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Aanwezig: Koen van Heijster, Rob van Broekhoven, Lenthe Martin, Lodewijk Buffart, Michelle van 1 
Kleef, Myrna Rossing, Sofie van Breemen, Lieke van Lieshout, Rick Huijs, Marjolein Brink, Marloes de 2 
Jonge, Koen Hendriks, Sascha Verstegen, Martine Onstein, Tommy van Steen, Fenna Dekkers, Iris 3 
Kleine Schaars, Danny Bouwman, Romy Beckers, Kathi Künnen, Erik Bouwman, Yvonne Rensen, 4 
Kimberly Schelle, Susanne van Vugt , Sophie Brus, Roy Arts, Anna Schmidt, Jeroen Weerwag, Merel 5 
van der Aa, Julius Stroehm, Ruth Plaggenborg, Sophie Raaijmakers, Nele Kopka, Loeke Salemans, 6 
Manon de Korte, Ilse Jansen, Tessa Runge, Geert Janssen, Lex Bruijn, Lotte Corneth, Myrthe van 7 
Eerdt, Rinske Knoest, Jessica Kersten, Noor Giesen, Merel van Slobbe, Roos Alink, Joshua Koster, 8 
Wouter Aarts, Bas Romeijn, Merel Claus, Frank ter Huurne, Ilse Baaijens, Tess Bombeeck 9 
Totaal: 53 10 
 11 
Machtigingen:  12 
Maartje Verhees machtigt Wouter Aarts 13 
Casper Joosten machtigt Kimberly Schelle 14 
Veronique Louhenapessy machtigt Tessa Runge 15 
Jody Geerts machtigt Ruth Plaggenborg 16 
Totaal: 4 17 
 18 
1. Opening (door technisch voorzitter Sascha Verstegen)  19 
De vergadering wordt geopend om 19.07. Er volgt een korte introductie over wat de ALV inhoudt en 20 
wat de rechten en de plichten van de aanwezigen zijn. 21 
 22 
2. Notulen vorige vergadering  23 
Tekstuele opmerkingen konden vooraf worden ingestuurd. Lenthe Martin meldt dat deze niet binnen 24 
zijn gekomen. 25 
 26 
Opmerking van bij Kimberly bij pagina 11: ze geeft aan bij dit deel van de ALV niet aanwezig te zijn 27 
geweest. Het is haar niet duidelijk of er uit de brief van Tommy concrete afspraken zijn 28 
voortgekomen.  29 
Het bestuur meldt dat er geen concrete afspraken zijn gemaakt. Wel is er door het oude bestuur op 30 
aangedrongen bij het volgende bestuur om goed op te letten wat er tijdens vergaderingen wordt 31 
gezegd. 32 
 33 
Er zijn geen opmerking over de notulen in zijn geheel. 34 
 35 
3. Belangrijke mededelingen/Ingekomen post  36 
Actiepunten 37 
 Koen van Heijster: 38 
1. Dit is in de actiepunten opgenomen op verzoek van Kimberly, zodat er volgend jaar gecontroleerd 39 
blijft worden 40 
2. Dit is gedaan 41 
3. Dit is op dit moment nog niet gedaan, wordt wel meegenomen in het jaarverslag 42 
 43 
Lodewijk Buffart: 44 
4. Uitgevoerd. Er is bericht van de bank geweest dat de contributie van vorig jaar nog niet is geïnd. Er 45 
bleek een probleem te zijn met het importeren van het digitale bestand. Morgen wordt nogmaals 46 
geprobeerd contributie te innen.  47 
 48 
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De ALV vraagt om hoeveel leden het gaat. Dit blijken er 200 te zijn. Daarnaast geeft hij als tip mee 49 
dat het belangrijk is om aan de leden te melden dat er twee verschillende contributie zijn. 50 
Lodewijk Buffart meldt dat bij aanmelding dit jaar het moment van innen van de contributie wordt 51 
vermeld aan de leden. 52 
 53 
5. Overzicht moet nog gemaakt worden, komt terug in het financiële jaarverslag 54 
6. Geld is nog niet teruggestort. Excuses van de penningmeester, wordt zo snel mogelijk gedaan. 55 
De ALV vraagt om een datum. Lodewijk zegt dat deze week te doen. 56 
 57 
7. Er moet nog een schatting worden gemaakt van wat over is en wat nog beschikbaar is voor het 58 
lustrum.  59 
 60 
 Merel Claus en Joshua Koster komen binnen 61 

