in de 352 
mailboxen en zijn dus wel inzichtelijk voor het kandidaatsbestuur.  353 
De ALV vraagt zich af of alleen naar de besturen gemaild is. Er kunnen ook andere middelen gebruikt 354 
worden, zoals bellen. 355 
Het bestuur zegt alleen gemaild te hebben. Ze hebben echter wel reacties gehad. Een aantal 356 
besturen hebben gezegd dat ze moeilijk zitten qua tijd. Daarom duurt het wat langer tot de stukken 357 
er zijn. 358 
 359 
4.4 Pinautomaat 360 
De ALV geeft complimenten over dit punt aan het bestuur. Fijn dat de pinautomaten gerealiseerd 361 
zijn. 362 
  363 
Algemene opmerkingen 364 
De ALV merkt op dat in de eerste bijlage onder het kopje ‘ November’ activiteiten staan tot en met 365 
januari. De ALV vraagt of dit kan worden aangepast. 366 
Het bestuur zegt dit aan te passen. 367 
 368 
De ALV vraagt verder met betrekking tot bijlage 2 (de enquêteresultaten) aan het nieuwe bestuur of 369 
zij ervoor willen zorgen dat zij bij hun eigen resultaten deze resultaten erbij willen houden om de 370 
antwoorden te vergelijken. 371 
Het VIIe kandidaatsbestuur vraagt aan de ALV of zij dan ook dezelfde vragen zullen stellen. 372 
De ALV merkt op dat dit misschien wel handig is. Dan is het direct te verge lijken. 373 
Het kandidaatsbestuur zegt dit mee te nemen.  374 
 375 
 Lucas Geelen verlaat de vergadering om 20.11 uur 376 
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 377 
Het jaarverslag is nu in zijn geheel besproken. We gaan over op de stemmingsprocedure. Deze wordt 378 
uitgelegd door de technisch voorzitter. 379 
 380 
Stemmen: 381 
Voor: 24 382 
Tegen: 0 383 
Blanco: 0 384 
Onthouden: 9 385 
 386 
Het jaarverslag is bij dezen goedgekeurd. Dit betekent echter nog geen décharge voor het VIe 387 
bestuur. Hiervoor moet volgende vergadering ook het financieel jaarverslag worden goedgekeurd. 388 
Er wordt een pauze van 20 minuten aangekondigd. 389 
 390 
De vergadering wordt hervat om 20.33 uur 391 
 392 
 Kei Peitz heeft de vergadering in de pauze verlaten 393 
 Rob van Broekhoven komt binnen om 20.34 uur 394 
 395 

6. Beleidsplan VIIe kandidaatsbestuur 396 
We gaan verder met de vergadering. De technisch voorzitter legt uit dat dit stuk op dit moment nog 397 
een beleidsplan is. Dit wil zeggen dat er nog wijzigingen mogelijk zijn. Wijzigingen kunnen worden 398 
aangevraagd door middel van het schrijven van amendementen. 399 
 400 
Voorblad: 401 
De ALV vraagt zich af of de namen van de bestuursleden nu conform het HR zijn. Deze vraag wordt 402 
gesteld in verband met het wijzigen van de naam van de “Commissaris PR” in “Commissaris Externe 403 
Betrekkingen” 404 
Het kandidaatsbestuur reageert dat in het HR letterlijk staat: “Bestuurslid externe betrekkingen”. 405 
Omdat de andere bestuursleden ook “Commissarissen” zijn, is het “Commissaris Externe 406 
Betrekkingen geworden. Hier wordt in het beleidsplan zelf ook op terug gekomen.  407 
 408 
 Wouter Aarts komt binnen om 20.39 uur 409 
 410 
2.1.1 Ledenservice 411 
De ALV vraagt zich af of het kandidaatsbestuur erover nagedacht heeft om in plaats van het uitlenen 412 
van rekenmachines, rekenmachines te verkopen als merchandise. 413 
Het kandidaatsbestuur zegt hier nog niet over te hebben nagedacht. Zij weten ook niet of dit 414 
haalbaar is. 415 
De ALV zegt dat dit slechts een tip is en dat het aan het bestuur zelf is om hierover te beslissen. Het 416 
kandidaatsbestuur kan ook beginnen met de leenservice en dan kijken hoe dit loopt. Merchandise 417 
kan er dan altijd later nog bij komen. Het zou eventueel ook door mi ddel van een enquête gevraagd 418 
kunnen worden.  419 
Het kandidaatsbestuur benadrukt dat dit beleidspunt officieel een ander doel heeft. Het uitlenen van 420 
de rekenmachines is echt bedoeld als leenservice en niet om hier geld aan te verdienen. Er kan 421 
overigens wel over nagedacht worden.  422 
 423 
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De ALV vraagt zich af of het een goed idee is om met de rekenmachines bij de tentamens te gaan 424 
staan. Het zal namelijk vaker voorkomen dat mensen pas vlak voor hun tentamen beseffen dat zij 425 
hun rekenmachine vergeten zijn.  426 
Het kandidaatsbestuur heeft hier wel over nagedacht. Voor rekenmachines is dit eventueel mogelijk, 427 
maar voor woordenboeken niet. Met een woordenboek moet namelijk altijd eerst langs het OSP 428 
gegaan worden om goedkeuring te krijgen voor het meenemen van dit woordenboek. 429 
 430 
De ALV merkt op dat er binnenkort voor de eerstejaars een tentamen aankomt waarin iedereen een 431 
woordenboek mag gebruiken (het tentamen Academische Vaardigheden). Voor dit tentamen zullen 432 
er waarschijnlijk veel mensen zijn die een woordenboek zullen willen lenen. 433 
Het kandidaatsbestuur zegt dat dit tentamen wel een uitzondering is. Het beleidspunt is meer 434 
bedoeld voor de Duitse studenten die bij alle tentamens een woordenboek mogen gebruiken. Het 435 
kandidaatsbestuur zegt dit punt wel mee te nemen en erover na te denken. 436 
 437 
De ALV vraagt hoe het precies zit met het lenen van woordenboeken. Moeten deze echt op persoon 438 
geregistreerd staan? 439 
Het kandidaatsbestuur zegt dat elke student die een woordenboek wil gebruiken langs het OSP moet 440 
gaan om een aantekening te verkrijgen. 441 
 442 
De ALV vraagt zich af hoeveel woordenboeken en rekenmachines er op voorraad zijn.  443 
Het kandidaatsbestuur zegt dat hier een budget van 50 euro beschikbaar voor is. Per taal willen zij 444 
hier 3 woordenboeken van kopen. Voor de rekenmachines heeft het kandidaatsbestuur bedacht de 445 
oude rekenmachines van vorig jaar aan te bieden. Dit zijn 2 rekenmachines.  446 
 447 
De ALV vraagt zich af of hoe deze leenservice gepromoot gaat worden. 448 
Het kandidaatsbestuur zegt dat zij het gaan promoten, maar er zal benadrukt worden dat het echt 449 
een noodoplossing is. De rekenmachines en woordenboeken zullen niet altijd beschikbaar zijn.  450 
De ALV vraagt zich af hoe dit dan zal gaan met de tentamens die ’s avonds plaats vinden.  451 
Het kandidaatsbestuur zegt dat het OSP open is tot 4 uur. Voor de tentamens die na die tijd plaats 452 
vinden is de leenservice van de woordenboeken inderdaad geen optie. Voor de leenservice van de 453 
rekenmachines zijn de studenten afhankelijk van de openingstijden van de SPiN-kamer. 454 
 455 
De ALV is nieuwsgierig naar de gedachte achter dit beleidspunt. Heeft het kandidaatsbestuur zelf ooit 456 
iets vergeten of hebben zij dit vaker van mensen gehoord? 457 
Het kandidaatsbestuur zegt zelf nog nooit iets vergeten te zijn, maar zij hebben dit inderdaad wel 458 
vaker gehoord. 459 
 460 
De ALV merkt op dat wanneer iemand iets vergeten is, hij/zij daar vaak pas op het allerlaatste 461 
moment achter komt. Wanneer hij/zij dan iets wil lenen, zal dat snel moeten gebeuren. Bij SPiN moet 462 
er echter een contract gelezen en ondertekend worden. Dit kost tijd en zal  misschien zorgen voor 463 
een drempel.  464 
Het kandidaatsbestuur zegt dat het niet echt een contract is, maar meer een soort inschrijfformulier. 465 
Verder wordt hierbij ook een borg van 5 euro gevraagd. 466 
 467 
De ALV vraagt zich af of deze borg met pin of contant betaald dient te worden. 468 
Het kandidaatsbestuur zegt dat zij in de eerste instantie alleen gedacht hebben aan contante 469 
betalingen. 470 
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De ALV benadrukt dat dit misschien niet verstandig is. Er komt op deze manier een extra kas, wat 471 
men juist wilde voorkomen door de aanschaf van de pinautomaten. 472 
 473 
De ALV vraagt zich af of dit punt nog wordt aangepast in het beleid.  474 
Het kandidaatsbestuur beslist het hier in de pauze nog even over te hebben. Hier wordt dus op terug 475 
gekomen. 476 
 477 
2.1.2 Literatuur 478 
De ALV vindt het goed dat het kandidaatsbestuur gekeken heeft naar de resultaten uit de enquête.  479 
 480 
De ALV vraagt zich af hoe het zit met de tweedehands boeken. Als SPiN meer tweedehands boeken 481 
gaat verkopen zijn er ook minder inkomsten. Is dit wenselijk? 482 
Het kandidaatsbestuur zegt nog in overleg te zijn met de boekenleverancier. Zij hebben nagevraagd 483 
hoeveel winstpercentage zij gaan krijgen over tweedehands boeken. Het komt erop neer dat SPiN in 484 
ieder geval verlies zal gaan lijden, maar de vraag is hoe veel. Het kandidaatsbestuur denkt echter wel 485 
dat zij vooral de markt van Facebook over zullen gaan nemen, waar op dit moment veel boeken 486 
tweedehands verkocht worden. Op dit moment heeft het kandidaatsbestuur geen concreet beeld 487 
over de winstpercentages. 488 
 489 
De ALV merkt op dat in het stuk vaker gesproken wordt over de ‘najaarsenquête’. Het is niet 490 
helemaal duidelijk wanneer deze gaat plaatsvinden. De ALV vraagt daarom om een apart lijstje van 491 
wanneer er geënquêteerd gaat worden.  492 
Het kandidaatsbestuur zegt toe een rijtje op te stellen in het off iciële beleid. De najaarsenquête zal 493 
overigens eind november geanalyseerd worden, dus voor die tijd gaat deze er uit.  494 
De technisch voorzitter herhaalt nogmaals dat er in het beleid een lijstje komt met alle momenten 495 
wanneer er wordt geënquêteerd. 496 
De ALV vraagt zich af hoeveel enquêtes er precies verspreid gaan worden. 497 
Het kandidaatsbestuur zegt dat er een najaarsenquête (beleidsenquête), halfjaarlijkse enquête en 498 
een actieve leden enquête uit zal gaan. 499 
De ALV zegt dat dit prima is, maar dat het kandidaatsbestuur er rekening mee moet houden dat dit 500 
veel tijd zal kosten. 501 
De ALV vraagt wanneer de actieve leden enquête verstuurd gaat worden. 502 
