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Aanwezig: Rob van Broekhoven, Jos Bovens, Merijn Dammers, inge, Rinske Knoest, Roy Arts, 1 
Ruth Plaggenborg, Bas Romeijn, Fenna Dekkers, Iris Kleine Schaars, Jeroen Weerwag, Nele 2 
Kopka, Lenthe Martin, Danny Bouwman, Loeke Salemans, Yvonne Rensen, Dave van Toor, 3 
Lieke van Lieshout, Koen Hendriks, Sofie van Breemen, Marloes de Jonge, Myrna Rossing, 4 
Marjolein Brink, Rick Huijs 5 
 6 
1. Opening (door technisch voorzitter Nienke Eeltink) 7 
De technisch voorzitter opent de ALV om 19:05 8 
 9 
2. Notulen vorige vergadering 10 

Actielijst: Er is een commmissie opgericht waarin o.a. 3 leden van bestuur zitten. Binnen half 12 
jaar komt er een plan concreet plan.  13 

5 maart 11 

De ALV vraagt of er nog een update is over het communicatiesysteem. Het bestuur antwoord 15 
dat er moeizaam contact kan worden gevonden met de ontwikkelaars. Hierdoor heeft er nog 16 
geen afspraak plaatsgevonden. 17 

12 maart 14 

De ALV vraagt of er al is nagedacht over de twee verenigingen waar het systeem aan moet 18 
worden verkocht vanwege de beperkte tijd. Het bestuur antwoord dat zij het ccs wil  19 
verkopen en met de winst van de verkoop het communicatiesysteem wil verbeteren. 20 
 21 
3. Belangrijke mededelingen/Ingekomen post 22 
Machtigingen 23 

• joshua koster machtigt iris kleine schaars 24 
• luc swartjes machtigt roy arts 25 

