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Aanwezig: Jeroen Weerwag (vz), Inge van Dam (not), Tess Bombeeck, Renske van der Steen, Elien van 1 
Rooijen, Inge van Dongen, Job Vervoordeldonk, Anki Verhagen, Johannes Fiebig, Wouter Aarts, Iris 2 
Kleine Schaars, Chris van Heijster, Fenna Dekkers, Laure van Bergen, Tineke Banda, Wouter 3 
Steenbakkers, Victor Honée, Remy Rijniers, Navayo Parinussa, Pleuni Hulscher, Pam Huisintveld, 4 
Floor van Dun, Yoni Reijnhoudt, Jorina Laan, Judith Pauw, Bas Romeijn, Jelle van Hattem, Mesian 5 
Tilmatine, Mare Derks, Lieke van Lieshout, Marloes de Jonge, Myrna Rossing, Gideon van der Hulst, 6 
Freek Oude Maatman, Muriël Neeleman, Eva Detmers, Noor Ebbers, Ilse Nijland en Lodewijk Buffart.   7 
  8 

1. Opening (door technisch voorzitter Jeroen Weerwag) 9 
De technisch voorzitter opent de vergadering om 19:10 uur. Er wordt begonnen met een 10 
namenrondje.  11 

 12 
2. Notulen vorige vergadering 13 

De ALV vraagt zich af of de notulen in een ander lettertype zijn geprint. 14 
Het bestuur reageert dat er via een ander programma is geprint, waardoor het lettertype anders is.  15 
De notulen zijn goedgekeurd. 16 
 17 
 Actiepunten VIIe bestuur 18 
1. Het bestuur zorgt ervoor dat de ALV-documenten overzichtelijker worden weergegeven op de 19 
website  het bestuur is hier achteraan gegaan, echter kunnen er geen mapjes worden gemaakt op 20 
de documenten pagina. Het maken van verschillende kopjes is wel een optie, maar dit kost 100 euro. 21 
Het bestuur vond dit teveel geld. Ze heeft de documenten nu op een logischere volgorde gezet. Als 22 
de ALV nog andere ideeën heeft hoort het bestuur het graag.  23 
De ALV vraagt zich af waar het bestuur de oude documenten willen neerzetten. 24 
Het bestuur reageert dat zij dit bij de oud-besturen wil neerzetten. 25 
2. Het bestuur zorgt ervoor dat de nieuwe commissiefoto’s op de site worden gezet  dit is gebeurd 26 
3. Tijdens de eerstvolgende ALV zal de studiereis geëvalueerd worden  dit zal zo gebeuren 27 
 28 

3. Belangrijke mededelingen/ingekomen post 29 
Algemene Mededelingen 30 

 In de ideeën en klachtenbus heeft het bestuur de klacht gekregen dat de posters in het 31 
posterbord niet up-to-date worden gehouden. Het bestuur is zich hier ook van bewust en zal 32 
dit vanaf nu weer bijhouden. 33 

 Het Congres met als thema ‘Weet wat je Eet’ moest helaas afgelast worden vanwege een te 34 
laag aantal inschrijvingen. De slotlezing over Superfoods is nog wel doorgegaan.  35 

ALV vraagt zich af hoe het bestuur dit wil gaan evalueren. 36 
Bestuur reageert dat zij dit met de commissie gaat bespreken en onderling met het bestuur wordt er 37 
ook over gepraat. Het is zo dat de Masterdag samenviel met het Congres. 38 
De ALV vraagt zich af hoeveel het totaal aantal inschrijvingen was. 39 
Het bestuur reageert dat er per ronde niet meer dan 10 inschrijvingen waren. 40 
 41 
Activiteitenoverzicht 42 
04/03    Informatiebijeenkomst internationale studenten  3 internationale studenten 43 
04/03    Lezing Sekten     25 leden en 12 externen 44 
05/03    SocialCie Kroegentocht    40 leden 45 
09/03    Internationalisering koppelactiviteit  15 leden en 5 internationale 46 
         studenten 47 
10/03    Training Rattenbrein   31 leden  48 
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10/03 SPiN-JFV feest: Springbreak in de Ragweek   303 leden (SPiN & JFV) en 265  49 
         externen 50 
16/03 t/m 24/03  Studiereis New York    45 mensen 51 
25/03    SPiN-feest: Los in het Sprookjesbos 114 leden en 127 externen 52 
13/04    Internationalisering activiteit Bowlen 9 leden en 6 internationale studenten  53 
14/04    Themadag: Tompelicious  157 mensen 54 
14/04    Lezing: Drugs en Bewustzijn  37 leden en 8 externen 55 
21/04   Lezing Superfoods   16 leden en 3 externen 56 
22/04    SocialCie: Wie is de mol?  38 leden aanwezig 57 
23/04    Training Mindfulness   23 leden aanwezig   58 
24/04 en 25/04  Batavierenrace     29 leden en 4 externen 59 
 60 
SPiN is als 154e geëindigd tijdens de Batavierenrace. 61 
 62 
Machtigingen 63 
Er zijn geen machtigingen.  64 
 65 
Afmeldingen 66 
De Internationaliseringscommissie, Uitwisselingscommissie en Congres & Debatcommissie melden 67 
zich af. 68 
 69 

4. Vaststellen agenda 70 
 Er wordt niets toegevoegd aan de agenda.  71 
 72 

5. Kandidaturen Sollicitatiecommissie 73 
Het bestuur begint met een korte toelichting. Ieder jaar stelt SPiN een sollicitatiecommissie aan, die 74 
het nieuwe kandidaatsbestuur van SPiN selecteert. Deze commissie bestaat, zoals voorgaande jaren 75 
ook het geval is geweest, uit 2 huidige bestuursleden, 1 oud bestuurslid en 2 externen. Alle leden van 76 
de commissie hebben een voorstelstukje geschreven, die de ALV van tevoren heeft kunnen lezen. 77 
Niet alle leden van de commissie konden vanavond aanwezig zijn, maar degenen die er zijn zullen 78 
zich nog even kort aan de ALV voorstellen. Daarna heeft de ALV de mogelijkheid om vragen aan hen 79 
te stellen. 80 
 81 
Merijn Dammers: niet aanwezig 82 
De ALV vraagt zich af waarom hij niet aanwezig is.  83 
Het bestuur reageert dat hij werkzaam is in Utrecht en helaas geen tijd had.   84 
 85 
Gideon van der Hulst 86 
Gideon is 21 jaar, sociologie student en voorzitter van Den Geitenwollen Soc. Hij heeft redelijk veel 87 
contact met SPiN, wat langzaam op gang kwam, maar volop tot bloei is gekomen. Hij werd gevraagd 88 
door de bestuursleden en zag er een uitdaging in. Hij wil zo ervaring op doen met solliciteren en vindt 89 
het belangrijk dat er een extern iemand bij zit.  90 
 91 
De ALV vraagt zich af hoe Gideon SPiN ziet. 92 
Gideon reageert dat hij SPiN bekijkt in vergelijking met zijn eigen verenging. SPiN is groter en vraagt 93 
meer van je. Dat is bij hen niet zo, SPiN is een meer serieuzere vereniging waar je meer tijd aan kwijt 94 
bent. De mensen zijn echter wel vergelijkbaar. Qua verenging lijkt het niet op elkaar. 95 
 96 
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Evelien Mulder: niet aanwezig 97 
De ALV vraagt zich af waarom ze er niet is. 98 
Het bestuur reageert dat Evelien  een concert had gepland op deze avond en het bestuur vond dat ze 99 
niet voor een uurtje hier hoefde te zijn. 100 
 101 
Anki Verhagen 102 
Anki is dit jaar commissaris onderwijs bij SPiN en ze is 20 jaar. Dit jaar doet ze dus een 103 
bestuursfunctie en ze heeft twee commissies gedaan.  104 
 105 
De ALV vraagt zich af hoe het bestuur besloten heeft om voor Anki en Tess te kiezen, hoe  het 106 
bestuur besloten heeft wie er in de sollicitatiecommissie kwam. 107 
Het bestuur reageert dat er is geloot onder de mensen  die het leuk vonden om in de commissie te 108 
zitten en daar kwamen Anki en Tess uit.  109 
De ALV vraagt zich af wat Anki bedoelt met de functie “vliegende keep” binnen SPiN. 110 
Anki reageert dat ze hiermee bedoelt dat zij functies van anderen kan overnemen, kleine taken van 111 
andere bestuursleden.  112 
 113 
Tess Bombeeck 114 
Tess is dit jaar voorzitter van SPiN en in de jaren hiervoor is ze ook al actief geweest in commissies. 115 
Het is leuk om de sollicitatieprocedure van de andere kant mee te maken. Het lijkt haar leuk om aan 116 
de andere kant te staan en ervaring hiermee op te doen.  117 
 118 
De ALV vraagt zich af of het bestuur iets heeft afgesproken over de sollicitatieprocedure met het 119 
bestuur.  120 
Het bestuur reageert dat zij vooral heeft geëvalueerd hoe het vorig jaar is gegaan en dat zij het 121 
anders wil doen dan vorig jaar.  122 
De ALV vraagt zich af wat het bestuur dan precies anders wil doen.  123 
Het bestuur reageert dat zij het dit jaar een stuk discreter wil doen. De procedure blijft geheim voor 124 
het bestuur. Achteraf wordt het bestuur wel ingelicht over wie er afgevallen zijn. Het bestuur is van 125 
plan om heel discreet te blijven en vraagt ook aan de sollicitanten om discreet te zijn.  126 
De ALV vraagt zich af of het bestuur het pas te horen krijgt als de kandidaten al gekozen zijn.  127 
Het bestuur reageert dat aan het bestuur kort van te voren duidelijk wordt gemaakt wie de 128 
kandidaten zijn en achteraf wordt er bekend gemaakt wie zijn afgevallen. 129 
De ALV reageert dat er een draaiboek is geschreven en vraagt zich af wanneer de 130 
Sollicitatiecommissie die krijgt. 131 
Het bestuur reageert dat de Sollicitatiecommissie die al heeft.  132 
 133 
Er wordt overgegaan tot stemming. 134 
 135 
Gideon van der Hulst 136 
Voor: 26 137 
Tegen: 0 138 
Blanco: 1 139 
Onthouden : 11 140 
Gideon van der Hulst is ingestemd 141 
 142 
Evelien Mulder 143 
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Voor: 19 144 
Tegen: 1 145 
Blanco: 5 146 
Onthouden: 13 147 
Evelien Mulder is ingestemd 148 
 149 
Merijn Dammers 150 
Voor: 23 151 
Tegen: 0 152 
Blanco: 5 153 
Onthouden: 10 154 
Merijn Dammers is ingestemd 155 
 156 
Anki Verhagen 157 
Voor: 28 158 
Tegen: 0 159 
Blanco: 0 160 
onthouden: 10 161 
Anki Verhagen is ingestemd 162 
 163 
Tess Bombeeck 164 
Voor: 26 165 
Tegen: 2 166 
Blanco: 0 167 
Onthouden: 10 168 
Tess Bombeeck is ingestemd 169 
 170 
De Sollicitatiecommissie is ingestemd. 171 
 172 