Het kandidaatsbestuur heeft hier nog geen datum voor vastgesteld. Deze wordt toegezegd na de 503 
pauze. 504 
 505 
De ALV benadrukt nogmaals dat het echt heel veel tijd kost enquêtes af te nemen en te analyseren. 506 
De enquêtes zijn echter een cruciaal punt in veel beleidspunten. De ALV geeft het kandidaatsbestuur 507 
de tip om op haar hoede te zijn dat het meer tijd kost dan ze op dit moment denken. Calculeer dit 508 
alvast in. 509 
 510 
De ALV vraagt zich af waar de samenvattingen vandaan komen. Je kunt ze niet zomaar van Facebook 511 
af plukken, want er zitten ook bepaalde auteursrechten op. Zeker als je eraan gaat verdienen.  512 
Het kandidaatsbestuur zegt zich te willen beperken tot de samenvattingen die er al zijn. Deze worden 513 
dus niet zomaar van Facebook geplukt. 514 
De ALV vraagt of het kandidaatsbestuur deze samenvattingen wil verkopen of wil aanbieden. 515 
Het kandidaatsbestuur zegt nog in overleg te zijn over hoe zij  dit precies aan gaan pakken. Zij willen 516 
geen winst op de samenvattingen maken, maar wel de printkosten dekken.  517 
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De ALV waarschuwt het kandidaatsbestuur: hoe meer je promoot, hoe meer je aansprakelijk wordt 518 
voor de inhoud en kwaliteit van de samenvattingen. Als je iets aanbiedt wil je natuurlijk ook garant 519 
staan voor de kwaliteit van de samenvattingen, maar dit kan vaak niet. Daarom denkt de ALV dat de 520 
samenvattingen beter op de Wiki gezet kunnen worden. 521 
Het kandidaatsbestuur zegt de Wiki inderdaad als centrale plek voor alle samenvattingen te zien. 522 
De ALV geeft nog als tip om de samenvattingen via de mail te verspreiden. Mensen kunnen het dan 523 
ook onderling doorsturen. Zet er dan wel duidelijk bij uit welk jaar een bepaalde samenvatting komt, 524 
zodat mensen het gemakkelijker zelf kunnen beoordelen. 525 
De technisch voorzitter zegt nogmaals dat verspreiden inderdaad iets anders is dan ergens geld voor 526 
te vragen, ook al vraag je slechts de kostprijs. 527 
Het kandidaatsbestuur gaat dit nog uitzoeken. 528 
 529 
2.2.1 Onderwijsvervanging door SPiN-activiteiten 530 
De ALV vraagt zich af of er een concreet plan is voor het overlappen van studiereis en vakken. 531 
Het kandidaatsbestuur zegt dat het concrete idee is om vervangende opdrachten door studenten te 532 
laten maken of een vervangende les te organiseren. Hier zijn echter nog geen concrete afspraken 533 
over gemaakt. Het kandidaatsbestuur gaat zich echter dit jaar wel inzetten voor het maken van deze 534 
afspraken. 535 
De ALV vraagt zich af of deze opdracht geldt voor tentamens of voor colleges.  536 
Het kandidaatsbestuur zegt dat dit zal gaan om gemiste werkgroepen. 537 
De ALV zegt het een leuk en handig idee te vinden.  538 
 539 
2.2.2 Acties op tentamens 540 
De ALV vraagt of er budget voor bijvoorbeeld een gratis drankje is vrijgemaakt. 541 
Het kandidaatsbestuur zegt hier nog niet over na te hebben gedacht. Zij gaan het hier in de pauze 542 
over hebben en komen erop terug. 543 
 544 
De ALV vraagt hoe het precies zit met de after-tentamen borrels. Deze vinden nu vaak ook al plaats. 545 
Wat is het plan van SPiN om klachten te verzamelen en deze door te geven aan de OLC? Verder 546 
vraagt de ALV zich af of de studenten die er zitten door hebben dat hun klachten en opmerkingen 547 
doorgegeven kunnen worden? 548 
Het kandidaatsbestuur zegt dat het concrete idee is om een soort centraal punt/klachtenbus neer te 549 
zetten waarin mensen een klachtenformulier kunnen doen. Deze klachten zullen anoniem behandeld 550 
worden. 551 
De ALV zegt het moeilijk te vinden om de link te zien tussen SPiN en de OLC. Na een tentamen wordt 552 
er vaak gezegd dat het slecht was. Dit is niet noodzakelijk materiaal voor de OLC. Verder zegt de ALV 553 
dat het belangrijk is om studenten te stimuleren om eerst naar de docent te stappen.  554 
Het kandidaatsbestuur zegt het vooral als plek te zien om klachten in te leveren over dat een 555 
tentamen niet aansloot op de stof van het vak en dat soort dingen. Dit soort informatie kan wel door 556 
de OLC worden meegenomen. Verder zegt het kandidaatsbestuur in gesprek te zijn geweest met de 557 
OLC. De OLC heeft hierbij aangegeven enthousiast te zijn om aanwezig te zijn bij deze borrels met 558 
een OLC t-shirt aan. Zowel de OLC als SPiN zijn erg enthousiast over deze samenwerking. 559 
De ALV zegt dit een mooi beleidspunt te vinden. 560 
 561 
De ALV vraagt of SPiN van plan is terug te koppelen aan studenten welke informatie precies wordt 562 
doorgespeeld naar de OLC. 563 
Het kandidaatsbestuur zegt dat het OLC als speerpunt heeft dit jaar meer terug te koppelen naar 564 
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studenten. Dus dit zal zeker gebeuren. 565 
Verder noemt een lid van de OLC, die aanwezig is op de vergadering, dat zij vooral informatie 566 
doorgeven aan docenten die zij vaker terug zien komen. Dit zijn dingen die vaak wel als algemeen 567 
aangenomen kunnen worden. 568 
De ALV vraagt zich af of de terugkoppeling van uit de OLC of vanuit SPiN zal zijn. SPiN heeft namelijk 569 
beter contact met studenten dan de OLC.  570 
Het kandidaatsbestuur zegt dat SPiN slechts een doorgeefluik is van klachten en commentaren. Het is 571 
niet de functie van SPiN om wat ermee gedaan is terug te koppelen aan de leden. Dat is aan de OLC.  572 
 573 
De ALV vraagt zich af hoeveel after-tentamenborrels er georganiseerd zullen worden. 574 
Het kandidaatsbestuur wil dit 4 keer per jaar gaan doen, namelijk bij elke tentamenperiode 1 keer.  575 
 576 
De ALV vraagt zich af hoe het kandidaatsbestuur gaat voorkomen dat zij niet het doorgeefluik wordt 577 
voor ‘het negatieve gezeur van de student’. Het is vaker gebeurd dat een groep studenten 578 
rechtstreeks naar de OLC stapt om hun ongenoegen te uiten. Hoe moet voorkomen worden dat het 579 
bestuur hier actief bij betrokken zal worden. Hoe willen jullie dit aanpakken?  580 
Het kandidaatsbestuur zegt geen actieve rol voor het bestuur hierin te zien. Ze willen slechts 581 
formulieren invullen en deze doorgeven aan de OLC. Het bestuur steekt hier weinig moeite in, maar 582 
het is wel een mooie dienst voor de OLC. 583 
De ALV is van mening dat het kandidaatsbestuur hier wat concreter in mag zijn en dat dit wat 584 
scherper in het beleidsplan mag worden vorm gegeven. Het kandidaatsbestuur moet ervoor zorgen 585 
dat SPiN geen ruimte wordt om kleine, irrelevante klachten door te spreken. 586 
Het kandidaatsbestuur zegt dit op te nemen in het officiële beleid. 587 
De ALV vindt dit prima.  588 
 589 
2.3 Transparantie 590 
De ALV vraagt zich af hoe ver de transparantie gaat. Wat is de grens? 591 
Het kandidaatsbestuur  zegt dat er zeker grenzen aan de openheid zitten, zij moeten nog overleggen 592 
in hoeverre dit zal zijn. 593 
De ALV geeft als tip dat de statuten en het HR een mooi opstapje hiervoor geven.  594 
Het kandidaatsbestuur vraagt of de ALV dit opgenomen wil zien worden in het beleid.  595 
De ALV zegt dat dit niet nodig is, als er maar goede onderlinge afspraken over zijn.  596 
 597 
2.3.1 Inzicht in de vereniging 598 
De ALV vindt dit een mooi beleidspunt. 599 
 600 
2.3.2 Benadrukken van inspraak van de leden 601 
De ALV geeft als tip om de huidige brievenbus niet als klachtenbus te gaan gebruiken. Neem een 602 
nieuwe bus als klachtenbus en laat de oude de brievenbus blijven. Dit is beter dan andersom. 603 
Het kandidaatsbestuur zegt dat zij misschien van plan zijn een brievenbus in de deur te laten maken. 604 
Vandaar deze wijziging. Dit is echter nog niet zeker.  605 
De technisch voorzitter benadrukt dat er niet zomaar gaten in het bezit van de universiteit gemaakt 606 
mogen worden. 607 
Het kandidaatsbestuur zegt dit natuurlijk niet zomaar te doen. Dit zal eventueel in overleg met de 608 
universiteit gebeuren. 609 
 610 
De ALV vraagt zich af of de ideeën en klachtenbus überhaupt een goed i dee is. In het verleden werd 611 
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hier weinig gebruik van gemaakt. 612 
Het kandidaatsbestuur zegt dit vernomen te hebben via de oud-besturen. Zij zijn echter van mening 613 
dat, ondanks of er gebruik van gemaakt wordt, het wel iets is wat je uitdraagt als vereniging. Het 614 
kandidaatsbestuur vindt het belangrijk dat men op anonieme wijze klachten en ideeën bij SPiN kunt 615 
achterlaten. Dit zal ook ludiek gepromoot gaan worden. 616 
De ALV geeft als tip hier ook actief mee op de SPiN-kamer te promoten.  617 
 618 
De ALV heeft een opmerking over de uitleg bij de ALV-uitnodigingen. Er zijn veel leden die deze 619 
uitnodiging helemaal niet lezen. Het is nu al een flinke lap tekst. Als hier ook nog een uitleg bij komt, 620 
wordt hij al helemaal niet gelezen. 621 
Verder geeft de ALV als tip de uitnodigingen te pimpen door middel van Mailchimp. 622 
Het kandidaatsbestuur komt nog terug op dit punt.  623 
 624 
De ALV geeft het kandidaatsbestuur een tip om meer mensen naar de ALV te laten komen. In Utrecht 625 
worden actieve leden namelijk hoofdelijk geïnstalleerd en gedechargeerd. Dan heb je ze al twee keer 626 
in de ALV zitten.  627 
Het kandidaatsbestuur zegt hier geen voorstander van te zijn. Er kunnen eventueel wel 628 
amendementen over ingediend worden. 629 
 630 
De ALV denkt dat het voor de ALV-uitnodigingen misschien een idee is om alvast de agenda mee te 631 
sturen. Zorg er ook voor dat er ook dingen op de agenda staan die actieve leden interessant vinden. 632 
Het kandidaatsbestuur zegt dat de agenda nog niet altijd vast staat. De onderwerpen die al vast staan 633 
