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Aanwezig: Marjam Bahari, Kimberly Schelle, Kathi Kuennen, Roy Arts, Fenna Dekkers, Lenthe Martin, 1 
Michelle van Kleef, Rick Huijs, Rinske Knoest, Lieke van Lieshout, Myrna Rossing, Marjolein Brink, 2 
Sofie van Breemen, Marlous de Jonge, Koen Hendriks, Chris van Heijster, Bas Romeijn, Ilse Baijens, 3 
Erik Bouman, Rob van Broekhoven, Jeroen Weerwag(v), Margot Tijs(n) 4 
Totaal: 22 5 
 6 
Machtigingen: 7 
- Loeke Salemans machtigt Erik Bouman.  8 
- Koen van Heijster machtigt Rob van Broekhoven.  9 
- Lenthe Martin machtigt Kimberly Schelle (vanaf het moment dat ze zelf afwezig is) 10 
 11 
1. Opening (door technisch voorzitter Jeroen Weerwag 12 
De vergadering wordt geopend om 19.10.  13 
 14 
2. Notulen vorige vergadering 15 
Er zijn geen tekstuele opmerkingen.  16 
Inhoudelijke opmerkingen:  17 
- Pagina 3: Er staat dat Sascha bij het Sokk heeft gewerkt. Sokk moet vervangen worden door SOFv.  18 
- Pagina 5: Sommige namen kloppen niet. Dit moet aangepast worden.  19 
 20 
3. Belangrijke mededelingen en ingekomen post en afgelopen activiteiten 21 
Er zijn geen belangrijke mededelingen of ingekomen post.  22 
Wel hebben er verschillende activiteiten plaatsgevonden sinds de vorige ALV:  23 
 24 

 De lustrumdag (120 bezoekers) 25 

 De SPiCnick (alle eerstejaars introductielopers) 26 

 After intro feest (55 aanwezigen) 27 

 Actief lidmaatschap informatiebijeenkomst (80 aanwezigen) 28 

 SPiN-feest: Glow at the start (600 aanwezigen) 29 
 30 
4. Vaststellen agenda 31 
Er zijn geen wijzigingen in de agenda.  32 
 33 
5. bespreking stukken halfjaarlijkse bestuurswissel 34 
Het plan is om eerst het stuk met de gevoelsargumenten omtrent de halfjaarlijkse bestuurswissel te 35 
bespreken. Daarna zal het stuk over de pratische invulling van deze wissel worden besproken.  36 
 37 
Gevoelsargumenten 38 
Het stuk wordt eerst door een lid van de taskforce toegelicht. Het is geschreven naar aanleiding van 39 
de ALV van 05-03-2013. In deze ALV heeft de meerderheid voor het plan gestemd van een 40 
halfjaarlijkse bestuurswissel. Wel kwamen er in deze ALV verschillende gevoelsargumenten ter 41 
sprake en werd de behoefte geuit om deze verder uit te werken. Dit is wat de taskforce gedaan 42 
heeft. Het stuk is onder andere gebaseerd op de notulen van de ALV’s waarin is gesproken over de 43 
halfjaarlijkse bestuurswissel.  44 
 45 
Bij het bespreken van het stuk zijn er in eerste instantie geen vragen of opmerkingen. Dit geeft een 46 
onbevredigend gevoel bij zowel de taskforce als de ALV zelf. De ALV vroeg op 5 maart 2013 om dit 47 
stuk en nu het er is, is er blijkbaar niemand die er iets over wil zeggen. De taskforce vraagt daarom of 48 
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de ALV wel een beter gevoel heeft nu deze gevoelsargumenten op tafel liggen. Als reactie hierop 49 
worden complimenten geuit voor het goede en duidelijke stuk en wordt aangegeven dat het fijn is 50 
dat de argumenten nu op papier staan.  51 
De vraag is nu wat er verder met het stuk gaat gebeuren. Sommige leden zeggen dat het feit dat de 52 
gevoelsargumenten nu op papier staan voldoende is en ervoor gezorgd heeft dat zij een betere 53 
mening kunnen vormen of het al dan niet halfjaarlijks besturen.  54 
Toch vraagt de taskforce zich af of dit stuk niet nieuwe discussies oproept. Het bestuur geeft aan dat 55 
dit niet zo is, omdat deze discussie eigenlijk al in het stuk gevoerd wordt, doordat alle voor- en 56 
nadelen erin verwerkt zijn. Het doel moet niet zijn om nu opnieuw te beslissen, want de beslissing 57 
om halfjaarlijks te besturen is al genomen.  58 
 59 
Een lid uit de ALV geeft aan dat dit onzin is en dat iedereen hier eigenlijk zit om het stuk van tafel te 60 
krijgen. Anders hadden ze wel meer inhoudelijk commentaar op het stuk gehad. Er is in eerste 61 
instantie niemand die dit openlijk tegenspreekt. Daarna geeft een lid van het bestuur aan dat als 62 
iedereen toch opnieuw wil stemmen, we dit net zo goed meteen kunnen doen. Dit gaat sommige 63 
