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1. VOORWOORD 
 
Geachte leden van de ALV, 
 
Het Ve bestuur der SPiN wil met dit document graag een voorstel tot contributieverhoging vanaf het 
verenigingsjaar 2013-2014 doen. Hiervoor hebben wij enkele argumenten ter onderbouwing, die 
hieronder uiteen zullen worden gezet. Vragen over dit voorstel kunnen uiteraard gesteld worden 
tijdens de algemene ledenvergadering. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Het Ve bestuur der SPiN 
 

2. VOORSTEL 
 
Dit jaar wordt het eerste lustrum van SPiN gevierd. Vanaf het eerste jaar dat SPiN bestond, is er elk 
jaar een bedrag van €750,00 opzij gezet om te sparen voor het lustrum. In totaal is er €3750 
gereserveerd voor het lustrum van 2013. Omdat al vroeg in het jaar bleek dat dit niet voldoende is 
om de oorspronkelijk plannen van een lustrumjaar met een lustrumweek te realiseren, zijn de 
plannen aangepast naar een lustrumdag. In de organisatie van de lustrumdag blijkt dat het budget 
nog steeds een struikelblok is. Daarnaast hebben enkele commissies (gala-, almanak- en 
oriëntatiecommissie) extra subsidie ontvangen om hun activiteiten de lustrumiseren. Dit alles maakt 
dat een lustrumjaar vrij duur uitvalt voor de vereniging. We hebben hierdoor geen lustrum kunnen 
zoals oorspronkelijk het plan was. Hoewel we vastberaden zijn om de lustrumdag tot een geweldig 
succes te maken, willen we met dit voorstel zorgen dat er in 2018 meer geld beschikbaar zal zijn voor 
het tweede lustrum van SPiN. 
 
Een andere reden tot dit voorstel is het opbouwen van een buffer ter opvang van noodgevallen en 
grote incidentele verliezen. Op de jaarbegroting van 2012-2013 is er begroot op een totaal verlies 
van ruim €2.500,00. Echter heeft SPiN in de loop van het jaar enkele grote financiële tegenslagen 
gehad die gelukkig deels opgevangen zijn door grote incidentele meevallers. Een voorbeeld van zo’n 
tegenslag is de grote rekening van Studystore uit 2009-2010 en de extra  kosten naar aanleiding van 
de printerwissel. Door de contributie te verhogen kan er een buffer opgebouwd worden die dit soort 
tegenslagen in de toekomst kan opvangen. 
 
Concreet luidt ons voorstel om de contributie met een klein bedrag te verhogen. De gehele 
verhoging wordt per jaar opzij gezet als reservering voor het lustrum van 2018. Daarnaast willen wij 
voorstellen dat in de toekomst, in het geval van grote financiële tegenvallers, er in overleg met de 
ALV kan worden besloten een gedeelte van het gereserveerde bedrag te gebruiken om de 
tegenslagen te compenseren. Hierbij willen wij benadrukken dat deze compensatie uitsluitend aan 
het einde van het boekjaar plaats zou mogen vinden, bij het vaststellen van de jaarrekening. 
 
Bij een contributieverhoging kan aan de volgende bedragen gedacht worden: 
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Verhoging Totaal gereserveerde bedrag/buffer over 5 jaar 
+€ 1 € 8.500  
+€ 1,50 € 12.750 
+€ 2 € 17.000 
+ € 2,50 € 21.250 
 
De bedragen zijn gebaseerd op een geschat ledenaantal van 1700. Dit is realistisch, aangezien SPiN 
op dit moment, april 2013, 1733 leden heeft. 
 
Onze voorkeur gaat uit naar een contributieverhoging van €2,00. Dit betekent dat de contributie 
jaarlijks €12,00 zal bedragen. We hebben nagevraagd wat een lustrumweek met meerdere 
lustrumactiviteiten kost bij een vergelijkbare vereniging (Complex, studievereniging psychologie in 
Tilburg). Zij hebben dit jaar hun lustrum gevierd en hierbij €5000 subsidie gebruikt. Zij merkten 
echter dat enkele toegangsprijzen te hoog werden gevonden, waardoor de kaartverkoop tegenviel. 
We stellen daarom voor om een bedrag van €7000 te reserveren voor het lustrum van 2018. De 
overige €10.000 kan als buffer dienen voor onvoorziene kosten. Mocht deze buffer niet gebruikt 
worden, kan het restbedrag ook worden besteed aan het lustrum.  
 

3. SAMENVATTING 
Het voorstel is om de contributie te verhogen met €2,00 met ingang van verenigingsjaar 2013-2014. 
De onderbouwing hiervoor is tweeledig. Enerzijds dient het om een grotere reservering voor het 
lustrum van 2018 op te bouwen. Anderzijds zou deze reservering kunnen dienen als buffer in het 
geval van grote financiële tegenslagen. 
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