 26 

15-17 maart: ALW: 85 actieve leden, erg gezellig 28 
Recente activiteiten: 27 

20 maart: sandwich day 157 mensen aanwezig 29 
20 maart: Psypop, vol met 200 deelnemers, heel erg tevreden over wigboldus 30 
22-24 mart: stedentrip naar berlijn, zat snel vol 31 
27 maart: spinfeest 332 bezoekers 32 
25 maart: meditatie workshop, erg prettig 33 
26 maart: freudday 134 mensen, blij verrast met opkomst 34 
 35 
De ALV vraagt hoeveel actieve/inactieve leden er aanwezig waren op de promotiedagen. Het 36 
bestuur antwoord dat er niet apart is geteld, maar er wel veel onbekende gezichten zijn 37 
gezien. Dit succes komt waarschijnlijk door het feit dat er gratis eten wordt aangeboden.  38 
 39 
 40 
4. Vaststellen agenda 41 
De ALV merkt over agendapunt 5 op dat het onduidelijk is wat de taken van de commissie 42 
zijn. De vraag is of dat nog wordt besproken en zo nee, of het besproken kan worden. Dit 43 
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omdat het vorig jaar niet duidelijk was waar de verantwoordelijkheid ophield van de 44 
commissie ten opzichte van het bestuur met betrekking tot definitieve kandidaatstelling.  45 
Het bestuur geeft aan dat dit bij agendapunt 5 zal worden besproken.  46 
 47 
5. Voorstellen sollicitatiecommissie 48 
Het bestuur heeft vijf kandidaten voorgedragen voor de sollicitatiecommissie 2013. Deze 49 
kandidaten zijn: Merijn Dammers, Jos Bovens, Roy Stoots, Sofie van Breemen en Lieke van 50 
Lieshout. 51 
 52 
Deze personen krijgen kort de kans om zich voor te stellen en vervolgens kan de ALV vragen 53 
stellen aan deze personen.  54 
 55 
Jos bovens: alles staat al in het stukje. Is momenteel bezig met GZP master. Zijn belangrijkste  56 
reden om mee te doen: Ik heb elk bestuur meegemaakt en heb daardoor een goed beeld van 57 
SPiN en bestuur. Ik heb ook een aantal commissies gedaan en zit nu in het bestuur van HALO. 58 
 59 
De ALV geeft aan dat alle besturen mee hebben gekregen een meerwaarde is, maar vraagt of 60 
Jos denkt dat dit genoeg is.   61 
 62 
Jos: Dit is moeilijk te zeggen. In commissies heb ik ook sollicitatiegesprekken gevoerd. Ik heb 63 
mensen moeten kiezen voor HALO en de introductiecommissie, dat moet je ook leiden. 64 
 65 
De ALV vraagt: als actief lid kijk je vanuit commissieperspectief naar bestuur, wat vind je 66 
belangrijk? 67 
Jos: Iemand moet communicatief vaardig zijn, goed contact met alle actieve en niet-actieve 68 
leden en commissies onderhouden en in teamverband kunnen denken en werken. Ik kijk ook 69 
naar hoe mensen een brief opstellen, dat ze niet alleen voor hun CV in het bestuur willen. 70 
Het gaat o.a. om intrinsieke motivatie. 71 
 72 
Lieke van Lieshout: is momenteel voorzitter van spin en denkt geschikt te zijn vanwege 73 
recente ervaring in bestuur en heeft onder andere hierdoor een compleet beeld als 74 
voorzitter. Het lijkt haar heel leuk en ze heeft veel zin om te beginnen. 75 
 76 
Sofie van Breemen: is momenteel penningmeester van spin, is vaak op de spinkamer geweest 77 
vorig jaar als lid van de boekencommissie, maar was het eerste jaar niet betrokken. Zij voelt 78 
zich Erg betrokken bij SPiN. Haar passie is een goede voortzetting vereniging. Ze heeft 79 
ervaren hoe belangrijk het is de juiste persoon op de juiste plek te hebben en een goed team 80 
te hebben. 81 
 82 
Merijn Dammers: was penningmeester in het eerste bestuur, weet hoe het besturen destijds 83 
was en heeft vervolgens USSR en SOfV bestuur gedaan. Hij weet dus veel van bestuursleven 84 
af. Hij solliciteert met heel veel liefde naar de commissie en het lijkt hem heel leuk. Hij werkt 85 
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nu als werving en selectie psycholoog waarbij het ook gaat om intrinsieke motivatie en 86 
competenties. 87 
 88 
De ALV is enthousiast over Merijn’s ervaring met werving en selectie. De ALV vraagt of hij zijn 89 
kennis hierover ook gaat delen met de commissie. 90 
 91 
Merijn: we zijn samengekomen en hebben afgesproken deze kennis te delen. 92 
 93 
Roy Stoots is vanavond niet aanwezig. 94 
 95 
Toelichting van de ALV wat betreft onduidelijkheid over verantwoordelijkheid 96 
sollicitatiecommissie:  97 
Vorig jaar is binnen het KandidaatsBestuur nog van functie gewisseld. De ALV vraagt naar 98 
aanleiding hiervan of de functieverdeling de verantwoordelijkheid van kandidaats-/huidig 99 
bestuur is of van de sollicitatiecommissie? De ALV stelt voor om de gehele 100 
verantwoordelijkheid bij sollicitatiecommissie neer te leggen. 101 