worden echter wel in de mail toegelicht. 634 
De ALV geeft nog als tip dat er in de agenda gezet kan worden dat actieve leden de mogelijkheid 635 
hebben iets aan te dragen. 636 
Het kandidaatsbestuur gaat het hier over hebben.  637 
 638 
De ALV merkt op dat er in het takenpakket van de voorzitter  is opgenomen dat deze 639 
verantwoordelijk is voor het iemand van de commissie aanwezig te laten zijn op de ALV. Tot nu toe is 640 
dit echter nog niet gelukt. De ALV vraagt zich af waarom het nu dan wel zou lukken. Heeft het 641 
kandidaatsbestuur hier concrete ideeën voor? En wat zijn de consequenties als er van een bepaalde 642 
commissie niemand op komt dagen.  643 
Het kandidaatsbestuur zegt dat het de taak van de voorzitter is om af te melden als een commissie in 644 
zijn geheeld niet komt. Wanneer dit niet gedaan wordt zal de voorzitter hier persoonlijk op 645 
aangesproken worden. Echte sancties zijn echter niet wenselijk. Het kandidaatsbestuur zegt te willen 646 
uitstralen dat het normaal is dat er iemand naar de ALV komt. Dit punt wordt ook meegenome n in de 647 
actieve leden handleiding. 648 
De ALV vraagt het kandidaatsbestuur te benadrukken dat het ook leuk is. Benadruk de gezelligheid 649 
en zorg dat de commissies met zoveel mogelijk komen. 650 
Het kandidaatsbestuur zegt te gaan benadrukken dat er minstens 1 persoon van elke commissie 651 
aanwezig is. 652 
De ALV geeft als tip om bij de eerste commissievergadering uit te leggen wat een ALV is en wat men 653 
kan verwachten. Op deze manier worden de commissies er ook daadwerkelijk wat meer bij 654 
betrokken. 655 
Het kandidaatsbestuur zegt dat dit al in het beleid staat op genomen.  656 
 657 
De ALV geeft als tip om de titel van het stuk te veranderen in ‘Meer inspraak van de leden’  in plaats 658 
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van ‘Benadrukken inspraak van de leden’. Een punt wat hier dan nog bij zou kunnen komen is dat je 659 
leden mee kan laten stemmen over thema’s van SPiN-feesten. 660 
Het kandidaatsbestuur zegt dat dit eventueel doorgegeven kan worden aan de commissie. Over 661 
andere zaken kunnen eventueel amendementen ingediend worden. 662 
De ALV zegt dat het achterliggende idee van deze stemming ook zou zijn dat je leden meer inspraak 663 
wil geven. Concreet kan dan begonnen worden bij de feestcommissie. 664 
 665 
De ALV vraagt of er nog bestuurlijke updates gedaan worden. 666 
Het kandidaatsbestuur zegt dat de bestuursblog dit jaar een toevoeging is. Deze verschijnt elke 667 
maand. Bestuurlijke updates verschijnen 3 keer per jaar. Deze komen online te staan. 668 
 669 
3.1 Ledenbestand 670 
De ALV wil weten of het stuk wat geschreven wordt over het ledenbestand langs de ALV zal komen.  671 
Het kandidaatsbestuur zegt dat dit inderdaad het geval is. 672 
De ALV vraagt zich verder af of, wanneer het nieuwe ledenbestand geïmplementeerd is, alle huidige 673 
leden ook opnieuw moeten worden aangemeld. 674 
Het kandidaatsbestuur zegt dat dit niet het geval is. 675 
 676 
3.2 Website 677 
De ALV vraagt zich af wie de website gaat ontwikkelen. 678 
Het kandidaatsbestuur zegt zelf de plannen te maken. Deze worden dan doorgegeven aan 679 
Dualbrands. 680 
De ALV vraagt wat het kandidaatsbestuur wil herzien aan de overplaatsing van de documenten. Is dit 681 
niet vorig jaar ook al gedaan? 682 
Het kandidaatsbestuur zegt nogmaals te willen kijken naar de koppen en de subkoppen en te kijken 683 
of deze logisch zijn. Verder zullen de documenten op tijdsvolgorde worden weergegeven. Op dit 684 
moment is het soms lastig om alles te vinden. 685 
 686 
De ALV vraagt zich af waarom het kandidaatsbestuur graag een platvorm voor actieve leden wil. Kan 687 
er niet gewoon een aparte pagina gemaakt worden? 688 
Het kandidaatsbestuur zegt inderdaad een aparte pagina te bedoelen.  689 
 690 
De ALV vraagt zich af hoe ver de site nu ontwikkeld is. 691 
Het kandidaatsbestuur zegt een offerte te hebben opgevraagd voor de aanpassingen. De 692 
ontwikkelingen zijn echter niet begonnen. Het totaalbedrag van de aanpassingen is 284,35 euro. 693 
Deze offerte is gemaakt op basis van alle wijzigingen genoemd in dit beleidsplan.  694 
 695 
De ALV vraagt zich af hoeveel Engels sprekende leden er zijn en of het wel de moeite waard is om 696 
delen van de site in het Engels te vertalen? 697 
Het kandidaatsbestuur zegt dat het er vooral om gaat dat het in het kader van internationalisering 698 
een mooi aanbod is. Het straalt professionaliteit uit. 699 
 700 
De ALV vraagt of de website binnen een korte tijd geëvalueerd gaat worden. Het liefste voordat er 701 
geld in gepompd wordt door de wijzigingen. 702 
Het kandidaatsbestuur zegt offertes te hebben aangevraagd om de site door een professional te 703 
laten evalueren. Deze offerte is echter nog niet binnen. Op dit moment is het bestuur er druk mee 704 
bezig. De evaluatie zal gebeuren na de aanpassingen: deze acht het kandidaatsbestuur als 705 
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noodzakelijk. 706 
De ALV merkt op dat een professional misschien wel betere ideeën heeft. Waarom zou je eerst 707 
investeren als je nog niet weet wat een professional aan tips geeft 708 
Het kandidaatsbestuur snapt het punt van de ALV. Zij vinden echter dat dingen als een actieve leden 709 
pagina een mooie toevoeging aan de site zijn. De vraag is of een professional dit zou opperen. Het 710 
kandidaatsbestuur weet überhaupt nog niet of het begrotingstechnisch gezien mogelijk is een 711 
professional in te schakelen. 712 
 713 
De ALV vraagt zich af wat er zal gebeuren als het kandidaatsbestuur erachter komt dat de 714 
aanpassingen die zij willen goedkoper gedaan kunnen worden. Wordt het contact met Dualbrands 715 
dan opnieuw geëvalueerd? Het is belangrijk om hierover na te denken. De samenwerking met 716 
Dualbrands is namelijk niet altijd als positief ervaren. Uiteindelijk willen we met zijn allen een 717 
website die professioneel is, goed werkt, en niet telkens opnieuw moet worden bijgewerkt door een 718 
informaticastudent. 719 
Het kandidaatsbestuur neemt dit mee. 720 
 721 
De ALV vraagt hoe de evaluatie precies bedoeld is. Gaat het over gebruiksvriendelijkheid, of over de 722 
wat meer technische aspecten.  723 
Het kandidaatsbestuur zegt dat de evaluatie over beide aspecten zal gaan. 724 
De ALV geeft als tip dat het kandidaatsbestuur ervoor moet zorgen dat er met deadlines gewerkt 725 
wordt en dat je een partner minder betaald als over deze deadlines heen gegaan wordt.  726 
Het kandidaatsbestuur vindt dit een goede tip en bedankt de ALV. 727 
 728 
De ALV vraagt of het kandidaatsbestuur zelf de pagina’s  gaat vertalen in het Engels. 729 
Het kandidaatsbestuur zegt dit zelf te gaan doen. Zij zullen elkaar controleren op het Engels.  730 
De ALV geeft als tip dat eventueel ook een Engelstalige student gevraagd kan worden, maar heeft 731 
ook vertrouwen dat het goed gaat komen met deze 7 bestuursleden. 732 
 733 
De ALV merkt op dat voor het platvorm voor actieve leden een extra vinkje in het ledenbestand moet 734 
worden toegevoegd. Er moet namelijk aangegeven worden of iemand actief lid is of niet, zodat alleen 735 
zij deze pagina kunnen zien. 736 
Het kandidaatsbestuur zegt dat zij dit inderdaad van plan zijn. 737 
 738 
3.3 Computers 739 
De ALV wil weten wat de kosten van de computer zijn. 740 
Het kandidaatsbestuur zegt dat ze 530 euro zijn inclusief muis en toetsenbord. De mediacomputer 741 
zal ongeveer 50 euro duurder zijn. 742 
 743 
De ALV vraagt zich af wat de toegevoegde waarde van de mediacomputer is. Photoshop en InDesign 744 
draaien ook op een normale computer. Is het überhaupt wel nodig deze mediacomputer aan te 745 
schaffen? SPiN wil naar de leden van de mediacommissie toch ook uitstralen dat zij overal hun werk 746 
kunnen doen en dat hier geen aparte mediacomputer voor nodig is? 747 
Het kandidaatsbestuur erkent dat alles in principe ook op een normale computer draait. Het 748 
kandidaatsbestuur wil de mediacommissie echter stimuleren om filmpjes te maken, wat niet op de 749 
huidige computers kan. Het kandidaatsbestuur vindt het belangrijk de mediacommissie deze 750 
mogelijkheid te bieden.  751 
 752 
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De ALV merkt op dat zij, wanneer zij dit punt instemmen, ook instemmen met een groot fi nancieel 753 
bedrag. Daarbij komt ook nog dat dit wordt ingestemd voor de komende jaren. Is er een visie over 754 
wat voor soort computers er aangeschaft gaan worden? Is hier al onderzoek naar gedaan? 755 
Het kandidaatsbestuur kan op dit moment geen specificaties noemen, maar het kan wel in de pauze 756 
worden ingezien. De verbetering ten opzichte van de oude computer is  dat ze sneller zijn, de 757 
processor beter is en het werkgeheugen is groter. De gebruiksduur van 4 jaar is gebaseerd op 758 
intensief gebruik op de SPiN-kamer. 759 
 760 
De ALV vraagt zich af of de universiteit een deel van de computers vergoed. 761 
Het kandidaatsbestuur zegt dat de universiteit per vereniging voor 1 computer zorgt, welke al op de 762 
kamer staat. Mocht deze computer kapot gaan, wordt deze wel vervangen door de universiteit.  763 
De ALV vraagt zich af hoe oud deze universiteitscomputer is. 764 
Het kandidaatsbestuur zegt dat deze 2 jaar oud is. Hij is aangeschaft door het V e bestuur. 765 
De ALV vraagt zich af of er via de universiteit geen computers met korting kunnen worden 766 
aangeschaft. 767 
Het kandidaatsbestuur zegt hiernaar gekeken te hebben. Er kunnen via de universiteit zogenaamde 768 