Gideon verlaat de ALV om 19:44 uur. 173 
 174 

6. Evaluatie Studiereis 175 
Het bestuur begint met een korte toelichting. Dit jaar is voor het eerst een heel verre bestemming 176 
gekozen voor de studiereis, namelijk New York. Omdat dit voor SPiN een experiment was, heeft het 177 
bestuur besloten het verloop van de reis goed te evalueren. In de vorige ALV is gevraagd of tijdens 178 
deze ALV besproken kon worden hoe de studiereis is bevallen. Om deze redenen heeft het bestuur 179 
een klein verslag geschreven over de aanloop naar en het verloop van de studiereis.  180 
 181 
De ALV vraagt zich af wat het bestuur wil van de ALV. 182 
Het bestuur reageert dat de ALV zelf heeft gevraagd om hier een evaluatie van te geven. Hoe het 183 
bestuur het heeft ervaren en om tips mee te geven voor volgende jaren. Het is goed om officieel vast 184 
te leggen wat er is gebeurd, aangezien het een grote onderneming is geweest. Voornamelijk dus als 185 
naslagwerk en voor tips.  186 
 187 
Alinea 2: 188 
De ALV vraagt zich af hoe de inschrijvingsprocedure is bevallen. 189 
Het bestuur reageert dat er in een enquête gevraagd is aan de deelnemers en aan leden hoe de 190 
inschrijfprocedure is bevallen en het bestuur zelf heeft dit als eerlijke manier ervaren en dit wil zij 191 
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doorgeven aan het volgende bestuur en de commissie (de inschrijvingsprocedure was: wie het eerst 192 
komt, wie het eerst maalt). 193 
De ALV vraagt zich af waarom het bestuur dit een eerlijke manier vindt. 194 
Het bestuur reageert hierop dat jij je dan kunt instellen op hoe erg je het wil.  195 
De ALV reageert hierop dat er dan beter om motivatiebrieven kan worden gevraagd. Er zijn andere 196 
mogelijkheden die eerlijker zijn.  197 
Het bestuur reageert dat zij hebben gezien hoe andere besturen omgaan met motivatiebrieven en 198 
dat het bestuur dit wil meenemen.  199 
De ALV vraagt zich af wat de universiteit ervan vond dat heel veel mensen voor het gebouw gingen 200 
liggen. 201 
Het bestuur reageert dat de portier het een geweldige gebeurtenis vond. De afweging van het 202 
bestuur was dat het een experiment was en dat zij niet wisten hoeveel leden het geld voor de reis 203 
overhadden. Het bestuur heeft van vorig jaar meegekregen dat een lotingsprocedure deelnemers 204 
kon afschrikken. Het bestuur vond het gevaarlijk om dan nu een loting te doen, omdat dan het risico 205 
bestond dat er niet genoeg leden meegekregen kon worden. Vandaar dat er voor deze 206 
inschrijfprocedure is gekozen. Het kan de volgende keer op een andere manier.  207 
De ALV reageert dat er 80 mensen waren op de bekendmakingsborrel. 208 
Het bestuur reageert dat de inschrijfprocedure toen al bekend was.  209 
De ALV vraagt zich af wat het bestuur wil meenemen naar volgend jaar. 210 
Het bestuur reageert dat de commissie er vrij in gelaten moet worden. Op twee mensen na gaven de 211 
mensen aan dat zij het een fijne en eerlijke manier vonden van inschrijving.  212 
De ALV reageert hierop dat als je gaat enquêteren onder mensen die niet mee konden, er een ander 213 
beeld zou kunnen zijn.  214 
Het bestuur reageert dat zij dit allemaal meeneemt en meegeeft aan het volgende bestuur en aan de 215 
commissie. Zij wil het bestuur en de commissie van volgend jaar vrij laten wat zij ermee willen, maar 216 
dan weten ze wel hoe het bestuur het dit jaar heeft gedaan en hoe dat bevallen is.  217 
 218 
Alinea 3: 219 
De ALV vraagt zich af waarom er maar 5 commissieleden mee waren. 220 
Het bestuur reageert dat er maar 5 commissieleden waren. 221 
De ALV vraagt zich af wat het verschil is met andere grote steden, zoals Londen.   222 
Het bestuur reageert dat dit is wat het bestuur hiermee wil aankaarten, dat het een soortgelijke stad 223 
is waar je veel met de metro reist en daarom raadt het bestuur aan om niet met een te grote groep 224 
te reizen.  225 
De ALV vraagt zich af waarom het bestuur vindt dat er 10 begeleiders nodig waren. 226 
Het bestuur reageert dat je als begeleider ook moet kunnen genieten. Met minder begeleiders is het 227 
heel zwaar en is het moeilijk om ervan te genieten . 228 
Vanuit de ALV wordt hierop aangevuld dat de commissie zich vooral bezig houdt met de inhoud van 229 
de reis, met het zoeken van de weg en route en dat het bestuur de  groep dan in de gaten houdt. Die 230 
combinatie was erg fijn. Er is extra begeleiding nodig voor de lengte van de studiereis. 231 
Het bestuur reageert hierop dat het tijdens het reizen fijn is dat er 10 mensen zijn, dat er extra 232 
mensen nodig zijn waar je op kunt vertrouwen.  233 
De ALV vraagt of er een exacte situatie te geven is waar het noodzakelijk was dat er zoveel mensen 234 
nodig waren.  235 
Het bestuur reageert dat er problemen waren bij het kopen van metrokaarten: Floor en Elien (1 van 236 
de commissie en 1 van het bestuur) gingen metrokaarten kopen, er waren mensen die de route in de 237 
gaten hielden en nog mensen die achteraan de groep liepen. Dat komt dan op 6 mensen.  238 
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De ALV reageert hierop met een aanvulling dat 10 mensen misschien niet echt tegelijk nodig zijn, 239 
maar juist dat je ook 6 mensen nodig hebt en het dan fijn is dat het niet elke keer dezelfde mensen 240 
hoeven te zijn, dat je niet 24/7 bezig hoeft te zijn.  241 
De ALV reageert hierop of het bestuur het, los van situaties, aanraadt om de commissie groter te 242 
maken om daar mee aan te vullen. 243 
Het bestuur reageert dat zij 6 personen aanraadt, meer dan 6 personen raadt ze niet per se aan. 244 
De ALV vraagt zich af hoe het zit bij andere verenigingen en dat het handig is om daarnaar te kijken. 245 
Het bestuur reageert dat best veel verenigingen met het hele bestuur op studiereis gaan. Er kan aan 246 
besturen waar dat niet zo is gevraagd worden hoe zij het doen.  247 
De ALV reageert dat het niet duidelijk is waar de discussie over gaat. Twee jaar terug was het aantal 248 
begeleiders precies hetzelfde, door de jaren heen was dit allemaal hetzelfde, dus is het onduidelijk 249 
wat het punt is van deze discussie. 250 
Het bestuur reageert dat zij niet weet hoe hierop te reageren. 251 
De ALV reageert dat de discussie er vorige keer was dat op de plekken van de bestuursleden dan 252 
geen leden meer mee konden op studiereis. De ALV vraagt zich af hoeveel mensen het bestuur heeft 253 
moeten afwijzen, die niet mee konden. De ALV merkt daarnaast op dat het niet onverstandig is om 254 
met 10 mensen op reis te gaan, maar dat er ook verantwoordelijkheid aan reizigers wordt gegeven 255 
die meegaan.  256 
Het bestuur reageert dat uiteindelijk 1 bestuurslid na inschrijving besloten heeft niet mee te gaan en 257 
dat een lid op deze plek is gekomen. Een stuk of 15 leden stonden nog op de wachtlijst. Er is op dat 258 
moment meteen een bericht op Facebook geplaatst dat de reis vol zat, zodat de mensen die nog 259 
wilden komen niet meer hoefden te komen.  260 
De ALV vraagt zich af of 15 vergelijkbaar is met voorgaande jaren. 261 
Het bestuur reageert dat het niet te vergelijken is.  262 
 263 
Alinea 4: 264 
De ALV reageert dat er op verzoek van de ALV een uitgebreide evaluatie is afgenomen. De enquêtes 265 
zijn afgenomen bij de deelnemers. De ALV vraagt zich af waarom de enquête niet bij de documenten 266 
is geniet.  267 
Het bestuur reageert dat deze enquête letterlijk 2 dagen voordat de stukken online moesten staan is 268 
afgenomen en dat er geen tijd is geweest om de enquête online te zetten. 269 
De ALV reageert dat zij het op prijs stelt als de enquête online wordt gezet voor de volgende ALV. 270 
 271 
Alinea 5: 272 
De ALV reageert dat dit stuk vanuit het bestuur is geschreven, terwijl het er eigenlijk om draait hoe 273 
het voor de leden is geweest dat het bestuur afwezig was. Leden zijn er de dupe van dat de SPiN-274 
kamer dicht was. Het is dan juist belangrijk om te weten hoe de leden dit ervaren hebben. 275 
Het bestuur reageert dat de mensen die op de kamer zaten door leden werden toegeroepen dat het 276 
jammer voor hen was dat ze niet mee waren op reis en dat er begrip was dat de bestuursleden die 277 
op de kamer zaten, er niet de hele dag zaten.  278 
De ALV reageert dat het niet alleen gaat om leden die de thuisgebleven bestuursleden kennen maar 279 
voor de mensen die SPiN niet zo goed kennen en willen inschrijven voor activiteiten. 280 
Het bestuur reageert dat er de week na de studiereis geen activiteiten waren waar op de kamer voor 281 
ingeschreven moest worden en mensen komen zich vooral in de pauze inschrijven dus als er 282 
activiteiten waren werden er alsnog niet veel mensen gemist.  283 
 284 
Alinea 6: 285 
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De ALV reageert dat de reis beter in een onderwijsvrije periode zou moeten zijn als het hele bestuur 286 
meegaat. Een reden om het niet in een onderwijsvrije periode te doen is dat het dan veel duurder zal 287 
zijn.  288 
Het bestuur reageert dat het niet weet of het in dit geval veel had uitgemaakt qua prijs omdat het in 289 
New York nu tijdens de reis Springbreak was. Het is echter niet heel nuttig om dit nu te bespreken. In 290 
dit geval gaat het alleen maar om speculeren. 291 
 292 
Alinea 7: 293 
De ALV wil weten hoe het bestuur het ziet met een tolk. De ALV vraagt zich af of het bestuur iemand 294 
gaat zoeken binnen SPiN.  295 
De ALV reageert hier zelf op dat twee jaar terug een tolk is mee geweest, namelijk iemand die 296 
Russisch spreekt en mee wilde als tolk. Het was een student die op deze manier mee kon doen en 297 
kon fungeren als tolk.  298 
 299 
Alinea 8: 300 
Het bestuur merkt op dat de bankpas van SPiN niet werkte ondanks dat het op wereldwijd stond. Het 301 
is een idee om dit van te voren beter uit te zoeken zodat het voorkomen kan worden en dit zal 302 
worden meegegeven aan het nieuwe bestuur.  303 
Het bestuur merkt daarnaast op dat de Rabobank  niet behulpzaam is en dat het een incidenteel 304 
probleem is. De penningmeester is met de Rabobank bezig en er kan overal gepind worden, maar 305 
geen grote bedragen.  306 
De ALV vraagt zich af wie erachter aan gaat.  307 
Het bestuur reageert dat zij kan proberen om erachteraan te gaan bij de Rabobank.  308 

