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Aanwezig: Lieke van Lieshout, Koen Hendriks, Sofie van Breemen, Myrna Rossing, Marjolein 1 
Brink, Marloes de Jonge, Rick Huijs, Iris Kleine Schaars, Roy Arts, Maartje Verhees, Kimberly 2 
Schelle, Bas Romeijn, Kathi Künnen, Fenna Dekkers 3 
Totaal: 14 4 
 5 
Machtigingen:  6 
Lodewijk Buffart machtigt Lenthe Martin 7 
Frank ter Huurne machtigt Iris Kleine Schaars 8 
Koen van Heijster machtigt Kimberly Schelle 9 
 10 
1. Opening (door technisch voorzitter Nienke Eeltink) 11 
De voorzitter opent de vergadering om 19.07. 12 
 13 
2. Notulen vorige vergadering 14 
Omdat de vorige algemene leden vergadering een week geleden plaatsvond, zijn er nog geen 15 
notulen verwerkt die hier besproken kunnen worden. Op de volgende ALV zullen de notulen 16 
van de ALV van 05-03-2013 en de notulen van deze ALV besproken worden. 17 
 18 
3. Belangrijke mededelingen/ingekomen post 19 
Er is geen ingekomen post en er zijn geen mededelingen. Wel geeft het bestuur een update 20 
van de activiteiten die hebben plaatsgevonden sinds de vorige algemene leden vergadering. 21 
Op 7 en 8 maart heeft Experience Your Future plaatsgevonden. Deze activiteit was erg 22 
geslaagd, mede vanwege de lezing die Dick Swaab gaf. De deelnemers van EYF waren erg 23 
enthousiast. Verder heeft SPiN op 7 maart suikerspinnen verkocht en gecollecteerd in het 24 
kader van de Ragweek. De opbrengst hiervan was ruim €85,-. 25 
 26 
4. Vaststellen Agenda 27 
De bespreking van het kascontroleverslag wordt toegevoegd aan agendapunt 6: financieel 28 
halfjaarverslag. Verder worden er geen agendapunten toegevoegd. 29 
 30 
5. Secretarieel halfjaarverslag 31 
Er wordt afgesproken dat het secretarieel halfjaarverslag per hoofdstuk besproken zal worden. 32 
De technisch voorzitter zal per hoofdstuk de vragen van de ALV inventariseren en indien er 33 
veel vragen zijn zal het hoofdstuk opgedeeld worden in delen. Hierna zal het bestuur deze 34 
vragen beantwoorden.  35 
 36 
1.Voorwoord 37 
Geen vragen. 38 
 39 
2.Secretariaat 40 
Geen vragen. 41 
 42 
3.Lustrum 43 
De ALV vraagt waarom de lustrumopeningsdag nog geëvalueerd zal worden. Het bestuur 44 
antwoordt hierop dat de commissie de activiteit al wel geëvalueerd heeft, maar dat de 45 
lustrumopeningsdag meegenomen zal worden in de algemene ledenenquête.  46 
 47 
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De ALV vraagt hoe het staat met de indeling van de lustrumdag. Het bestuur antwoordt hierop 48 
dat er vier rondes met elk vier activiteiten, zowel studiegerelateerde als niet-49 
studiegerelateerde, zullen plaatsvinden, zoals bijvoorbeeld een flashmob die tijdens een 50 
dansworkshop wordt aangeleerd. Verschillende commissies zullen zelf activiteiten organiseren 51 
in die rondes, hiervoor worden de commissies momenteel benaderd. Na de activiteitenrondes 52 
zal er een buffet en een feest plaatsvinden. 53 
 54 
4.Naleving beleid 55 
4.1 Doel 1: Betrokkenheid & Toegankelijkheid 56 
Het bestuur geeft aan dat er een foutje staat in kopje 1. Meer themadagen. Tijdens het 57 
schrijven van het verslag hadden er drie van de acht themadagen plaatsgevonden. Er moeten 58 
er dus nog vijf plaatsvinden. 59 
 60 
4.2 Doel 2: Ontwikkeling 61 
4.2.1 Digitalisering 62 
Het bestuur geeft aan dat punt 1, 2 en 3 zijn samengenomen onder punt 4.2.1.1 Website en 63 
SPiN-app, vandaar dat de nummering verder gaat bij 4.2.1.4 Communicatiesysteem.  64 