workstations worden aangevraagd, welke 700 euro per jaar kosten. Dit is te duur en geen optie voor 769 
SPiN. 770 
De ALV vraagt zich af of we wel vast moeten leggen dat er om de 2 jaar 3 nieuwe computers worden 771 
aangeschaft. Zou dit niet meer een advies moeten zijn? Aan de andere kant is de ALV ook van mening 772 
dat een beetje continuïteit goed zou zijn. 773 
Het kandidaatsbestuur komt na de pauze terug op dit punt. 774 
 775 
De ALV vraagt of de mediacomputer de enige computer is waar mediabewerking op zal gebeuren.  776 
Het kandidaatsbestuur zegt dat dit in principe ook kan en mag op de andere computers. De 777 
mediacomputer is vooral voor filmpjes. 778 
 779 
De ALV vraagt of de optie van het aanschaffen van tweedehands computers ook is overwogen. Deze 780 
zijn minder duur en wellicht net zo goed. 781 
Het kandidaatsbestuur heeft dit overwogen, maar zij achten dit niet wenselijk in het kader van 782 
continuïteit. 783 
 784 
De ALV vraagt zich af of het systeem niet kan worden aangepast, in plaats van nieuwe computers aan 785 
te schaffen. 786 
Het kandidaatsbestuur zegt dat dit bij deze computers niet mogelijk is, ze zijn echt verouderd. Het 787 
systeem aanpassen zou in principe net zo duur zijn. Er zijn op dit moment 3 computers die  nog 788 
redelijk zijn. Deze krijgen een systeemupdate en zullen nog 2 jaar blijven staan. Voor de computers 789 
die niet meer gerepareerd kunnen worden komen nieuwe computers in de plaats.  790 
  791 
3.4 Cloud service 792 
De ALV vraagt zich af of de cloud service particuleer of professioneel gebruikt zal worden. Verder 793 
vraagt de ALV zich af of hier nog kosten aan verbonden zijn.  794 
Het kandidaatsbestuur gaat hier 2 euro per maand voor betalen. 795 
 796 
De ALV vraagt of het kandidaatsbestuur de cloud service die zij willen (Microsoft One Drive) 797 
vergeleken hebben met gmail en google drive. 798 
Het kandidaatsbestuur zegt dat zij dit inderdaad gedaan hebben. Google drive is 80 cent goedkoper, 799 
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maar samenwerken in een document gaat helaas traag en de tekstopmaak verspringt vaak. Bij 800 
Microsoft One Drive gaat dit anders. 801 
 802 
De ALV merkt op dat roundcube niet veel ruimte heeft en snel vol zit. Moeten we dit niet 803 
overplaatsen naar een nieuw systeem? 804 
Het kandidaatsbestuur zegt dat roundcube ook is overgegaan naar dualbrands. Het opslaglimiet ligt 805 
nu hoger.  806 
 807 
De ALV vraagt zich af in hoeverre de cloud service veilig is. Er worden vertrouwelijke gegevens in 808 
opgeslagen (denk aan het ledenbestand). 809 
Het kandidaatsbestuur zegt dat Microsift One Drive over de hele wereld als veilig wordt beschouwd. 810 
Het ledenbestand komt niet op de cloud, maar op de externe harde schijf. Het kandidaatsbestuur 811 
gaat ervan uit dat de cloud niet gehackt zal worden en dat de gegevens niet verspreidt zullen 812 
worden. 813 
De ALV voegt hieraan toe dat je nu met de bestuursschijf ook niet de veili gheid hebt dat je gegevens 814 
niet gehackt worden: als iemand kwade bedoelingen heeft lukt het waarschijnlijk toch wel. Verder 815 
gaat de ALV ervan uit dat de cloud service veiliger zal zijn dan de bestuursschijf nu is.  816 
De ALV zegt dat het kandidaatsbestuur hier wel voorzichtig in moet zijn. De wet bescherming 817 
persoonsgegevens wordt steeds strenger. Studieverenigingen en dergelijke worden hierin redelijk 818 
ontzien, maar je weet niet wat de toekomst brengt. Let er dus op dat alles veilig wordt opgeslagen. 819 
 820 
3.5 Mediascherm 821 
De ALV vraagt wat de kosten zijn van het mediascherm. 822 
Het kandidaatsbestuur zegt dat deze rond de 200 euro zullen liggen. 823 
 824 
De ALV vraagt zich af waarom het mediascherm op de SPiN-kamer gehangen wordt en niet ergens 825 
anders. Op de SPiN-kamer kunnen activiteiten en dergelijke goedkoper gepromoot worden. Kan het 826 
scherm niet beter hangen op een plek waar meer mensen langs komen? 827 
Het kandidaatsbestuur zegt dat het scherm op de SPiN-kamer vooral goed zal werken tijdens 828 
themadagen. Er zijn dan veel mensen op de kamer. Verder zullen er ook foto’s getoond worden. Het 829 
kandidaatsbestuur denkt dat de leden het niet fijn vinden als deze in het openbaar getoond worden. 830 
Op de SPiN-kamer kan dit wel gewoon. 831 
De ALV merkt op dat het een beetje klinkt als een hebbedingetje. Het is heel erg leuk, maar het voegt 832 
weinig toe. Er komen niet meer mensen naar de SPiN-kamer doordat er een scherm hangt. Door het 833 
aanschaffen van computers maakt SPiN ook al kosten. Hier hoeft geen 200 euro bij te komen voor 834 
een groot scherm. Waarom gebruiken jullie niet een van de computerschermen hiervoor? 835 
Het kandidaatsbestuur is van mening dat het scherm wel wat toevoegt. Een beeldscherm van een 836 
van de computers gebruiken is geen optie: deze zijn nodig voor het dagelijkse werk op de SPiN -837 
kamer. Uiteraard komt er een censuur op de foto’s: gênante foto’s zullen niet getoond worden. 838 
De ALV geeft als tip om bij de rechtswinkel na te vragen of dit zo maar mag.  839 
Verder vraagt de ALV waarom het kandidaatsbestuur geen digitale fotolijstjes neerzet. Dit is  840 
goedkoper. 841 
Het kandidaatsbestuur zegt hierover nagedacht te hebben, maar ze willen ook graag filmpjes laten 842 
zien. Dit kan niet met digitale fotolijstjes. Verder acht het kandidaatsbestuur het wenselijk dat er 1 843 
centrale promotieplek is: 1 groot scherm met alle foto’s, promotiedingen, filmpjes en flyers.  844 
De ALV zegt dat ESV ook een scherm op de kamer heeft en vraagt zich af of het kandidaatsbestuur al 845 
bij hen geïnformeerd heeft hoe het bevalt. 846 
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Het kandidaatsbestuur zegt dit nog niet te hebben gedaan, maar vinden dit een goede tip. 847 
De technisch voorzitter zegt dat er amendementen over dit punt kunnen worden ingediend en dat 848 
we nu door gaan. 849 
 850 
Er wordt een pauze van 15 minuten aangekondigd. In deze pauze gaat het kandidaatsbestuur 851 
overleggen over een aantal punten die hierboven genoemd staan. 852 
Pauze van 15 min. 853 
 854 
 Lore Pilzecker en Hannah Leferink gaan weg in de pauze 855 
 Iris Kleine Schaars en Lisa Veldscholten komen binnen om 22.21 uur 856 
 857 
De vergadering wordt hervat om 22.38 uur. 858 
 859 
Het kandidaatsbestuur heeft in de pauze overlegd over een aantal punten. Dit zijn de uitkomsten: 860 
- Het kandidaatsbestuur wil de rekenmachines niet als merchandise gaan verkopen. Dit is namelijk 861 
niet het doel van de ledenservice. 862 
- Met betrekking tot de leenservice wil het kandidaatsbestuur de borg ook laten pinnen. Dit kan de 863 
volgende dag worden terug gestort. 864 
De ALV merkt op dat dit wel 7 cent per transactie kost. Het kan ook terug gepind worden.  865 
- Het kandidaatsbestuur gaat niet bij tentamenzalen staan met hun leenmateriaal: dit is te vee l werk 866 
en de leden hebben dan geen gelegenheid om te pinnen.  867 
- Het kandidaatsbestuur wil geen gratis drankje aanbieden tijdens de after-tentamenborrels. Zij 868 
vinden dit niet nodig. Het doel is namelijk om een plek te bieden om na te praten over het tentame n, 869 
borrelen is dus niet de hoofdreden. Verder denken zij dat het financieel niet haalbaar is.  870 
- De uitnodigingen zullen voortaan met Mailchimp gemaakt worden en de uitleg zal ook hierin 871 
verwerkt worden. Dit komt ook zo in het beleid te staan. 872 
- Vanuit de ALV kwam het voorstel om het plan van de computers niet vast te leggen. Het 873 
kandidaatsbestuur wil dit echter wel graag vastleggen. 874 
 875 
De technisch voorzitter bedankt het kandidaatsbestuur voor deze antwoorden. Mocht iemand het 876 
ergens niet mee eens zijn, kunnen hier na de bespreking van het beleidsplan amendementen over 877 
ingediend worden. 878 
 879 
4.1.2 Engelstalig activiteitenaanbod 880 
De ALV vraagt zich af of het kandidaatsbestuur zich ook actief gaat bezighouden met het betrekken 881 
van internationale studenten. 882 
Het kandidaatsbestuur zegt hierover in gesprek te zijn met het OWI internationalisering. Zij zijn niet 883 
alleen aan het kijken naar het opnieuw opzetten van het buddyproject, maar ook andere manieren 884 
om studenten iets extra’s te bieden.  885 
 886 
4.1.3 Tweetalige website 887 
De ALV vraagt zich af hoeveel internationale bezoekers er momenteel zijn.  888 
Dit weet het kandidaatsbestuur niet. 889 
 890 
4.2 Integratie 891 
De ALV zegt dat er in Twente activiteiten zijn waarbij je extra korting krijgt wanneer je met een 892 
Nederlandse en Duitse student komt. Dit is erg succesvol daar. Verder komt er de tip om eens met 893 
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twente in gesprek te gaan: zij hebben nog meer Duitse studenten dan wij, en daar gaat de integratie 894 
erg succesvol. 895 
Het kandidaatsbestuur zegt in gesprek te gaan met Twente.   896 
 897 
5.1.1 Hoofdsponsor 898 
De ALV merkt op dat er een taskforce opgestart wordt voor het regelen van het nieuwe contract. Kan 899 
de acquisitiecommissie hier nog iets aan bijdragen? 900 
Het kandidaatsbestuur zegt dat er in ieder geval 1 iemand uit de acquisitiecommissie in de taskforce 901 
zal zitten, maar andere input ook belangrijk is. 902 
De ALV vraagt of het bestuur zelf al nieuwe ideeën heeft over het nieuwe hoofdsponsorcontract.  903 
Het kandidaatsbestuur zegt in ieder geval meer uit het contract te kunnen halen. Ze willen meer geld, 904 
wat waarschijnlijk ook haalbaar is omdat andere verenigingen hogere bedragen krijgen voor 905 