leden iets te snel. Er wordt geopperd om er eerst nog goed over te praten.  64 
 65 
Er ontstaat een discussie die niet gaat over het al dan niet halfjaarlijks besturen, maar over hoe we 66 
deze ALV willen laten verlopen. De ALV vindt het namelijk niet netjes om het stuk waaraan de 67 
taskforce zo hard heeft gewerkt, zomaal aan de kant te schuiven. Er wordt uiteindelijk besloten de 68 
gevoelsargumenten los te laten en eerst de parktische invulling van het plan te bespreken.  69 
 70 
Praktische invulling halfjaarlijks besturen.  71 
Het stuk wordt eerst toegelicht door een lid van de taskforce. Net als het stuk over de 72 
gevoelsargumenten is dit stuk geschreven naar aanleiding van de ALV van 05-03-13. De praktische 73 
implementaties waren op dat moment nog vaag. Het streven was om de overgansperiode tussen 74 
jaarlijks en halfjaarlijks besturen zo duidelijk mogelijk te omschrijven. Er is geprobeerd om de beste 75 
overgang te formuleren voor zowel specifieke bestuursleden als voor commissies die halfjaarlijks 76 
zullen gaan wisselen. Ook wat betreft begrotingen en reserveringen is omschreven hoe je dit zo goed 77 
mogelijk kunt vormgeven in de overgangsperiode. Er zijn een aantal dingen veranderd ten opzichte 78 
van de eerdere taskforce die zich bezighield met halfjaarliks besturen. Deze veranderingen hebben 79 
vooral betrekking op grote formele activiteiten. Ook wordt in deze taskforce aangeraden om een 80 
commissie in te stellen die zich bezighoud met de werving en selectie van nieuwe (bestuurs)leden. 81 
Dit zodat het huidige bestuur daar niet continu mee bezig hoeft te zijn.  82 
 83 
Naar aanleiding van het stuk vraagt de ALV waarom ervoor gekozen is om het bestuurslid PR in maart 84 
te laten wisselen, als dit eigenlijk niet wenselijk is. Het antwoord van de taskforce is dat het wisselen 85 
in maart voor sommige andere bestuursleden nog onwenselijker is.  86 
Ook wordt gevraagd waarom er niet voor gekozen is om vijf leden te laten starten in oktober. De 87 
taskforce geeft aan dat deze keuze gemaakt is tijdens de ALV van 05-03-13. De ALV wilde toen geen 88 
5/2 wissel.  89 
 90 
De ALV vraagt zich ook af of de taskforce het idee heeft dat de drempel die bepaalde leden hadden 91 
om halfjaarlijks te besturen, nu is afgenomen. De taskforce denkt dat het implementatieplan goed en 92 
haalbaar is. Wel hangt het af van de mensen die de wissel uiteindelijk door moeten voeren. Er moet 93 
in de overgangsperiode wel draagvlak voor het plan zijn.  94 
Hoe de overgang bij andere verenigingen is gegaan is bij de taskforce niet bekend. Ook de ALV heeft 95 
hier geen idee van. Wel weet een lid uit de ALV dat de MFVN (Medische Faculteits Vereniging 96 
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Nijmegen) gekeken heeft om van halfjaarlijks besturen over te stappen naar jaarlijks besturen, maar 97 
dat de vereniging hier vanaf heeft gezien.   98 
De ALV wil weten hoe de taskforce aankijkt tegen de werving en selectie van nieuwe bestuurssleden.   99 
Volgens de taskforce blijft het altijd gissen of het werven van nieuwe bestuursleden juist moeilijker 100 
of makkelijker wordt. Wel is het zo dat het argument dat het makkelijker wordt omdat mensen nog 101 
een half jaar kunnen reizen niet meer op gaat. Dit omdat er pas in maart gewisseld wordt.  102 
 103 
De ALV vraagt of er naar aanleiding van dit stuk leden zijn die nu anders denken over halfjaarlijks 104 
besturen. Op basis van deze vraag ontstaat er een discussie over of de moeite die het kost om  105 
halfjaarlijks te gaan besturen opweegt tegen de uitkomsten. Hierover zijn de meningen verdeeld. 106 
Verschillende leden vinden dat als er maar een heel kleine verbetering is, dat het altijd de moeite 107 
waard is. Andere leden denken echter dat er überhaupt geen verbetering plaats zal vinden, maar 108 
juist een verslechtering wanneer het plan wordt doorgevoerd.  109 
 110 
De penningmeester van het bestuur vraagt zich af hoe groot de consequenties zullen zijn voor de 111 
boekhouding. Er zullen voor veel dingen reserveringen gemaakt moeten worden, wat best 112 
ingewikkeld is. De Taskforce beaamt dit, maar denkt dat het met een goede penningmeester tijdens 113 
de overgansperiode haalbaar is. Daarna weten penningsmeesters niet beter en horen reserveringen 114 
er gewoon bij.  115 
De ALV heeft hier wisselend vertrouwen in. Aan de ene kant wordt gezegd dat andere verenigingen 116 
en organisaties ook met reserveringen werken, en dat wij het dus ook moeten kunnen. Aan de 117 
andere kant is niet iedereen overtuigd dat het zal lukken om een penningmeester te vinden die de 118 
halfjaarlijkse wissel goed in weet te voeren. Een optie is om in dat geval hulp van buitenaf in te 119 
schakelen.   120 
Hoe dan ook krijgt halfjaarlijks besturen de consequentie dat bepaalde bedragen voor een langere 121 
periode vastgesteld moeten worden. Dit heeft voor- en nadelen. Een voordeel dat genoemd wordt is 122 
een toename van de continuiteit binnen de vereniging.  123 
Er wordt geopperd om de overgansperiode even los te laten en het vooral te hebben over de periode 124 
erna. Dus of de ALV vindt dat het halfjaarlijks besturen op zich een goed of slecht idee is. Al snel 125 
komen er weer verschillende gevoelsargumenten op tafel. Besloten wordt om een pauze te nemen 126 
en daarna nogmaals terug te komen op het stuk dat over deze gevoelsargumenten gaat.  127 
 128 
Pauze: 20.15 tot 20.30 uur.  129 
Tijdens de pauze komen binnen: Kari ploegsma, Renske van der steen, Tess bombeeck. 130 
Na de pauze worden de leden die net zijn binnengekomen op de hoogte gesteld van het eerste deel 131 
van de vergadering. Dat wordt overgegaan op de gevoelsargumenten.  132 
De volgende argumenten worden besproken:  133 
- er gaat minder algemene bestuurskennis verloren bij een halfjaarlijkse wissel (zoals hoe zit de 134 
vereniging in elkaar en wat is de gedachtegang achter bepaalde beslissingen).  135 
- De februaridip zal volgens sommige leden minder zijn bij een halfjaarlijkse wissel, vanwege de 136 
binnenkomst van frisse, nieuwe bestuursleden in dezelfde periode. Tegenargument is echter dat je 137 
het juist tijdens die dip nog drukker krijgt en dat de dip daardoor juist groter wordt.  138 
- Het wordt makkelijker om de activiteiten te spreiden. Hier wordt tegenin gebracht dat hiervoor 139 
geen halfjaarlijkse bestuurswissel nodig is. Volgens sommige is die wissel echter wel nodig.  140 
- Halfjaarlijks wisselen gaat in tegen het idee van de leden. Leden denken over het algemeen in 141 
studiejaren. De wissel zal zorgen voor minder betrokkenheid. Volgens sommigen is dit juist niet het 142 
geval. Het halfjaarlijks besturen zal juist meer nieuwe eerstejaarsleden trekken, die nog even een half 143 
jaartje willen afwachten of een actief lidmaatschap haalbaar is naast hun studie.  144 
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De ALV geeft aan dat veel van deze argumenten gevoelsargumenten zijn en dat je vooraf niet kan 145 
zeggen in hoeverre een halfjaarlijkse wissel een positief of negatief effect zal hebben. De opmerking 146 
wordt gemaakt dat dit niet op te lossen is, maar dat het ook niet zoveel uitmaakt. De bestuursleden 147 
die uiteindelijk halfjaarlijks gaan besturen weten straks niet beter. Wij denken nu heel erg vanuit een 148 
jaarlijkse-wissel-perspectief, waardoor wij sterk de neiging hebben om deze manier van besturen te 149 
verdedigen. Dit zouden we meer los moeten laten.  150 
 151 
Met dit punt eindigt de discussie over of het nu wel of niet goed is om halfjaarlijkst te gaan besturen. 152 
In plaats daarvan bespreekt de ALV wat naar aanleiding van de discussie kunnen doen. Het plan is 153 
namelijk al ingestemd op 5 maart 2013. De ALV vraagt zich af het mogelijk is het plan terug te 154 
draaien en wat dit voor consequenties zal hebben. Als we deze beslissing terugdraaien, betekent dat 155 
misschien dat beslissingen in de toekomst ook zomaar teruggedraaid kunnen worden. Dit acht de 156 
ALV niet wenselijk. Daarbij vraagt de ALV zich af of het wel ethisch is om het besluit zomaar terug te 157 
draaien. Waarom zou de huidige samenstelling van actieve leden een beter besluit nemen dan die 158 
van 05-03-13?  159 
Sommige leden vinden het geen probleem om nogmaals te stemmen. Zij vinden dat er voldoende 160 
nieuwe informatie op tafel is gekomen, waardoor een nieuwe stemming wenselijk is.  161 
Andere leden vinden niet dat er nieuwe informatie is bijgekomen, alleen dat deze informatie nu op 162 
papier staat.  163 
Er wordt geopperd om zonder stemming tot een besluit te komen, om te voorkomen dat er in de 164 
toekomst steeds op besluiten teruggekomen zal worden.  165 
De ALV wordt het echter niet unaniem eens over het wel of niet doorvoeren van de halfjaarlijkse 166 
bestuurswissel.  167 
Nicole Janssen komt binnen 21.06 168 
  169 
Een lid van de taskforce geeft aan dat het gevaarlijk is om een nieuw besluit te nemen, omdat de ALV 170 
op dit moment bestaat uit vooraal huidige bestuursleden en het kandidaatsbestuur. Er zijn maar 171 
weinig mensen aanwezig die uiteindelijk zelf de wissel door zullen voeren. Met zo’n kleine groep zou 172 
een besluit niet teruggedraaid moeten worden.  173 
Als dit wel gebeurd dan acht dit lid van de taskforce het wenselijk dat er een aantekening in het HR 174 
komt die moet voorkomen dat besluiten keer op keer kunnen worden gewijzigd.  175 
Omdat de ALV-leden het niet met elkaar eens worden of er halfjaarlijks bestuurd moet worden, maar 176 
ook over wel of niet opnieuw stemmen over dit plan, zit er maar één ding op. Dit is het stemmen 177 
over de praktische invulling zelf. Dus het stuk zoals het geschreven is door de taskforce. Hierbij 178 
mogen amendementen ingediend worden en dus ook het amendement om in het stuk te schrijven 179 
dat het plan om halfjaarlijks besturen niet doorgaat.  180 
 181 
Iedereen krijgt 15 minuten tijd om een amendement te schrijven tegen de praktische invulling.  182 
 183 
Er wordt een amendement ingedient met de volgende tekst: ‘Het plan van halfjaarlijks besturen 184 
moet geschrapt worden’.  185 
 186 
Omdat er een verzoek wordt ingediend om gesloten te stemmen, worden er stembriefjes gebruikt.  187 
 188 
 189 
De uitslag:  190 
onthouden: 3 191 
tegen: 6 192 
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blanco: 4 193 
voor: 14 194 
 195 
Deze stemming betekend dat het plan om halfjaarlijks te besturen wordt teruggedraaid. Er zal dus 196 
geen halfjaarlijkse bestuurswissel doorgevoerd worden.  197 
 198 
6. WVtTk 199 
Er wordt nogmaals gevraagd om een wijziging in de statuten/het HR dat moet voorkomen dat het 200 
terugdraaien van besluiten gewoon wordt. Dit kan tegelijk met de aanpassing in de statuten dat er 201 
tegenwoordig partime bestuurd wordt met 7 personen. Dit was nog niet in de statuten/het HR gezet, 202 
omdat het verstandig leek eerst af te wachten of er nu wel of niet halfjaarlijks gewisseld zou gaan 203 
worden.  204 
 205 
De tip wordt gegeven om het stuk over de praktische invulling van de halfjaarlijkse wissel nog niet 206 
volledig van tafel te doen. Er staan goede suggesties in voor het halfjaarlijks wisselen van 207 
commissies. De ALV hoopt dat het aankomend bestuur hier naar wil kijken. 208 
 209 
7. Vaststellen volgende vergadering 210 
De Beleids-ALV van het kandidaatsbestuur zal plaatsvinden op 1 oktober om 19.00 uur in een nog 211 
nader te bepalen locatie 212 
 213 
8. Rondvraag  214 
-De technisch voorzitten en notulist worden bedankt voor hun inzet. Er wordt wel de tip meegegeven 215 
om tijdens volgende ALV’s geen KB-lid te kiezen als technisch voorzitter.  216 
-Er gaat ook dank uit naar de taskforce voor de tijd en moeite die zij in de stukken hebben gestoken.  217 
- Aan het KB wordt gevraagd of zij zich in willen zetten om leden te enthousiasmeren om naar ALV’s 218 
te gaan. Geopperd wordt om er op aan te dringen dat er uit iedere commissie iemand aanwezig is.  219 
- Alle aanwezigen worden bedankt voor hun komst  220 
 221 
9. Sluiting 222 
De technisch voorzitter sluit de vergadering om 22:52 223 