 65 
4.2.1.4 Communicatiesysteem 66 
De ALV merkt op dat hier staat dat het systeem niet verkoopbaar is en dat er gewacht wordt 67 
totdat het wel verkoopbaar is. De ALV vraagt hoe we tot de situatie komen dat het systeem 68 
wel verkoopbaar is. Het bestuur antwoordt hierop dat er twee opties zijn. Optie 1: 69 
veranderingen aan het systeem laten aanbrengen door de ontwikkelaars en dan verkopen. 70 
Optie 2: eerst proberen het systeem aan twee verenigingen door te verkopen en met de 71 
opbrengst van de verkoop het systeem laten perfectioneren door de ontwikkelaars, zodat het 72 
later verder verkocht kan worden. 73 
De ALV vraagt voor welke optie het bestuur een voorkeur heeft en hoelang SPiN door zal gaan 74 
met proberen het communicatiesysteem te verkopen. Het bestuur antwoordt dat zij dit in het 75 
jaarverslag zal proberen te verwerken. De ALV merkt op dat het beter is dit te formuleren als 76 
‘gaan’ verwerken in het jaarverslag, in plaats van ‘proberen’. Het bestuur beaamt dit. 77 
 78 
4.2.2 Onderwijs 79 
4.2.2.1 Internationalisering 80 
De ALV vraagt wie ervoor gaat zorgen dat we, zoals in het stuk staat ‘dit jaar de andere kant 81 
opgaan’. Het bestuur antwoord dat de formulering van deze zin slecht is. De uitwisseling naar 82 
Padova zal in juni plaatsvinden, maar het zal niet meer lukken om de italiaanse studenten voor 83 
de zomervakantie naar Nederland te laten komen. Er wordt geprobeerd om dit in september 84 
te laten plaatsvinden. Hier wordt momenteel druk aan gewerkt, maar het staat nog niet vast. 85 
 86 
4.3 Doel 3: Balans 87 
4.3.1. SPiN en studie 88 
De ALV vraagt zich af wie de verdeling 30 uur SPiN/ 20 uur studie zal gaan bijstellen. Het 89 
bestuur antwoordt dat deze verdeling enkele jaren geleden is bedacht en dat zij wil meegeven 90 
aan het volgende bestuur dat zij deze verdeling herzien. De verdeling 30/20 is niet realistisch, 91 
zoals blijkt uit de logboeken die het bestuur bijhoudt. Dit wordt in de bestuursvoorlichting 92 
meegenomen. 93 
 94 
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De ALV merkt op dat in het beleid van het Ve bestuur het meer vast leek te staan dat ieder 95 
bestuurslid elke week een studiedag had. Nu worden deze dagen enkel naar behoefte 96 
ingedeeld. De ALV vraagt of de studievoortgang van de bestuursleden naar verwachting is. Het 97 
bestuur antwoordt dat aan het begin van het jaar geïnventariseerd is hoeveel studiepunten 98 
ieder bestuurslid wilde halen.  99 
 100 
4.3.2 Onderwijs, werkveld en sociaal 101 
De ALV vraagt of het bestuur tevreden is met de verdeling tussen studiegerelateerde en niet-102 
studiegerelateerde activiteiten tot nu toe. Het bestuur antwoordt dat zij tevreden is. 103 
 104 
4.4 Extern 105 
4.4.1 Taakverdeling acquisitiecommissie en Commissaris PR 106 
De ALV vraagt aan het bestuur of zij van plan is nog veel moeite te steken in het proberen te 107 
verkopen van advertenties in de HersenSPiNsels. Het bestuur antwoordt dat de Commissaris 108 
PR en de acquisitiecommissie tijdens hun ‘rondje Nijmegen’, waarin zij wekelijks bij bedrijven 109 
binnengaan om contact te leggen en sponsoring binnen te halen, standaard ook de 110 
advertentiemogelijkheden van de HersenSPiNsels vermelden.  111 
 112 
4.4.4 Kortingspas 113 
De ALV merkt op dat hier staat dat er een plan ontwikkeld zal worden en vraagt of dit het geval 114 