 62 
Verandering presentatie jaarverslag 63 
Koen van Heijster meldt dat vorig jaar het jaarverslag gepresenteerd werd tijdens de wissel-ALV. Dit 64 
jaar zal dit anders zijn, namelijk na de beleids-ALV op de wissel-ALV van 23 oktober a.s. Het 65 
secretariële en financiële deel worden tegelijkertijd gepresenteerd, daarom is voor deze opzet 66 
gekozen. Loeke vraagt of er zekerheid is dat het dan ook in orde is. Dit is namelijk belangrijk voor het 67 
nieuwe bestuur om een goed begin te kunnen maken. Koen van Heijster: Ja, het IVe bestuur had het 68 
liefst nu al gepresenteerd De ALV maakt de opmerking dat een bestuur eigenlijk moeten weten 69 
voordat ze beginnen in welke (on)georganiseerde bende ze terecht komen. Nu weten ze niet waar ze 70 
aan beginnen en is er geen afweging of ze dat willen. Hij geeft aan het jammer te vinden dat dit nu 71 
niet gepresenteerd wordt. Koen van Heijster antwoordt hierop dat er iets voor valt te zeggen. Ze 72 
hadden het als bestuur ook het liefst nu gepresenteerd. Misschien is het een optie om de statuten 73 
aan te passen, hier staat het namelijk zo beschreven. De ALV merkt op dat in het HR staat dat bij 74 
inwerking alles overgedragen moet worden er een inzicht mogelijk is in alle zaken rondom het 75 
bestuur zodat het nieuwe bestuur tijdens de ALV overal van op de hoogte is.  76 
 77 
Nieuwe traditie 78 
Koen Hendriks meldt dat er een nieuwe traditie is bedacht door het IVe en Ve bestuur om bij de 79 
mededelingen van de ALV te vertellen wat voorafgaand aan ALV is georganiseerd.  80 

- De Kick-off party aan het begin van het semester was een succes.  81 
- Verder is er een workshop geweest van een omgevingspsycholoog. Was een gezellige 82 

enthousiaste groep deelnemers, leuke workshop. Er waren 21 deelnemers, deze gaven allen 83 
aan het “leuk en informatief” te vinden.  84 

- Het waterskiën was ondanks dat het erg gaaf was, wel een beetje koud. Er waren 7 85 
deelnemers. 86 

- Als laatste was de training ‘Leren leren’ een groot succes. Deze zat binnen de kortste keren 87 
vol. Deelnemers waren vooral veel (Duitse) eerstejaars. 88 

- Afgelopen vrijdag training dag ALV, paar deelnemers:  89 
o Kimberly: gaat inventariseren of er interesse is in een training voor een ALV: 90 

 Wat is een ALV? Gang van zaken? Dingen die fijn zijn van te voren te weten? 91 
Hoe lees je de stukken? Hoe hier op te reageren? Bij interesse willen ze dit 92 
ook voor de volgende (begrotings)ALV doen. 93 

 Geert geeft als tip mee een goed moment in de week kiezen. Vrijdagmiddag 94 
zijn al veel mensen naar huis of werken, etc. Midden in de week is hier 95 
misschien meer animo voor. 96 



   Notulen Algemene Leden Vergadering 01-10-2012 

 

3 
 

Er wordt gepeild in de ALV naar het aantal geïnteresseerden: dit lijken er genoeg om er nog een te 97 
organiseren 98 

- Rob voegt hier aan toe dat ook uit enquête blijkt dat hier animo voor is 99 
 100 
 Wouter Aarts, Bas Romeijn komen binnen  101 