 102 
Het bestuur en de sollicitatiecommissie geven als oplossing dat er evaluatiegesprekken over 103 
individuele functies komen na het samenstellen van het KB. Als kandidaten niet op hun plek 104 
zitten dan zorgt de sollicitatiecommissie ervoor dat dit wel gaat gebeuren.  105 
 106 
De ALV geeft aan dat het kandidaatsbestuur ook een stem hierin erin hebben, zodat ze 107 
daardoor meer tevreden zijn met hun samenstelling dan wanneer het ‘van boven af’ wordt 108 
opgelegd. 109 
De ALV geeft ook aan dat vorig jaar expres een functieverdeling is gemaakt buiten het KB om, 110 
omdat anders mensen zich voor elkaar en elkaars functie gaan opofferen. 111 
 112 
Het bestuur geeft aan dat het destijds als KB zelf wel fijn was om de beslissing te mogen 113 
maken. Het bestuur vraagt zich af in hoeverre het ‘opofferen’ voor een ander zo erg is, gezien 114 
er toch samen wordt gewerkt in hetzelfde team.  115 
 116 
De ALV stelt voor om eerst een individueel gesprek met leden van kandidaatsbestuur te 117 
houden en dan kijken of er fricties zijn en of de groep in zijn geheel goed is. Hierdoor kunnen 118 
de kandidaten vrij spreken over eventuele spanningen en de keuzes die zijn gemaakt 119 
betreffende functies.  120 
 121 
De ALV geeft aan dat formeel in statuten staat dat de sollicitatiecommissie een voorstel doet 122 
en het bestuur vervolgens dit voorstel kan overnemen een aandragen. De ALV vraagt of het 123 
dan niet nodig is om dit in de statuten te wijzigen. Als oplossing wordt nog aangevoerd dat 124 
bij AKKU een aparte vertrouwenspersoon bestaat voor sollicitanten.  125 
De ALV legt verder uit dat de sollicitatiecommissie komt met het voorstel voor het KB en 126 
heeft het hier over met het KB. Vervolgens heeft het huidige bestuur hierbinnen een 127 
intermediërende functie.  128 
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 129 
Het bestuur geeft aan dat het lastig is als zoveel partijen met de selectie te maken hebben. 130 
De sollicitatiecommissie moet een leidende rol hebben en kandidaatsbestuur moet een 131 
leidende rol hebben. Als ook nog huidig bestuur erbij komt wordt het een erg getrek en 132 
geduw. 133 
 134 
De ALV voegt toe dat volgens de statuten het huidige bestuur het voorstel van de 135 
sollicitatiecommissie ook nog kan veranderen, omdat er ook bestuursleden in de commissie 136 
zitten. Daarom ziet zij als goed voorstel dat er individuele gesprekken met de kandidaten zijn 137 
en dan daarna groepsgesprekken plaatsvinden. Als iedereen dan tevreden is dan neemt het 138 
huidige bestuur het voorstel over.  139 
 140 
Het bestuur licht toe dat de presentatie van het bestuur gewoon wordt uitgesteld totdat 141 
iedereen tevreden is.  142 
  143 
De ALV geeft aan dat de sollicitatiecommissie een bepaalde machtspositie heeft die je nu 144 
uitbreidt. Dit kan alleen als we ook waarborgen dat het kandidaatsbestuur ook inspraak heeft 145 
en we misschien een vertrouwenspersoon aanstellen. Het is belangrijk te communiceren dat 146 
mensen nog inspraak hebben. 147 
 148 
Het bestuur vraagt om verduidelijking: de vertrouwenspersoon staat los van bestuur en 149 
sollicitatiecommissie? De ALV antwoord hier bevestigend op. 150 
 151 
De ALV geeft aan dat een vertrouwenspersoon impliceert dat men nu niet vrijuit kan spreken 152 
naar sollicitatiecommissie en vraagt zich af of dit ook daadwerkelijk zo is.  153 
 154 
Binnen de ALV wordt aangegeven dat er goed kan worden voorgesteld dat een kandidaat 155 
bang is aan te geven het er niet mee eens te zijn, omdat je er dan misschien überhaupt niet 156 
in het bestuur komt. 157 
Het bestuur kan dit zich ook voorstellen. De oplossing is dat je als kandidaatsbestuur heel 158 
duidelijk bent als je het er niet mee eens bent. Dan is geen vertrouwenspersoon nodig. 159 
 160 
De ALV vraagt wat er nu concreet wordt gedaan? 161 
 162 
Het bestuur antwoord: eerst wordt een voorstel aan kandidaatsbestuursleden gedaan en dan 163 
vinden er individuele gesprekken met de kandidaten plaats. Als dan iedereen tevreden is dan 164 
wordt het kandidaatsbestuur aan de kandidaten gezamenlijk gepresenteerd. Is niet iedereen 165 
tevreden, dan wordt dit in een groepsgesprek besproken. Als iedereen uiteindelijk dan 166 
tevreden is wordt het door het huidige bestuur gepresenteerd tijdens de ALV. 167 
 168 
Er vindt een gesloten stemming plaats over de kandidaten voor de sollicitatiecommissie: 169 
 170 
 171 
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 voor Tegen blanco onthouden 