zal zijn of dat het bestuur de kortingspas gaat realiseren. Het bestuur antwoordt dat er voor 115 
deze voorzichtige bewoording is gekozen omdat zij nog niet veel met de kortingspas bezig is 116 
geweest. Het is wel de bedoeling om de pas alsnog dit verenigingsjaar te realiseren. 117 
 118 
4.5 Commissies 119 
4.5.1 Functieverdeling 120 
De ALV vraagt zich af hoe het bestuur precies commissievoorzitters heeft benaderd op basis 121 
van advies van het vorige bestuur. Het bestuur antwoordt dat het IVe bestuur had aangegeven 122 
wie zij geschikt achtte voor commissievoorzitterschap. De desbetreffende personen zijn 123 
benaderd en hebben allen toegezegd. De ALV merkt op dat het hen meer leek alsof dit random 124 
gebeurde. Het bestuur geeft aan dat in een eerdere ALV hier ook al over gesproken is en dat zij 125 
zal meegeven aan het VIe bestuur dat de selectie van voorzitters of random moet, of op basis 126 
van advies van het voorgaande bestuur, maar niet beiden. 127 
 128 
5.Nawoord 129 
Geen vragen. 130 
 131 
Algemene vragen/opmerkingen naar aanleiding van het verslag 132 
De ALV vraagt zich af hoe het komt dat sommige commissies wel een extra activiteit op de 133 
lustrumdag organiseren en andere commissies niet. Het bestuur antwoordt dat sommige 134 
commissies de activiteit op de lustrumdag organiseren als een activiteit die voor hen in de 135 
planning stond. Het is toeval dat andere commissies de activiteit als extra activiteit 136 
organiseren, dit omdat ze al verder waren met de organisatie van de geplande activiteiten. 137 
 138 
6. Financieel halfjaarverslag 139 
Kascontroleverslag 140 
1.Hoofdkas 141 
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De ALV vraagt of de kas voor Duitse ledencontributie weleens wordt afgeroomd en hoe het 142 
bestuur controleert of iedere Duitse student langskomt. Het bestuur antwoordt dat er 143 
binnenkort een oproep in de nieuwsbrief en via de mail en website geplaatst zal worden voor 144 
Duitse leden zonder Nederlands rekeningnummer om de contributie voor het huidige 145 
verenigingsjaar contant te komen voldoen. Tot nu toe kwamen sommige Duitse leden 146 
spontaan betalen, onder andere tijdens de stickerwissel, en anderen kwamen de borg, die ze 147 
in het verleden betaald hebben, terugvragen omdat ze inmiddels wel een Nederlandse 148 
rekening hebben. Hiervoor is een kas aangemaakt en deze zal afgeroomd worden zodra de 149 
contributie van deze leden binnen is. 150 
De ALV vraagt hierop of de samenvattingenkas weleens wordt afgeroomd. Het bestuur 151 
antwoordt dat deze kas ongeveer elke maand wordt afgeroomd. 152 
 153 
3. Samenvattingen & boeken 154 
De ALV vraagt hoe het nu staat met de pinverschillen uit boekenblok 1. Het bestuur antwoordt 155 
dat Studystore heeft aangegeven niet verantwoordelijk te zijn voor de pinverschillen en dat die 156 
verantwoordelijkheid bij het pinbedrijf ligt waar zij de pinautomaten huurt. Studystore heeft 157 
aangegeven hier achteraan te gaan, maar het bestuur geeft aan hier weinig vertrouwen in te 158 
hebben. De ALV suggereert dat het bestuur hier misschien beter zelf achteraan kan gaan en 159 
advies kan inwinnen bij een rechtswinkel. 160 
 161 
19.29 Rob van Broekhoven en Lenthe Martin komen binnen 162 
 163 
5.Openstaande posten 164 
De ALV merkt op dat in het verslag staat dat er, afgezien van de debiteuren, geen openstaande 165 
