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Geachte Algemene Ledenvergadering, 
 
Vanaf dit verenigingsjaar is SPiN, zoals wellicht bekend, een tweetalige vereniging geworden. Deze 
verandering brengt vragen met zich mee ten opzichte van de sollicitatievereisten voor een nieuw 
bestuur. Het IXe bestuur heeft een voorstel geschreven met haar visie ten opzichte van de 
sollicitatievereisten voor aankomend jaar. Allereerst worden er drie opties besproken, waarna het 
voorstel van het IXe bestuur volgt. Graag ontvangt het bestuur de mening van de Algemene 
Ledenvergadering over dit voorstel, zodat dit kan worden meegegeven aan eventuele sollicitanten 
tijdens bestuurswerving. Tijdens de ALV zal er ruimte zijn voor vragen en opmerkingen.  
 
Met vriendelijke groet,  
 
Het IXe bestuur der SPiN  
 
 
Inleiding 
Door de toevoeging van de Engelstalige bachelortrack van psychologie, is SPiN dit jaar een tweetalige 
vereniging geworden met enkel Nederlandstalige bestuursleden. Aangezien er dit jaar voor het eerst 
psychologiestudenten zijn die geen Nederlands spreken, bestaat de kans dat niet-Nederlandstalige 
studenten willen solliciteren voor een bestuursjaar bij SPiN. Dit speelt bij meerdere verenigingen, 
daarom heeft op 15 december een brainstorm plaatsgevonden over Engelssprekende bestuursleden 
met de studieverenigingen Babylon, CognAC en SPiN. Hierin is besproken wat de voor- en nadelen 
zijn van een Engelstalig bestuur en gekeken naar verschillende functies binnen het bestuur. 
 
Er zijn drie verschillende opties tijdens de bestuurswerving en bestuursselectie van SPiN voor 
Engelssprekende studenten voor aankomend jaar. Het jaar daarna kan opnieuw gekeken worden 
naar wat dan de beste optie is betreffende Engelssprekende leden in het bestuur van de vereniging.  
 
 
1. Niet openstellen voor Engelssprekende leden 
Er kan gekozen worden om de sollicitaties die dit jaar plaatsvinden niet open te stellen voor 
Engelssprekende leden, dan blijft het bestuur volledig Nederlandstalig. 
 
Voordelen 

- Een voordeel is dat alle stukken binnen het bestuur, zoals de bestuursbijbel, 
functiedraaiboeken en documenten van oude besturen niet vertaald hoeven worden. 

- Er zullen geen problemen zijn met externe partijen omtrent de taal waarin gesproken wordt.  
- De overleggen binnen de universiteit vinden allemaal in het Nederlands plaats. Wanneer het 

bestuur Nederlandstalig is, heeft zij nog steeds de mogelijkheid hier volledig aan deel te 
nemen. 

- Alle bestuursleden kunnen deelnemen aan SOFv ALV’s en andere verenigingen als SSPN en 
NKSW Kompanio. 

- Er zullen geen veranderingen plaatsvinden op het gebied van de gesproken taal binnen het 
bestuur en iedereen spreekt dezelfde taal. Dit zal ervoor zorgen dat de communicatie binnen 
het bestuur en met Nederlandstalige leden niet bemoeilijkt wordt. 
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Nadelen 
- Wanneer de sollicitaties alleen open staan voor Nederlandstalige leden, biedt SPiN geen gelijke 

kansen aan Nederlandstalige en Engelssprekende leden. 
- De universiteit wordt steeds internationaler en naar verhouding zullen steeds meer 

internationale studenten lid worden van SPiN, daarom zou een internationaal bestuur 
representatiever zijn voor haar leden.  

 
2. Gehele bestuur openstellen voor Engelssprekende leden 
Een tweede optie is om de sollicitaties voor alle bestuursfuncties open te stellen voor 
Engelssprekende leden. 
 
Voordelen 

- Engelssprekende leden en Nederlandstalige leden hebben gelijke kansen om in het bestuur te 
komen. 

- De universiteit zal steeds meer internationaal worden en er zullen steeds meer internationale 
leden bij komen, het heeft daarom voordelen als het bestuur zelf ook uit internationale leden 
bestaat, omdat dit representatiever is voor haar leden dan een geheel Nederlands bestuur.  