Jos Bovens 25   2 

Merijn Dammers 26 1  1 

Roy stoots 24 1  2 

Lieke van 
Lieshout 

26   1 

Sofie van 
Breemen 

26   1 

 172 
De aantallen van het totaal uitgebrachte aantal stemmen is niet overal gelijk, dit wordt door 173 
de ALV geaccepteerd. Er wordt niet opnieuw gestemd, alle kandidaten worden ingestemd.  174 
 175 
6. Voorstellen nieuwe commissie 176 
Het bestuur geeft een korte introductie van een TEDtalk: een filmpje met idee dat het de 177 
moeite is om verspreid te worden. Dit zijn vaak ook psychologische ideeën. Eric Maris heeft 178 
hierover een idee voorgelegd: een bekend onderzoeker laat zijn favoriete talks zien en 179 
moedigt hierbij een debat aan.  180 
Voor dit plan stelt het bestuur voor om de lezing en debatcommissie te wijzigen. De gewone 181 
debatten zullen verdwijnen en worden vervangen door de TEDtalk debatten. Dit zal worden 182 
doorgegeven aan het kandidaatsbestuur, het huidige bestuur gaat het sowieso een jaar 183 
proberen en wil nu graag binnen de ALV bespreken wat de ALV hiervan vindt.  184 
 185 
De ALV is het eens met dit idee. Zij moedigt het bestuur ook aan om direct al met dit plan te 186 
beginne. Het bestuur geeft aan dat er een pilot op de lustrumdag zal plaatsvinden, er wordt 187 
dus aan gewerkt. 188 
 189 
De ALV vraagt om verduidelijking: er komt dus geen nieuwe commissie maar een wijziging in  190 
de huidige commissie? Het bestuur antwoord hier bevestigend op.  191 
 192 
De ALV merkt op dat het grote debat in samenwerking met ANS een groot succes was en het 193 
is aan te raden om dit te houden en niet te vervangen door TEDtalkdebat. 194 
Het bestuur geeft aan dat de tedtalkdebatten niet veel anders zullen zijn dan het grote 195 
debat, maar dan aan de hand van TEDtalks. 196 
 197 
De ALV vraagt of het bestuur ook van plan is om het op dezelfde schaal als het grote debat te 198 
doen? Daarnaast vraagt de ALV of de verhouding tussen lezing en debat flexibel is en de 199 
commissie hier zelf nog in kan schuiven, omdat het zonde is als lezingen komen te vervallen.  200 
Het bestuur reageert: op de heidag is hierover gesproken, het bestuur adviseert om 201 
commissies meer vrijheid te geven en niet alle activiteiten en de invulling hiervan vast te 202 
leggen. 4 tedtalks en 6 lezingen is een indicatie, de precieze aantallen en de invulling laat het 203 
bestuur over aan de commissie. 204 
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 205 
De ALV benadrukt dat het grote debat onmisbaar is, omdat er ook samenwerking is met 206 
andere verenigingen. De ALV vraagt dan ook of het mogelijk is om beide activiteiten apart te 207 
laten plaatsvinden. 208 
Het bestuur geeft nogmaals aan dat het aan de commissie zelf de vrijheid heeft om te 209 
beslissen wat ze precies willen doen, maar het is in principe mogelijk om beide activiteiten te 210 
houden in hetzelfde jaar.  211 
 212 
7. Voorstel contributieverhoging 213 
Het bestuur licht toe: tijdens de afgelopen 5 jaar was de contributie 10 euro. Het bestuur 214 
stelt nu een verhoging voor naar 12 euro. De twee belangrijkste argumenten hiervoor zijn: 2 215 
euro extra voor onvoorziene kosten en als deze onvoorziene kosten er niet komen, dan gaat 216 
het extra bedrag dat hiermee wordt opgehaald naar het lustrum over 5 jaar.  217 
 218 
De ALV vindt het heel goed om geld opzij te zetten voor het volgende lustrumjaar, zodat 219 
volgende keer een lustrumweek kan worden georganiseerd.  220 
De ALV geeft wel aan dat een buffer van €10.000 wel erg veel geld is en er momenteel al een 221 
onvoorziene kostenpost bestaat. Zij vraagt dan ook of 5000 euro niet genoeg is. 222 
 223 
Het bestuur antwoord dat er dit jaar ook al onvoorziene kosten ten bedrage van €10.000 zijn. 224 
Dit kan ook worden gecompenseerd en opgevangen vanuit andere posten, maar dit is geen 225 
wondermiddel. Een extra buffer is hier wel de perfecte oplossing voor, het bedrag in deze 226 