posten meer zijn. De ALV vraagt wat hiermee bedoeld wordt. De kascontrolecommissie 166 
antwoordt dat er alleen bedragen op langere termijn openstaan. 167 
 168 
Algemene vragen/opmerkingen naar aanleiding van het verslag 169 
De ALV merkt op dat het fijn is dat er uitleg bij de kopjes staat.  170 
 171 
Financieel halfjaarverslag 172 
1.Voorwoord  173 
Geen commentaar. 174 
2. Commissies 175 
De galacommissie 176 
De ALV vraagt of het bestuur een inschatting kan maken van het verlies dat SPiN ongeveer zal 177 
lijden op het gala. Het bestuur antwoordt dat inmiddels de factuur van het LUX binnen is. Het 178 
bestuur had ingeschat veel verlies te zullen draaien. Voor het gala is een subsidie van €800 179 
begroot, maar met de locatiekosten meegerekend komt het uit op -€2700. Dit is een verschil 180 
met de begroting van €1900. 181 
 182 
3.Algemeen 183 
Bedrijfsverzekering 184 
De ALV vraagt zich af waarom SPiN voor zo’n hoog bedrag verzekerd is. Het bestuur antwoordt 185 
dat zij dat niet zeker weet, de bedrijfsverzekering is een aantal jaren geleden afgesloten. 186 
Voorheen was SPiN voor een bedrag van €1.250.000 verzekerd. Enkele weken geleden is de 187 
premie van de verzekering enkele euro’s omhoog gegaan en daarmee is de dekking 188 
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verdubbeld. SPiN is nu voor €2.500.000 verzekerd. De ALV geeft als tip mee dat het bestuur 189 
naar goedkopere mogelijkheden zou kunnen zoeken. Het bestuur neemt dit mee. 190 
 191 
Ragweek 192 
De ALV merkt op dat dit jaar minder entreegeld van het Ragweek-SPiN-feest naar de Ragweek 193 
gaat dat voorgaande jaren. In de ALV wordt dit bevestigd. De ALV vraagt aan het bestuur of dit 194 
bedrag afhangt van de tegenvallende baten uit eerdere feesten. Het bestuur antwoordt dat dit 195 
niet het geval is, vroeg in het vereningsjaar (rond oktober) is al vastgesteld dat er €1 van niet-196 
leden en €1 van leden naar de Ragweek zou gaan. Het bestuur voegt toe dat er vorig jaar 197 
verlies gedraaid is op de post Ragweek en dat zij daarom dit jaar quitte wil spelen op deze 198 
post. De ALV neemt dit punt mee naar de volgende beleidsvergadering. 199 
 200 
Bonus Studystore 201 
De ALV vraagt wat de reden is dat de bonus van Studystore verkeerd is ingeschat bij het 202 
opstellen van de begroting. Het bestuur antwoordt dat tijdens het opstellen van de begroting 203 
de verkoopcijfers van het eerste blok (boekverkoop introductie) bekend waren en op basis 204 
daarvan een verkeerde inschatting is gemaakt. Tijdens het eerste blok zijn er erg veel titels 205 
verkocht en daardoor stond dit blok niet in verhouding tot blok 2 en blok 3. 206 
 207 
6.Tussentijdse balans 208 
Geen vragen. 209 
 210 
Algemene vragen/opmerkingen naar aanleiding van het verslag 211 
De ALV merkt op dat zij in het vervolg liever de totalen los in het verslag wil bespreken en dat 212 
deze in een apart kopje moeten staan. Het bestuur vult aan dat zij graag een basisverslag wil 213 
opstellen voor toekomstige besturen in het kader van professionaliteit en dat dit soort tips erg 214 
welkom zijn. 215 
 216 
7. Onderzoeksverslag Taskforce Boekverkoop 217 
De taskforce merkt van tevoren op dat zij dit verslag heeft geschreven met het idee van online 218 
boekverkoop, zoals dit ook in het beleid van het Ve bestuur staat. De ALV merkt op dat zij deze 219 
toevoeging mist in het voorwoord. 220 
 221 
