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Aanwezig: Jeroen Weerwag (vz), Inge van Dam (not), Tess Bombeeck, Renske van der Steen, Elien van 1 
Rooijen, Inge van Dongen, Job Vervoordeldonk, Anki Verhagen, Johannes Fiebig, Marloes de Jonge, 2 
Ilse Baijens, Bas Romeijn, Pam Huisintveld, Mesian Tilmatine, Floor van Dun, Jelle van Hattem, Ilse 3 
Nijland, Jorina Laan, Judith Pauw, Shanta Wissink, Julia van Paridon, Koen van Heijster, Chris van 4 
Heijster, Kim Bongers, Helen Peters, Yoni Reijnhoudt, Aafke Ceelen, Shiffrah Schijvens, Marloes Sterk, 5 
Lenthe Martin, Pleuni Hulscher, Luka Meijer, Lodewijk Buffart, Jesse Heller, Fenna Dekkers, 6 
Maximilian Graf, Evelien Spits, Anais Elzinga, Jelle Gerritsma, Saida Chaairi Taeh, Iris Kleine Schaars, 7 
Michelle Geurts, Guusje van Zundert, Lilu Brüning, Heleen van Renesse, Lieke van Lieshout, Eline 8 
Dullens, Raisa Willems, Makura Schaab, Jane Mateika. 9 
  10 

1. Opening (door technisch voorzitter Jeroen Weerwag)  11 
 12 
De technisch voorzitter opent de vergadering om 19.11 uur.  Er wordt begonnen met een 13 
namenrondje.  14 

 15 
2. Notulen vorige vergadering 16 

De notulen zijn goedgekeurd. 17 
 18 
 Actiepunten VIIe bestuur 19 
1. Het bestuur stelt vragen op die ieder jaar in de halfjaarlijkse enquête terug moeten komen → dit is 20 
nog niet gebeurd. De Raad van Advies heeft een format gemaakt, deze ligt nu ter feedback bij het 21 
bestuur. Ze is er dus wel mee bezig.  22 
2. Het bestuur zoekt uit wat er kan worden gedaan als door een externe partij niet binnen de 23 
afgesproken termijn wordt betaald → dit is gebeurd 24 
 25 
De ALV vraagt zich af wat de uitkomst is van actiepunt twee.  26 
Het bestuur reageert dat er opties zijn als een  deurwaarder sturen of een incassobureau. Echter is 27 
dit niet wenselijk, dus is de enige optie eigenlijk afwachten tot de betaling binnen is.  28 
De ALV vraagt zich af waarom dit niet wenselijk is. 29 
Het bestuur reageert dat dit heel slecht is voor je relatie met derden.  30 
De ALV vraagt zich af of het om grote bedragen gaat. 31 
Het bestuur reageert dat het om het sponsorbedrag van Café van Buren gaat.  32 
De ALV vraagt zich af of het een idee is om de bedragen op te splitsen.  33 
Het bestuur reageert dat hier naar gekeken is, echter zijn de betalingen ieder halfjaar. 34 
 35 
Actiepunten heidag 36 
1. In samenwerking met het kandidaatsbestuur zal er gekeken worden naar het organi seren van een 37 
sales training → dit is gebeurd 38 
 39 

3. Belangrijke mededelingen/ingekomen post 40 
Algemene Mededelingen 41 

● In de pauze kan de ALV een muntje halen bij Johannes waarmee de ALV een drankje kan 42 
halen.  43 

● Er is een rectificatie van het beleidsplan geschreven over het stuk video's. Vergeet deze niet 44 
ook nog te pakken.  45 

 46 
Het bestuur vraagt of er nog mededelingen zijn vanuit de ALV. 47 
Er zijn geen mededelingen vanuit de ALV. 48 
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 49 
Activiteitenoverzicht 50 
09/09/2015  SPiN-Feest: Glow at the Start  293 leden en 447 externen aanwezig 51 
15/09/2015  Themadag: Hoera een nieuw jaar! 183 mensen aanwezig 52 
15/09/2015  Sushi-workshop   30 leden aanwezig 53 
24/09/2015  Bedrijvenavond   86 leden en 6 externen aanwezig 54 
28/09/2015  Lezing: ADHD    26 leden en 5 externen aanwezig 55 
 56 
Machtigingen  57 
Nicole Janssen machtigt Chris van Heijster. 58 
Freek Oude Maatman machtigt Bas Romeijn. 59 
Rob van Broekhoven machtigt Lieke van Lieshout.  60 
 61 

4. Vaststellen agenda 62 
 Er wordt niets toegevoegd aan de agenda. 63 
 64 

5. Secretarieel jaarverslag 2014-2015 65 
Het bestuur begint met een korte inleiding. Het bestuur heeft aan het begin van het verenigingsjaar 66 
2014-2015 een beleidsplan geschreven en na instemming van dit beleidsplan is ze hiermee aan de 67 
slag gegaan. In dit verslag wordt er besproken wat gelukt is en wat niet gelukt is. 68 
 69 
2.1.1 Ledenaantal 70 
De ALV vraagt zich af of het bestuur zicht heeft op het aantal leden dat niet meer studeert aan de 71 
Radboud Universiteit en of dit gevolgen heeft voor de bestuursbeurzen.  72 
Het bestuur reageert dat zij hier geen zicht op heeft. Het heeft echter wel gevolgen voor de 73 
bestuursbeurzen, ze is er op aangesproken dat er veel leden zijn die niet meer aan de universiteit 74 
studeren. Hier is het bestuur achteraan gegaan. Er zijn hierover ook gesprekken geweest met andere 75 
verenigingen en er is een brief over geschreven naar de Toetsingscommissie. Echter als je het 76 
helemaal op orde hebt ga je juist nog meer achteruit op beurzen.  77 
De ALV vraagt zich af hoe dit dan precies zit, moet je een bepaald percentage hebben? 78 
Het bestuur reageert dat dit komt doordat de Toetsingscommissie een steekproef doet van de leden. 79 
Ze zien dus niet alle leden die niet meer aan de universiteit studeren. Het zullen er dus altijd meer 80 
zijn dan wat zij zien.  81 
De ALV vraagt zich af of het bestuur zicht heeft op hoelang leden afgestudeerd zijn.  82 
Het bestuur reageert dat ze daar geen zicht op heeft en dat ze dit ook niet mag inzien.  83 
De ALV merkt op dat je er wel voor zou kunnen kiezen om een termijn te kiezen van wanneer iemand 84 
uit het ledenbestand gehaald wordt. 85 
Het bestuur neemt dit mee. 86 
De ALV merkt op dat er staat dat leden die na een tweede poging tot inning van de contributie 87 
werden verwijderd uit het ledenbestand. De ALV vraagt zich af of deze nog op een zwarte lij st 88 
worden gezet. 89 
Het bestuur reageert dat dezen inderdaad op de zwarte lijst zijn gezet en dat deze lijst op de One 90 
Drive staat.  91 
 92 
2.2.1 Nieuwsbrief 93 
Het bestuur merkt op dat de tweede alumninieuwsbrief nog verstuurd had moeten worden, dit is 94 
echter niet gebeurd. Het bestuur biedt hiervoor haar excuses aan.  95 
 96 
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2.3 Website 97 
De ALV merkt op dat deze ALV niet in de agenda op de website stond.  98 
Het bestuur neemt dit mee.  99 
 100 
3.1.3 Transparantie 101 
 3. Personalisering 102 
De ALV merkt op dat het bestuur de aanpak van de promotie van de bestuursblogs heeft veranderd. 103 
Dat heeft het bestuur ongeveer op de helft van het jaar gedaan. De ALV vraagt zich af of hier 104 
resultaten van zijn. 105 
Het bestuur reageert dat het bestuur tijdens de ALV van de halfjaarlijkse enquête besloten heeft de 106 
promotie aan te pakken. Echter is hierna nog maar één blog verschenen. Van één blog concluderen 107 
of het meer gelezen wordt, is te kort door de bocht.  108 
De ALV merkt op dat hoe het nu in het verslag staat wel wat misleidend is.  109 
Het bestuur reageert dat er wordt bedoeld  dat de manier van promoten is veranderd. De manier van 110 
promoten is intensiever geworden.  111 
De ALV merkt op dat zij niet in het verslag terug ziet of de bestuursblogs geslaagd zijn om het bestuur 112 
van haar persoonlijke kant te laten zien. De ALV vraagt zich af of het bestuur dit wel geëvalueerd 113 
heeft.  114 
Het bestuur reageert zij wel geprobeerd heeft dit te inventariseren. Het aantal mensen die de 115 
bestuursblogs hebben gezien waren er positief over, er waren echter weinig mensen die de blogs 116 
lazen. Het bestuur vindt het lastig te beoordelen of dit heeft bijgedragen aan haar transparantie. Het 117 
bestuur wil het VIIIe bestuur er vrij in laten of zij door gaat met de bestuursblogs. Als zij doorgaat met 118 
de bestuursblogs, raadt het bestuur het volgende bestuur aan om ze wel beter te promoten.  119 
De ALV vraagt zich af of het bestuur de bestuursblogs wel of niet aanraadt.  120 
Het bestuur reageert dat als zij dit wil doen, het bestuur aanraadt om de bestuursblogs beter te 121 
promoten.  122 
De ALV vraagt zich af wat er in het verslag wordt bedoeld met deze vorm van promotie. 123 
Het bestuur reageert dat hiermee promoten op Facebook wordt bedoeld.  124 
De ALV vraagt of het bestuur het duidelijker neer wil zetten in het verslag.  125 
Het bestuur zal dit aanpassen in het verslag.  126 
 127 
De ALV geeft haar complimenten over het organenschema.  128 
Het bestuur bedankt voor het compliment.  129 
 130 
3.2.3 Computers 131 
De ALV heeft een vraag over de laatste zin. Hier staat dat de oude computers in goed functionerende 132 
staat zullen worden overgegeven aan het VIIIe bestuur. De ALV vraagt zich af of alle zeven computers 133 
weer in goed functionerende staat zijn. 134 
Het bestuur reageert dat het enige probleem dat overblijft, is dat niet alle computers nog zijn 135 
gekoppeld aan de printer. De laatste computer heeft weer internet. Alle computers werken beter. 136 
De ALV vraagt zich af waarom er voor gekozen is de computers nu pas te fixen, terwijl een deel van 137 
de computers al een tijd niet goed functioneerden en dit heel onhandig was, zowel voor het bestuur 138 
als voor leden die achter een computer wilde werken. 139 
Het bestuur reageert dat zij geen grote problemen had met de computers, maar dat het tijd werd om 140 
ze te formatteren.  141 
 142 
3.2.4 Cloud-service 143 
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De ALV merkt op dat de Cloud-service nu alleen wordt gebruikt door het bestuur. De ALV vraagt zich 144 
af of het ook handig is voor commissies om dit te gebruiken.  145 
Het bestuur reageert dat ze denkt dat dit niet per se nodig is. De cloud-service wordt vooral gebruikt 146 
om tegelijkertijd samen te werken in documenten. Dit is voor commissies niet e cht van toepassing. 147 
Vaak kan het ook op Facebook geplaatst worden. 148 
 149 
3.2.5 Mediascherm 150 
De ALV vraagt zich af op wat voor manier het over het algemeen positief bevallen is. Door wie?  151 
Het bestuur reageert dat het opgenomen is in de halfjaarlijkse enquête. Daaruit kwam dat het niet 152 
bijzonder is opgevallen. Wel heeft het bestuur positieve reacties gehoord van mensen die er foto’s 153 
op aan het kijken waren. Er is ook wel één of twee keer een film op gekeken op een vrijdag. Er zijn 154 
ook klachten geweest op het moment dat hij uit stond, dat kan ook als positief worden gezien.  155 
De ALV vraagt zich af of het bestuur denkt dat het veel waardevoller gebruikt had kunnen worden. 156 
Het bestuur reageert dat de ALV gelijk heeft dat het mediascherm best vaak uit heeft gestaan. Hier is 157 
echter een oplossing voor gevonden. Er is een HDMI-kabel besteld, zodat de bestanden niet allemaal 158 
eerst op een USB-stick gezet hoeven te worden. Als de ALV nog waardevolle toevoegingen heeft, 159 
hoort het bestuur dit graag. De kostprijs is er daarnaast meer dan uitgehaald door de sponsoring. Het 160 
mediascherm heeft dus geld opgebracht en niet gekost.  161 
De ALV merkt op dat het heel goed is dat er een oplossing bedacht is voor dat het mediascherm vaak 162 
uit stond.  De ALV vraagt zich af waarom dat niet in het verslag staat. 163 
Het bestuur reageert dat zij dit toe zal voegen. 164 
De ALV vraagt zich af of het bestuur het zelf een waardevolle toevoeging vond dit jaar.  165 
Het bestuur reageert dat zij dit een waardevolle toevoeging vond.  166 
 167 
3.3.1 Internationalisering 168 
 1. Buddyproject 169 
De ALV merkt op dat het leuk is om te zien dat deelnemers enthousiast waren. De ALV vraagt zich af 170 
of het bestuur weet waar het aan kan liggen dat er maar zo weinig deelnemers waren.  171 
Het bestuur reageert dat er een  klein aantal inschrijvingen voor het buddyproject was, dus komen er 172 
minder mensen naar de activiteiten.  173 
De ALV vraagt zich af of het bestuur eerder wil beginnen met het buddy-project. 174 
Het bestuur reageert dat het kandidaatsbestuur dit al gedaan heeft.  175 
De ALV geeft haar complimenten dat het nog steeds bestaat, ondanks dat het drie jaar geleden is 176 
opgezet. 177 