buffer staat vrij tot discussie. 227 
 228 
De ALV stelt voor om met 1 euro de contributie te verhogen waardoor er minder buffer 229 
wordt opgebouwd en het extra geld alsnog naar het lustrum kan.  230 
 231 
De ALV geeft aan dat het voorstel voor de grootte van het bedrag van verhoging vrij hoog is, 232 
het wel goed is om het geld dat hierdoor binnenkomt in het lustrum wordt gestoken, maar 233 
dat dit extra geld voor het lustrum ook vanuit andere posten kan komen en niet hoger zou 234 
moeten zijn dan het dubbele van de huidige 750 euro per jaar. Daarnaast kan er ook meer 235 
achter de debiteuren aan gezeten worden om meer geld binnen te krijgen gezien dit een 236 
terugkerend probleem is. 237 
 238 
De ALV vraagt aan het bestuur waarom er is gekozen voor de €2,- verhoging en niet voor een 239 
lager bedrag is gekozen.  240 
 241 
Het bestuur geeft aan dat het lastig is om te kiezen uit de opties. De verdeling van de 242 
geldbesteding over het lustrum en de buffer staat dan ook niet vast. Het idee is om gewoon 243 
flinke som geld voor het lustrum sparen en hiernaast ook rekening te houden met 244 
tegenslagen, vandaar dat de voorkeur voor verhoging uitging naar 2 euro. 245 
 246 
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De ALV geeft aan dat verhoging niet zo erg is, als niet-lid wordt voor 4 feesten al 12 euro 247 
betaald. 10 euro vijf jaar geleden is anders dan 10 euro nu en zo kan in 2018 ook een 248 
superfeest worden georganiseerd vanwege het lustrum. Daarnaast geeft de ALV wel aan dat 249 
het geld ook kan worden gebruikt om andere activiteiten te betalen die meer leden trekken.  250 
 251 
De ALV voert als praktisch punt aan of 1700 leden die contributie betalen wel realistisch is. 252 
De universiteit gaat intensiveren en er zijn steeds minder lang studerende studenten. 253 
 254 
Het bestuur antwoord hierop dat 1700 een schatting is en het hieruit voortkomende bedrag 255 
dus ook niet vaststaat.  256 
 257 
De ALV vraagt of wanneer er geen financiële tegenslagen zijn al het extra geld naar het 258 
lustrum gaat. 259 
 260 
Het bestuur geeft aan dat er dan over 6 jaar ineens de buffer weg is, dus er moet over 5 jaar 261 
een beslissing over worden genomen.   262 
 263 
De ALV geeft aan liever duizenden euro’s naar activiteiten te laten gaan dan in een buffer 264 
stoppen die we misschien niet gebruiken. 265 
 266 
Het bestuur reageert: er waren allang geluiden om contributie te verhogen, nu zijn die 267 
geluiden concreet gemaakt. Bij het afsluiten van de jaarlijkse begroting hebben we het 268 
probleem dat we geen winst mogen maken. Daarom wordt er een buffer aangelegd. Het geld 269 
kan aan het einde van het jaar alsnog worden weggezet. 270 
 271 
De ALV geeft aan dat dit voor de leden wel uitmaakt: mensen betalen mee aan iets wat ze 272 
niet meemaken; een lustrumfeest in 2018 is iets wat veel van de huidige leden niet meer 273 
zullen meekrijgen. 274 
Daarnaast geeft de ALV aan dat het moeilijk in te schatten is hoeveel buffer je nodig hebt. Dit 275 
moet je elk jaar bij de ALV bekijken en dan kijken waar het geld naartoe gaat. 276 
 277 
De ALV vraagt hoe groot de buffer van SPiN nu is. 278 
Het bestuur reageert: aan het begin stond heel veel geld open bij debiteuren, dus leek het 279 
veel. Maar het gaat om liquiditeit, toen was dat niet veel, waardoor je tegen problemen 280 
opliep, bijvoorbeeld wanneer grote uitgaven moeten worden gedaan zoals een studiereis of 281 
skireis. Dat willen we dus voorkomen. 282 
 283 
De ALV geeft aan dat het eigen vermogen het beste 50 % van eigen begroting kan zijn, hoe 284 
ver zitten wij? Hoe gaan we ervoor zorgen dat die buffer zo veel als 50% wordt?  285 
 286 
Het bestuur antwoord: we hebben nu €30.000 op een begroting van tussen €110.000 en 287 
€115.000. 288 
De ALV concludeert hieruit dat een betere verhouding nodig is. 289 