In het taskforceverslag worden drie opties besproken. Optie 1: studieboeken.com, optie 2: 222 
Studystore, optie 3: NewClicks.  223 
 224 
De ALV vraagt hoe gecontroleerd kan worden of iemand die niet-lid is en toch een boek via 225 
SPiN koopt, toch lid is geworden (Studieboeken.com). De taskforce antwoordt dat het voor 226 
Studieboeken.com makkelijker is om een webshop aan onze site te koppelen in plaats van 227 
achter de ledenadministratie. Als je boeken bestelt via die webshop is er de optie om meteen 228 
lid te worden, waarbij de webshop precies de gegevens vraagt die SPiN voor 229 
ledenadministratie nodig heeft. Aan het eind van de verkoopperiode krijgt SPiN van 230 
Studieboeken.com een overzicht van de personen die boeken gekocht hebben, ter vergelijking 231 
met het ledenbestand. De ALV vraagt of er ook gecontroleerd kan worden of iemand wel 232 
student is aan de RU. De taskforce antwoordt dat dit het geval is en voegt toe dat dit goed 233 
bevalt bij andere psychologieverenigingen in het land. De ALV vraagt hoe dit geregeld is bij de 234 
andere opties, de taskforce legt uit dat leden bij NewClicks zullen moeten inloggen. Studystore 235 
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biedt een systeem voor ledenadministratie aan om aan de webshop te koppelen, maar 236 
aangezien SPiN daar al een systeem voor heeft, is dit minder praktisch. De webshop van 237 
Studystore zal via een deep link alleen voor SPiN-leden te vinden zijn op de site. 238 
 239 
De ALV vraagt of de taskforce een inschatting kan maken van het verschil in sponsoring tussen 240 
NewClicks en Studieboeken.com. De taskforce antwoordt dat zij op basis van een rekensom, 241 
die gebaseerd is op de verkoopcijfers tot nu toe, heeft geconcludeerd dat de sponsorbonussen 242 
niet ver uit elkaar zullen liggen. Wel is de garantie van €4500 van NewClicks een voordeel t.o.v. 243 
Studieboeken.com, die op haar beurt de mogelijkheid biedt om korting op de buitenlandse 244 
boeken en sponsoring op elkaar af te stemmen. De ALV vraagt hoe de taskforce die verhouding 245 
ziet. De taskforce antwoordt dat zij voorstellen om de korting die de leden tot nu toe kregen 246 
op buitenlandse boeken, nl. 15%, aan te houden, dan blijft er 5% sponsoring over. 247 
 248 
De ALV vraagt welke boekenleverancier het goedkoopste is. De taskforce antwoordt dat elke 249 
leverancier een prijsvergelijking heeft gemaakt op basis van de literatuurlijst. Studystore 250 
hanteert een ander kortingssysteem dan NewClicks en Studieboeken.com: de laatsten baseren 251 
de kortingsprijs op de uitgeversadviesprijs. Studystore stelt echter eerst een eigen prijs en 252 
berekent daarover korting, dus de prijzen van Studystore vallen iets hoger uit. 253 
 254 
De ALV vraagt of de taskforce met de verschillende bedrijven het probleem van de 255 
pinverschillen heeft besproken. De taskforce antwoordt dat dit het geval is, maar dat het 256 
probleem van de pinverschillen niet meer zo groot zal zijn omdat de boeken via internet 257 
verkocht zullen worden en hier een online betaling aan vastzit. Studieboeken.com en 258 
NewClicks bieden de optie een pinautomaat de huren, die gekoppeld kan worden aan de 259 
bankrekening van SPiN. Studystore biedt dit enkel in geval van bulkverkoop.  260 
 261 
De ALV zegt dat zij weet dat Studystore bij andere verenigingen al boeken verkoopt via een 262 
internetsite, waarbij de boeken nog steeds op de kamer geleverd worden en vraagt of dit een 263 