 102 
Lenthe Martin noemt de gemachtigden:  103 
Maartje Verhees machtigt Wouter Aarts 104 
Casper Joosten machtigt Kimberly Schelle 105 
Veronique Louhenapessy machtigt Tessa Runge 106 
Jody Geerts machtigt Ruth Plaggenborg 107 
 108 
Quorum: 57 109 
 110 
4. Vaststellen agenda  111 
Toevoegen punten: 112 

- Loeke vraagt of het gerucht dat de kascontrole is opgestapt klopt. Volgens de statuten moet 113 
er in dat geval een nieuwe worden opgestart 114 
Bestuur meldt hierop dat er enige onduidelijk is over de kasco, maar deze haar taak gewoon 115 
gaat voltooien. 116 

 Voorzitter vraagt of dit nog een punt op de agenda moet zijn. Loeke geeft aan dat dit niet 117 
meer nodig is. 118 

 119 
De ALV merkt op dat het handig kan zijn om dit te checken. Het bestuur belooft dit te doen. 120 
De ALV vraagt of de Kasco voor het komende jaar tijdens de volgende ALV wordt geïntroduceerd. Het 121 
bestuur meldt dat tijdens de volgende ALV de huidige Kasco opstapt en er wordt gewisseld. 122 
 123 
De ALV vraagt om het conflict met Studystore te bespreken, liefst gelijk. Het bestuur stemt hier mee 124 
in. 125 
Het gaat hier om het conflict (verschil in inzicht) met Studystore. Blijkbaar ligt er een boete van 126 
aantal duizenden euro’s. De ALV heeft van verschillende mensen gehoord dat er is toegezegd om de 127 
boete te betalen. Wat is de verklaring?  128 
 129 
Het bestuur geeft aan dat in principe nog niet is toegezegd tot betalen, er is nu een nieuwe factuur 130 
opgezet. Het laatste gesprek tussen Lodewijk en de Studystore was 1,5 week geleden. Daarbij heeft 131 
hij duidelijk laten weten dat wij als SPiN willen dat zij in hun boekhouding gaan kijken wat nu klopt. 132 
SPiN is het namelijk niet eens met factuur. Er is nu een nieuwe factuur opgesteld en we hebben tot 6 133 
oktober om te kijken of te betalen.  134 
Koen voegt hier aan toe dat het om een bedrag van € 9600,- gaat uit 2009/2010 (2e bestuur). De 135 
boete bestaat vooral uit het PMB –boek. Uit de boekhouding van de Studystore blijk dat meer dan 136 
200 boeken zijn kwijtgemaakt. Toen was niet te bewijzen dat dit niet het geval was. Nu is er bewijs 137 
dat de boeken zijn verkocht en niet kwijt zijn geraakt. 138 
De ALV vraagt om verduidelijkingen welke boekhouding niet klopt: die van SPiN of Studystore. Hier 139 
wordt op geantwoord dan die van SPiN klopt, maar die van de Studystore niet. 140 
 141 
De ALV vraagt of die bewijzen er zijn. Koen geeft aan dat er inderdaad bewijzen zijn dat de boeken 142 
daadwerkelijk zijn verkocht. Er wordt een gesprek aangeknoopt om te kijken hoe het verder moet 143 
met studystore.  144 
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De ALV vraag hoe het zit met “de laatste kans om te onderhandelen”. Lodewijk geeft aan dat er vaker 145 
is gevraagd om opnieuw te factureren. Hij geeft daarnaast aan dat dit de laatste keer is en ze nu 146 
harde bewijzen hebben. 147 
De ALV vraagt om duidelijke toezegging van het bestuur aan de ALV dat er niet betaald wordt. Dit 148 
omdat er in dit geval sprake is van omgekeerde bewijsmacht. Studystore heeft toen gezegd dat het 149 
conflict opgelost was en komt nu weer met nieuwe facturen 150 
Lodewijk geeft aan dit te willen doen, maar hierbij hulp wil. Hij is naar een advocaat gegaan en heeft 151 
bij andere partijen advies ingewonnen. Er is via mail toegezegd door Studystore, wat een bewijs tot 152 
kwijtschelding van factuur. Dit is echter een tijdrovend proces. 153 
De ALV geeft aan dat dit voor de rechter geldt als hard bewijs. Lodewijk antwoord hierop dat het gaat 154 
om de partij met het meeste geld, om bijvoorbeeld in hoger beroep te gaan etc. 155 
 156 
Koen zegt toe dat er niet betaald zal worden zonder toestemming van de ALV. 157 
 158 
De ALV vraagt om verduidelijking van de situatie. Koen legt uit dat Studystore de boeken levert en 159 
SPiN deze verkoopt. Zij krijgen via de pin dan geld op hun rekening. Op de rekening van Studystore 160 
staat te weinig geld. In de boekhouding van SPiN staan de verkochte boeken echter wel vermeld. Hij 161 
geeft nogmaals aan dat er niet betaald wordt. Tijdens de volgende ALV wordt hier op teruggekomen. 162 
 163 
 Jessica Kersten, Noor Giessen, Merel van Slobbe, Roos Alink komen binnen 164 
 165 
Het IVe bestuur wisselt van plek met het Kandidaatsbestuur.  166 
 167 
5. Beleid Kandidaatsbestuur  168 
Sacha bespreekt de procedure van het volgende deel van de vergadering. Dit zal per kopje gaan, per 169 
punt worden er dan vragen verzameld die het bestuur noteert. Per vraag wordt er vervolgens 170 
antwoord gegeven door het bestuur en kan hier op gereageerd worden. Aan het eind van de 171 