 309 
Korte pauze om 20:11 uur. 310 
 311 
De vergadering wordt hervat om 20:30 uur. 312 
 313 
Koen van Heijster komt binnen om 20:30 uur.  314 

 315 
7. Resultaten halfjaarlijkse enquête 316 

Het bestuur begint met een korte toelichting. In maart is de halfjaarlijkse enquête van 2014-2015 317 
afgenomen. Deze is, net als de najaarsenquête, uitgedeeld in collegezalen. Helaas verliep de afname 318 
minder soepel dan de vorige keer, doordat het niet bij alle docenten was toegestaan om de enquête 319 
af te nemen. Daardoor kon het bestuur pas half april beginnen met het invoeren en analyseren van 320 
de enquête. Omdat het bestuur de input van de ALV belangrijk vindt, heeft zij ervoor gekozen de 321 
resultaten van de enquête alsnog in deze ALV te presenteren. Het bestuur heeft echter nog 322 
onvoldoende de mogelijkheid gehad om te overleggen op welke gebieden zij actie wil ondernemen. 323 
Dit zal zij in de komende periode gaan doen. Als de ALV hiervoor nog suggesties voor het bestuur 324 
heeft dan hoort het bestuur dit graag en kan zij dit meenemen. De resultaten zijn in lijn met de 325 
verwachtingen en het bestuur is hier over het algemeen tevreden over. 326 
 327 
De ALV vraagt zich af of het bestuur de resultaten vergeleken heeft met de najaarsenquête en of er 328 
iets uit is gekomen. 329 
Het bestuur reageert dat zij dit nog niet gedaan heeft. In de enquête zitten een aantal vragen die 330 
identiek zijn, maar ook een aantal die specifiek zijn. Het is mogelijk om de identieke vragen te 331 
vergelijken met elkaar.  332 
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De ALV vraagt zich af of het bestuur de dingen die in de najaarsenquête gevraagd zijn nog een keer 333 
gaat uitvragen hoe deze tot nu toe bevallen en of de resultaten van de najaarsenquête nog worden 334 
gebruikt. 335 
Het bestuur reageert dat het op dit moment lastig is. Er is bijvoorbeeld gevraagd of mensen behoefte 336 
hebben aan additionele literatuur en die staat nu net op de website, dus er is nog geen moment 337 
geweest om te kijken of mensen daar iets mee doen en wat ze daarvan vinden. Het is iets wat het 338 
volgend bestuur kan gaan doen, maar dit is niet iets wat het huidige bestuur gaat doen.  339 
De ALV reageert dat de resultaten kunnen worden aangevuld met de enquête van vorig jaar.  340 
Het bestuur reageert dat er bij het invullen en analyseren van de enquêtes wat dingen zijn 341 
opgevallen, maar dat de enquêtes nog niet naast elkaar gelegd zijn.  342 
De ALV vraagt zich af of er nog wordt gekeken naar eerdere enquêtes en of er een trend te zien is. 343 
Een vergelijking met eerdere enquêtes is al opgesteld en aangevuld door het zesde bestuur.  344 
Het bestuur reageert dat het zeker iets is wat het bestuur kan gaan doen.  345 
De ALV oppert om elke halfjaarlijkse enquête naast elkaar te leggen en aan te vullen met voorgaande 346 
en komende enquêtes.   347 
Het bestuur reageert dat het voorstel van de ALV om resultaten van voorgaande jaren en 348 
vragenlijsten van voorgaande jaren naast elkaar te leggen wordt meegegeven aan het volgende 349 
bestuur. Bij de vragen waar dat kan is het informatief. Het is ook belangrijk en het is als fijn ervaren 350 
om ook dingen die het vorige bestuur niet heeft gedaan mee te nemen.  351 
De ALV stelt voor om vast te leggen dat een bepaalde set van vragen ieder jaar opnieuw wordt 352 
gesteld, en dat hier grafieken van worden gemaakt. Op deze manier kunnen algemene trends 353 
worden waargenomen. Hier mogen dan ook nog additionele vragen aan worden toegevoegd. 354 
Het bestuur reageert dat er in dat geval moet worden vastgelegd wat er in de enquête moet komen 355 
en wat er moet terugkomen. Het bestuur vindt dat het bestuur ook eigen dingen moet kunnen 356 
toevoegen.  357 
De ALV reageert dat het niet in ALV nog besproken hoeft te worden, maar dat er door het bestuur 358 
zelf moet worden gekeken naar voorgaande jaren en dat het doorgegeven moet worden aan 359 
volgende besturen.  360 
 361 
De ALV komt met drie voorstellen met betrekking tot de vergelijking van de halfjaarlijkse enquêtes: 362 
1. Het bestuur stelt de vragen op die alle jaren terugkomen in de algemene tendens / trends en legt 363 
dit voor aan de ALV. 364 
Voor: 3 365 
Tegen: 19 366 
Blanco: 0 367 
Onthouden: 15 368 
 369 
2. Het bestuur stelt de vragen op die alle jaren terugkomen in de algemene tendens / trends, maar 370 
dit wordt niet voorgelegd aan de ALV. Het wordt aan het bestuur zelf overgelaten. 371 
Voor: 23 372 
Tegen: 0 373 
Blanco: 0 374 
onthouden: 17 375 
Dit voorstel wordt aangenomen. 376 
 377 
3. De komende besturen moeten er zelf achter komen wat er belangrijk is om te vragen in de 378 
enquête.  379 
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Er is niet meer over dit voorstel gestemd omdat het tweede voorstel aangenomen is.  380 
 381 
De ALV vraagt zich af wat het bestuur gaat doen met de reflectie.  382 
Het bestuur reageert dat het niet het idee was om dit te bespreken in de ALV, maar wel in een 383 
bestuurlijke update en in het secretarieel jaarverslag.  384 
De ALV vraagt zich af of het bestuur gekeken heeft naar hoe het is gekomen, wat een oorzaak zou 385 
kunnen zijn, van de uitkomsten zijn en of het bestuur een mening heeft over de resultaten. 386 
Het bestuur reageert dat zij een mening heeft over de resultaten en cijfers. Het is doorgesproken en 387 
besproken wat er is opgevallen. Er wordt nog een besluit genomen over wat er aan gedaan gaat 388 
worden.  389 
De ALV wil dat het bestuur per stukje erbij zegt wat het bestuur ervan vindt.  390 
 391 
1. Deelnemers 392 
De ALV vraagt zich af waarom er ook niet SPiN-leden zijn meegenomen in de enquête. 393 
Het bestuur reageert dat het interessant kan zijn om te kijken waarom niet SPiN-leden wel naar 394 
activiteiten zijn gekomen of waarom ze geen lid zijn.  395 
De ALV vraagt zich af of het bekend is hoe de demografische data overeenkomen met de data die 396 
bekend is van de SPiN-leden. 397 
Het bestuur reageert dat 90% van de Psychologie studenten SPiN-lid is, dus dat het wel 398 
overeenkomt. Er zijn wel meer actieve leden, maar het klopt wel in verhouding.  399 
 400 
2. Resultaten 401 
 402 
Deelname aan SPiN-activiteiten 403 
Bestuur merkt op dat zij de cijfers wel prima vindt. 404 
De ALV reageert dat nul per maand wel erg weinig is. De ALV reageert hier zelf op dat nul per maand 405 
best normaal is.  406 
Het bestuur reageert hierop dat er veel mensen zijn die niet op kamers zitten en daardoor niet 407 
kunnen komen.  408 
De ALV reageert dat zij niet vindt dat het bestuur hier een waardeoordeel over kan geven. Beter is 409 
het om een trend te bekijken en niet alleen de losse getallen.  410 
De ALV reageert dat het meer aan de orde is of er bepaald kan worden hoe het komt dat mensen 411 
SPiN-activiteiten bezoeken. Er hoeven eigenlijk geen losse getallen te worden besproken.  412 
Het bestuur reageert dat zij wil dat er eventueel tips worden gegeven en dat die in overweging 413 
worden genomen met betrekking tot deze resultaten en de beslissingen die uit de resultaten worden 414 
genomen. Dit is wat het bestuur van de ALV wil.  415 
 416 
Voorkeur voor activiteiten 417 
Bestuur reageert dat zij de cijfers wel prima vindt.  418 
 419 
Wensen Duitse studenten 420 
De ALV reageert dat zij niet begrijpt waarom Duitse en Nederlandse studenten worden 421 
samengevoegd. Het is inderdaad belangrijk om die mee te nemen, maar de ALV vraagt zich af of de 422 
resultaten ook gescheiden zijn.  423 
Het bestuur reageert dat de resultaten nog gescheiden kunnen worden, maar dat zij niet zeker weet 424 
of er een trend te zien is. De analyse is gedaan in Thesistools en als het gescheiden moet worden 425 
geanalyseerd, moet dat met SPSS. Dit zal nog gedaan worden. 426 
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De ALV vraagt zich af waarom het bestuur er niet voor gekozen heeft om alle Nederlanders ook de 427 
Duitse vraag in te laten vullen, aangezien sommige Nederlanders dit wel hebben gedaan.  428 
Het bestuur reageert dat deze vraag specifiek voor Duitse studenten bedoeld was en dat het bestuur 429 
wilde weten hoe Duitse studenten deze vraag beantwoorden. Het bestuur vond het zonde om de 430 
data van de Nederlandse studenten niet mee te nemen.  431 
De ALV geeft als tip aan het bestuur mee om deze vraag ook aan de Nederlandse studenten te 432 
stellen. 433 
 434 
Tentamenacties en Tentamenborrels 435 
Het bestuur is tevreden. De mensen die de acties zijn opgevallen, zijn positief. Het viel het bestuur op 436 
dat weinig mensen het bestuur ziet staan bij de tentamens. Dit kan volgens het bestuur komen 437 
doordat er maar een klein deel van het alfabet benaderd kan worden, maar dat er wel zo goed 438 
mogelijk verspreid wordt. Het bestuur denkt dat hier nog iets is misgegaan en dat dit nog verbeterd 439 
kan worden. Daarnaast vindt het bestuur dat de herkenbaarheid verbeterd mag worden. 440 
 441 
Tips tentamenacties en tentamenborrels 442 
De ALV reageert dat zij aanneemt dat de after tentamen borrel van de eerstejaars al is geweest.  443 
Het bestuur reageert erop dat het de eerste borrel was, dus dat er nog niet zoveel bekendheid was.  444 
 445 
Betrokkenheid bij SPiN 446 
De ALV reageert dat betrokkenheid een beleidspunt was en vraagt zich af of de resultaten een reden 447 
zijn om de rest van het jaar te investeren in betrokkenheid. 448 
Het bestuur reageert dat zij zelf het idee had dat de cijfers best oké zijn. Er zijn ook veel mensen die 449 
niks met SPiN te maken willen hebben. Het is zeker waar dat hoe hoger, hoe beter, en als het bestuur 450 
daar nog iets extra's in kan doen, zal zij dat zeker doen. Het bestuur is echter niet ontevreden over de 451 
cijfers.  452 
De ALV reageert dat de vraag anders gelezen kan worden, namelijk dat de mensen zich niet genoeg 453 
betrokken voelen bij SPiN.  454 
Het bestuur reageert dat zij dit niet zo ziet, dat zij het niet op die manier geïnterpreteerd heeft.  455 
De ALV reageert of het dan niet een betere vraag is om te stellen, omdat er dan gevraagd wordt naar 456 
het gevoel bij SPiN.  457 
Het bestuur reageert dat dit inderdaad een goede vraag is, maar dat veel mensen kunnen zeggen: Ik 458 
heb niks met SPiN, dus het maakt me niet uit, ik wil niet meer betrokken worden.  459 
De ALV reageert hierop dat het op de juiste manier geformuleerd moet worden met de juiste 460 
antwoordmogelijkheden.  461 
 462 
Belangrijkste verdiensten 463 
 464 
SPiN-bestuur 465 
De ALV vraagt zich af of het bestuur er tevreden mee is.  466 
Het bestuur reageert dat zij hier tevreden mee is.  467 
De ALV vraagt zich af hoe belangrijk het is om te weten wie er in het bestuur zitten. Het gaat meer 468 
om SPiN als vereniging en niet de specifieke mensen erbij.  469 
Het bestuur reageert dat een vierde van de respondenten alle bestuursleden kent en dat zij dit een 470 
goed cijfer vindt.  471 
De ALV merkt op dat de vraag gesplitst kan worden tussen leden en actieve leden.  472 
Het bestuur reageert dat dit zeker een goed idee is.  473 
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De ALV vraagt zich af of het een idee is om de resultaten in SPSS te gooien en de groepen dan te 474 
splitsen.  475 
Het bestuur reageert dat dit zeker handig is, maar dat het ontzettend veel tijd kost.  476 
De ALV vindt het een leuk idee om een commissie op te stellen of twee mensen aan te stellen die dat 477 
leuk vinden om te doen. Chris van Heijster en Bas Romeijn hebben aangegeven dit te willen doen.  478 
Het bestuur reageert dat zij dit een leuk idee vindt. 479 
 480 
Bestuurblogs 481 
De ALV reageert dat de suggestie wordt gegeven om de blogs op Facebook te plaatsen en vraagt zich 482 
af of het bestuur dit ook wil doen.  483 
Het bestuur reageert dat het een leuk idee is om een preview op Facebook te zetten en dit onder de 484 
aandacht te brengen.  485 
De ALV vraagt zich af of het bestuur dit met terugwerkende kracht gaat doen.  486 
Het bestuur reageert dat dit niet het geval is.  487 
De ALV vraagt zich af wat het bestuur vindt van het percentage dat niet weet van de blog.  488 
Het bestuur reageert dat het een hoog percentage is en dat zij hoopt dat de blogs onder de aandacht 489 
gebracht kunnen worden. Er is besloten om naar aanleiding van de enquête een rijtje met "wist-je-490 
dat-je's" online te zetten met dingen over SPiN, zoals de bestuursblogs.  491 
De ALV vraagt zich af of de blogs wel gelezen worden. 492 
Het bestuur reageert dat de bestuursblogs tot voor kort niet op een aparte pagina stonden. Dit is pas 493 
sinds kort het geval. Vanaf dat moment kan er beter worden bijgehouden of het wel of niet wordt 494 
gelezen.  495 
 496 
SPiN-kamer 497 
De ALV heeft een tip voor het bestuur om de vraag "voel je je welkom" op een vijf punt Likert schaal 498 
te laten beantwoorden.  499 
Het bestuur reageert dat zij dit mee zullen nemen. 500 
 501 