optie is. De taskforce antwoordt dat dit het geval is. Postelein (studievereniging van 264 
Pedagogische Wetenschappen) verkoopt op deze manier boeken maar ervaart veel problemen 265 
met transparantie en communicatie met Studystore en verkeerde geleverde aantallen en 266 
vertraagde levertijden. Het voorstel van Studystore zoals het hier besproken wordt is nieuw en 267 
nog in ontwikkeling, dit wordt nog bij geen andere vereniging gebruikt. 268 
 269 
De ALV vraagt zich af wat er verstaan wordt onder de zin dat Studystore zo snel mogelijk zal 270 
proberen te leveren. De taskforce antwoordt dat Studystore hiermee bedoelt dat zij er alles 271 
aan doet om zo snel mogelijk te leveren, maar zij kunnen geen garantie kan geven. Dit is een 272 
belangrijk verschil met de andere aanbieders: Studystore bestelt tegelijkertijd voor meerdere 273 
verenigingen dezelfde boeken en hierdoor is het bestelproces erg traag. De andere twee 274 
bedrijven plaatsen een aparte bestelling per vereniging, dit maakt het proces zo snel. 275 
 276 
De ALV vraagt wat er gebeurt als NewClicks, een jong bedrijf, failliet zou gaan. De taskforce 277 
antwoordt dat dit inderdaad een risico is en dat er dan binnen afzienbare tijd contact kan 278 
worden gelegd met een andere aanbieder. 279 
 280 
De ALV vraagt hoe de ervaringen zijn van de andere vereniging die ook met NewClicks heeft 281 
onderhandeld. De taskforce antwoordt dat VSPA (studievereniging psychologie UVA) in 282 
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dezelfde fase zit als SPiN. Zij heeft een goed gevoel over het contact met NewClicks, maar ze 283 
hebben nog geen beslissing gemaakt. 284 
 285 
De ALV vraagt of er kosten verbonden zijn aan het ‘verkopen’ van activiteiten via de webshop. 286 
De taskforce antwoordt dat dit niet het geval is. Betaling zal via iDeal lopen en de verwerking 287 
hiervan zal transparant zijn voor SPiN, in het geval van Studieboeken.com. Bij Studystore 288 
verwacht de taskforce dat de betalingen minder transparant zullen verlopen. Het bestuur 289 
voegt toe dat er sowieso een onderdeel op de nieuwe website van SPiN komt voor online 290 
inschrijvingen, ook voor gratis activiteiten. De ALV raadt aan om alles wel op 1 plaats te 291 
houden. 292 
 293 
De ALV vraagt wat het aanbieden van digitaal studiemateriaal inhoudt (NewClicks). De 294 
taskforce legt uit dat er een ontwikkeling gaande is bij uitgeverijen. Steeds meer studieboeken 295 
zullen ook als e-book verkrijgbaar worden in de toekomst. Alledrie de aanbieders geven aan 296 
hiermee bezig te zijn en SPiN op de hoogte te houden van de ontwikkelingen. De ALV vraagt of 297 
zij iets over prijzen en kortingen op digitaal studiemateriaal hebben genoemd. De taskforce 298 
antwoordt dat daar niet over gesproken is, aangezien de ontwikkelingen nog niet zo 299 
vergevorderd zijn. 300 
 301 
De ALV vraagt of SPiN helemaal over zal gaan op verkoop via internet en geen boeken meer zal 302 
verkopen op de kamer. De taskforce antwoordt dat dit de bedoeling is, er is echter wel de 303 
optie om de eerste boekverkoop voor eerstejaars, tijdens de introductie, nog wel via de kamer 304 
te laten verlopen, om het eerste contactmoment met SPiN te behouden. 305 
 306 
De ALV vraagt of er na vanavond nog onderhandelingen met de uiteindelijke partner mogelijk 307 