Nadelen 
- De stukken binnen het bestuur, zoals de bestuursbijbel, functiedraaiboeken en documenten 

van oude besturen zullen moeten worden vertaald naar het Engels. 
- Er kunnen moeilijkheden ontstaan in contact met externe partijen. 
- De overleggen binnen de universiteit vinden in het Nederlands plaats. Wanneer alle 

bestuursleden geen Nederlands spreken, zullen zij niet in staat zijn hier optimaal aan deel te 
nemen. 

- De Engelssprekende leden kunnen niet optimaal deelnemen aan SOFv ALV’s en andere 
verenigingen als SSPN en NKSW Kompanio, tenzij deze verenigingen besluiten om ook 
Engelstalig te worden. 

- Engelssprekende bestuursleden kunnen misschien Nederlandstalige sollicitanten afschrikken. 
- Het onderlinge contact binnen het bestuur en met Nederlandstalige leden kan bemoeilijkt 

worden. 
- Engelssprekende leden kunnen op functies terecht komen die voor hun moeilijk uit te voeren 

zijn. 
 
3. Slechts enkele functies openstellen voor Engelssprekende leden 
De derde optie is om slechts enkele functies open te stellen voor Engelssprekende leden. Eerst zullen 
de algemene voor- en nadelen van deze optie besproken worden en daarna de voorziene problemen 
per functie. 
 
3.1 Algemeen 
De voor- en nadelen van een bestuur deels bestaande uit Nederlandssprekende en deels bestaande 
uit Engelssprekende bestuursleden zullen hier worden besproken. 
 
Voordelen 

- Wanneer het bestuur deels uit Nederlandstalige leden bestaat en deels uit Engelssprekende 
leden, kunnen de Nederlandstalige leden de Engelssprekende leden helpen met het begrijpen 
van Nederlandstalige teksten en met het schrijven van Nederlandstalige stukken. Bijvoorbeeld 
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kan gebruik worden gemaakt van het buddysysteem, waarbij Engelssprekende bestuursleden 
worden gekoppeld aan Nederlandstalige bestuursleden. 

- Er kan gekozen worden om voor de functies die moeilijk uit te voeren zijn voor 
Engelssprekende leden, zoals functies die veel contact hebben met externe partijen en die veel 
overleggen binnen de universiteit bijwonen, alleen Nederlandstalige leden aan te nemen.  

- De Nederlandstalige leden kunnen deelnemen aan SOFv ALV’s en andere verenigingen als 
SSPN en NKSW Kompanio. 

- Een tweetalig bestuur is het meest representatief voor een tweetalige vereniging. 
- Nederlandstalige en Engelssprekende leden hebben allebei kans om in het bestuur te komen. 

 
Nadelen 

- De voertaal binnen het bestuur zal worden veranderd naar Engels, wat moeilijkheden met zich 
mee kan brengen voor Nederlandstalige bestuursleden. 

- Engelssprekende bestuursleden kunnen mogelijk Nederlandstalige sollicitanten afschrikken. 
- Volgens de huidige procedure solliciteert een sollicitant voor het bestuur, dit zal moeten 

veranderen naar solliciteren voor een bepaalde functie. 
 
3.2 Per functie 
Om te bepalen welke functies er eventueel kunnen worden bekleed door een Engelssprekende 
bestuurder, is het van belang de voorziene problemen af te wegen. Het bestuur heeft per functie de 
voorziene problemen genoemd die volgens haar van waarde zijn om een beslissing te kunnen 
nemen. 
 
Voorzitter  

- De voorzitter is het gezicht van de vereniging. Aangezien de vereniging tweetalig is, zou een 
Engelstalige voorzitter geen goede afspiegeling zijn van de vereniging.  

- De voorzitter zou niet in de gelegenheid zijn hulp te bieden bij de werkzaamheden van alle 
andere bestuursleden. 

- De Nederlandse collegepraatjes zouden overgenomen moeten worden door een 
Nederlandstalig bestuurslid of ook Engelstalig worden gevoerd.  
 

Secretaris  
- De secretaris is verantwoordelijk voor alle correspondentie, deze correspondentie vindt met 

name plaats in het Nederlands.  
- De ledenadministratie is helemaal Nederlands en de social media kan door een 

internationaal lid ook niet volledig worden bijgehouden, i.v.m. tweetaligheid. 
 
Penningmeester  

- Conscribo is niet beschikbaar in het Engels. Aangezien dit een prettig systeem is voor de 
boekhouding, is het niet wenselijk over te stappen op een ander systeem. 