bespreking van het beleid bestaat er de mogelijkheid tot het indienen van amendementen. 172 
 173 
Voorwoord: 174 
Geen vragen 175 
 176 
Lustrum: 177 
Sophie van Breemen meldt dat, zoals in stuk het staat, vorig jaar onderzoek is gedaan door de 178 
lustrum taskforce naar hoe we dit willen vieren als studievereniging. Bij de ALV is er gekozen voor 179 
een lustrumjaar met een afsluitende lustrumweek. Dit houdt in dat er verschillende activiteiten en 180 
een eindweek worden georganiseerd.  181 
Herhaaldelijk onderzoek liet zien dat het organiseren van een lustrum-eindweek op verschillende 182 
punten niet helemaal haalbaar is. Daarom is er een nieuw voorstel gekomen voor het organiseren 183 
van een lustrumdag. Dit is financieel beter haalbaar. De dag zal zich moeten kenmerken door een 184 
unieke locatie, waarbij een feestelijke sfeer aanwezig zal zijn en alle facetten van SPiN naar voren 185 
zullen komen. Het idee is om een soort beurs op te zetten waar allerlei verschillende activiteiten zijn 186 
te doen. Op deze dag wordt geprobeerd alle leden van de afgelopen vijf jaar te bereiken. Verder zal 187 
het jaar beginnen met een openingsdag, waarbij een lezing of debat worden georganiseerd, 188 
afgesloten met een feest. Daarnaast worden er door het hele jaar heen ludieke acties gehouden om 189 
het lustrum van SPiN te promoten. Op deze manier hopen we vijf jaar SPiN samen te brengen.  190 
 191 
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De ALV vraagt waar in het uitgebreidere onderzoek naar is gekeken. Het bestuur antwoordt dat er 192 
gekeken is naar de praktische haalbaarheid van het plan van de ALV van vorig jaar om een hele week 193 
te organiseren. Dit bleek problemen met zich mee te brengen. Hierop volgend kwamen voorstellen 194 
voor het inkorten van een week naar 5, 3 dagen of een dag. Dit laatste bleek de beste optie. 195 
 196 
De ALV vraagt waarom het financieel niet mogelijk is om een week te organiseren en of het vragen 197 
van entree geen optie is. De ALV vraagt naar wat de ‘ verschillende bezwaren’ precies inhouden. Het 198 
bestuur antwoordt dat entree vragen ervoor zorgt dat leden die naar elke activiteit willen komen 199 
veel geld kwijt zijn. Het voordeel van een dag is dan dat je entree betaalt voor een dag waarbij leden 200 
deel kunnen nemen aan alle activiteiten. Daarnaast blijkt dat de hoeveelheid geld die je nodig hebt 201 
voor het organiseren van een week er gewoonweg niet is. Dan wordt het niet groots genoeg, iets wat 202 
men juist wel wil bereiken. 203 
Tommy vult hierbij aan dat een week zorgt voor veel activiteiten in een korte tijd, iets wat naar zijn 204 
mening niet bijdraagt en waarvoor een dag wel zou kunnen zorgen. Daarnaast worden er in de 205 
tweede helft van het jaar al veel activiteiten georganiseerd, waardoor er nog minder animo zou zijn 206 
vanuit de leden voor het volgen van meerdere activiteiten in een week. 207 
Vanuit de ALV komt de vraag of het niet kiezen voor 3 of 5 dagen ook om financiële redenen is. 208 
Tommy antwoordt dat het hier vooral gaat om de timing tijdens de tweede helft van het jaar. 209 
 210 
De ALV voegt hieraan toe dat nog een van de argumenten voor één dag is dat die ene dag alle leden 211 
samen kunnen komen. Met meerdere dagen krijg je eerder dat er een verdeling komt in meerdere 212 
doelgroepen. Het idee van een lustrum dag is juist dat ze alle doelgroepen bij elkaar krijgen.  213 
Danny voegt hier aan toe dat dit inderdaad is om één uniek moment te bereiken. 214 
 215 
De ALV laat weten dat hij het goede redenen vindt, maar hij wel kritisch is over de volgorde van de 216 
organisatie. Eerst wordt er vergaderd, dan wordt er een commissie opgericht, tijdens de ALV wordt 217 
er ingestemd en nu wordt weer alles omgegooid. 218 
De ALV antwoordt hierop dat de argumenten die zojuist zijn genoemd ervoor hebben gezorgd dat 219 
het nieuwe plan wordt gebruikt. 220 
 221 
Michelle (taskforce) wil meegeven dat zij een plan hebben gemaakt en dat dit in een keer wordt 222 
veranderd, zij snapt dat er bezwaren zijn vanuit de ALV. Het bestuur brengt in dat consensus van de 223 
ALV voor de commissie belangrijk is om hier mee aan de slag te kunnen, de ALV stelt voor deze 224 
discussie verder te voeren bij de amendementen. 225 
Tessa voegt hier nog aan toe (lustrumcommissie) dat ze als commissie wel begonnen zijn aan de 226 
hand van het plan van de taskforce. Deze is dus zeker niet aan de kant geschoven. Maar bij invullen 227 
loop je tegen dingen aan zoals de praktische en financiële bezwaren 228 
 229 
  Frank ter Huurne, Ilse Paaijens, Tess Bombeeck komen binnen 230 