evenveel feesten bij van Buren. Verder willen ze ook het aantal borrels herzien. Zoveel mogelijk zal 906 
aan de taskforce worden uitbesteed. 907 
 908 
De ALV zou graag willen weten wanneer deze taksforce verslag uit zal brengen. 909 
Het kandidaatsbestuur zegt dat deze taskforce zo snel mogelijk opgestart zal worden. Het contract 910 
loopt nu nog en kan toch pas volgend verenigingsjaar van start gaan. 911 
De ALV vraagt zich af waarom de taksforce geen deadline mee krijgt. De ALV acht het namelijk van 912 
groot belang dat er een duidelijke deadline staat. 913 
Het kandidaatsbestuur zegt hierop terug te komen na de volgende pauze.  914 
 915 
De ALV vraagt zich af of het terugbrengen van het aantal borrels gevolgen heeft voor het contract 916 
met van Buren. 917 
Het kandidaatsbestuur zegt op dit moment grote moeite te hebben met het gebruiken van alle 918 
borrels. Stretto is niet de meest geliefde locatie, dus 8 borrels is wel erg veel. 6 borrels zou wel 919 
moeten lukken. Stanley van van Buren heeft zelf aangegeven het aantal borrels te verlagen omdat de 920 
opbrengsten van de Stretto tegenvallen. Hij heeft daarom een betere locatie aangeboden en zelf 921 
aangeboden om het aantal te verlagen. Er zitten dus verder geen financiële consequenties aan 922 
verbonden. 923 
 924 
De ALV vraagt of de taskforce een stuk op de ALV zal presenteren.  925 
Het kandidaatsbestuur zegt dat dit inderdaad de bedoeling is.  926 
 927 
5.1.2. SPiN-korting 928 
De ALV vraagt zich af of er al concrete ideeën voor nieuwe samenwerkingen zijn? 929 
Het kandidaatsbestuur zegt een aantal brainstormsessies te hebben gehad. Verder gaan zij behoeftes 930 
peilen door middel van de najaarsenquête. Hier willen zij vervolgens op inspelen.  931 
 932 
De ALV vraagt zich af welke huidige samenwerkingen het kandidaatsbestuur voort zal zetten.  933 
Het kandidaatsbestuur zegt hier nog geen beslissing over te hebben genomen. Ze gaan in ieder geval 934 
kijken naar welke samenwerking een goede toevoeging voor de leden zijn.  935 
 936 
De ALV oppert een aparte pagina op de website te maken voor de SPiN-korting. Wellicht in de vorm 937 
van een extra kopje. 938 
Het kandidaatsbestuur zegt dit een goed idee te vinden, maar denken dat er al een apart kopje voor 939 
is. De pagina kan echter wel wat uitgebreider. Op dit moment staan er alleen logo’s van de partners. 940 
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Je moet erop klikken om erachter te komen wat alles is. 941 
De ALV merkt op dat in de schuifbanner op de site iets vermeld staat over de SPiN -korting en waar op 942 
de site deze te vinden is. Het kopje wat daar genoemd staat klopt echter niet meer.  943 
Het kandidaatsbestuur zegt dit aan te gaan passen. 944 
 945 
De ALV vind het leuk dat SPiN met TOEP gaat samenwerken en vraagt zich af of er al contact geweest 946 
is. 947 
Het kandidaatsbestuur zegt op dit moment twee gesprekken te hebben gehad. TOEP is erg 948 
enthousiast, maar is op dit moment nog niet in staat activiteiten te organiseren voor SPiN leden. Op 949 
dit moment is het kandidaatsbestuur bezig met het exploreren van de mogelijkheid om door TOEP 950 
trainingen te laten organiseren. TOEP kan hierin een toevoeging zijn omdat zij de wat meer 951 
praktische kant kunnen laten zien. Voor nu gaat het kandidaatsbestuur vooral de activiteiten van 952 
SPiN promoten onder de TOEP leden. 953 
 954 
De ALV vraagt zich af of TOEP in staat is een betrouwbare partner te zijn voor SPiN. Sommige HAN -955 
studieverenigingen lopen niet erg goed. 956 
Het kandidaatsbestuur maakt zich hier geen zorgen om: SPiN is op geen enkele manier afhankelijk 957 
van TOEP. 958 
 959 
5.4.1 Onderwijsrelevante activieiten 960 
De ALV merkt op dat dit punt al meerder malen geprobeerd is bij SPiN, maar dat het telkens weer 961 
mislukt. Waarom zou het nu wel lukken? 962 
Het kandidaatsbestuur zegt dat er altijd wel een vak loopt waarbij een bepaalde activiteit aan kan 963 
sluiten. Vaak is dit echter niet meteen duidelijk. Het kandidaatsbestuur heeft daarom besloten zich te 964 
richten op drie haalbare activiteiten die duidelijk aansluiten bij de kernvakken van psychologie. 965 
  966 
5.4.2 Doorsstroom naar master 967 
De ALV merkt op dat masterstudenten over het algemeen in de tweede helft van het jaar stage 968 
lopen. Hoe zien jullie een eventuele samenwerking dan voor je? 969 
Het kandidaatsbestuur zegt dat zij dit inderdaad weten over B-Change en Argon. Het 970 
kandidaatsbestuur is zich ervan bewust dat er haast achter een samenwerking zit en daar stellen zij 971 
zich dan ook op in. 972 
  973 
5.5 Alumni 974 
De ALV vraagt zich af of het kandidaatsbestuur al specif ieke mensen in gedachten heeft die zouden 975 
kunnen helpen met het organiseren van alumniactiviteiten. In het beleidsplan wordt namelijk 976 
gesproken over ‘ 2 alumni’.  977 
Het kandidaatsbestuur zegt er nog niet over uit te zijn wie dit zouden kunnen zijn. Hierover gaan zij in 978 
gesprek met een aantal alumni. Uiteindelijk zal het kandidaatsbestuur samen met 2 alumni de 979 
activiteit organiseren. 980 
 981 
De ALV vraagt zich af of er een speciale activiteit voor ex-actieve leden komt. 982 
Het kandidaatsbestuur zegt dit wel in overweging te willen nemen en komt hier later op terug. 983 
De ALV benadrukt dat oud actieve leden niet afgeschreven moeten worden. De kans is aanwezig dat 984 
zij ooit nog langs willen komen of iets voor SPiN willen doen. 985 
Het kandidaatsbestuur zegt dat zij dit ook zeker niet van plan zijn. Zij willen twee alumnibestanden 986 
maken. Één bestand voor actieve alumni en één bestand voor de wat meer passieve alumni. 987 
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 988 
Verder merkt de ALV nog op dat er in het 4e jaar voor gekozen is om de drempel te verlagen om 989 
alumni te worden. De ALV vindt het logisch dat die drempel nu weer verhoogd wordt, maar hoopt 990 
dat het kandidaatsbestuur zich er wel van bewust is dat deze keuze ooit bewust genomen is.   991 
 992 
5.6 Banner 993 
De ALV vraagt zich af wat de kosten van een banner zijn. 994 
Het kandidaatsbestuur zegt dat de banner zelf 80 euro zal kosten. Het ophangen van de banner zal 995 
iedere keer 40 euro kosten. 996 
De ALV vraagt verder af hoe flexibel de banner is. Er zijn nogal wat dingen die kunnen variëren, zoals 997 
de locatie en datum.  998 
Het kandidaatsbestuur zegt dat de datum er niet op zal staan. De locatie staat er wel op, de feesten 999 
zijn vanaf nu namelijk steeds in de 3 gezusters. 1000 
De ALV zegt dat de locatie de banner misschien wel wil betalen. Het is immers ook reclame voor hun.  1001 
Het VIe bestuur zegt dat de banner in principe nog voor hun rekening komt. 1002 
De ALV zegt dat er beter eerst gekeken kan worden of de sponsor wil mee betalen. Dit is mooi 1003 
meegenomen. 1004 
Het kandidaatsbestuur gaat hier achteraan. 1005 
 1006 
5.6.5 Promotiefilmpjes 1007 
De ALV vraagt zich af welke commissies wel en welke commissies geen filmpjes mogen maken. 1008 
Het kandidaatsbestuur zegt dat zij dit niet concreet hebben uitgewerkt. Het gaat in ieder geval vooral 1009 
om grotere activiteiten, feesten, etc.  1010 
 1011 
6. Commissies  1012 
De ALV vraagt zich af hoe het zit met de horizontaal overleggen en plenaire inwerkingen voor 1013 
commissieleden. Hoe gaan deze er dit jaar uit zien? 1014 
Het kandidaatsbestuur zegt voor de voorzitters horizontaal overleggen te organiseren. Deze worden 1015 
over het algemeen wel als nuttig gezien. Verder is er voor elke  functie een aparte inwerking.  1016 
 1017 
De ALV vraagt zich af hoe het zit met tussentijdse evaluaties met commissies. 1018 
Het kandidaatsbestuur zegt dat er inderdaad een aantal keer per jaar met de hele commissie 1019 
geëvalueerd zal worden. 1020 
 1021 
De ALV vraagt zich af of het bestuur weer commissie-bestuurs uitjes gaat doen dit jaar. 1022 
Het kandidaatsbestuur zegt dat zij dit wel van plan zijn. Zij zijn van plan om een aantal data door te 1023 
sturen aan alle commissies. Commissies kunnen zich dan inschrijven op een datum. Waarschijnlij k 1024 
gaan de uitjes met meerdere commissies tegelijkertijd plaatsvinden. Dit ligt aan de inschrijvingen per 1025 
datum. 1026 
De ALV geeft als tip om nu al te plannen voor het hele jaar. 1027 
 1028 
6.1 Strakke tijdsplanning 1029 
De ALV merkt op dat de jaarplanning niets nieuws is en elk jaar al gedaan wordt. De ALV vraagt zich 1030 
af hoe het kandidaatsbestuur ervoor gaat zorgen dat de commissies het doen en blijven gebruiken? 1031 
Commissies doen dit over het algemeen namelijk niet. Waarom zou het nu wel werken? 1032 
Het kandidaatsbestuur zegt dat commissies dit doen onder begeleiding van de commissiebegeleider. 1033 
Commissies worden dus vanaf het begin van het jaar betrokken bij de planning. Verder gaat het 1034 
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kandidaatsbestuur ervoor zorgen dat het in de Facebookgroepen altijd bovenaan staat. Op deze 1035 
manier zou het moeten werken. Dit zal gebeuren in de eerste vergadering van alle commissies.  1036 
 1037 
6.3 Commissiestructuur 1038 
De ALV vraagt zich af of het kandidaatsbestuur erover nagedacht heeft om minder activiteiten te 1039 
doen dit jaar. 1040 
Het kandidaatsbestuur zegt dat het aantal activiteiten terug schroeven zal betekenen dat er minder 1041 
activiteiten per doelgroep zijn. Wel heeft het kandidaatsbestuur nagedacht over de verdeling van de 1042 
activiteiten. De ludieke reis zal nu in november plaatsvinden. Dat scheelt weer qua drukte met de 1043 
reizen. 1044 
De ALV vraagt waarom er dan een extra uitwisseling is. 1045 