- De boekhouding van voorgaande jaren is in het Nederlands, waardoor het lastig wordt om 
inzicht te krijgen in de boekhouding van voorgaande jaren. 

- Het is mogelijk voordelig dat de boekhouding volgend jaar bijgehouden wordt in het Engels, 
ondanks dat de penningmeester Nederlandstalig is. Zodat het probleem, dat een mogelijke 
toekomstige Engelstalige penningmeester geen inzicht heeft in de boekhouding van 
voorgaande jaren door de taal, verholpen kan worden.  
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Intern  

- De communicatie op social media, zoals informatie voor evenementen, is tweetalig. Een 
internationaal bestuurslid kan in dit geval de Nederlandse tekst niet of matig controleren. 

- Het contact met externe partijen, zoals café- en locatie-eigenaren zal moeizamer verlopen 
wanneer dit in het Engels plaatsvindt.  

 
Onderwijs 

- Veel overleggen met de universiteiten vinden volledig in het Nederlands plaats. Een 
Engelstalige bestuurslid zou niet in de mogelijkheid zijn om optimaal aan deze overleggen 
deel te nemen. 

 
Extern  

- De huidige contracten met externe partijen zijn volledig Nederlandstalig. 
- De huidige externe partners, en waarschijnlijk ook toekomstige partners, zijn Nederlands. 

Engelstalige communicatie hanteren met deze partners verhoogt de kans op 
miscommunicatie.  

- Acquisitie zal in het Engels moeten plaatsvinden, het IXe bestuur verwacht dat dit de 
responsratio van bedrijven en mogelijkheden tot acquisitie zal beperken.   

 
Conclusie 
Het voorstel van het IXe bestuur is om te kiezen voor optie 3, het openstellen van slechts enkele 
functies voor Engelssprekende leden.  
 
Het IXe bestuur is van mening dat alleen de functies van één van de commissarissen intern en de 
penningmeester open kunnen staan voor Engelssprekende leden. Door slechts één van de 
commissarissen intern open te stellen, kunnen eventuele taalproblemen opgevangen worden door 
de andere, Nederlandstalige commissaris intern. De indeling van commissies kan eventueel ook 
aangepast worden aan de taal van de commissarissen intern. Daarnaast is het IXe bestuur van mening 
dat deze functies alleen vervuld kunnen worden door een Engelssprekend leden onder de 
voorwaarde dat deze personen een bepaald niveau van de Nederlandse taal beheersen. 
 
Het IXe bestuur is van mening dat de overige functies volgend jaar nog niet bekleed kunnen worden 
door Engelssprekende leden, ongeacht of zij basiskennis hebben van de Nederlandse taal of niet. Zo 
zal de vereniging volgend jaar nog steeds ook Nederlandstalige leden hebben en dus tweetalig zijn. 
Het bestuur is van mening dat de voorzitter daarom ook tweetalig hoort te zijn. De secretaris, 
commissaris onderwijs en commissaris extern moeten een zodanig hoog niveau van de Nederlandse 
taal beheersen dat er geen problemen ontstaan bij mailcontact, contracten, contact met externe 
partijen en tijdens overleggen. Daarom kunnen deze functies volgens het IXe bestuur volgend jaar 
niet optimaal uitgevoerd worden door Engelssprekende leden met slechts een basiskennis van de 
Nederlandse taal. Haar voorkeur gaat er daarom naar uit om de andere functies dan één van de 
commissarissen intern en de penningmeester niet open te stellen voor sollicitanten die niet minimaal 
over een B2 niveau Nederlands beschikken.  
 
Tevens zal zij de functies penningmeester en intern alleen openstellen voor Engelssprekende leden 
die een bepaald basisniveau van Nederlands te bezitten. Dit hoeft geen B2 niveau te zijn, maar bij 
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voorkeur A2 niveau. Indien sollicitanten dit niveau niet bezitten, kan er aan gedacht worden om een 
Nederlandse taalcursus verplicht te stellen die deels bekostigd wordt door SPiN. Voor 
Engelssprekende leden die een aantoonbaar B2 niveau van Nederlands hebben, zou dan gelden dat 
ze voor iedere functie mogen solliciteren. Leden die graag een B2 niveau zouden willen behalen maar 
dit nog niet hebben, zouden in dit geval geen kosten vergoed krijgen voor een taalcursus, aangezien 
ze met hun huidig niveau van Nederlands al kans maken om op elke functie in het bestuur te komen. 
 

 