 178 
2. Engelstalig activiteitenaanbod 179 

De ALV merkt op dat er staat dat de Engelstalige training is afgelast en vraagt zich af of het feit dat 180 
het in het Engels was mensen heeft afgeschrikt.  181 
Het bestuur reageert dat de training vrij laat gepromoot werd en dat zij denkt dat dat de oorzaak was 182 
van het lage aantal inschrijvingen. Daarnaast is er afgelopen jaar ook een lezing in het Engels gegeven 183 
en deze was wel erg goed bezocht. Ook worden vakken steeds vaker in het Engels gegeven.  184 
De ALV merkt op dat een training wel iets anders is dan een lezing, veel interactiever.  185 
Het bestuur reageert dat een training inderdaad interactiever is, maar het bestuur denkt nog steeds 186 
dat de oorzaak ligt aan late promotie.  187 
De ALV vraagt zich af wat het bestuur vindt van het effect dat er al dan niet geweest is.  188 
Het bestuur reageert dat de lezing  positief ontvangen was bij de leden. Helaas zijn de andere 189 
activiteiten niet doorgegaan, dus daar kan het bestuur niets over zeggen. Uit de bedrijvenavond is 190 
niet de volledige tevredenheid kunnen halen. 191 
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De ALV vraagt zich af of het bestuur weet hoe groot de groep internationale studenten is.  192 
Het bestuur reageert dat dit uit het hoofd 79 inkomende studenten zijn.  193 
De ALV reageert dat het er dit semester 72 zijn.  194 
De ALV merkt op dat het jammer is dat er maar één activiteit is doorgegaan. Engels is best wel 195 
belangrijk en het is belangrijk om er iets aan te doen. De ALV vraagt zich af hoeveel van de 80 196 
mensen bij de lezing internationaal waren. 197 
Het bestuur reageert dat zij denkt dat dit er vier of vijf waren. 198 
De ALV vraagt zich af waar dit aan ligt, of dit misschien niet genoeg gepromoot is onder 199 
internationale studenten. 200 
Het bestuur reageert dat dit ook kan afhangen van het onderwerp. 201 
De ALV vraagt zich af of er iets is geadviseerd aan het nieuwe bestuur.  202 
Het bestuur reageert dat zij geadviseerd heeft om de activiteiten uit elkaar te plannen. Dus niet de 203 
training dicht bij de bedrijvenavond plannen. 204 
 205 
 3. Tweetalige website 206 
De ALV geeft als tip dat het bestuur even moet kijken of het wel werkt. De ALV kon niet terug naar 207 
Nederlands en als zij naar Engels ging zag zij alle kopjes van de website nog steeds in het Nederlands.  208 
Het bestuur reageert dat niet de hele website in het Engels is vertaald. Alleen de informatie voor 209 
internationale studenten. Het Engelstalige moet meer worden gezien als één Engelstalige pagina, 210 
niet een website die naar het Engels vertaald is.  211 
De ALV merkt op dat als je dat Engelse vlaggetje ziet, het verwarrend kan zijn voor lezers. Ook hoe ze 212 
weer naar het Nederlands terug moeten.  213 
Het bestuur neemt dit mee, er wordt een actiepunt van gemaakt dat hiernaar gekeken wordt.  214 
 215 
3.3.2 Integratie 216 
De ALV merkt op dat het goed is dat de taalcursus activiteit er is. Echter is wat er nu in het verslag 217 
staat zonde van het advies. Er wordt gezegd dat er positieve reacties zijn gekregen, maar wat wordt 218 
er precies geadviseerd? Er kan meer mee gedaan worden. De ALV ziet liever een gedetailleerder 219 
advies.  220 
Dit wordt een actiepunt van het bestuur, om een gedetailleerder advies te geven over de 221 
taalcursusactiviteit aan het VIIIe bestuur.  222 
De ALV merkt op dat de taalcursus activiteit een gouden idee is. Ga daar vol op zitten, er is veel uit te 223 
halen. Het diner-rouler was echter geen succes. De ALV vraagt zich af hoeveel Duits-Nederlandse 224 
koppels er waren en of deze koppels elkaar al kenden.  225 
Het bestuur bedankt voor de complimenten. Er waren in totaal vier koppels ingeschreven, waarvan 226 
één een Duits-Nederlands koppel was. Die kenden elkaar vermoedelijk al wel. Echter gaat het meer 227 
om de integratie tussen de verschillende koppels op de activiteit zelf.  228 
De ALV vraagt zich af of het bestuur meerwaarde ziet om korting te geven aan Duits-Nederlandse 229 
koppels.  230 
Het bestuur reageert dat dit wel een middel kan zijn om Duitse studenten bij SPiN te betrekken.  231 
De ALV vraagt zich af of het volgens het bestuur gaat om het integreren van Duitse en Nederlandse 232 
studenten of om meer Duitse studenten bij SPiN te betrekken. 233 
Het bestuur reageert dat het om beide gaat. Echter het enige waar het bestuur invloed op heeft is 234 
SPiN zo aantrekkelijk mogelijk maken voor Duitse studenten.  235 
De ALV vraagt zich af of SPiN te kort schiet voor Duitse studenten. 236 
Het bestuur reageert dat dit niet zo is, maar wel dat Duitse studenten misschien minder hebben aan 237 
SPiN. 238 
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De ALV merkt op dat uit de enquêtes blijkt dat Duitse studenten eigenlijk niets anders willen dan 239 
Nederlandse studenten. De ALV vraagt zich af of ze het misschien wel prima vinden zo.  240 
Het bestuur reageert dat er nu wel meer nieuwe Duitse actieve leden zijn en dat je de deelnemers 241 
van de taalcursus activiteit ook veel terug ziet op andere activiteiten.  242 
 243 
3.4.1 Sponsoring 244 
De ALV merkt op dat het net ging over manieren om het resterende sponsorbedrag te krijgen. De 245 
ALV vraagt zich af hoe het bestuur het resterende bedrag gaat krijgen.  246 
Het bestuur reageert dat zij er nog twee weken achteraan zal gaan en dan met de financiële 247 
administratie zal gaan bellen.  248 
De ALV vraagt zich af of de communicatie over het algemeen slecht is. 249 
Het bestuur reageert dat dat wel mee valt. Echter komen de facturen op een stapel te liggen en dan 250 
duurt het lang. 251 
De ALV vraagt zich af of het een idee is om aan de eigenaar van de Drie Gezusters te vragen om een 252 
e-mail adres te krijgen van degene die de facturen moet verwerken.  253 
Het bestuur reageert dat dit al gedaan is. Ze beloven heel veel, maar er wordt niets gedaan. Het is 254 
uiteindelijk wel gelukt, nadat het bestuur vier à vijf keer heeft gebeld. De administratie van het 255 
bedrijf is lastig.  256 
De ALV vraagt zich af of er nog een uitgebreid advies over komt.  257 
Het bestuur reageert dat deze discussie eigenlijk al gevoerd is tijdens de ALV over het 258 
hoofdsponsorcontract.  259 
De ALV geeft haar complimenten aan het bestuur. De ALV vraagt zich af of het bestuur het gevoel 260 
heeft dat dit het maximale bedrag is wat er op kan worden gehaald als SPiN zijnde.  261 
Het bestuur reageert dat het lastig is in te schatten wat het gemiddelde moet worden, €600 à €700 262 
moet te halen zijn. Erboven is meer geluk.  263 
 264 
 2. SPiN-korting 265 
De ALV merkt op dat in het halfjaarverslag is vastgelegd dat er twee kortingsflyers uitgedeeld zouden 266 
worden. De ALV vraagt zich af waarom deze niet zijn uitgedeeld. 267 
Het bestuur reageert dat dit inderdaad de bedoeling was. Het idee was om twee kortingsflyers uit te 268 
brengen, om zo ook in te spelen op de verschillende seizoenen. Echter is het simpelweg niet gelukt 269 
om zoveel samenwerkingen te vinden. Daarnaast duurde het produceren van de flyer langer dan 270 
verwacht. Daarom is er voor gekozen om maar één flyer uit te brengen.  271 
De ALV merkt op dat ze vandaag op de website keek en dat bij Sanadome staat dat het tot 2014 272 
geldt. 273 
Het bestuur gaat hiernaar kijken. 274 
 275 
3.4.2 Vacatures 276 
De ALV vraagt zich af of het bestuur inzicht heeft of leden iets gehad hebben aan de vacatures. 277 
Het bestuur reageert dat ze alleen inzicht heeft in de interesse, niet of de leden er iets aan hebben 278 
gehad. Alleen mondelinge terugkoppeling van mensen die er gebruik van hebben gemaakt, maar 279 
verder niet echt.  280 
De ALV vraagt zich af of het bestuur weet waarom er zo weinig brein vacatures zijn. Daarnaast vraagt 281 
de ALV zich af wanneer de subscribe functie is toegevoegd en of dit te reden is dat het zo weinig 282 
gepromoot is. 283 
Het bestuur reageert dat ze de vacatures binnen krijgt op de mail en dat die wel vaak richting de 284 
persoonskant gaan. Er zijn wel een aantal brein gerichte vacatures, maar de bedrijven vinden is wel 285 
lastig. De subscribe functie is ongeveer rond februari toegevoegd. Het bestuur heeft het één keer in 286 
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een collegepraatje genoemd en één keer in de wist-je-dat-jes. Dit had inderdaad vaker gepromoot 287 
kunnen worden, dit wordt meegenomen door het volgende bestuur.  288 
De ALV vraagt zich af in hoeverre zij er voor zorgt dat de vacatures er vanaf worden gehaald en dus  289 
actueel blijven. 290 
Het bestuur reageert dat in oktober en november de vacatures van de website af zijn gehaald en dat 291 
het bestuur ook mailtjes kreeg van leden wanneer er weer vacatures kwamen. Elke keer als er een 292 
nieuwe vacature op de website is gezet, is de datum erbij gezet en een deadline tot wanneer de 293 
sollicitaties kunnen worden gestuurd.  294 
 295 
3.4.4 Onderwijsinstituut 296 
 2. Doorstroom naar de master 297 
De ALV vraagt zich af hoe het komt dat de zusterverenigingen niet geïnteresseerd waren in 298 
meeloopdagen. Daarnaast vraagt de ALV zich af of er bij zusterverenigingen wel meeloopdagen 299 
georganiseerd worden en of SPiN-leden eraan mee mogen doen. 300 
Het bestuur reageert dat zij geen meeloopdagen organiseren en daarom ook geen interesse hadden 301 
om mee te doen.  302 
De ALV vraagt zich af of de masterverenigingen van de zusterverenigingen misschien geïnteresseerd 303 
zijn.  304 
Het bestuur reageert dat er geen aparte masterverenigingen zijn. 305 
De ALV vraagt zich af of het een idee is om leden van zusterverenigingen misschien uit  te nodigen 306 
voor onze meeloopdagen bij masters. 307 
Het bestuur reageert dat tot nu toe slechts één master wilde meewerken. Als het wel lukt bij 308 
volgende besturen om meeloopdagen te organiseren kunnen ze het zeker doorspelen naar de 309 
zusterverenigingen. 310 
 311 
3.4.5 Alumni 312 
De ALV merkt op dat ze al een halfjaar geleden toestemming gevraagd heeft om deel te nemen aan 313 
de alumni-groep op LinkedIn.  314 
Het bestuur reageert dat zij hiernaar zal kijken. 315 
De ALV vraagt zich af of er een Facebook groep is alleen voor alumni.  316 
Het bestuur reageert dat die er is. Deze heet SPiN-Alumni.  317 
 318 
3.4.6 Promotie 319 
De ALV merkt op dat er zes collegepraatjes zijn gehouden en vraagt zich af of dit per jaargang is.  320 
Het bestuur reageert dat dit inderdaad per jaargang is. 321 
De ALV vraagt zich af of de ludieke promotie geleid heeft tot de gewenste effecten. 322 
Het bestuur reageert dat op verschillende manieren de commissie erop gewezen is. De 323 
Socioculturele commissie had bijvoorbeeld een leuk idee voor promotie. Het bestuur is tevreden 324 
over de ludieke promotie. De pot is echter nog niet op. Er had meer mee gedaan kunnen worden, 325 
maar de acties die uit zijn gevoerd is het bestuur tevreden mee. Er zijn er zes geweest, maar het mag 326 
zeker meer.  327 
 328 
 2. Promotieaanvragen 329 
De ALV merkt op dat paragraaf 6.1 niet bestaat.  330 
Het bestuur reageert dat zij dit zal aanpassen.  331 
 332 
 4. Banner 333 
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De ALV merkt op dat er staat dat het bezoekersaantal van SPiN-feesten hoger was dan in het 334 
voorgaande jaar. De ALV vraagt zich af wat het bestuur gedaan heeft dat dit hoger was.  335 
Het bestuur reageert dat dit vooral door de Drie Gezusters komt. Deze locatie trekt meer looppubliek 336 
dan Café van Buren. Het bestuur denkt ook dat de banner mee heeft geholpen. Verder is het moeilijk 337 
te zeggen. Natuurlijk ook leuke mensen en goede foto’s gemaakt door Navayo. 338 
 339 
 5. Promotiefilmpjes 340 
De ALV vraagt zich af wat het doel was van de promotiefilmpjes en of dit doel behaald is.  341 
Het bestuur reageert dat zij als doel had bekendheid van de activiteit. De filmpjes zijn op Facebook 342 
geplaatst en de activiteiten hebben meer aandacht gekregen. Het is bedoeld om leden enthousiast te 343 
maken over de activiteit. Het is bij de bekendmaking van de studiereis erg goed gelukt.  344 
De ALV vraagt zich af waarom er voor vijf filmpjes gekozen is. 345 
Het bestuur reageert dat er vooral voor belangrijke evenementen promotiefilmpjes gemaakt zijn. 346 
Daarnaast zijn er maar een paar commissies die een aanvraag voor promotiefilmpjes hebben gedaan.  347 
De ALV vraagt zich af wat er is gebeurd met de aftermovies. 348 
Het bestuur reageert dat zij van plan was om een aftermovie te maken van New York, echter heeft zij 349 
hier nog geen tijd voor gehad. Het bestuur gaat dit nog ooit doen. Van de skireis zal geen aftermovie 350 
meer gemaakt worden.  351 
 352 
 6. Mediascherm 353 
De ALV kan niet terug vinden in het stuk hoe het gegaan is met de boekenpartner. De ALV vraagt zich 354 
af of hier nog iets over opgenomen kan worden. 355 
Het bestuur reageert dat dit eigenlijk altijd bij het financieel jaarverslag behandeld wordt.   356 
De ALV merkt op dat de samenwerking met Café van Buren wel genoemd wordt, daarom is het ook 357 
goed om de samenwerking met de boekenpartner hier te benoemen. 358 
Het bestuur reageert dat zij dit toe zal voegen aan het verslag.  359 
 360 
3.5.2 Functieverdeling 361 
De ALV merkt op dat er in het verslag staat dat er steeds losser omgegaan werd met afmelden voor 362 
de ALV bij het bestuur. De ALV vraagt zich af hoe dit komt. 363 
Het bestuur reageert dat dit vooral komt doordat de commissiebegeleiding steeds één persoon van 364 
het bestuur is. Er moet dus steeds door dezelfde persoon erachter aan gezeten worden waarom 365 
iemand zich niet afmeldt. Het is niet leuk om iemand de hele tijd aan te moeten spreken op waarom 366 
die niet naar de ALV komt of zich niet afmeldt. 367 
De ALV vraagt zich af of het bestuur een tip heeft voor komend bestuur hoe zij dit kunnen 368 
aanpakken. 369 
Het bestuur reageert dat zij er consequenter op moet hameren. Daarnaast is het bestuur de eerste 370 
die dit heeft ingevoerd. De nieuwe voorzitters weten in principe niet beter dan dat het hoort.  371 
De ALV vraagt zich af of commissies worden beloond als ze naar de  ALV komen. 372 
Het bestuur reageert dat dit niet het geval is. Hun beloning is inspraak in de vereniging.  373 
De ALV geeft als tip dat het misschien iets kan zijn voor de commissiebattle.  374 
De ALV merkt op dat de laatste zin in een verkeerd lettertype staat.  375 
Het bestuur reageert dat dit waarschijnlijk door de PDF komt. 376 
 377 
3.5.3 Commissiestructuur 378 
 1. Wijzigingen in commissies 379 
De ALV vraagt zich af hoe het de Actiecommissie is bevallen om mee te helpen bij de tentamenacties. 380 
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Het bestuur reageert dat zij denkt dat ze dit niet heel leuk vonden, maar wel prima om te doen. Het 381 
kostte twee à drie personen per keer. Het bestuur is het eigenlijk wel goed bevallen. Uit de enquête 382 
bleek dat het niet veel leden opviel, maar de leden die het opviel vonden het leuk om de steun te  383 
krijgen van het bestuur.  384 
De ALV vraagt zich af of het veel druk bij het bestuur heeft weggenomen dat de Actiecommissie  385 
meehielp met de tentamenacties.  386 
Het bestuur reageert dat het inderdaad druk heeft weggenomen, omdat zo alle zalen bezet konden 387 
worden.   388 
De ALV vraagt zich af of het een idee is om de Actiecommissie de tentamenacties alleen uit te laten 389 
voeren. 390 
Het bestuur reageert dat dit een idee is, echter heeft het bestuur besloten het 50/50 te doen.  391 
De ALV vraagt zich af wat de status van de uitwisseling is. 392 
Het kandidaatsbestuur reageert dat het er goed voorstaat. Er is goed contact met Boedapest, de 393 
datum ligt vast. Het lijkt er dus op dat het doorgaat. 394 
 395 
3.6.3 Bestuur 396 
 2. Balans 397 
De ALV vraagt zich af hoe het bestuur de balans idealiter wil zien tussen SPiN en studie. 398 
Het bestuur reageert dat zij dit lastig vindt om voor haar allemaal te bepalen en dit uit te drukken in 399 
aantal uren. Wat het bestuur vooral gemerkt heeft is dat je wel studiepunten kunt halen naast je 400 
SPiN-bestuur, maar echt studeren naast het bestuur heel moeilijk te combineren is. Voor het bestuur 401 
zou het wenselijk zijn om daar wel echt tijd voor vrij te kunnen maken en echt te kunnen leren. De 402 
werkdruk van SPiN zou naar beneden moeten worden geschroefd om dit te bereiken.  403 
De ALV merkt op dat de balans tussen SPiN, studie en vrije tijd lastig is. De ALV vraagt zich af of het 404 
realistisch is om die ideale balans te willen. 405 
Het bestuur reageert dat het niet zo moet zijn dat je op een gegeven moment geen volledige nachten 406 
meer kunt maken omdat je alleen met SPiN bezig bent. Balans wordt hier gezien als dat het een 407 
gezonde balans blijft en je niet non-stop alleen met SPiN bezig bent.  408 
De ALV merkt op dat het bestuur opvolgers heeft, zij kunnen zich afvragen wanneer het ongezond 409 
begint te worden. 410 
Het bestuur reageert dat zij een logboek heeft bijgehouden waarin staat hoeveel tijd het bestuur 411 
heeft besteed aan SPiN, studie en vrije tijd. Dat kan het kandidaatsbestuur dan met elkaar vergelijken 412 
als zij ook logboeken bijhoudt. Er is daarnaast een overdrachtsstuk gegeven aan het 413 
kandidaatsbestuur met hoe er balans gevonden kan worden tussen studie en parttime besturen en 414 
wat er kan worden gedaan om die balans te vinden en te behouden. Het bestuur is altijd bereid om 415 
haar opvolgers van advies te voorzien en om hun vragen te beantwoorden. 416 
De ALV vraagt zich af of het bestuur er iets aan gedaan heeft om de balans te vinden gedurende het 417 
jaar. 418 
Het bestuur reageert dat zij gedurende het jaar tot het besef gekomen is dat zij aan het begin van het 419 
jaar wel heel enthousiast was hoeveel bestuursleden bij elke activiteit aanwezig moesten zijn. Hier 420 
heeft het bestuur het in de loop van het jaar over gehad, wat de verwachtingen waren van elkaar en 421 
hoe zij dit kon aanpassen. Het aantal bestuursleden per activiteit is wel minder geworden. Er is 422 
daarna geëxperimenteerd met SPiN-vrije dagen, studiedagen en het verkorten van openingstijden 423 
tijdens tentamenweken. 424 
De ALV vraagt zich af hoe het experimenteren met verkorte openingstijden bevallen is. Daarnaast 425 
vraagt de ALV zich af hoe zij anders (meer parttime) wil gaan besturen.  426 
Het bestuur reageert dat vooral naar aanleiding van de heidag er punten naar voren zijn gekomen. 427 
Die staan in de notulen van de heidag. Deze punten zijn meegenomen in het overdrachtsstuk als 428 
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advies voor het volgend bestuur. Het verkorten van de openingstijden is goed bevallen. Daardoor 429 
heeft het bestuur meer vrijheid gehad om te leren voor haar tentamens. Dit raadt het bestuur zeker 430 
aan om volgend jaar weer te doen.  431 
 432 
 6. Feedbackrondes 433 
De ALV vraagt zich af hoe het bevallen is om wekelijks feedback te geven. 434 
Het bestuur reageert dat dit goed bevallen is. Ze heeft het op verschillende manieren gedaan. Eerst 435 
had zij een complimentendouche. Iedere week stond iemand in het zonnetje. Op een gegeven  436 
moment is het bestuur daarmee gestopt en is er overgegaan op een rondje eerlijk. Op het moment 437 
dat mensen behoefte hadden om iets in te brengen over hoe het ging dan kon dat ingebracht 438 
worden.  439 
 440 
4. Overige lopende zaken 441 
4.1 Bestuurlijke vrijstelling 442 
Het bestuur reageert dat het 30 september 2014 moet zijn, zij zal dit aanpassen in het verslag.  443 
De ALV vraagt zich af of de berekening wel klopt. 444 
Het bestuur reageert dat dit wel klopt.  445 
 446 
4.2 Bestuursbijbel 447 
De ALV merkt op dat voor de besturen die iets ingediend hebben voor de bestuursbijbel het leuk is 448 
om die ook een keer te kunnen zien.  449 
Het bestuur vraagt hoe de ALV hem graag terug zou willen zien.  450 
De ALV reageert dat het niet veel uitmaakt, dat ze zelf graag zou willen zien hoe het geworden is.  451 
Het bestuur reageert dat de bestuursbijbel in de Facebook groep voor SPiN-besturen wordt 452 
geplaatst. 453 
 454 
6. Bijlage I Activiteitenoverzicht 455 
De ALV merkt op dat de gegevens heel goed zijn. De ALV vraagt zich af of het een idee is om de 456 
gegevens in de komende jaren af te zetten tegen de jaren ervoor. Dan weet je waarmee je het kunt 457 
vergelijken.  458 
Dit wordt meegegeven aan het kandidaatsbestuur.  459 
 460 
Algemeen: 461 
De ALV geeft haar complimenten over het verslag. Het is een heel leuk stuk om te lezen. Heel helder 462 
verwoord en het bestuur heeft een aantal successen geboekt.  463 
 464 
Er wordt overgegaan op een open stemming.  465 
 466 
Voor: 42 467 
Tegen: 0 468 
Blanco: 0 469 
Onthouden: 10 470 
Totaal: 52 471 
 472 
Het secretarieel jaarverslag 2014-2015 is aangenomen. 473 
 474 
Pauze om 20.46 uur.  475 
 476 
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Anais Elzinga en Evelien Spits melden zich af.  477 
Wouter Steenbakkers komt binnen om 21.04 uur.  478 
 479 
Evelien Spists machtigt Wouter Steenbakkers.  480 
Anais Elzinga machtigt Shanta Wissink.  481 
 482 
De vergadering wordt hervat om 21.11 uur. 483 
Er vindt een wisseling van het bestuur plaats. Het kandidaatsbestuur zit nu voor.  484 
 485 

6. Beleidsplan VIIIe kandidaatsbestuur 486 
 487 
Het bestuur geeft een korte toelichting. Wat erin staat is de koers die het bestuur wil gaan varen 488 
komend jaar. Zij heeft het opgesteld aan de hand van speerpunten. Wat betreft de rectificatie: dit 489 
gaat om de laatste alinea van het kopje video's.  490 
 491 
2. Bekendheid 492 
Toelichting: dit stuk gaat over het eerste speerpunt van het bestuur. Ze wil SPiN bekender maken, 493 
met haar activiteiten en haar diensten. Dit wil ze doen door middel van video's.  494 
 495 
2.1 Video's 496 
De ALV vraagt zich af wat er wordt bedoeld met dat het bestuur zal bepalen wanneer er video’s 497 
worden gemaakt. 498 
Het bestuur reageert daar op dat er wordt bedoeld dat zij bepaalt op welke activiteit er wordt 499 
gefilmd. Als de commissie wordt opgezet wordt er een lijst gegeven met de betreffende activiteiten. 500 
Het bestuur heeft een aantal activiteiten bedacht waar ze dit wil gaan doen; SPiN-feest, studiereis, 501 
Experience Your Future. Dit is gebaseerd op de grootte van de activiteiten. 502 
De ALV vraagt zich af of een commissielid voorrang krijgt op een reis.  503 
Het bestuur reageert dat ze heeft besloten dat de leden een voorrangsplek krijgen, maar dat ze wel 504 
ook entree moeten betalen. Ze worden dan gezien als commissielid. Het is dan één lid die meegaat. 505 
De ALV vraagt zich af hoe er wordt bepaald wie er mee gaat. 506 
Het bestuur reageert dat daar binnen de commissie uitgekomen moet worden door middel van 507 
overleg.  508 
De ALV vraagt zich af wat er gebeurd als er niemand van de commissie mee wil.  509 
Het bestuur antwoordt dat ze niemand wil dwingen om te gaan. Mocht het zo zijn dan gaat het 510 
bestuur zelf filmen of iemand van de commissie die de activiteit organiseert. 511 
De ALV vraagt zich af waarom de commissie die de activiteit organiseert het niet filmt. 512 
Het bestuur antwoordt dat deze commissie al druk is met het organiseren van de activiteit zelf. 513 
Daarnaast krijg je video’s van verschillende kwaliteit als je verschillende mensen laat filmen.  514 
De ALV vraagt zich af of het commissielid wel voor de activiteit moet betalen als ze bijvoorbeeld 515 
alleen een zaal binnenlopen om een korte shot te maken. 516 
Het bestuur reageert dat dit in overleg met de commissie of het betreffende lid zelf wordt besloten.  517 
De ALV vraagt zich af of het maken van een algemene promotievideo een idee is of een plan. 518 
Het bestuur reageert hier op dat dit een plan is. 519 
De ALV merkt op dat het dan beter anders verwoord kan worden. 520 
Het bestuur stemt hier mee in. 521 
De ALV merkt op dat als er films worden gemaakt er mensen zijn die niet in de video willen. Hoe gaan 522 
jullie dit aanpakken? 523 
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Het bestuur reageert dat ze bij een interview sowieso toestemming vraagt. Bij andere films kan dit 524 
ook aan mensen gevraagd worden die vol in beeld zijn. 525 
De ALV adviseert dit wel echt te doen. Daarnaast vraagt de ALV zich af of er eventuele juridische 526 
gevolgen zijn, omdat videobeelden persoonsgegevens zijn en je mag zonder toestemming van die 527 
persoon geen persoonsgegevens verspreiden. Er moet altijd toestemming zijn van de persoon.  528 
De ALV reageert hier zelf op met dat het volgens haar niet vaak voorkomt dat mensen niet op een 529 
filmpje willen komen. 530 
Het bestuur reageert ook dat ze dacht dat er vanaf 10 personen geen toestemming hoeft te worden 531 
gevraagd. Het advies van de ALV wordt meegenomen. 532 
De ALV vraagt zich af of er ruimte en geld wordt vrijgemaakt voor het opleiden van mensen voor het 533 
filmen. 534 
Het bestuur reageert dat ze hier geld voor vrijmaakt en dat ze bezig is een training te regelen.  535 
De ALV merkt op dat er een psychologiestudent bij Campus in Beeld zit, Dagmara Boumans, en dat er 536 
aan haar advies kan worden gevraagd. Het bestuur neemt dit mee. 537 
De ALV merkt op dat er bij verschillende situaties moet worden gefilmd zoals een skireis en een SPiN-538 
feest. Ze vraagt zich af of hier al over is nagedacht. 539 
Het bestuur antwoordt dat  ze heeft gekozen een camcorder aan te schaffen omdat die het meest 540 
hanteerbaar is en overal gebruikt kan worden. 541 
De ALV vraagt zich af of het nodig is om een nieuwe camera aan te schaffen. Een videocamera kost 542 
op bol.com ongeveer €250, met een geheugenkaart kost het €275. Is dat zo? Kost het zoveel? 543 
Het bestuur reageert dat het nodig is een nieuwe aan te schaffen omdat de huidige camera niet veel 544 
kan filmen en het bestuur dit wel wil doen. Omdat er in verschillende situaties moet worden gefilmd 545 
wil het bestuur een camera die ook in het donker kan filmen en goed geluid opneemt. De camera die 546 
het bestuur in gedachten heeft kost ongeveer €500.  547 
De ALV vraagt of er niet beter een nieuwe geheugenkaart kan worden gekocht als de huidige camera 548 
niet veel kan filmen. 549 
Het bestuur reageert dat dit kan maar dat ze graag een echte videocamera wil en dat bij een 550 
fotocamera de filmtijd kort is. 551 
De ALV vindt €500 veel. Wat gebeurt er als iemand de camera kapot maakt?  552 
Het bestuur reageert dat dit inderdaad veel geld is, maar dat filmen belangrijk is om bekendheid te 553 
creëren voor SPiN. In overleg met het OWI wordt het beeldmateriaal ook gebruikt voor aankomende 554 
studenten. Daarnaast is het bestuur van plan om de videocamera over 3 jaar af te schrijven en een 555 
verzekering af te sluiten. 556 
De ALV vraagt zich af of er is gekeken naar de filmtijd van de huidige camera.  557 
Het bestuur reageert dat dit niet is gedaan, maar dat het voordeel van een video- en een fotocamera 558 
is dat er tegelijk films en foto’s gemaakt kunnen worden. 559 
De ALV vraagt zich af waarom er voor gekozen is om een aparte commissie te maken.  560 
Het bestuur reageert dat de oude Mediacommissie uit veel leden bestond. Ze wil bij de video’s 561 
uitbreiden waardoor er een commissie van 16 mensen ontstaat, dit is niet wenselijk.  Daarnaast doen 562 
de twee commissies andere dingen. 563 
 564 
2.2 Ludieke promotie 565 
De ALV zegt jullie willen nu elke commissie dwingen om een ludieke promotie te doen. Gaat dit ten 566 
koste van de creativiteit? 567 
Het bestuur reageert dat het de bedoeling is dat een creatief idee de activiteit promoot. Het is niet 568 
erg als het met eten gedaan wordt, als de activiteit maar aandacht krijgt. De commissies moeten nog 569 
steeds de aanvraag doen bij het bestuur. Daarnaast hoeft er niet bij elke activiteit ludiek te worden 570 
gepromoot, maar ten minste één ludieke promotie per commissie. 571 
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De ALV vraagt zich af of commissies het overschot van het promotiepotje voor hun activiteit zelf 572 
kunnen gebruiken. 573 
Het bestuur antwoordt dat dit niet kan. 574 
De ALV merkt op dat bij de halfjaarlijkse evaluatie de ludieke promotie niet positief werd 575 
gewaardeerd. Ze vraagt zich af waarom het bestuur er nu meer geld in wil steken.  576 
Het bestuur antwoordt dat bij ludieke promotie de activiteit meer aandacht krijgt en dat dit naar 577 
haar mening een goede manier is.  578 
De ALV voegt hier aan toe dat het bij de halfjaarlijkse evaluatie kan liggen aan hoe de vraag is 579 
gesteld. 580 
De ALV is blij om te horen dat het bestuur dit wil gaan doen. Het is echter lastig om commissies aan 581 
te sporen om ludieke promotie te doen. De ALV vraagt zich af of daar een plan voor is. 582 
Het bestuur antwoordt dat ze de commissies gaat stimuleren om dit te doen.  583 
De ALV denkt dat het aparte budget niet zal helpen. 584 
Het bestuur reageert dat zij denkt dat het wel helpt, omdat het budget tastbaarder is en er daardoor 585 
eerder aan gedacht zal worden. Het gaat daarnaast niet alleen om het geld, het bestuur zal ook 586 
ideeën geven. 587 
 588 
2.3 Aankomende studenten 589 
De ALV geeft haar complimenten voor dit idee. Ze vraagt zich daarnaast af wat voor rol het bestuur 590 
SPiN hierin wil laten spelen. 591 
Het bestuur antwoordt dat ze in ieder geval bij de open dag aanwezig zal zijn, en in het forum 592 
vertellen over wat SPiN inhoudt. 593 
De ALV vraagt zich af  wat het forum is. 594 
Het bestuur reageert dat dit een aantal mensen zijn die voorlichting geven over wat Psychologie 595 
inhoudt en het leven er omheen. 596 
 597 
3. Verfrissing van de communicatiemiddelen 598 
Toelichting: alle communicatiemiddelen van SPiN zijn op een rijtje gezet en het bestuur wil graag het 599 
één en ander aanpassen. Het is belangrijk dat SPiN met de tijd meegaat.  600 
 601 
3.1 Website 602 
3.1.1 Gebruiksvriendelijkheid 603 
De ALV vraagt zich af wat je kan vinden met de zoekfunctie. 604 
Het bestuur antwoordt in principe alles, behalve documenten. Hiervoor is een geavanceerd 605 
zoeksysteem nodig dat veel geld kost.  606 
De ALV vraagt zich af wat de toegevoegde waarde van een zoekfunctie is als hij geen documenten 607 
vindt. 608 
Het bestuur antwoordt dat er genoeg andere dingen door de zoekfunctie gevonden kan worden.  609 
De ALV sluit hier bij aan dat dat vooral handig is voor nieuwe studenten. 610 
De ALV vraagt zich af of er verschil wordt gemaakt tussen ingelogd zijn en niet ingelogd zijn.  611 
Het bestuur antwoordt dat als je ingelogd bent je meer kan zien. 612 
 613 
3.1.2 Informatieverstrekking 614 
De ALV vraagt zich af of het bestuur actieve alumni gaat benaderen voor de alumni-pagina. 615 
Het bestuur antwoordt dat alumni op het alumni-inschrijfformulier aan kunnen geven of ze benaderd 616 
willen worden. 617 
De ALV vraagt zich af of het bestuur de meeloopdagen op  een aparte pagina plaatsen of op de 618 
vacature-pagina. 619 
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Het bestuur reageert dat over die laatste optie nog niet is nagedacht. Echter hebben alumni nog 620 
geen plekje op de website en zij moeten dit wel krijgen. Dit zal later ook toenemen.  621 
De ALV vraagt zich af of leden kunnen reageren op berichten en of er kosten aan verbonden zijn. 622 
Het bestuur reageert dat het e-mail adres van alumni geplaatst zal worden, waarnaar leden een mail 623 
kunnen sturen. 624 
De ALV adviseert om deze mail via SPiN te laten gaan. Het bestuur gaat dit bespreken 625 
De ALV adviseert om dit idee aan te dragen bij het OWI omdat het past binnen loopbaanoriëntatie. 626 
Het bestuur neemt dit mee. 627 
 628 
3.1.3 Merchandise 629 
De ALV vraagt zich af waar de huidige merchandise uit bestaat en of het bestuur van plan is om dit 630 
aanbod uit te breiden. 631 
Het bestuur antwoordt dat het nu bestaat uit zadelhoesjes, truien, en vesten. Het bestuur wil het 632 
niet uitbreiden, alleen met eventueel T-shirts maar dat wordt later besproken.  633 
De ALV merkt op dat je de zadelhoesjes koopt ter promotie tijdens de introductie. Ze vraagt zich af of 634 
het bestuur dit liever niet als promotiemateriaal wil gebruiken. 635 
Het bestuur neemt dit mee. 636 
 637 
3.2 Facebook 638 
De ALV merkt op dat het lijkt alsof het bestuur geen mensen meer wil uitnodigen voor evenementen 639 
en adviseert dit anders te verwoorden. Het bestuur neemt dit mee. 640 
De ALV merkt op dat er in de groep minder leden zijn dan de pagina aan likes heeft, waardoor er 641 
minder mensen worden bereikt. De ALV vraagt zich af waarom de video’s dan alleen in de groep 642 
geplaatst worden. 643 
Het bestuur geeft aan rekening te willen houden met de privacy van haar leden. Daarnaast geldt dit 644 
niet voor promotievideo’s. 645 
De ALV vraagt zich af of het bestuur controleert wie er lid worden van de groep en of ze iets 646 
plaatsen. 647 
Het bestuur geeft aan dit zoveel mogelijk te willen proberen. 648 
De ALV vraagt zich af hoe mensen worden uitgenodigd die geen vrienden zijn met een bestuurslid.  649 
Het bestuur reageert dat de berichten op de pagina wel door iedereen gelezen kunnen worden. 650 
Daarnaast had het bestuur het idee om dit probleem in het brengen bi j het SOFv. 651 
De ALV adviseert om de commissies ook te stimuleren om mensen uit te nodigen.  652 
De ALV adviseert om te promoten dat de functie bestaat om een melding te krijgen als de pagina een 653 
evenement aanmaakt. 654 
 655 
3.3 Nieuwsbrief 656 
De ALV vraagt zich af of leden de nieuwsbrief te lang vinden. Daarnaast vraagt ze zich af wat het 657 
bestuur precies op Facebook wil plaatsen en waarom ze denkt dat het dan meer gelezen zal worden. 658 
Het bestuur reageert dat het haar eigen mening is dat de nieuwsbrief te lang is. Daarnaast zal er in de 659 
nieuwe nieuwsbrief geen informatie worden geschrapt, maar in verkorte vorm worden vermeld. In 660 
eerste instantie hoort de nieuwsbrief misschien niet thuis op Facebook, maar het bestuur is van 661 
mening dat er dan een andere doelgroep wordt bereikt. Daarnaast zal de nieuwe nieuwsbrief in één 662 
opslag te zien zijn. 663 
De ALV geeft mee dat de lezersaantallen van de e-mail en Facebook niet bij elkaar opgeteld kunnen 664 
worden. 665 
De ALV vraagt zich af of het bestuur denkt dat de mensen die de nieuwsbrief op Facebook lezen de e-666 
mail niet lezen. 667 
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Het bestuur reageert dat op Facebook andere mensen het lezen. Het zal worden geëvalueerd.  668 
De ALV vraagt zich af wat ze zich moet voorstellen bij de nieuwe nieuwsbrief. 669 
Het bestuur antwoordt dat er kort activiteiten beschreven staan, de hoofdsponsor zal te zien zijn en 670 
eventuele plaatjes zullen worden toegevoegd. 671 
 672 
3.4 HersenSPiNsels 673 
De ALV vindt het een leuk idee om met andere verenigingen samen te werken voor een tijdschrift. Ze 674 
vraagt zich af hoe het bestuur de samenwerking gaat realiseren. 675 
Het bestuur reageert dat er in de zomer al een aantal gesprekken zijn geweest, maar dat het voor 676 
sommige verenigingen iets te snel ging. 677 
De ALV vraagt zich af of het mogelijk is om januari op te starten. 678 
Het bestuur antwoordt dat dat geen mogelijkheid is omdat de verandering in de commissiestructuur 679 
halfjaarlijks niet wenselijk is. 680 
De ALV vraagt zich af waarom CognAC en Postelein zijn gevraagd. 681 
Het bestuur reageert dat het tijdschrift van Postelein vergelijkbare problemen heeft als de 682 
HersenSPiNsels. Daarnaast zijn deze studies binnen de faculteit het meest overeenkomstig met 683 
Psychologie.  684 
De ALV vraagt zich af wat de problemen zijn die werden genoemd.  685 
Het bestuur antwoordt dat de grootste problemen zijn dat tijdschriften duur zijn en dat he t lastig is 686 
leden te werven voor de commissie. 687 
De ALV vraagt zich af waarom de HersenSPiNsels niet online worden gezet. 688 
Het bestuur reageert dat momenteel het tijdschrift al op de website geplaatst wordt. Daarnaast is 689 
het bestuur aan het kijken naar een bedrijf dat een online versie aanlevert van het tijdschrift. 690 
De ALV adviseert om het tijdschrift of losse artikelen ook op Facebook te plaatsen. 691 
Het bestuur neemt dit mee. 692 
 693 
Lenthe Martin vertrekt om 22.38 uur.  694 
 695 
3.5 Carptura 696 
De ALV vraagt zich af of er kosten mee gemoeid zijn en of het bestuur ook de website Nultweevier 697 
blijft gebruiken. 698 
Het bestuur antwoordt dat er geen kosten mee gemoeid zijn en dat ze de website Nultweevier blijft 699 
gebruiken. 700 
De ALV vraagt zich af waarom dit in het beleid staat en of het bestuur hier tijd in wil steken. 701 
Het bestuur antwoordt dat het in het beleid staan omdat het haar een mooie toevoeging leek op de 702 
verfrissing van de communicatiemiddelen. Daarnaast leek het haar leuk om iets extra te doen en het 703 
kost weinig tijd. 704 
De ALV vraagt zich af of het bestuur nog heeft nagedacht over de SPiN-app. 705 
Het bestuur zegt hier niet concreet over na te hebben gedacht, maar dat het grote financiële 706 
gevolgen heeft dus dat ze ervoor kiest dit niet te doen. 707 
 708 
Korte pauze om 22.43 uur.  709 
 710 
Jesse Heller vertrekt om 22.45 uur.  711 
Yoni Reijnhoudt vertrekt om 22.46 uur.   712 
Kim Bongers, Eline Dullens, Pleuni Hulscher, Raisa Willems en Helen Peters vertrekken om 22.47 uur.  713 
 714 
De vergadering wordt hervat om 23.00 uur. 715 
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 716 
Het bestuur komt terug op de volgende bespreekpunten: 717 

- De reguliere promotie gaat het bestuur bij commissies extra stimuleren (bijvoorbeeld op het 718 
bord schrijven tijdens colleges). Dit wordt niet in het beleid aangepast. 719 

- Alumni krijgen hun eigen pagina, zij worden niet bij de vacatures geplaatst. Dit wordt niet 720 
aangepast in het beleid. Reacties op alumni gaan via het bestuur. De precieze invulling 721 
hiervan wordt nog besproken. 722 

- Online HersenSPiNsels komen op de website, maar ook op Facebook. Dit laatste door 723 
bijvoorbeeld een artikel in de Facebookgroep te plaatsen.  724 

 725 
Bram Thijssen komt binnen om 23.03 uur. 726 
 727 
4. Integratie en internationalisering 728 
Toelichting: vorig jaar heeft dit punt meer aandacht gekregen. Het bestuur gaat dit voortzetten. Bij 729 
internationalisering gaat het om meer in het Engels, bij integratie gaat het vooral om de Duitse 730 
studenten. 731 
 732 
4.1 Integratie 733 
De ALV vindt het leuk dat het bestuur de taalcursusactiviteit doorzet. Ze vraagt zich af of het bestuur 734 
rekening heeft gehouden met dat er een Engelstalige leerlijn komt. 735 
Het bestuur reageert dat Duitse studenten, als ze deze leerlijn gaan volgen, nog steeds een cursus 736 
Social Dutch moeten volgen. 737 
De ALV vraagt zich af of de actie met Duits-Nederlandse koppels wel zijn doel bereikt. Ze vraagt zich 738 
af of er dan geen dingen worden geforceerd. De ALV merkt op dat het alleen beloond wordt als je als 739 
koppel komt en niet als groepje Duitse vrienden. 740 
Het bestuur vindt dit niet erg, omdat leden alsnog vrienden van vrienden leren kennen, waarmee 741 
Duitse en Nederlandse studenten zich vermengen. Als groep worden ze beloond omdat ze samen 742 
zijn. 743 
De ALV vraagt zich af of, naast de excursie, andere activiteiten niet ook naar Duitsland kunnen gaan.  744 
Het bestuur antwoord dat dit niet gepland staat en dat ze het verder niet erg nodig vindt.  745 
De ALV merkt op dat de actie met koppels niet goed werkte. Ze vraagt zich af of hiermee het doel 746 
wordt bereikt en of het niet groter op moet worden gezet. 747 
Het bestuur antwoordt dat de andere activiteiten ook beschikbaar zijn voor Duitse studenten. Daar 748 
kunnen ze ook nieuwe mensen leren kennen. Daarnaast is het bij de excursie naar Duitsland niet de 749 
bedoeling dat er alleen Duitse studenten meegaan. 750 
 751 
4.2 Internationalisering 752 
4.2.1 Buddyproject 753 
De ALV vraagt hoe de opkomst was bij de kennismakingsborrel met internationale studenten, hoe 754 
het is bevallen en of de Facebookgroep al in gebruik is.  755 
Het bestuur antwoordt dat er 15 internationale en 16 Nederlandse studenten aanwezig waren. Via 756 
de mail hebben zich ook nog een aantal studenten ingeschreven. De Facebookgroep is aangemaakt, 757 
maar nog niet veel in gebruik. 758 
De ALV merkt op dat er in het verleden een periodiek overleg was tussen de Nederlandse buddy’s en 759 
de bestuursleden. Ze vraagt het bestuur of zij dat dit jaar ook wil gaan doen.  760 
Het bestuur vindt dit een goed idee en neemt het mee. 761 
De ALV vindt dat één grote activiteit best weinig is en vraagt zich af waar het bestuur aan zit te 762 
denken. 763 
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Het bestuur antwoordt dat ze dit aan de commissie over laat. Het doel bij de activiteit is dat ze 764 
onderling contact maken en initiatieven nemen. 765 
 766 
4.2.2 Engelstalig aanbod 767 
De ALV merkt op dat de invoering van de Engelstalige leerlijn niet in het beleid staat en is benieuwd 768 
wat de vereniging hier mee gaat doen. 769 
Het bestuur antwoordt dat ze niet weet hoe het gaat lopen omdat er vanuit de universiteit nog niet 770 
veel bekend is wat de invulling hieraan gaat zijn.  771 
De ALV stelt voor om het op een heidag te bespreken. 772 
De ALV vraagt zich af hoeveel Engelstalige artikelen in de HersenSPiNsels komen te staan.  773 
Het bestuur antwoordt dat het doel is om 1 artikel per editie te plaatsen. 774 
De ALV adviseert om dit in het beleid te zetten omdat het nu vaag is. Het bestuur neemt dit mee.  775 
De ALV vraagt zich af of het artikel bedoeld is voor mensen die geen Nederlands spreken en zo ja, of 776 
het dan niet handiger is om één editie in het Engels te doen. 777 
Het bestuur reageert dat het ook bedoeld is om Nederlandse studenten meer Enge ls aan te bieden. 778 
Daarnaast is één editie moeilijk haalbaar voor de commissie, maar één artikel nog van freelancers 779 
verkregen kan worden die academisch Engels schrijven. 780 
Het bestuur geeft aan het Engelstalige artikel misschien in de Facebookgroep met internationale 781 
studenten te willen plaatsen. 782 
 783 
5. Intern Beleid 784 
Toelichting: het bestuur wil een aantal veranderingen doorvoeren, zoals de leenservice uitbreiden. 785 
Aan parttime besturen zal gewerkt worden, de effecten van het leenstelsel worden in de gaten 786 
gehouden. Bestuurlijke vrijstelling en bestuurlijke updates zullen doorgezet worden.  787 
 788 
De ALV zegt dat het bestuur richting parttime besturen wil om dan meer tijd te hebben voor privé 789 
zaken. Ze vraagt zich af of dat per se moet samenhangen met wat SPiN doet, zoals de openingstijden, 790 
activiteitenvermindering, minder bestuursleden bij activiteiten. 791 
Het bestuur geeft aan dat zij van mening is dat deze maatregelen nodig zijn om zichzelf er toe te 792 
dwingen om meer parttime te besturen. Meer activiteiten betekent niet altijd beter. Daarnaast is het 793 
niet zo dat het bestuur dingen schrapt zodat zij meer tijd heeft voor  privé zaken.  Het bestuur heeft 794 
van het VIIe bestuur meegekregen dat de werkdruk erg hoog is. 795 
De ALV vraagt zich af of deze beperkende maatregelen nodig zijn en of het niet op een andere 796 
manier kan. 797 
Het bestuur reageert dat er op dit moment is gekozen voor deze maatregelen omdat deze werken en 798 
op de lange termijn kunnen er nog andere maatregelen worden gekozen.  799 
 800 
5.1 SPiN-kamer 801 
5.1.1 Openingstijden  802 
De ALV vraagt zich af of er geen andere maatregelen zijn die ook werken. 803 
Het bestuur reageert dat de ervaring leert dat er op vrijdagmiddag weinig leden op de kamer zijn.  804 
De ALV vat dit samen als er is geen vraag, bieden wij het niet aan. 805 
 806 
5.1.2 Leenservice 807 
De ALV vraagt zich af met hoeveel van alles het bestuur de leenservice uit wil breiden. 808 
Het bestuur antwoordt 4 USB-sticks, 1 Iphone4 oplader, 1 Iphone5 oplader, 3 Android opladers, 3 809 
rekenmachines, 2 woordenboeken en 1 stekkerdoos.  810 
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De ALV adviseert om meer Duits-Nederlandse woordenboeken aan te schaffen. Het bestuur gaat dit 811 
bekijken. 812 
De ALV vraagt zich af waarom mensen hun naam op moeten schrijven als ze de opladers gebruiken, 813 
omdat ze ze alleen op de kamer gebruiken. 814 
Het bestuur reageert dat ze op deze manier weet wie en hoeveel mensen er gebruik van maken en ze 815 
wil zo voorkomen dat ze worden gestolen. 816 
De ALV vindt het onnodig en stelt voor eerst het uit te proberen zonder registreren.  817 
De ALV vraagt zich af wat de oorzaak is van de toename afgelopen jaar.  818 
Het bestuur antwoordt dat dit deels komt door vakken als Statistiek, maar denkt ook dat het komt 819 
doordat er meer bekendheid is gekomen van de leenservice. 820 
De ALV merkt op dat de universiteit ook een experiment gaat doen met mobiele opladers. Ze vraagt 821 
zich af wat de toevoeging is van de studievereniging. 822 
Het bestuur reageert dat er zo meer mensen naar de SPiN-kamer zullen komen. 823 
De ALV vraagt zich af of daarmee het doel van betrokkenheid wordt bereikt. 824 
Het bestuur ziet het als een extra dienst naar haar leden. 825 
 826 
5.2 Parttime besturen 827 
De ALV vraagt zich af hoeveel studiepunten het bestuur dit jaar zal moeten halen. 828 
Het bestuur antwoordt dat dit 27 studiepunten zijn, waar het vorig jaar 24 studiepunten waren. 829 
 830 
5.2.1 Aantal activiteiten 831 
De ALV vraagt zich af waarom er geen sportactiviteit wordt geschrapt maar wel 2 socioculturele 832 
activiteiten. 833 
Het bestuur reageert dat SPiN vaak aanbiedingen krijgt om dingen te organiseren met andere 834 
verenigingen. Deze kunnen eventueel onder de Socioculturele commissie gaan vallen. De 835 
Sportcommissie heeft maar 3 activiteiten. 836 
De ALV merkt op dat de bestuursbeurzen worden bepaald door de activiteiten en de grootte van de 837 
vereniging. Ze vraagt of het schrappen van activiteiten invloed heeft op de bestuursbeurzen.  838 
Het bestuur denkt dat dit invloed kan hebben. Echter heeft de universiteit besloten dat het bestuur 839 
parttime moet besturen. Ze gaat hier over nadenken en in gesprek met het OWI.  840 
De ALV vraagt zich af waarom er voor deze 11 activiteiten is gekozen. 841 
Het bestuur geeft antwoord per activiteit: 842 
Debat: het congres heeft meer potentie om een diversere groep leden te trekken.  843 
Therapieëndag: het bestuur wil één van de drie oriënterende dagen schrappen. Deze is het meest 844 
specifiek en kan terug komen in Experience Your Future.  845 
De ALV vraagt zich af wat het SPS-NIP er van vond. 846 
Het bestuur antwoordt dat zij dit goed vonden, omdat ze ook de bedrijvenavond er voor terug 847 
krijgen. 848 
Lezingen: waren er 9, 7 lezingen is meer dan genoeg. 849 
Trainingen: lopen niet supergoed. Het waren er afgelopen jaar uiteindelijk 4, dus doet het bestuur er 850 
dit jaar ook 4.  851 
Themadag: dit zijn leuke dagen, maar druk voor het bestuur. Dit jaar komt de themadag op een vast 852 
moment, elke keer de tweede dinsdag van de maand. 853 
Integratie: dit laat het bestuur terugkomen in drie bestaande activiteiten. 854 
Sociocultureel: Psypop, een sociale activiteit en een culturele activiteit worden behouden. 855 
SocialCie: de activiteiten verder in het jaar zitten dicht bij elkaar en worden minder goed bezocht. 856 
De ALV vindt het goed om te horen dat het bestuur er wel over nagedacht heeft.  857 
De ALV vraagt zich af wat de hoofdreden is van het schrappen van activiteiten. 858 
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Het bestuur antwoordt parttime besturen. 859 
De ALV vraagt zich af waarom het schrappen van activiteiten bij het parttime besturen hoort.  860 
Het bestuur reageert dat niet alleen het organiseren druk is, maar ook het aanwezig zijn op 861 
activiteiten.  862 
 863 
5.2.2 Aanwezigheid op activiteiten 864 
De ALV merkt op dat door aanwezig te zijn op activiteiten het bestuur met leden kan spreken. Ze 865 
vraagt zich af hoe het bestuur het verlies van dit contactmoment gaat opvangen. 866 
Het bestuur reageert dat er altijd minimaal 2 bestuursleden aanwezig zijn. Waar ze door het 867 
schrappen van activiteiten minder in contact komt met haar leden, hoopt ze meer contact te komen 868 
met haar leden door de leenservice. 869 
De ALV vraagt zich af hoe het bestuur vroege en late diensten gaat uitvoeren bij activiteiten en denkt 870 
dat het voor externe partners onduidelijk kan zijn. 871 
Het bestuur reageert dat commissiebegeleiders verantwoordelijk zijn voor het contact. Bij grote 872 
activiteiten is het lastig om maar met een paar bestuursleden te handelen. 873 
De ALV vraagt zich af hoe het bestuur duidelijkheid wil behouden naar haar partners.  874 
Het bestuur komt hier later op terug. 875 
 876 
Korte pauze om 00.15 uur tot 00.22 uur.  877 
 878 
Shanta Wissink, Julia van Paridon, Marloes de Jonge en Wouter Steenbakkers melden zich af om 0:20 879 
uur. 880 
 881 
Het bestuur komt terug op de volgende bespreekpunten: 882 

- De vroege en late diensten bij bijvoorbeeld Psypop wil het bestuur uitproberen. Als dit door 883 
het bestuur, de commissie of de externe partners als onprettig wordt ervaren past het 884 
bestuur het aan. 885 

 886 
5.2.3 SPiN-vrij 887 
De ALV vraagt zich af hoe commissieleden weten wanneer bestuursleden afwezig zijn. 888 
Het bestuur antwoordt dit te benoemen bij de eerste commissievergadering. Als ze een bericht 889 
sturen reageren bestuursleden dat ze SPiN-vrij zijn en dat ze later reageren. 890 
De ALV adviseert om op het whiteboard in de SPiN-kamer te schrijven wie er wanneer SPiN-vrij heeft. 891 
Het bestuur neemt dit mee. 892 
 893 
5.4 Bestuurlijke vrijstelling 894 
De ALV vindt dit nog steeds een goed idee maar vraagt zich af hoe het bestuur dit gaat doen met de 895 
vroege en late diensten. Ze vraagt zich af of bestuursleden van beide diensten dan vrijstelling krijgen. 896 
Het bestuur reageert dat de vrijstelling ook hier van toepassing zal zijn. Leden zijn er ook niet altijd 897 
van begin tot eind en die moeten ook een volledige prijs betalen. 898 
De ALV merkt op dat de organiserende commissies ook recht hebben op vrijstelling. Ze vraagt zich af 899 
waarom het bestuur voorrang krijgt. 900 
Het bestuur antwoordt dat waar commissies naar enkel hun eigen activiteiten gaan, het bestuur naar 901 
alle activiteiten moet. Daarnaast krijgt het bestuur niet de bestuursbeurzen om naar activiteiten te 902 
gaan. 903 
 904 
5.5 Online inschrijven 905 
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De ALV merkt op dat het idee van de SPiN-kamer is om gezellig te doen en in te schrijven voor 906 
activiteiten. Door online inschrijvingen zullen leden minder vaak naar de SPiN-kamer komen. 907 
Het bestuur reageert dat dit klopt, maar dat het dit jaar alleen nog uitgeprobeerd wordt bij een klein 908 
aantal activiteiten en dat het effect hiervan te overzien zal zijn. 909 
De ALV vraagt zich af wat de extra kosten zullen zijn. 910 
Het bestuur antwoordt dat er meerdere bedrijven zijn benaderd. Bij Avayo zij de kosten €1,06, bij 911 
GO-tickets zijn de kosten €1,21. Hierin zijn de kosten van bijvoorbeeld iDeal of PayPal verwerkt. 912 
De ALV vraagt zich af hoe het bestuur externen kaarten wil laten kopen en betalen.  913 
Het bestuur reageert dat bij betaalde activiteiten ze aan kunnen geven of ze extern zijn of niet. Op de 914 
activiteit zelf zal zij controleren op SPiN-stickers. Activiteiten die voor SPiN-leden gratis zijn en voor 915 
externen niet heeft het bestuur nog niet goed over nagedacht. Maar een idee kan zijn dat zij op de 916 
activiteit zelf betalen. 917 
De ALV geeft als tip om de ALV van het VIe bestuur door te kijken. Het bestuur neemt het mee. 918 
De ALV merkt op dat er met Google Documents makkelijk ergens overheen geschreven kan worden. 919 
Ze vraagt zich af hoe het bestuur hier de regie over houdt. Daarnaast vraagt ze zich af of leden ook 920 
op de SPiN-kamer in kunnen schrijven zonder extra kosten. 921 
Het bestuur reageert dat er gebruik zal worden gemaakt van Google Forms in plaats van Google 922 
Documents. Hiermee kan er niet ergens overheen geschreven worden. Op de SPiN-kamer inschrijven 923 
naast de online inschrijvingen is niet handig, omdat er voor de online inschrijvingen een bepaald 924 
aantal plekken moet worden doorgegeven. Het kan wel, dan hoeven niet de kosten voor iDeal 925 
worden betaald. Dit zou dan €0,72 aan extra kosten zijn.  926 
De ALV merkt op dat het bestuur zo mensen verplicht kosten te betalen, ook als ze niet online een 927 
kaartje kopen. 928 
Het bestuur reageert dat ze het dit jaar een keer wil uitproberen en dat ze het goed zal evalueren.  929 
 930 
5.6 Actieve ledenshirts en mokken 931 
De ALV vraagt zich af hoe je je als commissie kan onderscheiden van de rest van de commissies. 932 
Het bestuur reageert dat de shirts voornamelijk bedoeld zijn voor de activiteiten die de commissie 933 
zelf organiseert. Sprekers van een lezing bijvoorbeeld kunnen de commissie herkennen. Het bestuur 934 
wil daarnaast zorgen voor naambordjes en de shirts tegen een schappelijke prijs verkopen (ongeveer 935 
€2,50). 936 
De ALV adviseert om een paar algemene shirts te maken die aan de commissie kan worden 937 
uitgeleend bij activiteiten. Het bestuur neemt dit mee. 938 
De ALV adviseert om na te kijken of er eventueel sponsors op de shirts moeten worden gedrukt. Het 939 
bestuur neemt dit mee. 940 
 941 
6. Commissies 942 
Toelichting: in dit stuk over commissies wordt uitleg gegeven over onder andere het aangepaste 943 
inschrijfformulier. Aan het eind van het stuk staat een overzicht van alle commissies.  944 
 945 
6.2 Commissiestructuur 946 
6.2.1 Wijzigingen in commissies 947 
De ALV vraagt zich af of de werkdruk in de Training- en Congrescommissie niet te hoog is. Ze stelt 948 
voor om een aparte commissie voor beide onderdelen te maken. 949 
Het bestuur reageert dat ze 2 trainingen heeft geschrapt en daarnaast heeft ze de activiteiten zo 950 
ingepland dat er in de vier maanden voorafgaand aan het congres geen trainingen gepland staan. 951 
De ALV vraagt zich af waarom de commissie dan niet uit elkaar wordt gehaald. 952 
Het bestuur reageert dat er dan mogelijk niet genoeg leden voor de commissies zijn. 953 
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De ALV vraagt zich af waarom er is gekozen voor een binnenlandse stedentrip als ludieke reis.  954 
Het bestuur antwoordt dat dit haar eigen idee was. Het is al eerder geprobeerd, het bestuur wil het 955 
nog eens proberen. 956 
De ALV vraagt zich af waarom er voor gekozen is om de ludieke reis weg te halen omdat deze altijd 957 
populair was. 958 
Het bestuur antwoordt dat deze reis het beste in deze commissie past en dat ze niet meer 959 
activiteiten wilde. 960 
 961 
6.2.2 Commissies 962 
De ALV stelt voor om de Skireiscommissie halverwege het jaar al op te starten. Dit zal druk 963 
wegnemen bij de commissie en het bestuur, de reis zal goedkoper kunnen en er kan meer aandacht 964 
komen voor de promotie.  965 
Het bestuur neemt dit mee. 966 
De ALV merkt op dat de ludieke reis niet meer ludiek is omdat het een binnenlandse stedentrip is.  967 
Het bestuur reageert dat ze het wel zo wil blijven noemen omdat ze niet vast wil leggen dat er elk 968 
jaar een binnenlandse stedentrip komt. 969 
 970 
7. Extern Beleid 971 
Toelichting: er zullen een aantal veranderingen zijn met in de eerste plaats het nieuwe 972 
hoofdsponsorcontract, daarnaast loopt het boekencontract af. Hier zal het bestuur tijd in steken om 973 
een nieuw contract op te zetten. Daarnaast zijn er nieuwe ideeën over de alumni en worden er een 974 
aantal nieuwe projecten opgezet. 975 
  976 
7.1 Sponsoring 977 
7.1.2 Algemeen sponsorgeld 978 
De ALV vraagt zich af of de samenwerking met het tentamentrainingsbedrijf invloed heeft op de 979 
bijlessen die SPiN aanbiedt. 980 
Het bestuur antwoordt dat dit geen effect zal hebben en dat die bijles in de huidige vorm zal blijven 981 
bestaan. 982 
De ALV vraagt zich af wat de samenwerking inhoudt. 983 
Het bestuur antwoordt dat SPiN-leden korting krijgen bij het bedrijf. SPiN zal voor hen promoten in 984 
ruil voor sponsorgeld.  985 
 986 
7.2 Taskforce boekencontract 987 
De ALV vraagt zich af of het bestuur een idee heeft wie er in de taskforce zullen komen.  988 
Het bestuur antwoordt dat er op dit moment in ieder geval twee bestuursleden, Mesian en Pam, in 989 
zullen komen. Daarnaast zal het bestuur iemand vragen die ervaring heeft met de boekenverkoop.  990 
De ALV geeft als tip mee dat veel verenigingen nu bij Studystore zitten en dat het bestuur hen om 991 
advies kan vragen. Het bestuur neemt dit mee. 992 
 993 
7.3 Alumni 994 
De ALV stelt voor om actieve alumni (lidmaatschaps)geld te vragen en hen daar iets symbolisch terug 995 
voor te geven. 996 
Het bestuur gaat dit bespreken. 997 
 998 
7.4 Labdagen 999 
De ALV geeft haar complimenten voor het idee. Ze vraagt zich af of er al contact is gelegd met het 1000 
Donders en het BSI. 1001 
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Het bestuur reageert dat met beide instituten contact is gelegd en dat ze beide hebben aangegeven 1002 
hier interesse in te hebben. 1003 
De ALV vraagt zich af hoe de labdagen worden gepromoot. 1004 
Het bestuur antwoordt dat dit via reguliere promotie wordt gepromoot. 1005 
 1006 
7.5 Goede doelenweek 1007 
De ALV vindt het een leuk idee, maar denkt dat deze week veel tijd gaat kosten. Ze vraagt zich af hoe 1008 
het bestuur dit wil gaan doen. 1009 
Het bestuur antwoordt dat er een werkgroep zal worden opgericht uit commissies en twee 1010 
vrijwilligers. Deze werkgroep zal de goede doelenweek overkoepelen en de week zal zo het bestuur 1011 
niet veel extra tijd kosten. 1012 
De ALV geeft aan dat ze denkt dat het wel veel tijd kost. 1013 
Het bestuur reageert dat de activiteiten die in de betreffende week staan al bestaande activiteiten 1014 
zijn en geen extra activiteiten.  1015 
De ALV vraagt zich af wat het bestuur wil bereiken met de goede doelenweek. 1016 
Het bestuur reageert dat zij een studiegerelateerd doel wil benaderen. 1017 
De ALV heeft het idee om alumni te combineren met de goede doelenweek. Veel alumni hebben 1018 
ervaring met het organiseren van dingen. 1019 
De ALV adviseert om iets toe te voegen over eventuele eigen initiatieven van leden. 1020 
De ALV vraagt zich af of het bestuur in de Ragweek en de week van Serious Request ook nog 1021 
activiteiten wil organiseren. 1022 
Het bestuur antwoordt dat zij dit wil doen, maar dat dit een bestaande activiteit zal zijn of 1023 
bijvoorbeeld een actie op het SPiN-feest. 1024 
De ALV merkt op dat er best veel wordt vastgelegd voor de commissies. Ze vraagt zich of het bestuur 1025 
deze afweging heeft gemaakt. 1026 
Het bestuur reageert dat de werkgroep deels uit commissieleden zal bestaan waardoor ze zelf 1027 
inspraak hebben over de activiteiten en het betreffende onderwerp. 1028 
 1029 
Bijlage 1 Jaarplanning 1030 
De ALV vraagt zich af of de skireis niet te laat is gepland in verband met de verwachte sneeuw. 1031 
Het bestuur reageert dat de reis niet kan worden verplaatst. Deels doordat de reis al geboekt is, 1032 
maar ook omdat de reis anders te duur wordt. Het bestuur gaat nog nadenken over de gevolgen van 1033 
de reis als er geen sneeuw ligt. 1034 
De ALV vraagt zich af hoe vast deze planning staat. 1035 
Het bestuur antwoordt dat een aantal dingen redelijk vast staan zoals de reizen. Die moeten ver 1036 
genoeg van elkaar af liggen. 1037 
 1038 
Algemeen over het beleid 1039 
De ALV vraagt zich af of het bestuur actief op zoek gaat naar sponsors voor de SPiN-korting, omdat er 1040 
niks over in het beleid staat. 1041 
Het bestuur antwoordt dat ze dit wel wil doorzetten. Ze wil het daarnaast nieuw leven inblazen 1042 
omdat er niet veel gebruik van wordt gemaakt. 1043 
De ALV adviseert om dit op te nemen in het externe beleid zodat het niet vergeten wordt. Daarnaast 1044 
adviseert de ALV ook om te laten zien hoe het bestuur de SPiN-korting wil promoten. Het bestuur 1045 
neemt dit mee. 1046 
De ALV geeft aan dat ze de onderbouwing van keuzes, acties en doelen mist. 1047 
De ALV geeft haar complimenten over de grammatica. 1048 
 1049 
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Het bestuur komt terug op de volgende bespreekpunten 1050 
- Skireis: ze wil de bestaande  commissie een reis laten bekijken voor het volgende jaar, maar 1051 

ze wil de reis boeken als het nieuwe kandidaatsbestuur bekend is om op deze manier niet 1052 
iets voor hen te beslissen. 1053 

- Het bestuur gaat een visie schrijven over het beleid met betrekking tot alumni.  1054 
 1055 
Er zijn 8 amendementen door de ALV ingediend: 1056 
 1057 
1. De Skireiscommissie die de skireis voor het verenigingsjaar 2016-2017 zal organiseren zal rond 1058 
februari 2016 worden opgestart. 1059 
De voordelen hiervan zijn: 1060 
- Sneeuwzekerheid 1061 
- Meer organisatietijd 1062 
- Vroegboekkorting 1063 
- Meer promotiemomenten 1064 
- Meer tijd voor leden om geld te sparen 1065 
 1066 
Het bestuur geeft aan dat ze deze pas op wil starten nadat de skireis is geweest, dat ze dan akkoord 1067 
gaat. De indieners van dit amendement gaan er mee akkoord.  1068 
Amendement 1 wordt aangenomen. 1069 
 1070 
2. Training- & Congrescommissie wordt gesplitst: Trainingcommissie, Congrescommissie 1071 
 1072 
Het bestuur is hier tegen. De training- en Congrescommissie samen komt al amper vol, gesplitst al 1073 
helemaal niet. 1074 
De ALV stelt voor om de planning om te draaien (eerst het congres, daarna de trainingen). Ook stelt 1075 
ze voor om eerst de commissies los op te zetten en als het niet blijkt te lukken ze samen te voegen. 1076 
Er wordt overgegaan tot stemming van dit amendement. 1077 
Voor: 10 1078 
Tegen: 11 1079 
Blanco: 0 1080 
Onthouden: 9 1081 
Uitslag: amendement is afgewezen.  1082 
 1083 
3. Het bestuur gaat de nieuwsbrief in zijn huidige vorm behouden. 1084 
 1085 
Het bestuur wil de nieuwsbrief graag niet in huidige vorm behouden.  Ze wil meer leden bereiken 1086 
met een nieuw concept. De nieuwe nieuwsbrief op Facebook en de oude nieuwsbrief via de mail kost 1087 
te veel tijd. 1088 
Er wordt overgegaan tot stemming van dit amendement. 1089 
Voor: 13 1090 
Tegen: 10 1091 
Blanco: 0 1092 
Onthouden: 7 1093 
Uitslag: amendement is aangenomen.  1094 
 1095 
4. Er wordt geen aparte goede doelenweek vanuit SPiN georganiseerd. SPiN kan eventueel wel een 1096 
bijdrage leveren aan de Ragweek en Serious Request. 1097 
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 1098 
Het bestuur is van mening dat de werkgroep die zij hiervoor opstart veel werk uit handen zal nemen. 1099 
Zij wil graag iets doen voor specifiek psychologische doelen. 1100 
Er wordt overgegaan tot stemming van dit amendement. 1101 
Voor: 5 1102 
Tegen: 11 1103 
Blanco: 0 1104 
Onthouden: 14 1105 
Uitslag: amendement is afgewezen. 1106 
 1107 
5. De videocamera die zal worden aangeschaft, zal SPiN in totaal niet meer dan €250,- kosten (excl. 1108 
verzekering). Ook niet als hij over meerdere jaren wordt afgeschreven.  1109 
 1110 
Het bestuur geeft aan dat dit hun grootste beleidspunt is, ze wil hier veel uithalen en er kan veel mee 1111 
gedaan worden. Aan de hand van de informatie die zij heeft verzameld kan er geen geschikte camera 1112 
van 250 euro worden gekocht. Het is belangrijk dat er met goede kwaliteit wordt gefilmd.  1113 
Er wordt overgegaan tot stemming van dit amendement. 1114 
Voor: 6 1115 
Tegen: 9 1116 
Blanco: 1 1117 
Onthouden: 14 1118 
Uitslag: amendement is afgewezen. 1119 
 1120 
6. Bestuursleden zijn de hele avond aanwezig op een activiteit en worden niet halverwege gewisseld. 1121 
Bestuursleden kunnen daardoor een andere avond helemaal thuis blijven. Dit levert bestuursleden 1122 
meer tijd op en kost SPiN minder geld via de bestuurlijke vrijstelling, omdat de bestuursleden dan 1123 
niet twee keer per activiteit vergoed worden. 1124 
 1125 
Het bestuur geeft aan dat ze dit graag wil proberen en daarna goed evalueren.  1126 
Er wordt overgegaan tot stemming van dit amendement. 1127 
Voor: 10 1128 
Tegen: 11 1129 
Blanco: 0 1130 
Onthouden: 9 1131 
Uitslag: amendement is afgewezen.  1132 
 1133 
7. Zolang er onduidelijkheid is over de consequenties voor de bestuursbeurzen wordt de beslissing 1134 
uitgesteld over het aantal activiteiten. Op de ALV van de begroting volgt meer informatie.  1135 
 1136 
Het bestuur reageert dat zij sowieso de activiteiten wil schrappen. Het is van belang voor het 1137 
parttime besturen.  1138 
Er wordt overgegaan tot stemming van dit amendement. 1139 
Voor: 11 1140 
Tegen: 10 1141 
Blanco: 0 1142 
Onthouden: 9 1143 
Uitslag: amendement is aangenomen.  1144 
 1145 
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8. De bedrukking van de shirts moeten behouden blijven zoals voorgaande jaren (met commissie, 1146 
naam en jaar). 1147 
- Affiniteit met SPiN 1148 
- Onderscheid commissie 1149 
- Promotie (indirect) niet actieve leden-SPiN 1150 
- Eventueel tegen vergoeding 1151 
 1152 
Het bestuur reageert dat als er toch commissieshirts komen deze nog duurder worden en dat zo 1153 
minder mensen ze willen kopen.  1154 
Er wordt overgegaan tot stemming van dit amendement. 1155 
Voor: 8 1156 
Tegen: 9 1157 
Blanco: 0 1158 
Onthouden: 13 1159 
Uitslag: amendement is afgewezen. 1160 
 1161 
Eindstemming beleidsplan met aannamen van de amendementen: 1162 
Voor: 19  1163 
Tegen: 0 1164 
Blanco: 0 1165 
Onthouden: 11 1166 
 1167 
Het beleidsplan 2015-2016 is ingestemd.  1168 
 1169 

7. WVtTK 1170 
Er is verder niets ter tafel gekomen. 1171 
 1172 

8. Vaststellen datum volgende vergadering 1173 
Deze zal plaatsvinden op donderdag 15 oktober 19:00 uur in de Waagh en tijdens deze ALV zal het 1174 
financieel jaarverslag en het begrotingsplan gepresenteerd worden.  1175 
 1176 

9. Rondvraag 1177 
Deze heeft niet plaatsgevonden. 1178 
 1179 

10. Sluiting 1180 
De technisch voorzitter sluit de vergadering om  03:04 uur.  1181 
 1182 
Actiepunten VIIe bestuur 1183 
1. Het bestuur stelt vragen op die ieder jaar in de halfjaarlijkse enquête terug moeten komen 1184 
2. Het bestuur geeft een uitgebreid advies aan het VIIIe bestuur over de organisatie van de 1185 
taalcursusactiviteit 1186 
3. Het bestuur kijkt naar de Engelstalige pagina op de website 1187 
 1188 
Actiepunten VIIIe bestuur 1189 
1. Het bestuur schrijft een stuk over het beleid met betrekking tot alumni  1190 