Eva Detmers verlaat de ALV om 21:15 uur. 502 
 503 
Lodewijk Buffart komt binnen om 21:15 uur. 504 

 505 
Mediascherm 506 
De ALV merkt op dat het mediascherm niet opvalt.  507 
Het bestuur reageert dat zij het mediascherm niet verstoppen, maar dat als het drukker is het 508 
scherm niet zo opvalt. Je moet wel even rondkijken om het scherm te zien.  509 
Het bestuur vult hierbij aan dat het kan liggen aan de terminologie in de vragenlijst.  510 
De ALV reageert dat het scherm niet altijd aanstaat.  511 
Het bestuur reageert dat zij inderdaad soms vergeet om het scherm aan te zetten, maar dat zij in het 512 
vervolg er op probeert te letten dat het scherm wel aanstaat.  513 
De ALV vraagt zich af wat er wordt gedaan ter promotie van het scherm. 514 
Het bestuur reageert dat zij dit nog even moet bekijken.  515 
 516 
Website 517 
De ALV merkt op dat er 17 mensen zijn die hebben ingevuld dat zij ALV documenten opzoeken en dat 518 
dit een grappig aantal is, aangezien iedereen die aanwezig is bij de ALV de documenten moet hebben 519 
opgezocht.  520 
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De ALV merkt daarnaast op dat het supergoed is dat er zoveel gebruik wordt gemaakt van de 521 
samenvattingen en vraagt zich af of het bestuur iets weet over de tevredenheid van de 522 
samenvattingen. 523 
Het bestuur reageert dat zij dat niet weet. Tijdens de vorige ALV is het ook gegaan over de 524 
samenvattingen en er is toen afgesproken dat het bestuur het up-to -date gaat maken. Het bestuur 525 
wil zo goed mogelijk aan de behoeften van de leden tegemoetkomen.  526 
De ALV reageert dat het ook een leuk idee is om te vragen wat mensen überhaupt van de site vinden.  527 
Het bestuur reageert dat zij dit zal doorgeven aan volgend jaar.  528 
 529 
Facebook-groep 530 
De ALV geeft complimenten aan het bestuur over de groep. De ALV geeft aan niet verwacht te 531 
hebben dat er zoveel mensen bij zouden zitten.  532 
 533 
Evalutatie enquête 534 
De ALV merkt op dat er een programma is om online enquêtes af te nemen waarbij ook de resultaten 535 
kunnen worden uitgesplitst.  536 
De ALV vraagt zich ook af of de mensen die de enquête deels hebben ingevuld ook worden 537 
meegenomen in de resultaten.  538 
Het bestuur reageert dat die data inderdaad zijn meegenomen.  539 
Het bestuur gaat intern evalueren en zal een reflectie maken die niet zal terugkomen in de ALV, maar 540 
wel in de bestuurlijke update.  541 
 542 

8. Contractvoorstel Hoofdsponsorcontract 543 
Het bestuur begint met een korte toelichting. Aan het begin van het jaar heeft het bestuur een 544 
taskforce ingesteld om een nieuw hoofdsponsorcontract in elkaar te zetten. Deze taskforce zal nu 545 
hun eerste voorstel presenteren en wil daarbij op een aantal gebieden een inventarisatie maken van 546 
de mening van de ALV. 547 
 548 
Het bestuur merkt als eerste op dat zij had beloofd om na te vragen naar het contract met Café van 549 
Buren, maar dat dit niet gebeurd is. 550 
De ALV vraagt zich af wat het idee is van dit stuk.  551 
De taskforce reageert dat zij zijn begonnen met de onderhandelingen. Het doel was om nu een 552 
hoofdsponsorcontract af te hebben. Wegens omstandigheden is dit niet gelukt. Er zijn 553 
discussiepunten opgenomen in het stuk die de taskforce graag met de ALV wil bespreken.  554 
 555 
De taskforce gaat verder met een korte introductie. Voor de ALV ligt de samenvatting van het proces. 556 
Het is niet zo dat de taskforce hiermee akkoord gaat, maar dit is het voorlopige voorstel wat de 557 
taskforce heeft opgesteld op basis van de gesprekken met en voorstellen van de verschillende 558 
partners. De taskforce wil de mening van de ALV hierover. Er wordt daarna een concreet voorstel 559 
gemaakt en dat wordt voorgelegd aan de ALV.  560 
 561 
De ALV merkt op dat er verwarring is door het taalgebruik en adviseert om hier zorgvuldiger mee om 562 
te gaan. De ALV merkt daarnaast op dat het helderder had kunnen worden opgeschreven. 563 
De ALV heeft een tip voor de taskforce dat zij snapt dat er deadlines zijn, maar zij liever had gehad 564 
dat de ALV dan uitgesteld werd zodat de taskforce een goed stuk had kunnen schrijven. 565 
De taskforce reageert dat zij achter hun stuk staat en dat de verwarring begrijpelijk is en dat die ook 566 
ontstaan is door het taalgebruik. Het gaat de taskforce vooral om de laatste drie punten, zij wil hier 567 
duidelijkheid over zodat ze vervolgens verder kan gaan met onderhandelen. 568 
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 569 
1. Samenvatting en procedure 570 
De taskforce wil hier aangeven hoe de evaluatie ging en hoe de gesprekken zijn gegaan.  571 
 572 
Alinea 1:  573 
De ALV merkt op dat er niet staat wat eruit is gekomen. 574 
De taskforce reageert dat eerst het hoofdsponsorcontract is geëvalueerd en dat het later nog 575 
uitgebreider wordt. Op de meeste feesten zijn wel voldoende mensen aanwezig, maar de 576 
consumptie valt tegen. Op de borrels liepen de cafés verlies, mede doordat de promotie soms te laat 577 
was. Bij alle verenigingen wordt het sponsorbedrag omlaag gehaald. Het levert de kroegen te weinig 578 
op. Er bestaat wel tevredenheid over de samenwerking met SPiN. Van Buren is positief om door te 579 
gaan met SPiN. 580 
De ALV vraagt zich af of  Café van Buren een referentie kan geven van andere verenigingen. 581 
De taskforce reageert dat het wel kan worden vergeleken, bij alle verenigingen is het bedrag omlaag 582 
gegaan. 583 
De ALV vraagt zich af of de taskforce zelf nog punten had die zij meegenomen hebben. 584 
De taskforce reageert dat zij hebben gezien dat borrels niet altijd veel bezoekers hadden. Het is niet 585 
gelukt om fatsoenlijke borrels te organiseren. De promotie was niet goed genoeg. De taskforce wil 586 
graag aan het volgende bestuur meegeven dat de posters voor de promotie van tevoren klaar 587 
moeten zijn. Daarnaast is er sprake van een slechte bereikbaarheid (communicatie) van Café van 588 
Buren en Café van Buren betaalt te laat zijn sponsorgeld. De Drie Gezusters zijn nog slechter 589 
bereikbaar.  590 
De ALV vraagt zich af of Café van Buren heeft aangegeven dat er verbetering in zit.  591 
De taskforce reageert dat Stanley (de manager van Café van Buren) via WhatsApp wil communiceren, 592 
maar dat trok hij snel weer in. Het is dus nog niet beter geworden. In overleg is er iemand 593 
verantwoordelijk voor de bar en voor de barjongen op de vloer en daar is wel makkelijk mee te 594 
communiceren en dingen mee te regelen.  595 
De ALV vraagt zich af of er een duidelijke oorzaak is voor het te laat krijgen van het sponsorgeld. 596 
De taskforce reageert dat Stanley het heel druk had met Kings Festival. De taskforce heeft gemaild 597 
dat het geld deze week binnen moet zijn.  598 
De ALV vraagt zich af of zij Café van Buren nog wel wil als sponsor als het geld niet betaald wordt. 599 
De ALV vraagt zich daarnaast af of er voor kleine dingen tijdens feesten wel iemand te bereiken is en 600 
of de problemen die ontstaan tijdens de feesten op te lossen zijn tijdens de feesten. 601 
De taskforce reageert dat er heel veel zelf opgelost kan worden met de verantwoordelijke voor die 602 
avond tijdens de feesten en dat die contactpersoon sneller te bereiken is. Dit zal veel kunnen helpen.  603 
 604 
Alinea 2:  605 
De ALV is verward over wat Café van Buren en wat de Drie Gezusters is. 606 
De taskforce reageert dat het contact via Café van Buren loopt, maar dat de feesten bij de Drie 607 
Gezusters zijn.  608 
De ALV vraagt zich af of er ‘out of the box’ is gedacht, aangezien maar een aantal kroegen zijn 609 
benaderd, namelijk de Drie Gezusters en De Waagh. 610 
De taskforce reageert dat er ook gekeken is naar andere locaties, zoals Brebl en Doornroosje. 611 
Doornroosje is nog duurder geworden, waardoor dit financieel geen mogelijkheid was. Voor Brebl is 612 
niet gekozen vanwege de afstand en omdat het te klein is. Danscafé Billabong is ook besproken, maar 613 
die is te klein (400 man maximaal).  614 
De ALV vraagt zich af of er naar de mogelijkheid is gekeken om de kleinere feesten in Danscafé 615 
Billabong te doen. 616 
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De taskforce reageert dat de feesten vergeleken zijn en dat het besproken is, maar dat besloten is 617 
dat Danscafé Billabong te klein is en dat er te veel mensen zijn.  618 
De ALV vraagt zich af of dit de oplossing is, dat het bij Café van Buren moet. 619 
De taskforce reageert dat dit niet helemaal het geval is.  620 
 621 
2. Contractvoorstel 622 
De ALV vraagt zich af wat de capaciteit is van de Waagh. 623 
De taskforce reageert dat er 300 man boven kunnen en 400 man beneden. De Drie Gezusters is 624 
groter. In de Basement passen 300 man, in de Drie Gezusters zelf ook 300 man en er is de 625 
mogelijkheid om ook Heidi’s Skihut en de Malle Babbe open te gooien.  626 
De ALV vraagt zich af of de Fuik en Bascafé korting geven op promotietruien en vesten van één 627 
bedrijf. 628 
De taskforce reageert dat de prijs omhoog gaat omdat er drie bedrijven op de trui komen te staan en 629 
dat het moeilijk is om te zeggen wat het bedrag wordt. 630 
De ALV vraagt zich af wat de taskforce verstaat onder promotie via sociale media en media kanalen 631 
van SPiN. 632 
De taskforce reageert dat het er met de Waagh en de Fuik over gegaan is en dat het vooral aan het 633 
begin van het jaar zal zijn.  Het idee is om een actie via Facebook te promoten. Bijvoorbeeld 634 
goedkoper kunnen eten bij de Waagh, een SPiN-korting actie die uitgerekt wordt.  635 
De ALV vraagt zich af, mocht X groter zijn dan nul, of dan het sponsorgeld meer wordt. 636 
De taskforce reageert dat er een afgesproken bedrag per borrel komt, rond de €50. 637 
De ALV vraagt zich af of de tabel in combinatie is met eetgelegenheden. 638 
De taskforce reageert dat dit zo is.  639 
  640 
Toelichting tabel 641 
De ALV vraagt zich af of er met een nieuw contract met Café van Buren nog steeds korting is op 642 
drank en of er al besproken is wat er overblijft uit het oude contract met Café van Buren. 643 
De taskforce reageert dat de korting op drank is weggevallen: je betaalt nog €1,60 voor een biertje 644 
voor 0,2l en €2 voor 0,33l. Het is een studentenprijs, dat is al korting.  645 
De ALV vraagt zich af wie de bijzondere feesten in de Waagh gaat betalen. 646 
De taskforce geeft aan dat zij daar nog naar aan het kijken zijn. De baas van de Waagh is niet 647 
helemaal tevreden over een fust en flyers, daar is hij in aan het snijden. In de onderhandelingen 648 
wordt er gekeken hoever hij hieraan wil vasthouden. Er wordt wel gekeken om er zoveel mogelijk uit 649 
te halen. De Waagh zal het speciale feest grotendeels betalen als er promotie is. Er zal worden 650 
geëxperimenteerd wat mogelijk is.  651 
De ALV merkt op dat de baas gaat betalen als het goed loopt, als het niet goed loopt is het eventueel 652 
een optie om te kijken naar om het bij Café van Buren te doen. 653 
 654 
Vier alinea's: 655 
De ALV vraagt zich af hoe het zit met Psypop. Er zijn nadelen voor de commissie als de locatie wordt 656 
vastgelegd. 657 
De taskforce reageert dat zij tot de conclusie is gekomen dat ze dit niet het geval vindt, omdat er veel 658 
voordelen aan zitten, zoals financiële voordelen. Er is geëvalueerd met de commissie en gekeken 659 
naar evaluaties van voorgaande jaren. Het is leuk om een locatie te zoeken, maar de taskforce is van 660 
mening dat de voordelen opwegen tegen de nadelen. Als Psypop op een vaste locatie wordt 661 
gehouden, kan het een vast begrip worden.  662 
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De ALV vraagt zich af hoe het gaat als het in de Waagh gehouden wordt, groter wordt, mensen naar 663 
boven gaan en het publiek zich opsplitst. Psypop was altijd heel klein en de ALV vraagt zich af of de 664 
Waagh weet wat Psypop precies inhoudt.  665 
De taskforce reageert dat de Waagh weet wat Psypop inhoudt. 666 
De ALV vraagt zich af of de Waagh weet wat een constitutieborrel is.  667 
De taskforce geeft aan dat de Waagh dit weet en dat de Waagh heeft aangegeven dat het geen 668 
probleem is.  669 
De ALV vraagt zich af of er gepraat is over een clausule, bijvoorbeeld als er iets kapot gaat, of de 670 
Waagh dan betaalt. Daarnaast wil de ALV weten of de taskforce dit wil vastleggen voor besturen en 671 
zij dus geen keus meer hebben waar de constitutieborrel gehouden wordt.  672 
De taskforce reageert dat dit een overweging is. Het is jammer voor het aankomende 673 
kandidaatsbestuur en er zijn kleine nadelen en voordelen afgewogen. Financieel gezien is het 674 
aantrekkelijk.  675 
De ALV vraagt zich af of de Waagh weet dat als de constitutieborrel boven gehouden wordt, dat het 676 
deel beneden dan dicht moet.  677 
De taskforce geeft aan dat zij dit goed met de Waagh zullen doorspreken.  678 
De ALV vraagt zich af hoe het zit met de consumpties (de muntjes die ingekocht worden) die het 679 
bestuur voor genodigden aanbiedt. 680 
De taskforce reageert dat het voor andere besturen, actieve leden en vrienden is. 681 
De ALV geeft aan dat het voor de Waagh een probleem is als een constitutieborrel of ALV doorgaat 682 
tot na 12 uur.  683 
De ALV merkt daarnaast op dat de constitutieborrel een grote kostenpost is en of SPiN dat moet 684 
betalen en vraagt zich af hoe het zit met het afkopen van de drank. 685 
De taskforce reageert dat voor het bier betaald moet worden, maar voor de locatie niet.  686 
De ALV vraagt zich af hoe duur de constitutieborrel wordt als die niet in de Waagh wordt gehouden. 687 
De taskforce reageert dat zij nog niet weet wat het precies scheelt. 688 
De ALV reageert dat het waarschijnlijk niet veel zal schelen. Daarnaast vraagt de ALV zich af waarom 689 
er voor gekozen is zo specifiek te zijn in de activiteiten die bij de Waagh zullen worden gehouden. 690 
Waarom is er niet gezegd: 2 feesten en 8 dingen. 691 
De taskforce reageert dat dit een goed punt is en dat de baas van de Waagh zelf specifieke dingen wil 692 
weten waarop hij kan begroten. Dus welke activiteiten SPiN heeft en welke kunnen worden 693 
vastgesteld.  694 
De ALV vraagt zich af waarom de taskforce denkt dat de Waagh die zekerheid wil hebben.  695 
De taskforce reageert dat de Waagh gevraagd heeft wat SPiN heeft en dat hij daarop gezegd heeft 696 
dat hij alles wil, waarop de taskforce heeft gezegd dat het te risicovol is om dat te doen. Daarom is er 697 
een pakket samengesteld en daar was hij heel enthousiast over.  698 
De ALV geeft aan dat het beter is om een X aantal dingen te noemen in die richting en dat er moet 699 
worden gecommuniceerd naar de commissies.  700 
 701 

Korte pauze om 22:11. 702 
 703 
De vergadering wordt hervat om 22:16. 704 

 705 
Sponsorbedragen 706 
 707 
3. Discussiepunten 708 
 709 
1. Standpunt van de taskforce richting Café Van Buren 710 
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De taskforce begint met een toelichting. Café van Buren brengt de prijzen omlaag en dat gaat 711 
misschien bij SPiN ook gebeuren. De taskforce is aan het onderhandelen met Café van Buren. De 712 
taskforce heeft alleen niks meer om Café van Buren mee onder druk te zetten. SPiN heeft feesten, 713 
waarmee je veel inkomsten genereert door externen. De taskforce wil weten of ze Café van Buren 714 
onder druk kan zetten door minder feesten daar te geven. Het alternatief zal waarschijnlijk Danscafé 715 
Billabong worden. De taskforce wil graag weten of dit voor de ALV goed is.   716 
De ALV reageert dat Danscafé Billabong wel goed betaalt. 717 
De taskforce reageert dat zij daar geen garantie voor kan geven, maar dat het wel beter is. Het is 718 
realistisch om winst te draaien, het verlies is echter wel groter. De vraag is dus of we inzetten op om 719 
Café van Buren een hak te zetten of dat we ons gaan schikken. De taskforce kijkt liever naar de lange 720 
termijn en wat dan vooral misgelopen wordt zijn de externen.  721 
De ALV vraagt zich af hoe vaak het voorkomt dat er meer dan 400 mensen op een SPiN-feest komen. 722 
De taskforce reageert dat er gemiddeld 400 tot 450 mensen op de feesten komen. Sommige feesten 723 
trekken meer mensen aan dan andere feesten.  724 
De ALV vraagt zich af of het mogelijk is om de feesten te plannen die niet zo veel mensen trekken. 725 
De taskforce reageert dat het de laatste 4 à 5 jaar duidelijk is dat de feesten in het begin van het jaar 726 
goed lopen en vanaf maart minder goed lopen.  727 
De ALV geeft aan dat er wel een nuance moet worden aangebracht, dat er namelijk meer dan 400 728 
man zijn dit jaar en dat dit voorgaande jaren niet het geval was. De ALV wil graag weten of er een 729 
indicatie is wat Danscafé Billabong per feest betaalt.  730 
De taskforce reageert dat die er nog niet is en dat zij Danscafé Billabong heeft afgewezen omdat het 731 
te klein is. Het is bekend dat Danscafé Billabong SPiN weg wil hebben bij Café van Buren en Café van 732 
Buren bijna niets betaalt. Er is overlegd met Danscafé Billabong en gezegd dat SPiN verlies maakt en 733 
daarop wil Danscafé Billabong compenseren. 734 
De ALV reageert dat het dus mogelijk is, op voorwaarden van SPiN en dat er dus eerst naar Danscafé 735 
Billabong wordt gegaan. De mogelijkheid bestaat om 4 feesten in Café van Buren en 2 feesten in 736 
Danscafé Billabong te houden en dan moet er van te voren worden aangegeven welke feesten in 737 
Danscafé Billabong en welke in Café van Buren worden gehouden.  738 
De taskforce reageert dat Café van Buren dat niet leuk vindt en dat het dan dus wordt: of Café van 739 
Buren gaat meer betalen omdat ze SPiN niet kwijt willen, of ze willen helemaal niet meer met SPiN 740 
samenwerken. 741 
De ALV reageert dat het geen probleem is dat er in Danscafé Billabong minder mensen kunnen. Nu 742 
bij de feesten zijn er veel externen. Mensen lopen door de Molenstraat en lopen dan naar binnen. 743 
Mensen vinden Danscafé Billabong een minder leuke locatie. De ALV reageert dat het tevens zo is dat 744 
niet alle mensen tegelijkertijd binnen zijn en dat Billabong daardoor niet te klein hoeft te zijn. Het 745 
aantal mensen verspreidt zich over de avond. De ALV merkt echter ook op dat toen er feesten waren 746 
in Danscafé Billabong mensen in de rij moesten staan voor Danscafé Billabong. Als de feesten die 747 
minder goed bezocht worden, ook nog in Danscafé Billabong worden gehouden, wordt de toestroom 748 
nog lager en dan is het best een slechte deal. Daarnaast merkt de ALV op dat Café van Buren toch 749 
wel tegengevallen is. De ALV vraagt zich af of dit geen goed uitgangspunt is om de komende jaren 750 
met Danscafé Billabong in zee te gaan.  751 
De ALV merkt ook op dat het onderhandelen wordt met de betreffende partijen.  752 
De ALV geeft aan dat er vanaf dag 1 met Café van Buren al negatieve punten zijn geweest en dat het 753 
tijd is om iets nieuws te proberen. De ALV raadt aan om Café van Buren onder druk te zetten en dat 754 
de taskforce het maar moet proberen. Er moet uiteindelijk toch een keuze worden gemaakt.  755 
De ALV vindt het een goede aanleiding om te kijken wat de mogelijkheden zijn.  756 
 757 
2. De mening van de ALV betreffende een eventuele percentageregeling 758 
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De taskforce begint met een korte toelichting. Café van Buren is gehalveerd qua sponsorbedrag. Het 759 
bedrag per feest zal iets onder de €200 terecht komen. Als de feesten drukker bezocht worden, zal er 760 
meer geld gegeven worden aan SPiN. Bij een druk feest zal er ook meer geld gegeven worden. 761 
 762 
Er zijn nu drie opties waar de taskforce graag de mening van de ALV over wil: 763 
1. Alleen een sponsorbedrag, wat nu ook is. Dit wordt minimaal €1200 voor 6 feesten. 764 
2. Een vast sponsorbedrag en een percentage. Er is dan wel zekerheid van een vast bedrag en 765 
drukkere feesten brengen meer geld op. 766 
3. Alleen een percentage. Dit brengt de meeste risico’s met zich mee, maar waarschijnlijk ook de 767 
meeste winst.  768 
 769 
De ALV vraagt zich af waarom er vanuit wordt uitgegaan dat er met het meeste risico ook 770 
automatisch de meeste winst wordt behaald.  771 
De taskforce reageert dat er bij een slecht feest nog steeds winst is en dus meer winst kan worden 772 
behaald.  773 
De ALV vraagt zich af of de taskforce niet denk dat Café van Buren een laag percentage kiest dat 774 
precies mooi op €1200 uitkomt. 775 
De taskforce reageert dat zij al een maand bezig zijn met het krijgen van de cijfers van Café van 776 
Buren, maar dat ze steeds geen cijfers krijgt. Het is duidelijk dat Stanley niet negatief staat tegenover 777 
een percentage, maar het is moeilijk om Stanley te pakken te krijgen.  778 
De ALV vraagt zich af of de taskforce zelf tegen één van de opties is. 779 
De ALV merkt daarnaast op dat zij tegen de laatste optie is, omdat zij Café van Buren niet vertrouwt 780 
en dat Café van Buren het zo zal doen dat het voor hen goed uitpakt en dat er zo heel veel risico 781 
wordt genomen. De ALV merkt op dat het drie maal risico lopen is. De ALV vraagt zich af wat de 782 
taskforce verwacht te krijgen per feest, want nu is het bedrag per feest ongeveer €200. 783 
De taskforce reageert dat er wordt gekeken naar wat er nu wordt verkregen en dat is 50% of minder 784 
van de hoeveelheid mensen die binnenkomen. De omzet van Café van Buren is enorm. Het voordeel 785 
van een percentageregeling is dat je inzicht krijgt in de cijfers en met een vast bedrag is dat minder 786 
het geval. 787 
De ALV heeft als aanvulling hierop dat het risico heel beperkt is op SPiN-feesten, dat het redelijk 788 
constant is. Risico’s die voorgesteld worden zijn aangedikt en zijn groter dan in werkelijkheid.  789 
De ALV reageert dat het juist een goede regeling kan zijn. Als er nooit inzicht is in de cijfers, hoe is er 790 
dan zekerheid dat het juiste bedrag wordt overgemaakt en dat je het bedrag überhaupt krijgt.  791 
De ALV reageert hierop dat zij niet denkt dat SPiN bij Café van Buren een percentage krijgt dat 792 
voordelig is voor SPiN. Café van Buren wil namelijk zelf winst.  793 
De taskforce reageert dat Stanley percentageregelingen gaat baseren op cijfers van de afgelopen 794 
jaren, maar Stanley heeft zelf ook nog geen cijfers.  795 
De ALV vraagt zich af hoe het komt dat Stanley de cijfers niet heeft. 796 
De taskforce reageert dat Stanley aangeeft dat de verantwoordelijken voor die cijfers hem de cijfers 797 
tot op heden nog niet gegeven hebben. 798 
De taskforce geeft aan dat er aan het eind van de avond een X bedrag op de rekening te zien zal zijn 799 
en dat dan door SPiN zelf een berekening gemaakt kan worden en op die manier niet gefraudeerd 800 
kan worden. De kasafrekeningen worden getoond van die avond van de omzet. Het is de vraag of 801 
Stanley dan wel betaalt. 802 
De ALV reageert dat Café van Buren een onbetrouwbare partner is en dat het geen goede basis lijkt 803 
voor een samenwerking. De ALV vraagt zich af waarom SPiN een risico zou nemen als er uit ervaring 804 
is gebleken dat het een onbetrouwbare partner is.  805 
 806 
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Er wordt overgegaan tot stemming van verschillende opties.  807 
 808 
Als eerst wordt er gestemd over optie 3, met betrekking tot Café van Buren: 809 
Voor: 3 810 
Tegen: de meerderheid 811 
 812 
Daarnaast wordt er ook gestemd over of de taskforce onderzoek mag doen naar een volledige 813 
percentage regeling bij Danscafé Billabong, De Waagh, De Fuik en Bascafé (alles behalve Café van 814 
Buren). 815 
Voor: 17 816 
Tegen: 3 817 
De taskforce mag dit onderzoeken.  818 
 819 
De taskforce reageert dat als Café van Buren gaat zeggen: “het is 3%”, dat zij daar niet mee akkoord 820 
gaan en dat er altijd gekeken moet worden naar de beste optie.  821 
De ALV reageert dat het vooral speculatief is. 822 
De ALV komt nog met een ander voorstel. Een vast plus vast regeling, dus een vast sponsorbedrag en 823 
een vast percentage. De taskforce neemt dit mee. 824 
 825 
Er wordt gestemd over optie 2, met betrekking tot Café van Buren:  826 
Voor: meerderheid 827 
Tegen: 3 828 
Deze optie mag de taskforce meenemen.  829 
 830 
De ALV vraagt zich af of er een mogelijkheid is om een testperiode  van betrouwbaarheid te doen.  831 
De taskforce reageert dat dit het derde discussiepunt is en dat er wordt gekeken naar wat het meest 832 
winstgevend is voor SPiN.  833 
 834 
3. Loopduur contract 835 
De taskforce begint met een korte toelichting. Er is een meerderjarig contract, deze loopt drie jaar 836 
door. Door de constructie en doordat er nog niet eerder is samengewerkt met De Waagh, twijfelt de 837 
taskforce aan de aanpak. De taskforce is in principe wel voor een driejarig contract. Een andere optie 838 
is een éénjarig contract met de mogelijkheid om door te gaan. Daarnaast bestaat de mogelijkheid tot 839 
een driejarig contract met de mogelijkheid tot aanpassingen. 840 
De ALV vraagt zich af wat er voordelig is aan een driejarig contract boven een éénjarig contract. 841 
De taskforce reageert dat een driejarig contract meer financiële zekerheid biedt en dat er dan niet 842 
elk jaar een taskforce hoeft te worden opgericht en er niet elk jaar hoeft te worden onderhandeld.  843 
De ALV komt met een optie voor een contract voor onbepaalde tijd met opzegtermijn.  844 
De taskforce geeft aan dat dat de optie is van een éénjarig contract, dat stilzwijgend wordt verlengd.  845 
De ALV reageert hierop dat de optie van een driejarig contract en het goed evalueren wel een goede 846 
en veilige optie is. Dan is er na een jaar geen risico en is er de mogelijkheid om tussendoor evaluaties 847 
te doen met de betreffende partijen.  848 
De ALV geeft aan dat het met het huidige contract niet fijn was om een evaluatie te doen, omdat 849 
alles vast stond. Het leek alsof alles vaststond en dat er een mogelijkheid meer was voor verandering 850 
en groei.  851 
De taskforce reageert dat er in het huidige contract staat dat er één of twee keer een evaluatie is 852 
met Commissaris Externe Betrekkingen/PR. In een overleg zouden aanpassingen kunnen worden 853 
gemaakt.  854 
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De ALV reageert dat het bestuur dit jaar ook met Café van Buren in overleg is gegaan en dat toen ook 855 
naar een andere locatie dan Café van Buren is gegaan.  856 
 857 
De taskforce wil graag weten welke voorkeur de ALV heeft. 858 
De ALV reageert dat de voorkeur uitgaat naar duidelijk opnemen in een contract dat er geëvalueerd 859 
wordt en dat veranderingen gemaakt kunnen worden. Dus wel een driejarig contract, maar dan met 860 
de opties voor aanpassingen en veranderingen.  861 
De ALV reageert dat er op die manier geen risico wordt gelopen dat cafés bedragen gaan aanpassen.  862 
De taskforce is het hiermee eens. 863 
De ALV reageert dat op het moment dat SPiN een driejarig contract aangaat, het moeilijk lijkt om een 864 
percentage vast te houden. Met een jaarcontract lijkt dat makkelijker.  865 
De ALV vraagt zich af waarom er niet een contract kan worden opgesteld volgens optie twee met de 866 
Waagh en de Fuik.  867 
De taskforce geeft aan dat zij dit mee zullen nemen en dat er misschien per jaar nieuwe percentages 868 
kunnen worden afgesproken. 869 
De ALV geeft een tip mee aan de taskforce om een juridisch persoon te benaderen en dit te 870 
bespreken.  871 
De taskforce neemt dit mee.  872 
 873 
Er wordt overgegaan tot stemming van de verschillende opties.  874 
Optie 1: 0 voor 875 
Optie 2: Van Buren: 19 voor, De Waagh etc: 24 voor 876 
Optie 3: Van Buren: 0 voor, De Waagh etc: 0 voor 877 
 878 
De ALV heeft nog een toevoeging, namelijk dat er iemand van de Raad van Advies aanwezig is en dat 879 
die wordt betrokken bij de verdere onderhandelingen.  880 
De taskforce stemt hierin mee dat dit zal gaan gebeuren. 881 
 882 

9. WVtTK 883 
 884 

10. Vaststellen datum volgende vergadering 885 
De volgende ALV zal onder voorbehoud plaatsvinden op 23 juni 2015. Hier zal onder andere het 886 
kandidaatsbestuur voorgesteld worden en zal het hoofdsponsorcontract voorgesteld worden. 887 
 888 

11. Rondvraag 889 
 890 
Mesian:   had korter gekund en andere stoeltjes. 891 
Lodewijk:   complimenten aan de taskforce, klein stukje korter en iets gestroomlijnder.  892 
Wouter:   bedankt voor jullie input. 893 
Chris:    heel goed gedaan, stukken mogen in oude stijl. 894 
Bas:   Gefeliciteerd sollicitatiecommissie. 895 
Fenna:    sluit me bij Bas aan. Job complimenten voor je fantastische roze pen. 896 
Tess:    bedankt dat jullie er allemaal waren en dat jullie zijn wezen mee eten.  897 
   Bedankt voor de input, ALV commissie bedankt en tot de volgende keer.  898 
Jeroen:   leuk dat jullie er zijn tot de volgende keer.  899 

 900 
12. Sluiting 901 

 902 
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De technisch voorzitter sluit de vergadering om  23:07 uur.  903 
 904 
Actiepunten 905 
1. Het bestuur zet een stuk over de enquête van de studiereis voor de volgende ALV online 906 
2. Het bestuur gaat proberen om de kosten door de incidentele fout met de bankpas tijdens de 907 
studiereis door de Rabobank te laten betalen 908 
3. Het bestuur stelt vragen op die ieder jaar in de halfjaarlijkse enquête terug moeten komen 909 

 910 