zijn, om bijvoorbeeld aanbiedingen van concurrenten te bedingen. De taskforce antwoordt dat 308 
er al veel onderhandeld is, maar dat met elk bedrijf nog wel wat overlegd kan worden. Na de 309 
beslissing van vanavond worden de puntjes op de i gezet. 310 
 311 
De ALV vraagt of er overlap zal zijn met de webshop die op de nieuwe website ingebouwd zal 312 
worden en of er naar aanleiding daarvan misschien bezuinigd kan worden op de website. De 313 
taskforce antwoordt dat de webshop er niet anders uit zal zien dan de website van SPiN en dat 314 
het dus heel vanzelfsprekend zal zijn voor leden dat de webshop bij de website hoort. Echter 315 
zal de webshop wel op een ander domein zijn. 316 
 317 
De ALV vraagt of de taskforce voorbeelden van webshops heeft gezien en of zij denkt dat er 318 
genoeg mogelijkheden zijn om de webshop een ‘SPiN-look’ te geven. De taskforce geeft aan 319 
voorbeelden van webshops gezien te hebben van Studieboeken.com en NewClicks. Studystore 320 
had nog geen voorbeeld, aangezien zij nog volop in ontwikkeling zijn. 321 
 322 
De ALV vraagt of het zo is dat je i.p.v. thuisbezorging er ook voor kan kiezen om je boeken op 323 
de SPiN-kamer op te halen. De taskforce antwoordt dat dit zo is en voegt toe dat Studystore 324 
ook de mogelijkheid biedt de boeken op te halen in het filiaal op de campus. De ALV vraagt of 325 
er ook verzendkosten gerekend zullen worden voor bezorging op de SPiN-kamer. De taskforce 326 
bevestigt dit. De ALV suggereert om de bezorging op de SPiN-kamer te stimuleren en korting 327 
op de verzendkosten te geven, zodat er tegelijk meer contact is met de SPiN-kamer. Iemand 328 
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anders uit de ALV geeft aan dat het een bewuste keuze is om de boeken juist zo min mogelijk 329 
via de SPiN-kamer te verkopen. De taskforce sluit zich hierbij aan.  330 
 331 
De ALV vraagt of het voor SPiN misschien handig is om een tweedehandsboekverkoop te 332 
organiseren en of de handel via Facebook hierin een bedreiging vormt. De taskforce antwoordt 333 
dat het niet helemaal duidelijk is hoe Studystore de tweedehandsverkoop organiseert en heeft 334 
geen voorkeur om bij SPiN een eigen tweedehandswinkel op te zetten. Dit heeft meer 335 
administratieve rompslomp tot gevolg. 336 
 337 
De ALV vraagt waarom de oprichters weggegaan zijn bij Selexyz om hun eigen bedrijf op te 338 
starten en wat hun frustraties waren. De taskforce legt uit dat dit vooral kwam door de 339 
bureaucratische structuur van Selexyz. 340 
 341 
De ALV vraagt of de voorgestelde contractduur voor de verschillende opties vaststaat. De 342 
taskforce zegt dat dit enkel voorstellen zijn. 343 
 344 
De ALV vraagt of de taskforce het risico van het nieuwe bedrijf NewClicks in kan schatten. De 345 
taskforce antwoordt dat de contactpersonen van NewClicks erg betrouwbaar overkomen en 346 
veel ervaring hebben in het vak. NewClicks is nog wel in de opstartfase en stelt in het contract 347 
een opzegtermijn voor. De ALV vraagt of NewClicks in staat is met ingang van volgend 348 
studiejaar de boekverkoop te verzorgen voor SPiN. De taskforce bevestigt dit. 349 
 350 
De ALV vraagt hoe belangrijk het is dat boeken ook in Duitsland bezorgd kunnen worden. De 351 
taskforce antwoordt dat het moeilijk is om te voorspellen hoeveel Duitse leden hiervan gebruik 352 
zouden maken, omdat de ledenadministratie van de Duitse leden niet altijd up-to-date is. Veel 353 
Duitse leden veranderen hun woonadres niet op de SPiN-site, dus er kan geen inschatting 354 
gemaakt worden van het aantal Duitse leden dat hun boekenpakket over de grens zou laten 355 
bezorgen. 356 
 357 
De ALV vraagt wat het advies is van de taskforce m.b.t. de stemming. De taskforce heeft hier 358 
niet als geheel een advies over, maar drie leden adviseren Studieboeken.com en een lid 359 
adviseert NewClicks.  360 
 361 
De ALV merkt op dat het erg omslachtig is om via paypal te betalen met een buitenlands 362 
rekeningnummer (NewClicks). De taskforce bevestigt dit. 363 
 364 
[Pauze 20.33] 365 
De vergadering wordt hervat om 20.47 366 
 367 
Er wordt overgegaan tot stemming. Eerst wordt er gestemd of SPiN boeken zal blijven 368 
verkopen via Studystore.  369 
 Quorum: 19 370 
 VOOR: 0 371 
 TEGEN: 19, unaniem 372 
 373 



             Notulen Algemene Leden Vergadering 12-03-2013 
 
 

 

Vervolgens wordt er gestemd of SPiN over zal gaan op boekverkoop via Studieboeken.com of 374 
via NewClicks. Er kan gestemd worden voor de optie Studieboeken.com, voor de optie 375 
NewClicks, Blanco en onthouden. 376 
 OPTIE STUDIEBOEKEN.COM: 13 377 
 OPTIE NEWCLICKS: 1 378 
 BLANCO: 1 379 
 ONTHOUDING: 4 380 
De stemming geeft aan dat er voor een samenwerking met Studieboeken.com gekozen is. 381 
 382 
De ALV wil enkele opmerkingen maken. De ALV heeft de wens dat het bestuur in de verdere 383 
onderhandeling probeert de verzendkosten te verlagen. Het bestuur zal dit proberen, maar 384 
kan geen garantie bieden dat het zal lukken. 385 
De ALV vraagt of de taskforce eerlijk tegen NewClicks wil zeggen dat het risico te groot was. De 386 
taskforce zal dit doen. 387 
De ALV maakt een compliment aan de taskforce vanwege de mooie vergelijkingstabel in het 388 
verslag. 389 
 390 
8. WvtTK 391 
Er is verder niets ter tafel gekomen. 392 
 393 
9. Vaststellen datum volgende vergadering 394 
De volgende ALV zal plaatsvinden op 23 april. Dan zal de sollicitatiecommissie worden 395 
voorgesteld en wordt er eventueel een voorstel gedaan voor nieuwe commissies. 396 
De ALV merkt op dat er tijdens de vorige vergadering een heftige discussie was over de 397 
halfjaarlijkse bestuurswissel en vraagt hoe het stemmen hierover, inclusief de nieuwe 398 
praktische implicaties die geschreven gaan worden, in zijn werk zal gaan. Het bestuur 399 
antwoordt dat zij niet denkt in april al zo ver te zijn om een nieuwe stemming te doen. 400 
 401 
10. Rondvraag 402 
De ALV vraagt of er naar aanleiding van de vorige ALV een soort groep is opgesteld die de 403 
praktische implicatie van halfjaarlijkse bestuurswissel en commissiewissels gaat schrijven. Het 404 
bestuur antwoordt dat zij eerst de oude taskforceleden heeft gemaild om te vragen of zij 405 
geïnteresseerd zijn en dat vervolgens anderen benaderd zullen worden. 406 
 407 
Het bestuur geeft complimenten aan de Taskforce Boekverkoop en de Kascontrolecommissie 408 
en bedankt iedereen voor hun komst. Daarnaast willen de bestuursleden kwijt dat zij het 409 
afgelopen halfjaar veel gedaan hebben en elkaar goed hebben leren kennen. Zij zijn 410 
vastberaden om het komende halfjaar nog harder te werken en hebben er zin in. Het bestuur 411 
bedankt nogmaals de kascontrolecommissie voor haar harde werk en voor alle tijd en moeite 412 
die het gekost heeft. 413 
 414 
11. Sluiting 415 
De voorzitter sluit de vergadering om 21.00. 416 