 231 
Loeke stelt nog een algemene vraag aan het bestuur over wat hun doel is van het lustrum en 232 
wanneer ze tevreden zullen zijn. Het bestuur antwoordt dat het voornaamste doel is om het eerste 233 
lustrum groots op de kaart te zetten en ervoor et zorgen dat het een unieke dag wordt voor alle 234 
(oud) leden. Groots, uniek en feestelijk zijn dus de woorden die deze dag moeten kenmerken. 235 
 236 
Vanuit de ALV komt de vraag of er al vast is gesteld wat er groots wordt aangepakt. Het bestuur 237 
antwoordt dat dit de almanak en het gala zullen zijn. In principe blijft het daarbij, maar de ALV heeft 238 
hierin natuurlijk wel het laatste stemrecht. 239 
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 240 
Er wordt overgegaan op het volgende punt: het bespreken van het beleid van het nieuwe bestuur. 241 
 242 
Doel 1: 243 

- Meer themadagen 244 
De ALV vraagt zich af of met themadagen ook genoeg passieve leden worden bereikt. De volgende 245 
twee punten gaan vooral over actieve leden. Bestuur geeft aan dat dit het geval is, omdat de 246 
themadagen divers zullen zijn. Ze zijn van mening dat goede promotie hiervoor kan zorgen. De ALV 247 
vraagt hierop of dit vorig jaar ook zo is gebleken. