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Aanwezig: Lodewijk Buffart (vz), Jeroen Weerwag (vz), Inge van Dam (not), Fenna Dekkers, Ilse 1 
Baijens, Bas Romeijn, Chris van Heijster, Rinske Knoest, Marjam Bahari, Tess Bombeeck, Renske van 2 
der Steen, Elien van Rooijen, Inge van Dongen, Job Vervoordeldonk, Anki Verhagen, Johannes Fiebig, 3 
Gino Praat, Shanta Wissink, Koen van Heijster, Simone ten Kate, Marcella Monteiro, Joris van der 4 
Linden, Tineke Banda, Vivian Vonk, Rian Rongen, Jorine de Lange, Sam Frijnts, Jelle van Hattem, Iris 5 
Kleine Schaars, Mesian Tilmatine, Marloes de Jonge, Sofie van Breemen, Lieke van Lieshout, Maartje 6 
Verhees, Yoni Reijnhoudt en Pleuni Hulscher, Marjolein Brink, Lisa Veldscholten. 7 
 8 

1. Opening (door technisch voorzitter Lodewijk Buffart) 9 
De technisch voorzitter opent de vergadering om 19:06 uur. We beginnen met een namenrondje.   10 
 11 
De technisch voorzitter begint de vergadering met een aantal huishoudelijke mededelingen: 12 

- De rol van technisch voorzitter wordt na de pauze overgenomen door Jeroen Weerwag.  13 
- Er is te weinig  ruimte, dus mensen moeten misschien staan. 14 
- Hand opsteken als je iets wil zeggen of vragen. 15 
- Als je eerder weg wil, moet je dit melden bij de notulist. 16 

 17 
2. Notulen vorige vergadering 18 

Er zijn geen opmerkingen over de notulen van de vorige vergadering.  19 
 20 

3. Belangrijke mededelingen/ingekomen post 21 
Algemene mededelingen: 22 
Omdat de Facebook Persoon ‘Spin Nijmegen’ is verwijderd heeft het bestuur besloten om een 23 
Facebook groep aan te maken, genaamd SPiN (Studievereniging Psychologie in Nijmegen). Vandaag is 24 
het bestuur begonnen met het uitnodigen van mensen voor de groep.  25 
 26 
Daarnaast heeft het bestuur afgelopen week een aantal technische problemen gehad met de website 27 
en roundcube. De technische problemen zijn inmiddels verholpen, maar het heeft er wel voor 28 
gezorgd dat er een aantal stukken te laat op de site zijn gezet. Onze excuses hiervoor.  29 
 30 
Activiteiten: 31 

- 07/10   SPiN-feest: Strak in je (ver)huispak  166 leden, 138 externen aanwezig 32 
 33 
Actiepunten VIe bestuur: 34 
1. Het VIe bestuur gaat evalueren waarom de bestuurlijke updates dit jaar niet gelukt zijn en geeft dit 35 
door aan het kandidaatsbestuur. Dit is gebeurd. 36 
2. Het VIe bestuur zorgt ervoor dat iedereen die feedback gegeven heeft over de sollicitatieprocedure 37 
te horen krijgt wat er met zijn/haar feedback gebeurd is en hoe dit in het draaiboek terecht gekomen 38 
is. Dit is niet gebeurd. 39 
3. Het VIe bestuur zet in het promotieplan dat de nieuwsbrief ook op de site moet worden geplaatst. 40 
Dit is nog niet gebeurd.  41 
4. Het VIe bestuur maakt de bestuursbijbel af en geeft deze door aan haar voorgangers.  Dit is nog niet 42 
gebeurd. 43 
5. Het VIe bestuur zorgt ervoor dat het adviesstuk m.b.t. het ledenbestand aan het eind van week 41 44 
bij het VIIe bestuur ligt. Dit is nog niet gebeurd.  45 
6. Het VIe bestuur zet een lijst met sponsorbedragen in het financieel jaarverslag.  Dit is gebeurd.  46 
 47 
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Actiepunten VIIe bestuur: 48 
1. Het VIIe bestuur gaat uitzoeken hoe het zit met auteursrechten en dergelijke als samenvattingen 49 
verspreid, of verkocht worden. Dit is niet gebeurd. 50 
2. Het VIIe bestuur gaat in gesprek met Twente over de integratie van Duitse studenten.  Dit is niet 51 
gebeurd. 52 
3. Het VIIe bestuur neemt SPiN-korting mee bij de aanpassingen aan de website. Dit is niet gebeurd. 53 
4. Het VIIe bestuur gaat navragen of de sponsor bereid is mee te betalen aan de banner voor de SPiN -54 
feesten. Dit is niet gebeurd. 55 
5. Het VIIe bestuur past het beleid aan naar aanleiding van de aangedragen punten in de ALV en 56 
plaatst deze op de site. Dit is gebeurd.  57 
 58 
De ALV heeft een vraag over de actiepunten van het VIe bestuur. Het VIe bestuur wordt uitgestemd, 59 
wat wordt er gedaan met de actiepunten van het VIe bestuur?  60 
Het VIe bestuur reageert dat dit punten zijn waar zij nog mee bezig zijn en die worden door het VI e 61 
bestuur gedaan of worden verder overgedragen. Ze zijn er nu druk mee bezig en het zal binnen een 62 
paar weken af zijn.  63 
De ALV heeft een vraag over de bestuursbijbel. Er is een deadline gesteld voor de bestuursbijbel. De 64 
ALV vraagt zich af wat de update is en of de deadline gehaald wordt.  65 
Het bestuur reageert dat op dit moment de informatie wel is opgevraagd en nu is het wachten op die 66 
informatie. Bestuursbijbel is dus bijna af. De stukken komen er zo snel mogelijk aan. Het bestuur is 67 
nog bezig met het verwerken van de stukken van andere besturen en die komen nog binnen.  68 
 69 
Voor volgende ALV: Deze stukken moet af zijn. 70 
 71 
Machtigingen: 72 
Er zijn geen machtigingen. 73 
 74 

4. Vaststellen agenda 75 
De kandidaturen van de RvA worden naar voren gehaald en meteen als eerste punt behandeld. Punt 76 
7 wordt punt 5.  77 
Verder zijn er geen veranderingen in de volgorde van de agenda. 78 
 79 

5. Kandidaturen Raad van Advies 80 
De kandidaten voor de Raad van Advies worden voorgesteld. Dit zijn Koen van Heijster, Marloes de 81 
Jonge en Nicole Janssen. Nicole Janssen is niet aanwezig.  82 
 83 
Koen van Heijster stelt zich kort voor en zegt dat de redenen voor zijn motivatie in zijn voorstels tuk 84 
staan. Het lijkt hem boeiend om te doen.  85 
Er wordt vanuit de ALV gevraagd wat hij toevoegt aan de Raad van Advies. 86 
Koen reageert dat hij nu is afgestudeerd. Hij zit nu al in een zwart gat. Hij is extra gemotiveerd om 87 
studiegerelateerde dingen te blijven doen. Hij is in zeggenschap actief geweest, in het 88 
opleidingsinstituut. Hij is bestuur geweest, dus hij weet hoe je het intern goed regelt en niet goed 89 
regelt, daar kun je dingen van leren en overdragen aan het huidige bestuur, waar hij veel vertrouwen 90 
in heeft.  91 
Simone reageert vanuit de ALV en spreekt ook namens Marcella. Ze hebben zin om dit jaar nog in de 92 
Raad van Advies te blijven zitten, wel met iets meer afstand, omdat ze druk bezig zijn met de studie. 93 
Ze hebben zin om met nieuwe kandidaten bezig te zijn. 94 
 95 
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Vervolgens stelt Marloes de Jonge zich voor. Ze heeft in het Ve bestuur van SPiN gezeten met als 96 
functie Commissaris Onderwijs. Daarnaast was ze penningmeester van de Studiereiscommissie en is 97 
ze nog voorzitter geweest van de Congres- en debatcommissie. Ze voelt zich nog betrokken bij SPiN 98 
en wil met plezier bij SPiN betrokken blijven.  99 
Er wordt vanuit de ALV gevraagd wat ze toevoegt aan de Raad van Advies. 100 
Marloes reageert dat ze denkt dat ze de huidige Raad van Advies kan versterken, ze werkt op de 101 
universiteit en ze loopt nog veel bij de SPiN-kamer binnen dus ze heeft nog veel contact met SPiN.  102 
 103 
Nicole Janssen mist, omdat ze helaas ziek is.  104 
De technisch voorzitter vraagt aan de ALV of iemand vragen heeft over de kandidatuur van Nicole. Er 105 
zijn geen vragen.  106 
 107 

Er is enige onduidelijkheid over het stemmen doordat de stembriefjes niet klopten. Dit is 108 
uiteindelijk opgelost door namen op briefjes te zetten en dan te stemmen over die persoon. 109 
Iedereen heeft drie stembriefjes, één per kandidaat (Koen, Marloes, Nicole).  110 

 111 
Stemmen: Koen van Heijster 112 
Voor: 33 113 
Tegen: 0 114 
Blanco: 0 115 
Onthouden: 3 116 
Koen is ingestemd  117 
 118 
Stemmen: Marloes de Jonge 119 
Voor: 30  120 
Tegen: 1 121 
Blanco: 1 122 
Onthouden: 4 123 
Marloes is ingestemd 124 
 125 
Stemmen: Nicole Janssen 126 
Voor: 25 127 
Tegen: 0 128 
Blanco: 0 129 
Onthouden: 9 130 
Nicole is ingestemd  131 
 132 
 De besturen wisselen. Het VIe bestuur zit nu voor. 133 
 134 

6. Presentatie Kascoverslag 2013-2014 135 
De ALV vraagt of het een idee is om iets te zeggen over de belangrijkste dingen.  136 
Sofie spreekt namens de Kasco. Over het algemeen is de boekhouding netjes bijgehouden. Veel 137 
bonnen missen. Ze raadt het nieuwe bestuur aan om kleine bedragen niet te pinnen met de SPiN-pas 138 
en de penningmeester vooral zelf alleen te pinnen met de SPiN-pas. Daarnaast raadt ze aan goed na 139 
te denken over het veiliger met geld omgaan tijdens de reizen. Ook zijn de incasso's bij de bank 140 
ingewikkeld. Schroom niet om naar de bank te stappen voor hulp. Ze hebben een prettige 141 
samenwerking met het bestuur gehad. Ze bedankt het bestuur ook namens Myrna.  142 
  143 
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7. Financieel jaarverslag 2013-2014 144 
De technisch voorzitter legt uit dat eerst de tabel besproken wordt, vervolgens de toelichting en er 145 
wordt afgesloten met het gehele stuk.  146 
 147 
Het VIe bestuur doet nog een rectificatie. Nadat de stukken online zijn gezet kwamen ze erachter dat 148 
er nog spelfouten en tekstuele fouten in zaten. Deze zullen veranderd worden in het uiteindelijke 149 
bestand.  150 
 151 
2. Commissies 152 
2.2.1 Studiereiscommissie 153 
De ALV vraagt hoeveel plekken er niet vol zijn gekomen en vraagt zich af hoe dit komt.   154 
Het bestuur reageert dat er 13 plekken niet gevuld waren. Het is onmogelijk te vertellen hoe het 155 
komt. Wat ze denken is dat het heeft gelegen aan de locatie en de prijs, maar het is niet te 156 
evalueren.  157 
De ALV vraagt hoe dit wordt geëvalueerd en doorgegeven wordt aan de volgende 158 
Studiereiscommissie. Wat wordt er geadviseerd? 159 
Het bestuur reageert dat er is geëvalueerd met het bestuur en met de commissie. Het enige echte 160 
advies is om het bij een reisorganisatie te boeken.  161 
De ALV vraagt of het bestuur denkt dat het niet bij een reisorganisatie boeken de enige reden is dat 162 
er verlies is geboekt.  163 
Het bestuur reageert dat het voordeel van een reisorganisatie is dat je gaat boeken als je weet 164 
hoeveel mensen er mee gaan. Op die manier is het risico een heel stuk kleiner. Nu heeft het bestuur 165 
de vlucht en de locatie van tevoren geboekt en daarna pas de inschrijving open gedaan. Dit is een 166 
risico.  167 
De ALV raadt af om met een reisorganisatie te boeken, door eigen ervaringen in de 168 
Studiereiscommissie. De ALV denkt dat het aan andere dingen ligt. De ALV geeft als advies mee aan 169 
het bestuur om bij een luchtvaartmaatschappij te boeken. 170 
Het bestuur reageert dat dit een goede optie is. Misschien is het bij een reisorganisatie lastiger te 171 
organiseren. Door het in optie te zetten verklein je wel het risico. Bij een reisbureau is dit 172 
makkelijker. Dan wordt het misschien wel duurder, maar dit weegt op tegen de risico's. Daarnaast 173 
hebben ze met een jurist gesproken en die raadt aan om het bij een reisorganisatie te doen. Je geeft 174 
in een keer heel veel geld uit, en er staat qua inkomsten niks tegenover. Je weet niet of het goed gaat 175 
komen. Het is goed om optie in te bouwen. Het is aan het volgende bestuur wat hieraan gedaan 176 
wordt.  177 
De ALV vraagt zich af of het dan om aansprakelijkheid gaat. Als er iets gebeurt dat de reisorganisatie 178 
er ten delen aansprakelijk voor is. Dat zou dan een voordeel zijn. 179 
Het bestuur reageert dat dit inderdaad handig is om mee te nemen.  180 
De ALV vraagt of er subsidie van het Donders is gekregen.  181 
Het bestuur reageert dat ze subsidie van het Donders en het BSI hebben gekregen.  182 
 183 
2.3 Niet-studiegerelateerde commissies (Tabel) 184 
2.3.2 Galacommissie 185 
De ALV merkt op dat het gala moeilijk vol te krijgen was. Wat adviseert het bestuur aan het volgende 186 
bestuur?  187 
Het bestuur reageert dat het VIIe bestuur moet navragen bij het IVe bestuur en de leden die toen in 188 
de commissie hebben gezeten. De toegangsprijs moet laag worden gehouden. Het is goed bevallen 189 
om het niet af te kopen. Daarnaast moet er op niet te veel mensen begroot worden. Klein houden 190 
daarin.  191 
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 192 
2.3.3 Socioculturele commissie 193 
De ALV vraagt welke twee activiteiten niet doorgingen en waarom dit zo was.  194 
Het bestuur reageert dat zowel de Casino avond als de Tapdance workshop wegens te weinig 195 
aanmeldingen niet doorgingen.  196 
 197 
2.3.8 Actiecommissie 198 
De ALV merkt op dat er goed aan het budget is gehouden, maar dat er op themadagen niet altijd 199 
genoeg was. Raadt het bestuur het aankomend bestuur aan om deze bedragen te houden of om een 200 
hoger bedrag te doen?  201 
Het bestuur reageert dat het klopt dat er soms te weinig was, maar dat er soms ook te veel was. De 202 
commissie heeft geen subsidie tekort gehad.  203 
 204 
2.4 Overige Commissies (Tabel) 205 
De ALV vraagt zich af waarom het bedrag van de Ragweek minder is dan wat er is overgemaakt en 206 
hoe het te voorkomen is dat er een verkeerd bedrag wordt overgemaakt.  207 
Het bestuur reageert dat er door een kleine slordigheid teveel geld overgemaakt is naar de Ragweek. 208 
Er is winst overgemaakt van de activiteiten die vanuit SPiN zelf georganiseerd zijn voor de Ragweek 209 
(zoals de tosti's bakken op de SPiN-kamer). Dat is het teveel dat is overgemaakt. Verder wordt er 210 
aangeraden in te gaten te houden wat er wordt overgemaakt en dit te controleren.  211 
De ALV vraagt zich af waarom er winst is gemaakt op het S-feest. Er is winst gemaakt doordat het 212 
gaat om gedeelde baten met de andere studieverenigingen.  213 
Het bestuur reageert dat dit klopt en dat dit ons deel van de winst is.  214 
De ALV vraagt zich af hoe dit kan.  215 
Het bestuur reageert dat er onverwacht veel mensen bij de deurverkoop waren, hier hadden ze niet 216 
op gerekend van tevoren.  217 
 218 
3.2 Representatie (Tabel) 219 
3.2.1 Relatiegeschenken 220 
De ALV raadt aan om te kijken naar andere vormen  van relatiegeschenken en vraagt zich af wat het 221 
bestuur zelf aanraadt.  222 
Het bestuur reageert dat de relatiegeschenken op dit moment flessen wijn zijn van rond de €2,50 en 223 
hopen dat ze voor dat geld iets kunnen vinden wat wel in de smaak valt. Zelf zouden ze gegraveerde 224 
SPiN-pennen of bonbons aanraden. 225 
De ALV geeft als suggestie om de mokken van vorige jaren te vullen met drop of snoep.  226 
 227 
3.2.2 Kerstkaarten 228 
De ALV vraagt zich af wat de reden is voor het digitaal versturen van kerstkaarten en vraagt zich af 229 
hoe dit bevallen is.  230 
Het bestuur reageert dat zij de kerstkaarten digitaal verstuurd hebben omdat ze in die periode heel 231 
druk waren en te laat waren met het maken van papieren kerstkaarten. Daarom hebben ze het via de 232 
mail gedaan. Dit is heel goed bevallen. Het kost veel minder tijd. De periode rond de kerst is heel 233 
druk. 234 
De ALV vraagt zich af of het bestuur iets gehoord heeft van actieve leden over deze manier. 235 
Het bestuur reageert dat ze niks gehoord hebben van actieve leden. 236 
 237 
3.2.3 Merchandise 238 
De ALV vraagt zich af hoe het komt dat er verlies is gemaakt op de merchandise.  239 
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Het bestuur reageert dat minder verkopen geen reden zou zijn voor verlies. Verlies zou lijken dat je 240 
veel merchandise hebt verkocht. We hadden dit verwacht, maar dit is niet gebeurd. Dus vandaar het 241 
verlies.  242 
De ALV vraagt zich af of het bestuur meer verlies heeft geleden dan ze hadden begroot en vraagt hoe 243 
dit komt.  244 
Het bestuur reageert dat veel verkochte truien verlies is, maar ze hebben niet zoveel verkocht. Het 245 
gaat niet alleen om truien, maar ook om mokken, tasjes en almanakken.  246 
 247 
3.4.8 Statutenwijziging 248 
De ALV merkt op dat er wel subsidie bij het SNUF is aangevraagd, maar dit ziet de ALV niet terug. Bij 249 
debiteuren staat het ook niet.  250 
Het bestuur reageert dat er in de tabel aan de baten kant wel geld staat. Het klopt inderdaad dat het 251 
in de kasco niet staat. Het is pas na de kascontrole erin gekomen, maar het is wel overgemaakt. In de 252 
balans staat het wel goed.  253 
De ALV vraagt zich af of er ook rente over de garantrekening wordt gerekend.  254 
Het bestuur reageert dat daar nog steeds rente over wordt verkregen. Evenveel als op de oude 255 
rekening. Bij een gelijk bedrag op de bestuursrekening wordt er netto meer rente verkregen. 256 
 257 
3.6.1 Koffie / Thee / Snoep 258 
De ALV merkt op dat er als SPiN veel geld bespaard kan worden op koffie drinken. Minder koffie 259 
drinken kan ook werken tegen koffieverslaving.  260 
Het bestuur reageert dat dit nog niet echt het geval is.  261 
 262 
4. Actieve leden (Tabel) 263 
4.1.1 Mokken actieve leden 264 
De ALV merkt op dat er altijd veel mokken overblijven. De ALV vraagt of het bestuur een inschatting 265 
kan maken hoeveel mokken er nu over zijn en kunnen nadenken over hoe dat anders gedaan kan 266 
worden. Het is zonde dat actieve leden de mokken niet op komen halen.  267 
Het bestuur reageert dat er nu rond de 30 mokken over zijn. Een oplossing zou kunnen zijn om 268 
minder mokken te gaan bestellen, waardoor je minder mokken overhoudt en het minder geld kost. 269 
Echter wil je wel dat actieve leden hun mokken komen halen en gebruiken. Dit is meegegeven aan 270 
het nieuwe bestuur. Daarbij wil het feit dat mokken overblijven niet zeggen dat ze niet gebruikt zijn 271 
dit jaar.  272 
De ALV oppert een idee om een laatste activiteit te organiseren waarbij de actieve leden hun mokken 273 
kunnen komen ophalen tijdens die activiteit. Dit zal de kans vergroten dat de mokken worden 274 
opgehaald door de actieve leden, omdat ze dan niet nog een keer extra hoeven langs te komen om 275 
hun mok op te halen.   276 
Het bestuur vindt dit een goede suggestie.  277 
 278 
4.4 Lustrum 279 
4.4.1 Lustrumreservering 280 
De ALV merkt op dat er staat dat er in een vorige ALV is vastgesteld dat het bedrag niet meer dan een 281 
verdubbeling mag zijn van wat er vroeger jaarlijks werd gereserveerd. Echter is het niet per se 282 
noodzakelijk om terug te gaan naar een ALV ervoor. Wat de laatste ALV heeft gezegd is geldend.  283 
Het bestuur reageert dat de begroting leidend is en dat er niet gekeken moet worden naar stukken 284 
die daarna nog geschreven zijn. Er zou overwogen kunnen worden om de reservering uit te breiden.  285 
Echter vindt het bestuur het onwenselijk dat er een groot bedrag opzij wordt gezet. Dat geld kan 286 
beter gebruikt worden. 287 
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 288 
4.7 Boeken 289 
4.7.1 Bonus StudieBoeken.com 290 
De ALV vraagt hoe het kan dat de bonus laag is uitgevallen en dat er minder boeken verkocht zijn.  291 
Het bestuur reageert dat er aan het begin van het jaar overgestapt is en er een verkeerde inschatting 292 
gemaakt is. Het bestuur is hoger gaan zitten dan het jaar ervoor en die inschatting was te hoog.  293 
 294 
Bijlagen 295 
De ALV merkt op dat er ergens een kort overzicht mist van wat er op de inventaris staat. Voor de 296 
volledigheid is het fijn als dit erbij staat.  297 
Het bestuur reageert dat dit zal worden toegevoegd.  298 
 299 
Opmerkingen verslag: 300 
De ALV vraagt waar de sponsoren staan. Het bestuur reageert dat dit bij het uitleg kopje sponsoring 301 
staat bij punt 4.6.2.  302 
 303 
 Om 20:12 komt Lisa Veldscholten binnenlopen. 304 
 305 
Stemming over het financieel jaarverslag door middel van hand opsteken: 306 
Voor: 28 307 
Tegen: 0 308 
Blanco: 0  309 
Onthouden: 9 310 
Het financieel jaarverslag is ingestemd.  311 
 312 
Speech van Fenna:  313 
Ik wil namens hele bestuur nog iets zeggen. Ik wil iedereen bedanken, om SPiN een jaar te besturen. 314 
Ik denk dat ik namens het hele bestuur kan zeggen dat we heel veel hebben genoten, we hebben 315 
dingen meegemaakt die we niet voor mogelijk hadden gehouden. We hebben onszelf kunnen 316 
ontwikkelen, geleerd en zijn onszelf tegengekomen. We hebben genoten van dit jaar. Het was niet 317 
mogelijk geweest zonder jullie. We hebben genoten van alle momenten die we met jullie hebben 318 
meegemaakt. Onze actieve leden, bedankt voor alles, de Raad van Advies en natuurlijk de ALV die 319 
ons van heel veel constructieve feedback heeft voorzien en ons hebben gesteund. Ik was blij dat ik 320 
gebeld werd dat ik gekozen was. En ik was benieuwd naar wie dit (de rest van het bestuur) waren en 321 
wat me dit jaar te wachten stond. We gingen dit jaar in als zeven totaal vreemde individuen. We 322 
hebben vele mooie en moeilijk momenten mogen delen. Het heeft ervoor gezorgd dat ik deze 323 
mensen goed ken en dat ik hier zes vrienden heb zitten met wie ik een geweldig jaar heb gehad. Ik 324 
heb van jullie geleerd, lief en leed mogen delen. Ik ga het ontzettend missen. Ik ga het missen dat er 325 
niet meer elke ochtend een portie gezelligheid, liefde, vriendelijkheid, stinkende noedels, gemopper, 326 
geur van magnetronmaaltijden en jullie gestuiter me niet meer opwacht. Het is nu echt afgelopen 327 
voor ons .We hebben alle zeven ontzettend genoten. Het is nu definitief tijd om het stokje over te 328 
dragen, met pijn in het hart. We zullen jullie ontzettend veel succes wensen. Jullie hebben al hard 329 
gewerkt en we hebben vertrouwen in jullie. Vergeet vooral niet te genieten en iedereen heel erg 330 
bedankt.  331 
 332 
Korte speech van Tess: 333 
Lieve voorgangers, we willen als VIIe bestuur jullie heel erg bedanken voor alles wat jullie hebben 334 
gedaan. We hebben een super inwerking gehad. We zijn super blij met jullie en super trots op jullie 335 
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hoe jullie alles hebben aangepakt afgelopen jaar. We hebben als VIIe bestuur, omdat jullie afscheid 336 
moeten nemen van jullie bestuursfunctie een aantal cadeautjes. Ten eerste een gezamenlijk cadeau 337 
en nog een cadeau voor zijn of haar voorganger. In de pauze gaan we dit overhandigen. Ten eerste 338 
om jullie te bedanken voor alles wat jullie gedaan hebben voor ons,  hebben we een tegoedbon 339 
gemaakt voor een bedankdag. Omdat jullie moeten wennen aan oud bestuurders zijn en om jullie 340 
door deze zware tijd heen te helpen hebben we voor jullie super OB's.  341 
 342 
Johannes laat weten dat er voor iedereen een muntje is en dat iedereen deze kan komen ophalen.  343 
 344 
               Om 20:30 is het pauze. 345 
 Gino Praat meldt zich af.  346 
 347 
 Jeroen Weerwag heeft de rol van technisch voorzitter overgenomen. De vergadering 348 
 hervat  om 20:50. Het VIIe bestuur zit voor.  349 
 350 

8. Kandidaturen Kascontrolecommissie (Kasco) 351 
De kandidaten voor de Kascontrolecommissie worden voorgesteld.  Dit zijn Bas Romeijn en Lieke van 352 
Lieshout.  353 
 354 
Bas Romeijn stelt zich voor. Nu hij oud bestuur is, is hij op zoek naar een nieuwe uitdaging. Hij kan 355 
SPiN nog niet los laten en wil zich graag aanmelden voor KasCo.  356 
De ALV merkt op dat er in zijn eigen boekhouding fouten voor kwamen. De ALV vraagt wat hij zegt als 357 
de penningmeester van VIIe bestuur een foutje maakt.  358 
Bas reageert dat hij dit op een constructieve manier zou brengen.  359 
De ALV merkt op dat hij volgend jaar verder gaat met zijn studie en hij in de USR zit en vraagt of hij 360 
denkt dat hij genoeg tijd heeft voor kascontroles.  361 
Bas geeft aan dat hij daar rekening mee heeft gehouden en dat hij er genoeg tijd voor heeft.  362 
 363 
Vervolgens stelt Lieke van Lieshout zich voor. Ze was voorzitter van het Ve bestuur. Ze vindt het leuk 364 
om haar laatste jaar ook nog actief te zijn bij SPiN. Ze denkt dat de KasCo daar geschikt voor is. Ze 365 
past daar goed bij.  366 
De ALV vraagt of ze een heel jaar in Nederland is.  367 
Lieke reageert dat ze geen plannen heeft om naar het buitenland te gaan. Dus dat wordt geen 368 
probleem.  369 
 370 
Vervolgens wordt er gestemd door middel van stembriefjes (op dezelfde manier als bij de kandidaten 371 
voor Raad van Advies). 372 
 373 
Stemmen: Bas Romeijn  374 
Voor: 29 375 
Tegen: 0 376 
Blanco: 0 377 
Onthouden: 6 378 
Bas is ingestemd  379 
 380 
Stemmen: Lieke van Lieshout 381 
Voor: 31 382 
Tegen: 0 383 
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Blanco: 1 384 
Onthouden: 3 385 
Lieke is ingestemd  386 
 387 

9. Begrotingsvoorstel VIIe bestuur 388 
De penningmeester geeft vooraf nog een korte toelichting.  389 
Het bestuur wil stimuleren dat er zoveel mogelijk leden naar de ALV's komen. Daarom zal ze 390 
toelichten hoe de tabbellen zijn opgemaakt. In de eerste tabel is een overzicht. Daarnaast zijn de 391 
baten te zien wat er wordt verwacht op te halen.   392 
Er zijn  een aantal rectificaties. Het bestuur wil een paar dingen corrigeren. Daarom is er een nieuw 393 
papier bij het begrotingsvoorstel gegeven.  Bij de betreffende tabellen zullen deze cijfers behandeld 394 
worden en niet die in de tabel van het begrotingsvoorstel staan. 395 
 396 
2.1 Studiegerelateerde commissies (met tabel) 397 
De ALV stelt een vraag over de subsidiekolom, of het kopje subsidie niet verandert moet worden in 398 
verschil of de minnetjes en plusjes moeten worden verandert.    399 
Het kopje subsidie zal worden veranderd in resultaat.  400 
 401 
2.1.1 Werkveldcommissie 402 
De ALV vraagt zich af waarom er 350 euro aan subsidie is begroot.  403 
Het bestuur reageert dat de kosten die begroot zijn gebaseerd zijn op de werkelijke kosten van vorig 404 
jaar. Daarnaast heeft de commissie afgelopen jaar een goedkopere bedrijvendag georganiseerd en 405 
het bestuur wil dit jaar weer een hele dag organiseren, inclusief lunch en niet alleen op een avond.  406 
De ALV merkt op dat als het te wijten is aan een goedkopere bedrijvendag, er 450 euro van gemaakt 407 
moet worden om het in de oude bedrijvendag te herstellen.  408 
Het bestuur reageert dat er voor beide jaren is gekeken naar wat er werkelijk is uitgegeven. Daarom 409 
is het bestuur gekomen op een bedrag van 350 euro.  410 
 411 
2.1.3 Congres- & Debatcommissie 412 
De ALV vraagt zich af hoe het komt dat er voor hetzelfde bedrag als vorig jaar wordt begroot terwijl 413 
er minder geld is uitgegeven dit jaar.  414 
Het bestuur reageert dat de kosten dit jaar lager waren omdat er minder catering was besteld 415 
doordat er opeens minder mensen waren en doordat er geen lunch was bij het congres. De kosten 416 
zijn daardoor vertekend in vergelijking met andere jaren. Het bestuur neemt dit mee.  417 
 418 
2.1.5 Tijdschriftcommissie 419 
De ALV merkt op dat de kosten het afgelopen jaar onder het begrote bedrag zijn geweest. Als er 420 
daarop gebaseerd wordt zal het op 200 euro lager uitkomen. Dit bedrag kan beter ergens anders aan 421 
besteed worden.  422 
Het bestuur reageert dat het bedrag net iets ruimer is genomen omdat de drukkosten hoger worden. 423 
Daarom is het bedrag naar boven afgerond. Als je naar afgelopen jaren kijkt is het niet logisch om 424 
onder de kosten van het afgelopen bestuur te gaan zitten. 425 
De ALV dringt aan op een lager bedrag, omdat het te ruime bedrag beter op een andere manier 426 
besteed kan worden.  427 
Het bestuur overweegt om een lager bedrag in te begroten en komt hier later op terug. 428 
 429 
2.1.6 Oriëntatiecommissie 430 
De ALV merkt op dat er staat dat er geen reiskosten vergoeding voor de sprekers was.  431 
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Het bestuur reageert dat in de meeste gevallen sprekers wel reiskosten vergoeding behoeven, 432 
daarom is er wel op begroot.  433 
De ALV vraagt zich af waarom er minder begroot is dan vorig jaar. 434 
Het bestuur reageert dat er in het afgelopen jaar is gebleken dat het geld niet nodig was, echter is 435 
het te radicaal om het hele bedrag weg te halen.  436 
De ALV vraagt zich af in hoeverre het bedrag echt nodig is.  437 
Het bestuur reageert dat afgelopen jaar is besloten de oriëntatie commissie meer geld te geven voor 438 
betere locatie voor Experience your Future. Afgelopen jaar is echter veel op de universiteit gebleven. 439 
Daarom heeft het niet veel zin om ertussenin te gaan zitten.  440 
De ALV adviseert om 400 euro te begroten of 1100 maar niet ertussenin, daar kun je geen verschil 441 
mee maken. De ALV vraagt zich af wat het bestuur met het geld wil doen.  442 
Het bestuur reageert dat ze proberen om het groter op te zetten. Dit kan door bijvoorbeeld bekende 443 
sprekers. Er kunnen ook grote naborrels georganiseerd worden.  444 
De ALV vraagt zich af of het een idee is dat het bestuur niet op locatie gaat aandringen maar op 445 
andere dingen. 446 
Het bestuur reageert dat dit inderdaad een idee is. Een betere locatie is veel duurder. Het bestuur wil 447 
zich meer richten op andere dingen om het groter te maken.  448 
De ALV vraagt zich af of het SPS-NIP nog iets inlegt als zij die samen met SPiN organiseren.  449 
Het bestuur reageert dat ze inderdaad wat inleggen. Afgelopen jaar was dit 200 euro. Hier zijn voor 450 
dit jaar echter nog geen afspraken over gemaakt. 451 
De ALV reageert ook namens het SPS-NIP dat er inderdaad een bijdrage komt.  452 
 453 
2.2 Reizen (Tabel) 454 
2.2.1 Studiereiscommissie 455 
Het bestuur begint met een opmerking. In het begrotingsvoorstel staat dat er een reisbureau ingezet 456 
zal worden. Naar aanleiding van opmerkingen in deze ALV wil het bestuur dit graag aanpassen en het 457 
niet vast leggen voor de commissie. In overleg met de commissie zal er worden gekeken naar de 458 
beste optie. Alle opmerkingen van de ALV zullen worden meegenomen. 459 
 460 
De ALV vraagt zich af hoe het bestuur het financieel risico wil afdekken. 461 
Het bestuur reageert dat ze zich wil behoeden voor de fout van vorig jaar. Ook het boeken bij een 462 
vliegtuigmaatschappij zal in overweging worden genomen. Er zal dus niet per se samengewerkt 463 
worden met een reisbureau, maar dat op die manier de optie in overweging wordt genomen om niet 464 
meteen te boeken en kans te lopen daarmee geld verliezen. Als het niet bij een reisbureau zal zijn 465 
dan wel bij iets anders.  466 
Dit zal in de tekst worden aangepast.  467 
 468 
2.2.2 Stedentripcommissie 469 
De ALV vraagt zich af of er één of twee stedentrips zullen plaatsvinden. 470 
Het bestuur reageert dat er een stedentrip en een ludieke reis zal plaatsvinden.  Per persoon is er 471 
meer subsidie gegeven dan bij de skireis.  472 
De ALV vraagt zich af of er een studiegerelateerd aspect zit aan de stedentrip. 473 
Het bestuur reageert dat dit niet zo is.  474 
De ALV vraagt zich af waarom het verschil omlaag is gegaan terwijl in werkelijkheid in het 475 
voorgaande jaar het verschil omhoog is gegaan vergeleken met de begroting.  476 
Het bestuur reageert dat dit vooraf begroot is. Het bestuur heeft het idee dat de stedentrip populair 477 
is en dat het bedrag dat verminderd is geen grote invloed heeft op de kostprijs en dat mensen nog 478 
steeds mee zullen gaan. Daarom is het verschil verlaagd. Het geld kan beter besteed worden.  479 
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De ALV vraagt zich af of het verhogen van de inschrijfkosten ook geldt voor de ludieke reis.  480 
Het bestuur reageert dat dit in eerste instantie alleen voor de stedentrip geldt.  481 
 482 
 Marcella Monteiro vertrekt om 21:24 483 
 484 
2.3 Niet-studiegerelateerde commissies (Tabel) 485 
 486 
2.3.1 Feestcommissie 487 
De ALV merkt op dat het het afgelopen SPiN-feest erg rustig was en vraagt zich af hoeveel externen 488 
het bestuur gemiddeld verwacht. 489 
Het bestuur reageert dat het het afgelopen SPiN-feest inderdaad niet heel druk is geweest. Dit komt 490 
waarschijnlijk doordat het op een dinsdag was, dit is een minder populaire avond. Net ervoor is de 491 
SPiN-persoon op Facebook verwijderd, waardoor niet de juiste promotie kon worden gedaan. Het 492 
bestuur heeft hier geen oplossing voor kunnen vinden. Het bestuur hoopt het bij het volgende feest 493 
recht te kunnen trekken. De verwachting is 275 externen per feest.  494 
De ALV merkt op dat een andere factor van de slechte opkomst ook de late promotie was.  495 
De ALV vraag zich af of promotie op deze post wordt geboekt of op een algemene post.  496 
Het bestuur reageert dat dit bij promotiemateriaal wordt geboekt.  497 
De ALV merkt op dat het budget per feest verlaagd is, maar het is nog steeds belachelijk veel. 150 498 
euro per feest heb je niet nodig om een feest leuk te maken. De ALV dringt dan ook aan om het 499 
bedrag te verlagen.  500 
Het bestuur reageert dat er meer mogelijk is in de Drie Gezusters. Het bestuur is in overleg met de 501 
Drie Gezusters over alternatieve muziek in The Basement, waarschijnlijk Techno. Het bestuur is nog 502 
in onderhandeling over de kosten. Daarom is er nu 150 euro begroot. Het bestuur weet niet hoeveel 503 
het wordt, maar het zal wel een goede schatting zijn.  504 
De ALV geeft als advies om het eerst een paar keer uit te proberen en dan te kijken of en waar je 505 
minder geld kan uitgeven.  506 
De ALV vraagt zich af of er naar aanleiding van de vorige ALV ook gekeken is of de sponsor de banner 507 
kan betalen. 508 
Het bestuur reageert dat de aanvraag is afgekeurd door Stanley.   509 
De ALV merkt op dat er wellicht andere sponsors te vinden zijn dan alleen Van Buren.  510 
Het bestuur reageert dat die optie zeker bestaat. Het bestuur gaat hier naar kijken. Echter zullen 511 
andere sponsoren waarschijnlijk niet geïnteresseerd zijn, omdat het vooral Van Buren en de Drie 512 
Gezusters zijn waar feesten zijn.  513 
 514 
2.3.2 Galacommissie 515 
De ALV vraagt zich af waarom het bestuur denkt dat het wel mogelijk is om meer mensen te krijgen. 516 
Het bestuur reageert dat er op 300 personen is  begroot. Dit is realistisch omdat er een stijgende lijn 517 
is ingezet. Het bestuur denkt dat mensen die al naar het gala zijn geweest terug zullen komen. De 518 
nieuwe lichting eerstejaars zal een aanvulling zijn.  519 
De ALV merkt op dat het gala in het kasteel een succes was. In het Lux was het een minder groot 520 
succes. Investeren in een locatie kan de moeite waard zijn. 521 
Het bestuur neemt dit mee.  522 
 523 
2.4.4 Serious Request-feest 524 
De ALV vraagt zich af of dit feest dit jaar weer georganiseerd zal worden en wanneer dit feest dan zal 525 
plaatsvinden. 526 
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Het bestuur reageert dat ze al benaderd zijn door de commissie. Het bestuur staat hier positief 527 
tegenover. Eventueel wil ze een tweede vereniging erbij betrekken. Het feest zal plaatsvinden in 528 
december. Er zullen dan twee feesten plaatsvinden in december, maar dit wordt opgevangen door er 529 
een tweede vereniging bij te betrekken.  530 
De ALV vraagt zich af waarom de voorkeur wordt gegeven voor het Serious Request Feest boven een 531 
SPiN Ragweek feest?  532 
Het bestuur reageert dat er voor de Ragweek nog geen feest vaststaat. De invulling is nog vrij.  533 
De ALV vraagt zich af waarom er voor een Serious Request feest wordt gekozen in plaats van een 534 
Ragweek feest.  535 
Het bestuur reageert dat zij echt benaderd is voor een Serious Request Feest. Voor de Ragweek hoeft 536 
het niet perse een feest te zijn. Een andere manier dan een feest kan meer geld op brengen. 537 
De ALV vraagt zich af of het wel een goed idee is om twee feesten in december te doen. December is 538 
al een drukke maand door tentamens.  539 
Het bestuur komt hier later op terug.  540 
De ALV vraagt zich af waar het feest in december vandaan komt.  541 
Het bestuur reageert dat er aan het eind van het jaar een feest minder zal plaatsvinden.  542 
De ALV reageert dat december een korte maand is vanwege de kerstvakantie en vraagt zich af 543 
waarom er nu twee feesten in een maand zijn gepland.  544 
Het bestuur komt hier later op terug. 545 
 546 
3.1 Bestuurskosten (Tabel) 547 
3.1.3 Constitutieborrel 548 
De ALV vraagt zich af of het VIIe bestuur de constitutieborrel al heeft gereserveerd voor komend jaar.  549 
Het bestuur reageert dat dit niet het geval is, omdat de constitutieborrel door de oude besturen 550 
georganiseerd worden en zij hier nog niet mee bezig zijn.  551 
De ALV merkt op dat het misschien wel goed is om een richting aan te geven.  552 
Het bestuur reageert dat het bedrag alle kanten op schommelt. Er kan nu wel als  ALV worden 553 
besloten om een bedrag vast te stellen voor de constitutieborrel.  554 
De ALV geeft als suggestie om dan niet meer dan het vastgestelde  bedrag uit te geven voor volgend 555 
jaar en niet meer uit te geven dan het jaar ervoor is uitgegeven, dus 650 euro.  556 
Het bestuur reageert dat het goed is om het daar met het bestuur over te hebben. Het is wel lastig 557 
om iets vast te leggen. Het is lastig te bepalen hoeveel besturen er komen.  558 
Het bestuur vraagt aan de ALV hoe zij dit in de praktijk voor zich zien.  559 
De ALV reageert dat het een begroting blijft, geen overzicht van wat er daadwerkelijk gebeurd is. 560 
Echter is het wel nodig voor de locatie en uitnodigingen. 561 
Het bestuur reageert dat er veel verschil zit tussen locaties. Er kan best gericht worden gezocht met 562 
een prijs in je hoofd.  563 
Het voorstel is om er 700 euro van te maken. De constitutieborrel zal niet duurder worden dan dit.  564 
Het bestuur reageert dat het een goed idee is om een richtlijn aan te houden. Het bedrag staat nog 565 
ter discussie.  566 
Bestuur komt hier later op terug.  567 
 568 
 Marjolein Brink komt binnen om 21:40 569 
 570 
3.1.4 Bestuurlijke vrijstelling 571 
De ALV vraagt zich af hoe aan dit bedrag is gekomen.  572 
Het bestuur reageert dat dit gebaseerd is op hoe het gepresenteerd is in de vorige ALV. Het komt 573 
neer op 65 euro per bestuurslid.  574 
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 575 
3.2 Representatie (Tabel) 576 
3.2.1 Relatiegeschenken 577 
De ALV merkt op dat het begrote geld niet goed genoeg was voor de wijn, dat er een leuker geschenk 578 
van kan worden gekozen. De ALV vraagt zich af wat de ideeën van het bestuur zijn voor nieuwe 579 
relatiegeschenken. 580 
Het bestuur reageert dat zij gegraveerde SPiN-pennen een mooi relatiegeschenk vinden.  581 
 582 
3.2.2 Kerstkaarten 583 
De ALV vraagt zich af wat de redenen zijn voor digitale kerstkaarten.  584 
Het bestuur reageert dat het sturen van kerstkaarten per post veel werk kost en dat digitale 585 
kerstkaarten net zo leuk zijn als papieren kerstkaarten.  586 
De ALV geeft mee dat het misschien leuk is om bewegende kerstkaarten te sturen. Misschien kan de  587 
Ragweek foto ook alvast mee worden gestuurd.  588 
Het bestuur reageert dat bewegende kerstkaarten een leuke suggestie is.  589 
 590 
3.2.4 Ludieke promotie 591 
De ALV merkt op dat ludieke promotie niet veel geld hoeft te kosten. Met creativiteit creëer je toch 592 
meer aandacht voor een activiteit. Er hoeft niet zoveel geld in gestopt te worden. 593 
Het bestuur reageert dat zij er zeker mee eens is dat creativiteit de bron is van promotie. Voor een 594 
klein bedrag kun je iets leuks doen om te promoten per commissie.  595 
De ALV vraagt zich af hoe het bestuur dit gaat verdelen over de commissies.  596 
Het bestuur reageert dat dit een goed punt is. Zij verwacht niet dat het potje snel op zal gaan. Het is 597 
de bedoeling dat elke commissie een evenredig groot bedrag krijgt voor promotie. Er wordt 598 
gestimuleerd om creatief te blijven bij het bedenken van promotie.  599 
 600 
3.2.5 Promotiemateriaal 601 
De ALV vraagt zich af of de boekenflyer weer vaker bedrukt wordt én waarom er dan niet op 1000 602 
euro is begroot. 603 
Het VIe bestuur reageert dat het niet meer mogelijk is via studieboeken.com om een boekenflyer 604 
mee te sturen, alleen digitaal.  605 
De ALV geeft nog mee dat Facebook een effectieve manier is om te promoten. Het hoeft niet per se 606 
duur te zijn om goed te promoten.  607 
 608 
3.5 ALV (Tabel) 609 
3.5.1 ALV 610 
De ALV vraagt zich af op hoeveel extra leden dit bedrag is gebaseerd.  611 
Het bestuur reageert dat dit bedrag is gebaseerd op 15 extra leden per ALV.  612 
De ALV vraagt zich af waarom dit 15 is.  613 
Het bestuur reageert dat zoals in het beleid beschreven is zij minimaal 1 persoon per commissie wil 614 
verplichten om naar de ALV te komen. Er zijn in totaal 21 commissies en er is op basis hiervan en op 615 
basis van de mensen die altijd komen een inschatting gemaakt. 616 
De ALV vraagt zich af als het aantal niet gehaald wordt of men dan voortaan twee drankjes krijgt.  617 
Het bestuur reageert dat dit niet het geval zal zijn.  618 
 619 
3.6 Kamerkosten 620 
3.6.1 Koffie / Thee / Snoep 621 

De ALV vraagt zich af wat het gevarieerde aanbod aan eten- en drinkwaar inhoudt.   622 
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Het bestuur reageert dat dit vooral Ranja zal zijn en meerdere soorten thee.  623 
De ALV vraagt of dit betekent dat er meer soorten thee komen.  624 
Het bestuur reageert dat dit inderdaad het geval is en dat men suggesties kan doorgeven.  625 
De ALV geeft als suggestie Minty Marocco door.  626 
 627 
3.6.2 Overige kamerkosten 628 
De ALV merkt op dat er op de SPiN-kamer drie vissen in een klein kommetje zitten. Dit is 629 
dierenmishandeling. Het bestuur is een voorbeeld voor 1700 leden. De ALV vraagt of het bestuur niet 630 
voor een diervriendelijke kom kan zorgen. De grootte van de kom kan aangepast worden of de 631 
hoeveelheid vissen kan worden teruggebracht.  632 
Het bestuur reageert dat het mediascherm en de klachten- en ideeënbus zeker zullen worden 633 
aangeschaft. Als het een klein bedrag is kan het worden overwogen. Het bestuur gaat er naar kijken.  634 
 635 
4.2 Incidentele winsten en verliezen (Tabel) 636 
4.2.1 Incidentele winsten en verliezen 637 
De ALV vraagt zich af wat volgens het bestuur het verschil is tussen deze twee.  638 
Het bestuur reageert dat onvoorziene kosten gebruikt kunnen worden voor een nieuw idee en dat 639 
zijn dan onvoorziene kosten. Incidentele winsten en verliezen gaat over minder grote bedragen.  640 
 641 
4.3 Actieve Leden (Tabel) 642 
4.3.1 Mokken Actieve Leden 643 
De ALV vraagt zich af of dit hogere subsidiebedrag komt door duurdere mokken of meer leden.  644 
Het bestuur reageert dat er vorig jaar beschadigingen waren waardoor er is terugbetaald en geen 645 
nieuwe mokken voor terug gekocht zijn. 646 
 647 
De penningmeester doet een rectificatie voor de contributie. Deze week is pas toegang verkregen tot 648 
het juiste aantal leden. Dit is lager dan verwacht. De rectificatie is op basis van 1622 leden. Met een 649 
contributie van 12 euro per lid wordt het een totaal van 19.564 euro.  650 
 651 
De ALV merkt op dat het best lastig blijkt om van iedereen contributie binnen te krijgen. Er komt een  652 
groter bedrag van oninbare contributie. Dit is niet begroot. De ALV stelt voor om of de contributie 653 
lager te begroten of om een bedrag te reserveren als oninbare contributie. In ieder geval moet niet 654 
op basis van de volle 1622 leden begroot worden.  655 
Het bestuur reageert dat er inderdaad redelijk wat verlies op geleden is het afgelopen jaar. Dit jaar is 656 
het ledenbestand opgeschoond. De 1622 leden zijn leden die allemaal hebben betaald of nieuw zijn. 657 
Het bestuur wil zo vroeg mogelijk beginnen met het innen van contributie. De verwachting is dat er  658 
een minder groot verlies geleden zal worden op oninbare contributie. Een deel is ook al geïnd via de 659 
boeken. 660 
De ALV vraagt zich af wanneer er dan zal worden begonnen met het innen van contributie.  661 
Het bestuur reageert dat dit in november zal zijn.  662 
Op de halfjaarlijkse ALV zal geëvalueerd worden of het eerder innen van contributie oninbare 663 
contributie tegengaat.  664 
 665 
4.8 Boeken (Tabel) 666 
Het bestuur doet een rectificatie. Ze verwachten meer inkomsten te krijgen over de boeken. Er wordt 667 
een nieuw boek aangeboden tijdens de decentrale selectie, wat 700 euro extra inkomsten met zich 668 
mee zal brengen.  669 
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De ALV merkt op dat mensen die voor de decentrale selectie boeken moeten kopen geen SPiN-leden 670 
zijn en vraagt hoe het bestuur deze gaat benaderen.  671 
Het bestuur reageert dat het OWI de scholieren een mail zal sturen met literatuur met link naar de 672 
SPiN- site.  673 
De ALV merkt op dat alleen als je lid bent van SPiN je korting krijgt. Scholieren zijn dit niet. De ALV 674 
vraagt zich af waarom ze dan bij SPiN boeken zouden kopen.  675 
Het bestuur reageert dat ze weten dat het aan de universiteit gebonden is en dat de studieadviseur 676 
dat goedgekeurd heeft. Het is afgesproken met studieboeken.com.  677 
De ALV reageert dat alleen SPiN-leden korting krijgen en dat het een goede inkomstenbron is. De 678 
prijs voor de scholieren wordt zo laag gehouden, dat het geen korting meer is, maar dat de 679 
scholieren wel bij SPiN de boeken kopen, omdat ze goedkoper zijn. De ALV is enthousiast dat deze 680 
regeling getroffen wordt.  681 
De ALV vraagt zich af hoe het staat met de tweedehands boekverkoop.  682 
Het bestuur reageert dat zij nog in gesprek zijn met studieboeken.com over de tweedehands 683 
studieboeken verkoop. Er zijn nog geen afspraken, deze moeten nog gemaakt worden. Er moet heel 684 
goed uitgezocht worden wat dit voor SPiN betekent. 685 
Dit legt het bestuur te zijner tijd voor aan de ALV.  686 
 687 
De ALV vraagt zich af hoeveel boeken er verkocht moeten worden om er 700 euro uit te halen.  688 
Het bestuur reageert dat hier een kleine rekensom voor gemaakt is. Het afgelopen jaar hebben 275 689 
scholieren aan de decentrale selectie meegedaan. Om op zeker te spelen is er geschat dat 250 690 
mensen het boek bij SPiN zullen kopen. Hier wordt 5% provisie over verkregen over een boek van 55 691 
euro.  692 
De ALV vraagt zich af hoe het bestuur aan 5% komt. 693 
Het bestuur reageert dat de korting variabel is voor SPiN. Er wordt nu gerekend op 5% om op veilig te 694 
spelen voor de begroting.  695 
De ALV merkt op dat er op de SPiN-site staat dat je alleen voor de GZP Master boeken kunt kopen. 696 
Het bestuur reageert dat ze in overleg zijn met masterverenigingen om boeken bij SPiN te verkopen. 697 
Het bestuur wil de masterboekverkoop wel doorzetten, maar op dit moment is er alleen nog de GZP 698 
master boekverkoop. 699 
De ALV vraagt zich af of de eerste boekenperiode invloed heeft op het koopgedrag.  700 
Het bestuur reageert dat er niets meer aan te doen is dat de eerste periode slecht is gegaan. Het was 701 
overmacht doordat de docenten niet op tijd de lijsten hadden ingeleverd. 702 
 703 
Het bestuur geeft daarna aan dat aan de hand van de rectificaties de totalen zijn aangepast. De 704 
contributie is aangepast naar 19.564 euro. Boeken zijn aangepast naar 7.700 euro. Dit komt op een 705 
totaal van 24.127,58 euro.  706 
 707 
6.4 Absoluut totaal (Tabel) 708 
Het bestuur geeft aan dat de juiste toelichting op het nieuwe formulier staat.  709 
 710 
Hele begroting: 711 
De ALV merkt op dat de universiteit van plan is om de propedeuse-uitreiking door de 712 
studieverenigingen te laten organiseren. De ALV vraagt zich af of er ontwikkelingen zijn daarover en 713 
of SPiN van plan is daar aan bij te dragen. 714 
Het bestuur reageert dat zij nog niet benaderd is maar dit wel ter ore heeft gekregen. Zodra er iets 715 
over bekend is hoort de ALV het.  716 
De ALV reageert dat de kosten voor de universiteit zullen zijn en niet voor de studievereniging.  717 
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 718 
Om 22:17 uur is het een kwartier pauze.  719 
In de pauze kunnen amendementen worden geschreven.  720 
Als de ALV het niet met een verandering eens is, kan er een amendement worden ingediend en kan er 721 
over gestemd worden. Het wordt geschreven aan het bestuur en door ten minste 5 mensen 722 
ondertekend, ingeleverd bij technisch voorzitter en daarna voorgelezen door het bestuur.  723 
 724 
Yoni en Pleuni melden zich af. 725 
 726 
De vergadering wordt hervat om 22:36 uur.  727 
 728 
Het VIIe bestuur heeft overlegd. 729 
 730 
Ten eerste over het budget van de tijdschriftencommissie.  731 
De subsidie wordt verlaagd met 100 euro. De subsidie is nu 2400 euro.  732 
De ALV vraagt zich af wat er met dit geld gedaan wordt.  733 
Het bestuur reageert dat dit bij de winst zal worden opgeteld.  734 
 735 
Ten tweede over de twee feesten in december.   736 
Twee feesten in december lijkt de ALV niet verstandig. Het bestuur heeft twee voorstellen voor de 737 
ALV.  738 
- Eerste voorstel: Het Serious Request Feest door laten gaan en deze in december laten plaatsvinden. 739 
Het SPiN-feest verplaatsen naar juni, met als gevolg een lagere opkomst. 740 
- Tweede voorstel: Serious Request Feest laten vervallen, wel naar andere invulling zoeken van 741 
sponsoring Serious Request. Wel een SPiN-feest in december.  742 
 743 
Discussie: 744 
De ALV merkt op dat het afgelopen jaar en het jaar daarvoor al gebleken is dat het feest in juni 745 
minder druk bezocht wordt dan het feest in december. Echter waren in voorgaande jaren aan het 746 
eind van het jaar juist drukkere feesten. Ook in het derde en vierde jaar waren dat de drukkere 747 
feesten. Dit zou kunnen komen door tentamens in december.  748 
Het bestuur reageert dat hier rekening mee is gehouden.  749 
De ALV reageert dat het afgelopen feest van juni een incident was (waar minder mensen waren) en 750 
geen vaste loop van zaken. Volgens de ALV klopt het niet dat de juni feesten minder goed bezocht 751 
worden. 752 
Het bestuur vraagt of de ALV weet of het gelijk is in december en juni.  753 
De ALV reageert dat december feesten wel drukker zijn over het algemeen. Over het algemeen zijn 754 
feesten aan het begin drukker. In maart, april en mei een mindere opkomst. In juni is er echter weer 755 
een hogere opkomst. Het is een kwestie van planning. Planning als in rekening houden met 756 
tentamens en feesten van andere verenigingen die je niet van te voren kan weten. Je kan niet van te 757 
voren weten of juni een drukke maand is qua feesten. 758 
De ALV reageert dat het leuker is om de feesten te behouden.  759 
Het bestuur vraagt de ALV te stemmen over de voorstellen. 760 
 761 
Eerste voorstel: 18 stemmen voor 762 
Tweede voorstel: 4 stemmen voor 763 
 764 
Het eerste voorstel wordt aangenomen. Dit zal ook in de jaarplanning worden aangepast.  765 
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 766 
Ten derde heeft het bestuur overlegd over het geld voor de constitutieborrel. 767 
Het idee is om een bedrag als richtlijn vast te leggen. Het gemiddelde is berekend over de bedragen 768 
van de afgelopen vier jaar per constitutieborrel. Er is uitgekomen op een bedrag €793,75. Het 769 
bestuur vindt 800 euro een goede richtlijn. 770 
De ALV reageert dat het gemiddelde omhoog wordt getrokken door die ene dure borrel. Het voorstel 771 
is om een mediaan te kiezen. Echter merkt de ALV op dat €450 weer zo laag is dat het weer in 772 
evenwicht wordt gebracht.  773 
De richtlijn wordt gezet op €800 voor de constitutieborrel.   774 
 775 
Vervolgens wordt er bestemd over het begrotingsvoorstel.  776 
Voor: 24 777 
Tegen: 0 778 
Blanco: 0 779 
Onthouden: 9 780 
Het begrotingsvoorstel is aangenomen.  781 
 782 

10. WVtTK 783 
Er is verder niks ter tafel gekomen. 784 
 785 

11. Vaststellen datum volgende vergadering 786 
Dit is nog nader te bepalen. 787 
 788 

12. Rondvraag 789 
Marloes:  VIe bestuur gefeliciteerd met decharge, VIIe bestuur gefeliciteerd met het voorstel. 790 
  Bedankt voor de instemming 791 
Sofie:  Twee huishoudelijke documenten hadden wel paginanummers en spellingcontrole 792 

mogen hebben. De stempapiertjes voor personen moeten worden aangepast. Ik 793 
vroeg me af wanneer jullie de actieve leden handeling gaan doorsturen.  794 

Reactie bestuur: Is al gebeurd.  795 
Lieke:  Gefeliciteerd VIe en VIIe bestuur en bedankt voor de instemming. 796 
Maartje: Gefeliciteerd. 797 
Marjolein: Sluit ik me bij aan. 798 
Iris:   Gefeliciteerd. 799 
Joris:  Gefeliciteerd. 800 
Tineke:  Sluit ik me bij aan. 801 
Koen:   Superstrakke begroting, hebben jullie nog een sociaal leven? Bedankt voor de  802 
               instemming. Ook wil ik de mensen bedanken die niet meer in de KasCo zitten.  803 
Simone:  Wat mijn voorgangers hebben gezegd. 804 
 805 
Rinske:  Iedereen bedankt voor het mooie jaar. 806 
Marjam:  VIIe bestuur bedankt en VIe bestuur en iedereen voor zijn komst. Ik vond het een hele       807 

plezierige ALV met een goede sfeer. 808 
Bas:  VIe bestuur bedankt voor het fantastische jaar, dit is pas het begin van een 809 

levenslange vriendschap die we vanavond goed gaan vieren met heel veel shotjes. 810 
Kasco bedankt. Ik wil de nieuwe leden van de Raad van Advies en de KasCo 811 
feliciteren. Bedankt VIIe bestuur voor jullie prachtige begroting, ik kan het loslaten. 812 
Lieke en ik zijn samen ingestemd en ik ben benieuwd wanneer we onze eerste 813 
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vergadering hebben. We moeten een Facebookbericht met zijn drieën beginnen en 814 
dan een datum bepalen. 815 

Ilse:  VIIe bestuur gefeliciteerd met de instemming, nu kan het echt beginnen. VIe bestuur 816 
bedankt voor dit fantastische jaar, ik heb hele mooie herinneringen aan dit jaar, 817 
mooie vriendschappen opgebouwd met jullie. ALV bedankt voor jullie komt en 818 
inbreng. Iedereen gefeliciteerd die is ingestemd. 819 

Fenna:   VIIe bestuur van harte gefeliciteerd, jullie mogen trots zijn op jullie plan en begroting. 820 
  Maak er een mooi jaar van. VIe bestuur hartelijk bedankt, ik houd van jullie. Raad van 821 
  Advies en oude KasCo bedankt voor alles. Nieuwe Raad van Advies en KasCo succes. 822 
  Technisch voorzitter en notulist bedankt. Iedereen bedankt voor je komst. 823 
Chris:  ALV bedankt voor het komen. Hoop dat de nieuwe mensen een leuke avond hebben 824 

gehad.  VIIe bestuur gefeliciteerd met de instemming van jullie begroting. VIe bestuur 825 
ik ga jullie heel erg missen.  826 

Job:   ALV bedankt voor je komst ook leuk om jullie te zien, hopelijk zien wel jullie vaker. 827 
  Raad van Advies en KasCo gefeliciteerd. VIe bestuur gefeliciteerd met decharge. Met 828 
  gepaste trots voor het VIIe bestuur. Nieuwe ALV-commissie super gedaan. 829 
Inge:   Wat kan ik daar nog aan toevoegen, ik sluit me erbij aan. 830 
Renske:  Ik sluit me erbij aan. 831 
Tess:  Leuk dat jullie er allemaal waren. Iedereen die vanavond is ingestemd als KasCo lid of 832 
  Raad van Advies lid of oud bestuur allemaal gefeliciteerd. Mijn eigen bestuur ook nog 833 
  een compliment. 834 
Elien:  Ik wil iedereen feliciteren en bedankt voor alle hulp voor het opstellen van de 835 

begroting. Een sociaal leven bestaat niet. Daarentegen vinden we het wel leuk op 836 
deze manier.  837 

Anki:   ALV bedankt voor jullie komst. Fijne sfeer. VIe bestuur gefeliciteerd of sorry voor 838 
  jullie decharge. Ik hoop dat jullie terug kijken op een fantastisch jaar. Bedankt voor 839 
  jullie hulp. Gefeliciteerd voor alle ingestemden. 840 
Johannes: Ik sluit me bij Anki aan. Ik moet terug komen op mijn vissen: eens met de ALV dat ze 841 
  meer liefde moeten krijgen. Als iemand een vissenkom overheeft of iemand kent die 842 
  een vissenkom overheeft laat het weten.  843 
Jeroen:  Iedereen gefeliciteerd. Tijdens deze ALV was de sfeer erg prettig. Leuk om nieuwe 844 

gezichten te zien en veel commissieleden zijn op komen dagen. Bedankt voor jullie 845 
komst. 846 
 847 

13. Sluiting 848 
 849 
De technisch voorzitter sluit de vergadering om 23:00 uur. 850 
 851 
Actiepunten VIIe bestuur: 852 
1. Het VIIe bestuur gaat uitzoeken hoe het zit met auteursrechten en dergelijke als samenvattingen 853 
verspreid, of verkocht worden.  854 
2. Het VIIe bestuur gaat in gesprek met Twente over de integratie van Duitse studenten.  855 
3. Het VIIe bestuur neemt SPiN-korting mee bij de aanpassingen aan de website.  856 