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 290 
De ALV geeft aan dat de contributieinning ook eerder kan plaatsvinden om te zorgen dat de 291 
problemen als bij de studiereis niet meer voorkomen. 292 
 293 
Het bestuur geeft aan dat er in principe in theorie bij de inschrijving contributie kan worden 294 
geïnd.  Maar in de praktijk kun je er niet op vooruitzien. In oktober/november contributie al 295 
innen lost problemen qua liquiditeit op, dit zal als advies worden meegegeven aan het 296 
volgende bestuur. 297 
 298 
De ALV vraagt of €0.50 verhoging wordt meegenomen in de stemming, maar vanuit de ALV 299 
wordt ook gezegd dat het raar is om 10,50 of 11,50 te moeten betalen als lid.  300 
 301 
Er wordt gestemd of de contributie überhaupt verhoogd wordt: 302 
Stemming contributieverhoging 303 
voor: 23 304 
tegen: 2 305 
blanco: 1 306 
onthoudt: 1 307 
 308 
De contributie zal volgend jaar worden verhoogd.  309 
 310 
Vervolgens wordt gestemd over de hoogte van de contributieverhoging: 311 
Procedure: er wordt begonnen bij de maximum verhoging en dan steeds meer naar 312 
beneden, totdat er een meerderheid is 313 
De ALV vraagt of 12,50 het maximumbedrag is of dat er ook wordt gestemd over de 314 
bedragen 13 en 15 euro. 315 
 316 
Er wordt gestemd over 5 euro verhoging: 317 
voor: 3  318 
tegen: 20  verworpen 319 
 320 
 321 
3 euro: voor: 3  verworpen 322 
 323 
2,50 euro: voor: 9 tegen: 15  verworpen 324 
 325 
2 euro: voor: 21 tegen: 3 blanco: 0, onthouding: 1  aangenomen 326 
 327 
De contributie wordt volgend jaar met 2 euro verhoogd.  328 
 329 
8. Voorstel financiële tegemoetkoming bestuur 330 
Het bestuur legt uit: er is gemerkt dat het bestuursjaar heel duur is, omdat er veel 331 
activiteiten zijn waarbij de bestuursleden verplicht aanwezig moeten zijn. De activiteiten 332 
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kosten niet veel maar optellen van telkens 3 euro of 4 euro wordt toch veel. Het bestuur 333 
geeft aan dat er 30 uur in SPiN wordt gestoken, daar mag best iets tegenover staan. Het 334 
voorstel is om geld opzij te zetten voor om het bestuur tegemoet te komen in deze kosten, 335 
het wordt vooral gebracht als idee voor het kandidaatsbestuur. 336 
 337 
De ALV vraagt of dit geld ook uit de contributieverhoging moet komen. Het bestuur antwoord 338 
hierop dat dit niet per se nodig is maar dat er door de verhoging wel extra geld voor vrij 339 
komt.  340 
 341 
De ALV vraagt over wat voor bedrag het bestuur spreekt.  342 
Bestuur reageert: 100 euro p.p., dan zijn alle kleine activiteiten gedekt. Declareren van 343 
activiteiten tot 700 euro in totaal.  344 
 345 
De ALV  vraagt hoeveel geld het bestuur momenteel heeft besteed. Het bestuur antwoord 346 
dat dit in de buurt komt van de genoemde 700 euro.  347 
 348 
De ALV vraagt hoe het juridisch zit als dit geld aan bestuursleden wordt uitgekeerd en geeft 349 
aan dat vanwege het parttime bestuur er minder aanwezigheidsplicht is en van universiteit 350 
een vrij royale vergoeding komt in de vorm van bestuursbeurs. Is dit dan niet dubbel 351 
compenseren? Iedereen weet dat je er een bijbaantje bij kan doen. 352 
 353 
Het bestuur reageert: parttime besturen betekent studie en SPiN. Een bijbaan ernaast is dan 354 
moeilijk. De bestuursbeurs is gebaseerd op uren dat je bij spin doet, dus in totaal is vanwege 355 
het parttime besturen de vergoeding juist omlaag gegaan. 356 
Het voorstel is om het bovengenoemde bedrag niet uit te keren maar over te hevelen van 357 
ene post naar andere post. 358 
 359 
De ALV geeft aan dat de bestuursbeurs een alternatief is voor studiefinanciering. Aparte 360 
kosten voor activiteiten betaal je niet met die beurs, de beurs is niet bedoeld voor 361 
activiteiten. Het is dus logisch als daar een extra pot voor zou komen.  362 
 363 
Het bestuur geeft aan dat de bestuursbeurs als compensatie voor collegegeld is vanwege het 364 