Het kandidaatsbestuur zegt dat de ALV dit niet goed begrepen heeft: de Glasgow uitwisseling wordt 1046 
nu opgestart en in februari zal er een tweede uitwisselingscommissie worden opgestart om 1047 
contacten te gaan leggen voor de uitwisseling van 2015-2016.  1048 
 1049 
6.3.2 Commissies 1050 
De ALV vraagt waarom bij de werkveldcommissie staat dat zij eventueel 1 Engelse activiteit gaan 1051 
organiseren. Moet dit niet veranderd worden in ‘in ieder geval’? 1052 
Het kandidaatsbestuur zegt dat 1 lezing en 1 training sowieso in het Engels georganiseerd gaan 1053 
worden. De derde Engelstalige activiteit wordt 1 lezing op bedrijvendag of 1 lezing op EYF. Vandaar 1054 
de ‘eventueel’. 1055 
De ALV is tevreden met deze uitleg.  1056 
 1057 
De ALV vraagt zich af wie er zal zorgen voor het contact met andere studieverenigingen. Komt dit 1058 
contact vanuit het bestuur of vanuit de commissies? 1059 
Het kandidaatsbestuur gaat hier nog over overleggen. Het bestuur is natuurlijk eindverantwoordelijk 1060 
voor dit soort contacten.  1061 
 1062 
De ALV heeft een vraag over de acquisitiecommissie. De ALV merkt op dat het reserveren van borrels 1063 
in kroegen niet duidelijk geformuleerd is. Er staat namelijk dat de commissie niet verantwoordelijk is. 1064 
Wordt hiermee bedoeld dat zij geen contracten tekenen, of dat zij niet verantwoordelijk zijn voor het 1065 
leggen van de contacten? En wat als een commissie een borrel wil organiseren. Gaat dit via de 1066 
acquisitiecommissie, of doen zij dit zelf? 1067 
Het kandidaatsbestuur is van plan een aantal borrels vast te leggen voor commissies zodat zij de 1068 
Stretto borrels op gaan vangen. De andere commissies gaan zelf een borrel -locatie regelen. De 1069 
acquisitiecommissie heeft hier verder niets mee te maken. 1070 
De ALV vraagt zich af of dit niet zal zorgen voor onnodige risico’s. Er is  nu niet 1 centrale commissie 1071 
die dit soort dingen regelt. 1072 
Het kandidaatsbestuur zegt dat het er in de praktijk op neer zal komen dat de 6 borrels bij de Stretto 1073 
naar de reiscommissies zullen gaan. Andere borrels zijn vaak de kroegentocht voor de SocialCie . Dat 1074 
soort commissies wil je wel de kans geven om zelf de locaties te regelen. Dit wordt uiteraard wel 1075 
goed in de gaten gehouden door het bestuur. 1076 
De ALV zegt dat dit soort dingen echt heel snel verkeerd lopen. Het kandidaatsbestuur moet zich 1077 
afvragen of ze dit risico wel willen lopen. 1078 
Het kandidaatsbestuur gaat zo meteen nog overleggen over dit punt.  1079 
 1080 
De ALV oppert een andere naam voor de integratiecommissie: de conneccie. 1081 
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Het kandidaatsbestuur is van mening dat de integratiecommissie een prima naam is voor deze 1082 
commissie en de lading dekt van wat deze commissie organiseert.  1083 
 1084 
De ALV vraagt zich af wat de twee andere sportactiviteiten van de sportcommissie zullen zijn.  1085 
Het kandidaatsbestuur zegt dat de sportcommissie dit zelf in mag vullen.  1086 
 1087 
De ALV vraagt zich af hoe het kandidaatsbestuur ervoor gaat zorgen dat de acquisitiecommissie vol 1088 
komt. 1089 
Het kandidaatsbestuur is op dit moment druk bezig met het benaderen van geïnteresseerden. Hier 1090 
wordt hard achteraan gezeten. Het kandidaatsbestuur doet hetzelfde voor andere commissies die 1091 
nog niet vol zitten. 1092 
De ALV vraagt of alle commissies vol zitten en hoeveel actieve leden we nu hebben.  1093 
Het kandidaatsbestuur zegt dat nog niet alle commissies helemaal vol zitten. Er zijn echter ook een 1094 
aantal leden die nog niet zijn ingedeeld. Aan hen is een mailtje gestuurd met de commissies waar zij 1095 
in kunnen en hier zijn veel positieve reacties op gekomen. Het kandidaatsbestuur weet niet hoeveel 1096 
actieve leden er nu exact zijn. 1097 
 1098 
De ALV vraagt zich af waarom de werkveldcommissie maar 1 Engelse lezing zal geven. Hoe ziet dit 1099 
eruit in de praktijk? Waarom wordt er op zo’n dag maar 1 Engelstalige lezing gegeven? Als een 1100 
Engelstalige student naar bedrijvendag komt, betaalt deze persoon een kaartje terwijl hij/zij maar 1101 
naar 1 lezing kan. 1102 
Het kandidaatsbestuur zegt dat de Engelstalige student in kwestie dit bij voorbaat weet. Verder is het 1103 
zo dat de kosten voor zo’n kaartje hoofdzakelijk voor de lunch zijn.  1104 
De ALV merkt op dat het hier niet gaat om de kosten, maar om het principe dat er op deze manier 1105 
maar 1/8 Engelse activiteit georganiseerd wordt. Omdat dit zo’n prominent speerpunt in jullie beleid 1106 
is, zou het mooier zijn om of de hele bedrijvendag in het Engels te organiseren, of om de Engelstalige 1107 
activiteit ergens anders te plaatsen. 1108 
Het kandidaatsbestuur is van mening dat Engelstalige activiteiten ook belangrijk zijn in het kader van 1109 
academisch onderwijs. Om bedrijvendag in zijn geheel in het Engels te organiseren, beperkt de 1110 
creativiteit van commissies. Het kandidaatsbestuur vindt 1 lezing in het Engels al een toevoeging. 1111 
De ALV zegt dat er een verkeerd beeld naar de internationale studenten afgegeven wordt als je zegt 1112 
dat zij mogen komen, maar dan vervolgens maar naar een deel van een activiteit kunnen. Verder 1113 
zeggen jullie hiermee een Engelstalige activiteit te organiseren, terwijl de activiteit maar gedeeltelijk 1114 
Engels is. 1115 
Het kandidaatsbestuur zegt dat eventuele problemen met de formulering van dit stuk aangepast 1116 
kunnen worden. 1117 
De ALV zegt dat het niet om een formuleringskwestie gaat en vraagt wat er nu concreet gaat 1118 
gebeuren. 1119 
Het kandidaatsbestuur zegt zich vast te willen houden aan wat er in het beleid staat. Zij vinden het 1120 
belangrijk zich aan te sluiten bij het academisch niveau, waarin voornamelijk Engels gesproken 1121 
wordt. 1122 
De ALV zegt het daarom juist goed te vinden om een grote activiteit heelmaal in het Engels te doen. 1123 
Het is een internationale taal. Als je dan toch een deel van deze activiteit in het Nederlands doet, 1124 
gaat dit je doel voorbij. De ALV is van mening dat er geen Engelse lezing gegeven moet worden om 1125 
het Engels, maar om de samenkoming van de academische wereld. 1126 
De ALV geeft verder nog als tip dat als dit punt zo blijft, er aparte tickets voor de Engelse ronde 1127 
kunnen worden verkocht welke goedkoper zijn dan de dagtickets. Op deze manier voorkom je dat 1128 
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internationale studenten te veel betalen en kom je wel tegemoet aan het internationale imago.  1129 
Het kandidaatsbestuur zegt blij te zijn met deze tip. Zij komen later terug op wat er concreet aan dit 1130 
punt veranderd. 1131 
 1132 
7. Intern beleid 1133 
De ALV is nieuwsgierig of dit punt in het beleidsplan staat vanwege de transparantie of dat het 1134 
sowieso een beleidspunt is. 1135 
De technisch voorzitter zegt dat aan het VIe bestuur gevraagd was hier een stuk over toe te voegen 1136 
aan hun beleid. Dit is de reden dat het VIIe kandidaatsbestuur dit ook gedaan heeft. 1137 
De ALV zegt dat het mooi geweest was als dit stuk was toegevoegd in het kader van transparantie, 1138 
want eigenlijk zijn dit gewoon punten die overgedragen dienen te worden tussen besturen. Over het 1139 
algemeen is de ALV wel blij dat dit stuk is opgenomen in het beleidsplan.  1140 
 1141 
7.2 De SPiN-kamer 1142 
De ALV heeft vernomen dat de kamers van de studieverenigingen anders ingedeeld gaan worden. 1143 
Blijft de SPiN-kamer wel op de huidige locatie, of is er uitzicht op een andere ruimte? 1144 
Het kandidaatsbestuur zegt dat de kamer dit jaar op de huidige locatie blijft.  1145 
 1146 
7.3.1 Naamsverandering commissaris PR 1147 
De ALV vraagt hoe de commissaris PR in de statuten vermeld staat. 1148 
Het kandidaatsbestuur zegt dat er in het HR staat dat het gaat om bestuurslid externe betrekkingen. 1149 
Het kandidaatsbestuur heeft hier zelf commissaris van gemaakt vanwege de continuïteit.  1150 
 1151 
7.3.2 Balans 1152 
De ALV vraagt waarom er niet vaker een bestuurlijke update gedaan wordt. De ALV is van mening dat 1153 
dit één van de beste uitvindingen is van de laatste jaren en dat het daarom wel wat vaker dan slechts 1154 
3 keer per jaar gedaan mag worden. 1155 
Het kandidaatsbestuur zegt het hier uitgebreid over te hebben gehad. Zij hebben het advies van hun 1156 
voorgangers aangenomen en vinden 3 keer per jaar voldoende. 1157 
De ALV zegt het goed te vinden dat er intern geëvalueerd wordt, maar begrijpt niet wat het 1158 
kandidaatsbestuur wil bereiken met slechts 3 updates per jaar. 1159 
Het kandidaatsbestuur zegt dat het doel van de updates vooral is om naar buiten toe te laten zien 1160 
waar het bestuur mee bezig is. Dit bevorderd de transparantie. 1161 
De ALV zegt dat het doel inderdaad is om de transparantie te bevorderen, maar daarnaast  zijn ze ook 1162 
ontzettend handig om voor jezelf bij te houden hoe ver je bent met het beleid. Mocht het 1163 
kandidaatsbestuur maar 3 keer per jaar een update plaatsen, valt dit hele doel weg. Het moet heel 1164 
regelmatig gedaan worden, anders heeft het simpelweg geen zin. 1165 
Het kandidaatsbestuur zegt het nog te gaan hebben over de frequentie van de bestuurlijke updates.  1166 
 1167 
De ALV vraagt hoe het zit met de studiedagen door het jaar heen? 1168 
Het kandidaatsbestuur zegt het hierover te hebben gehad. Zij hebben besloten om de studiedagen 1169 
door het jaar heen in de weekenden te laten plaatsvinden. Het is voor het kandidaatsbestuur niet 1170 
haalbaar om deze doordeweeks in te plannen.  1171 
De ALV vraagt of dit betekend dat de bestuursleden geen colleges volgen. 1172 
Het kandidaatsbestuur zegt dat het niet het geval is dat zij niets aan hun studie doen op niet-1173 
studiedagen: zij volgen wel gewoon colleges. Verder zegt het kandidaatsbestuur dat zij ook gewoon 1174 
studiedagen in kunnen plannen en opnemen, maar het is niet verplicht.  1175 
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De ALV zegt zich zorgen te maken dat het kandidaatsbestuur geen studiedagen in zal plannen omdat 1176 
ze bij voorbaat al zeggen dat dit niet haalbaar is. De ALV is van mening dat je het jezelf wel heel erg 1177 
moeilijk maakt als je dit soort dingen niet inplant. 1178 
 1179 
De ALV vraagt zich af hoeveel studiepunten elk lid van het kandidaatsbestuur wil halen.  1180 
Het kandidaatsbestuur maakt een rondje: 1181 
Johannes wil graag 18 punten halen, maar het liefste 24. Hij gaat per periode 1 vak volgen met 1182 
eventueel ergens nog een extra keuzevak. 1183 
Johannes krijgt een tip uit de ALV: de derde periode is het drukste, dus plan dan geen extra vak in.  1184 
Anki wil 24 punten halen, waarvan ze al er 6 binnen heeft. 1185 
Elien wil 24 punten halen. Ze gaat 2 vaken per periode volgen. Dit geldt ook voor Tess, Renske en 1186 
Inge. 1187 
Job wil graag 30 punten halen met een minimum van 24. 1188 
 1189 
De ALV vraagt zich af hoe de kandidaatsbestuursleden ervoor gaan zorgen dat ze de weekenden vrij 1190 
houden. Het is erg lastig om alles te doen wat iedereen wil: veel studiepunten halen, veel voor het 1191 
bestuur doen en dan nog vrije tijd in de weekeinden. Denk er goed over na hoe jullie dit gaan 1192 
realiseren. 1193 
Het kandidaatsbestuur zegt dit mee te nemen. 1194 
 1195 
De ALV vraagt zich af of de logboeken wel zin hebben als ze maar 3 keer per jaar gedaan worden. De 1196 
ALV denkt dat dit soort dingen vooral voor de kandidaatsbestuursleden zelf handig zijn.  1197 
Het kandidaatsbestuur zegt dat het idee erachter is dat ze 3 keer per jaar en overzicht maken van 1198 
wat er aan SPiN, studie en vrije tijd besteed is. Deze resultaten worden ook meegenomen in de PoP-1199 
gesprekken. Er zal daarbij gekeken worden naar de verdeling en naar hoe hier eventueel 1200 
aanpassingen aan gemaakt zouden kunnen worden. Er moet een goed evenwicht gevonden worden. 1201 
Deze 3 logboeken zijn verplicht, maar elk bestuurslid is natuurlijk vrij om dit vaker te doen. 1202 
De ALV benadrukt dat elke week anders is. Als een PoP-gesprek maar op 1 week gebaseerd is, kan dit 1203 
een vertekend beeld geven. 1204 
Het kandidaatsbestuur zegt dat ze het punt van de ALV begrijpen. Zij benadrukken verder dat zij het 1205 
hele jaar door aandacht willen besteden aan de balans. Zij willen daarom balansvergaderingen 1206 
inlassen waarin zij evalueren hoe het staat met studie, SPiN en vrije tijd. Op deze manier worden de 1207 
bestuursleden op de hoogte gehouden van elkaar. 1208 
De ALV vraagt of dit kan worden opgenomen in het beleid. 1209 
Het kandidaatsbestuur zegt dat zij dit zullen doen. 1210 
 1211 
7.3.4 Coaching 1212 
De ALV vraagt of iedereen al een coach heeft. 1213 
Het kandidaatsbestuur zegt dat dit inderdaad het geval is. 1214 
 1215 
7.3.6 Feedbackrondes 1216 
De ALV vraagt waarom het kandidaatsbestuur ervoor gekozen heeft om tweemaandelijks een 1217 
feedbackronde in te lassen.  1218 
Het kandidaatsbestuur zegt het belangrijk te vinden elkaar regelmatig feedback te geven. Vaker 1 1219 
keer in de 2 maanden is echter niet haalbaar. 1220 
De ALV vraagt of balansvergaderingen hetzelfde zijn als feedbackrondes.  1221 
Het kandidaatsbestuur zegt dat dit twee aparte dingen zijn. 1222 
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De ALV merkt op dat er wel erg veel soorten vergaderingen zijn. Er zijn bestuursvergaderingen, 1223 
feedbackrondes, beleidsvergaderingen en balansvergaderingen. Dit is wel erg veel. 1224 
Het kandidaatsbestuur is zich ervan bewust dat dit veel vergaderingen zijn. Zij benadrukken wel dat 1225 
een aantal vergaderingen met elkaar gecombineerd kunnen worden. Verder hebben 1226 
balansvergaderingen een ander karakter dan bestuursvergaderingen en beleidsvergaderingen. 1227 
Balansvergaderingen zullen waarschijnlijk wat informeler zijn.  1228 
 1229 
Intern beleid algemeen 1230 
De ALV vraagt hoe het kandidaatsbestuur omgaat met constitutieborrels. Zijn zij altijd allemaal 1231 
aanwezig? Heeft het kandidaatsbestuur bepaalde doelen tijdens een constitutieborrel? 1232 
Het kandidaatsbestuur zegt dat zij zoveel mogelijk naar constitutieborrels gaan met zoveel mogelijk 1233 
bestuursleden. SPiN-activiteiten krijgen echter wel voorrang. Ze hebben geen specifieke doelen, 1234 
maar zij vinden het wel belangrijk hun gezicht te laten zien aan verenigingen. Eventueel kunnen er al 1235 
wat afspraken gemaakt worden. Natuurlijk zijn ze ook vooral bedoeld om mensen te leren kennen.  1236 
 1237 
De ALV vraagt of het kandidaatsbestuur van plan is naar SNUF trainingen te gaan. 1238 
Het kandidaatsbestuur zegt dat zij vorige week met zijn zessen bij een SNUF-training aanwezig 1239 
waren. Zij zijn dus van plan naar dit soort trainingen te gaan voor zo ver dit mogelijk is.  1240 
 1241 
Algemene vragen over het gehele beleidsplan 1242 
De ALV merkt op dat er door het kandidaatsbestuur is toegezegd een aantal dingen mee te nemen in 1243 
het uiteindelijke beleid. De ALV vraagt of deze overzichtelijk terug kunnen komen in de notulen.  1244 
Het kandidaatsbestuur zegt dat dit mogelijk is. 1245 
Deze punten zijn terug te vinden aan het eind van de notulen, voor de actiepunten.  1246 
 1247 
De ALV vraagt aan het kandidaatsbestuur of zij denken met dit beleidsplan voldoende uitdaging te 1248 
hebben, zowel algemeen bestuurlijk als functiespecifiek. 1249 
Het kandidaatsbestuur zegt volmondig ‘ja’ op deze vraag. 1250 
 1251 
De ALV complimenteert het kandidaatsbestuur met dit mooie beleidsplan.  1252 
Het kandidaatsbestuur bedankt de ALV. 1253 
 1254 
De technisch voorzitter last een pauze in waarin het kandidaatsbestuur kan overleggen over de 1255 
punten waar zij nog op terug zouden komen. Er kunnen tijdens deze pauze ook amendementen 1256 
worden ingediend. 1257 
 1258 
De vergadering wordt hervat om 23.06 uur. 1259 
 1260 
We gaan verder met de punten waar het kandidaatsbestuur nog op terug zou komen.  1261 
Het kandidaatsbestuur wil de deadline van het verslag over het contract met de hoofdsponsor eind 1262 
april af hebben. 1263 
De ALV vraagt of dit niet wat eerder kan, bijvoorbeeld eind januari of februari. 1264 
Het kandidaatsbestuur benadrukt dat het eindproduct een klaarliggend contract zal zijn wat aan de 1265 
ALV gepresenteerd zal worden.  1266 
Er wordt besloten de deadline te vervroegen naar maart. Het bestuur kan eventueel tussentijdse 1267 
updates geven op andere ALV’s. 1268 
 1269 
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Het kandidaatsbestuur zegt dat de deadline van de actieve leden enquête wordt gesteld op e ind mei. 1270 
De ALV wil hier graag de redenen van weten. 1271 
Het kandidaatsbestuur zegt dat er op dat moment nog veel studenten aanwezig zijn, maar het 1272 
grootste gedeelte van het jaar al wel voorbij is. Verder willen zij ervoor zorgen dat deze enquête niet 1273 
overlapt met de halfjaarlijkse enquête. 1274 
De ALV merkt op dat commissies dan niet meer bijgestuurd kunnen worden.  1275 
Het kandidaatsbestuur zegt dat zij de halfjaarlijkse evaluatie voor commissies zullen gebruiken voor 1276 
eventuele bijsturing. 1277 
 1278 
Het kandidaatsbestuur gaat geen extra activiteit organiseren voor ex-actieve leden. Deze zou 1279 
namelijk door het bestuur georganiseerd moeten worden en dit is simpelweg te druk. Oud actieve 1280 
leden worden wel gevraagd alumnus te worden. 1281 
 1282 
Het kandidaatsbestuur heeft besloten dat het contact met studieverenigingen voor eventuele 1283 
feesten door het bestuur wordt gelegd. Input van de commissie wordt gevraagd, maar het bestuur 1284 
legt het contact. 1285 
 1286 
Het kandidaatsbestuur zou op de bedrijvendag graag 1 lezing per ronde in het Engels aan willen 1287 
bieden in plaats van 1 Engelse lezing in totaal. 1288 
 1289 
Het kandidaatsbestuur wil de bestuurlijke updates 1 keer in de 2 maanden plaats laten vinden in 1290 
plaats van 3 keer per jaar. 1291 
 1292 
Het kandidaatsbestuur heeft besloten dat het inderdaad beter is om de acquisitiecommiss ie de 1293 
borrels te laten regelen voor andere commissies. 1294 
 1295 
Verder zijn er in de pauze nog een aantal amendementen ingediend:  1296 
 1297 
Amendement 1 1298 
De acquisitiecommissie krijgt de taak om de niet-contractueel vastgelegde borrels, te regelen – in 1299 
plaats van iedere commissie apart. 1300 
 1301 
Dit amendement is ondertekend door: Marjolein Brink, Marloes de Jonge, Lieke van Lieshout, Rob 1302 
van Broekhoven en Koen Hendriks 1303 
 1304 
Dit amendement is reeds aangenomen door het bestuur. 1305 
 1306 
Amendement 2 1307 
Door middel van dit schrijven dienen wij een amendement in. Wij zien graag, met het oog op 1308 
democratisering, dat drie feesten door middel van een stemming (bij voorkeur in de collegezaal bij 1309 
een collegepraatje) een feest thema aangewezen krijgen.  1310 
 1311 
Dit amendement is ondertekend door: Lenthe Martin, Koen van Heijster, Marloes de Jonge, Wouter 1312 
Aarts en Anne Cornelissen 1313 
 1314 
Stemmen: 1315 
Voor: 5 1316 
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Tegen: 16 1317 
Blanco: 0 1318 
Onthouden: 7 1319 
Dit amendement is niet aangenomen.  1320 
 1321 
Amendement 3 1322 
In het kader van transparantie en beleidsvoering zouden wij de bestuurlijke update graag 1323 
maandelijks willen zien en dit in het beleid vastleggen.  1324 
 1325 
Dit amendement is ondertekend door: Lenthe Martin, Koen van Heijster, Marloes de Jonge, 1326 
Marjolein Brink, Rob van Broekhoven en Inge van Dam  1327 
 1328 
Stemmen: 1329 
Voor: 3 1330 
Tegen: 18 1331 
Blanco: 0 1332 
Onthouden: 7 1333 
Dit amendement is niet aangenomen. Dit wil zeggen dat er 1 keer in de 2 maanden een bestuurlijke 1334 
update komt. 1335 
 1336 
Amendement 4 1337 
De bedrijvendag moet in 1 taal zijn. Alle lezingen in Engels of Nederlands. Welke taal het wordt 1338 
maakt niet uit.  1339 
 1340 
Dit amendement is ondertekend door: Lieke van Lieshout, Marloes de Jonge, Rob van Broekhoven, 1341 
Jeroen Weerwag en Koen Hendriks.  1342 
 1343 
Stemmen: 1344 
Voor: 5 1345 
Tegen: 20 1346 
Blanco: 0 1347 
Onthouden: 3 1348 
 1349 
Dit amendement is niet aangenomen. Dit wil zeggen dat er op de bedrijvendag 1 lezing per ronde in 1350 
het Engels zal zijn. 1351 
 1352 
We gaan nu over op het stemmen over het stuk in zijn geheel inclusief de door het bestuur 1353 
toegezegde wijzigingen en aangenomen amendementen. Bij goedkeuring van dit stuk zal het VIIe 1354 
kandidaatsbestuur worden ingestemd als het VIIe bestuur der SPiN. 1355 
 1356 
De stemmen luiden als volgt: 1357 
Voor: 19 1358 
Tegen: 0 1359 
Blanco: 0 1360 
Onthouden: 9 1361 
 1362 
Het beleidsplan is bij dezen een beleid geworden.  1363 
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Het VIIe kandidaatsbestuur is ingestemd als het VIIe bestuur der SPiN! 1364 
 1365 

7. Bestuurlijke vrijstelling toegangskosten activiteiten 1366 
Het bestuur start met toelichten hoe zij dit punt voor zich zien. Het is de bedoeling dat alle 1367 
deelnemende bestuursleden gratis deelnemen aan activiteiten onder de 15 euro. Dit kost ongeveer 1368 
65 euro per bestuurslid. In totaal wordt dit dus een bedrag van 455 euro. Dit bedrag is slechts een 1369 
schatting. Deze nieuwe regel kan op verschillende manieren worden ingevuld 1370 
Optie 1: Deelnemende bestuursleden schrijven zich wel in maar betalen niet. 1371 
Optie 2: Er komt een aparte rekening voor deze kosten. Voor elke activiteit wordt er geld 1372 
overgeboekt tussen verschillende rekeningen.  1373 
Het bestuur heeft een voorkeur voor optie 2. Dit is het meest transparant en gemakkelijk inzichtbaar. 1374 
Tijdens de vergadering waarin het halfjaarverslag gepresenteerd zal worden zal hierover verslag 1375 
gedaan worden aan de ALV. Dit zal als apart stuk gepresenteerd worden naast het secretarieel 1376 
jaarverslag. Hierin staat de evaluatie van de kasco, de penningmeester en het bestuur. Dan kan er 1377 
eventueel nog een beslissing over worden gemaakt. 1378 
 1379 
De ALV zegt dit een prima plan te vinden, maar vraagt zich af of het realistisch is dat jullie ook 1380 
daadwerkelijk 455 euro uit gaan geven. 1381 
Het bestuur zegt dat er ruim is inbegroot. Het bedrag is gebaseerd op 7 deelnemende bestuursleden 1382 
aan elke activiteit onder de 15 euro. Het bestuur denkt echter dat het uiteindelijk wel lager uit zal 1383 
vallen. 1384 
De ALV zegt het een goed plan te vinden en is het eens met optie 2.  1385 
De ALV merkt op dat het actieve leden weekend ook bij de activiteiten onder de 15 euro zal vallen. 1386 
Waarom zou het bestuur daar gratis naar toe mogen? Zij eten en drinken net zoveel als anderen. 1387 
Het bestuur snapt deze vraag, maar zij vonden dat zij ergens een grens moesten leggen. Vanaf de 15 1388 
euro worden activiteiten exponentieel duurder. Het bestuur heeft daarom niet naar de inhoud van 1389 
activiteiten gekeken, maar naar de bedragen.  1390 
Het bestuur benadrukt dat zij in dienst staan van SPiN en ook in die functie op de activiteiten 1391 
aanwezig zijn. Hier willen zij graag een tegemoetkoming voor. Zij kunnen geen vergoeding krijgen 1392 
voor alle activiteiten, daarom is er deze grens gesteld. 1393 
De ALV vindt dit een prima idee, maar vraagt zich af waarom er niet gekeken is naar de inhoud van 1394 
de activiteiten. 1395 
De ALV vraagt zich af of er wel een bepaalde grens is in de verhouding tussen het aantal 1396 
inschrijvingen en het aantal bestuursleden. De verhouding is weg als er weinig leden komen, maar 1397 
wel zeven bestuursleden. 1398 
Het bestuur zegt dit los te zien van dit plan. Als een activiteit bijvoorbeeld erg druk is, is het 1399 
bijvoorbeeld ook niet wenselijk dat het bestuur 7 plekken bezet houdt.  1400 
 1401 
De ALV vraagt zich af hoe het nu verder gaat met de bespreking en het instemmen. Moet het plan 1402 
worden ingestemd? 1403 
Het bestuur zegt wel graag een toezegging te willen, zodat zij het in kunnen begroten. 1404 
De ALV benadrukt wel dat het op dit moment gaat om het instemmen van het principe, maar nog 1405 
niet om het exacte bedrag. Het exacte bedrag wordt ingestemd tijdens de begrotingsvergadering. 1406 
 1407 
Niemand heeft bezwaar, dus hiermee is ook dit plan aangenomen. 1408 
 1409 

8. WVtTk 1410 
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Er is verder niets ter tafel gekomen. 1411 
 1412 

9. Vaststellen datum volgende vergadering 1413 
De volgende ALV vindt plaats op woensdag 15 oktober om 19.00 uur in café Faber.  1414 
 1415 

10. Rondvraag 1416 
Rob:   Ik vind dat jullie een goed beleid hebben, veel succes. 1417 
Lodewijk:  Goed beleid, veel succes! Denk ook een beetje aan jullie vrije tijd.  1418 
Simone:  Lekker bezig! 1419 
Anne:   Veel succes! 1420 
Floor:   Ik vind het ook een goed beleid, veel succes! 1421 
Lenthe:  Veel succes! Vergeet niet te genieten. 1422 
Marloes: Beide besturen gefeliciteerd. Koen en Lieke bedankt. 1423 
Marjolein:  Ik sluit me aan bij Marloes. 1424 
Jeroen:  Gefeliciteerd, ik ben trots op jullie! 1425 
Bas:    Kan ik op de mediacomputer mijn spellen blijven spelen? Is er kans dat jullie  1426 
   Ragweekfoto voortijdig uitlekt? 1427 
   Het bestuur zegt dat ze over het spelen van de spellen gaan overleggen. De  1428 
   Ragweekfoto zal helaas niet uit gaan lekken.  1429 
Fenna:   Allereerst: van harte gefeliciteerd VIIe bestuur! ALV commissie, bedankt voor jullie  1430 
   inzet. Iedereen die naar de ALV gekomen is: ontettend bedankt. En natuurlijk ook de  1431 
   rest van het VIe bestuur: bedankt voor alles! 1432 
Ilse:    Ik sluit me aan bij Fenna. 1433 
Rinske:   Super gedaan, gefeliciteerd!  1434 
Chris:    Gefeliciteerd, jullie hebben hard gewerkt. VIe bestuur ook bedankt! 1435 
Marjam:   Hier sluit ik me bij aan.  1436 
Lieke:   Gefeliciteerd beide besturen. Fenna bedankt voor je begeleiding dit jaar tijdens onze  1437 
   tijd als ALV-commissie en Koen bedankt voor de samenwerking. 1438 
Koen:    Onze tijd bij SPiN zit erop. Bedankt allemaal en vooral bedankt SPiN! 1439 
 1440 

11. Sluiting 1441 
De vergadering wordt afgesloten met een aantal SPiN-tradies. Het nieuwe bestuur wordt 1442 
gefeliciteerd. 1443 
 1444 
De technisch voorzitter sluit de vergadering om 01.15 uur. 1445 
 1446 
Lijst met aanpassingen voor het beleid:  1447 
1. Voeg een rijtje van alle enquêtes toe aan het beleid. 1448 
2. OLC-SPiN: neem op in het beleid hoe het bestuur gaat voorkomen dat SPiN een klaagmuur wordt. 1449 
3. Voeg aan het beleid toe dat de uitnodigingen voor de ALV voortaan met mailchimp worden 1450 
verzonden waarin ook de uitleg verwerkt wordt.  1451 
4. De balansvergaderingen worden opgenomen in het beleid. 1452 
5. Het contract met de hoofdsponsor wordt in maart gepresenteerd aan de ALV. Neem dit op in het 1453 
stuk hierover.  1454 
6. Voeg de deadline voor de actieve leden enquête toe. Deze deadline staat op eind mei. 1455 
7. Voeg toe dat het contact met andere studieverenigingen gelegd zal worden via het bestuur.  1456 
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8. Voeg toe dat er op de bedrijvendag 1 lezing per ronde in het Engels plaats zal vinden.  1457 
9. Verander dat de bestuurlijke updates 1 keer in de 2 maanden plaats gaan vinden in plaats van 3 1458 
keer per jaar. 1459 
10. Verander dat de acquisitiecommissie voortaan de borrels regelt.  1460 
 1461 
Actiepunten VIe bestuur: 1462 
1. Het VIe bestuur gaat evalueren waarom de bestuurlijke updates dit jaar niet gelukt zijn en geeft dit 1463 
door aan het kandidaatsbestuur. 1464 
2. Het VIe bestuur zorgt ervoor dat iedereen die feedback gegeven heeft over de 1465 
sollicitaties/sollicitatieprocedure te horen krijgt wat er met zijn/haar feedback gebeurd is en hoe dit 1466 
in het draaiboek terecht gekomen is.  1467 
3. Het VIe bestuur zet in het promotieplan dat de nieuwsbrief ook op de site moet worden geplaatst. 1468 
4. Het VIe bestuur maakt de bestuursbijbel af en geeft deze door aan haar voorgangers. 1469 
5. Het VIe bestuur zorgt ervoor dat het adviesstuk m.b.t. het ledenbestand aan het eind van week 41 1470 
bij het VIIe bestuur ligt. 1471 
6. Het VIe bestuur zet een lijst met sponsorbedragen in het financieel jaarverslag.  1472 
 1473 
Actiepunten VIIe bestuur: 1474 
1. Het VIIe bestuur gaat uitzoeken hoe het zit met auteursrechten en dergelijke als samenvattingen 1475 
verspreid, of verkocht worden. 1476 
2. Het VIIe bestuur gaat in gesprek met Twente over de integratie van Duitse studenten.  1477 
3. Het VIIe bestuur neemt SPiN-korting mee bij de aanpassingen aan de website. 1478 
4. Het VIIe bestuur gaat navragen of de sponsor bereid is mee te betalen aan de banner voor de SPiN -1479 
feesten. 1480 
5. Het VIIe bestuur past het beleid aan naar aanleiding van de aangedragen punten in de ALV en 1481 
plaatst deze op de site. 1482 