feit dat je uitloopt; je loopt een jaar uit. Bij andere besturen wordt dit ook gedaan: 25% 365 
korting op activiteiten of gratis naar activiteiten. 366 
 367 
De ALV stelt dat de uitloop voorheen was vanwege fulltime bestuurswerk. Nu wordt 368 
gevraagd naar compensatie voor bijdrage die je levert, niet voor studievertraging. 369 
 370 
Het bestuur geeft aan dat ondanks het parttime besturen er alsnog uitloop is dit jaar. Er is 371 
geen verschil in het aantal maanden en ontvangen aantal bestuursbeurzen met het fulltime 372 
bestuursjaar omdat deze nu zijn verdeeld over meer mensen en minder tijd, dus praktisch 373 
gezien is er geen verschil. 374 
 375 
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De ALV zegt dat het parttime bestuur is ingesteld omdat je dan minder vertraging hebt. Er 376 
schijnt dus minder voordeel te zijn behaald uit het parttime besturen dan werd gedacht.  377 
 378 
De ALV zegt dat 22-24 studiepunten moeten worden gehaald door de bestuursleden dit jaar. 379 
Volgens die verdeling is er 2/3 jaar uitloop. Het aantal bestuursbeurzen is nog steeds veel als 380 
je het verdeeld over 7 man en daarbij de contributieverhoging wordt genomen. Daarbij nog 381 
individueel verschillend of je het redt met de beurs, niet iedereen krijgt geld van ouders. Het 382 
voorstel is om wel een potje te maken, maar niet 700 euro, dat is te veel. Dit voelt een beetje 383 
gek in combinatie met contributieverhoging.  384 
 385 
Het bestuur geeft aan dat dit voorstel is voor het kandidaatsbestuur. Dit is anders eng voor 386 
het kandidaatsbestuur om volgend jaar in het begin gelijk te vragen. Het bedrag staat niet 387 
vast, het bestuur wilde dit voorstel alleen bij de ALV neerleggen voor volgend jaar. 388 
 389 
De ALV zegt dat sommige activiteiten geen geld hoeven te kosten voor bestuur. Is het wel 390 
nodig om überhaupt te betalen voor de activiteiten als bestuur? Ben je er niet gewoon als 391 
organisatie? De ALV stelt voor om dan ook geen entree te vragen aan het bestuur, dan hoeft 392 
hier ook geen geld voor apart te worden gezet.  393 
 394 
De ALV vraagt hoeveel geld er naar activiteiten en spin-activiteiten gaat? Als er een groot 395 
deel naar spin-activiteiten gaat, dan kun je beter geen entree vragen. 396 
Het bestuur antwoordt dat het potje alleen bedoeld is voor spin-activiteiten. Het is logisch 397 
om voor je eigen lunch betalen, maar het is moeilijk om een scheidingslijn te trekken tussen 398 
activiteiten. Bij gala betaal je wel, want leden betalen niet voor biertjes van bestuur. 399 
Het bestuur geeft aan dat gratis entree verschaffen niet zoveel verschilt van het opzij zetten 400 
van geld in een potje.  401 
 402 
De ALV vraagt wat de scheidingslijn is: activiteiten waar commissie zelf ook aan mee betaalt? 403 
De ALV suggereert dat je kunt zien of het per hoofd meer kosten geeft, dat is dan de 404 
scheidslijn. 405 
De ALV merkt dat er veel discussie opkomt, bestuur en commissie betalen altijd is de 406 
oplossing. Andere oplossing is verschuiven van geld van ene post naar andere post. 407 
 408 
Het bestuur geeft aan dat zij nu genoeg weet en dit doorgeeft voor volgend jaar.  409 
 410 
9. WVtTK 411 
n.v.t. 412 
 413 
10. Vaststellen datum volgende vergadering 414 
18 juni 19:00 (mits het kandidaatsbestuur dan bekend is) 415 
 416 
11. Rondvraag 417 
De ALV zegt: 418 
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Leuk dat iedereen aanwezig is 419 
Felicitaties voor sollicitatiecommissie 420 
Dat ze blij is met een constructieve vergadering 421 
Dat in het vervolg misschien kan worden gekeken naar volgorde vergadering: de commissie is 422 
nu eerst besproken en daarna pas contributieverhoging. 423 
 424 
Het bestuur zegt dat het leuk is dat er zoveel mensen waren. 425 
 426 
12. Sluiting 427 
Nienke Eeltink sluit de vergadering om 20:45 428 


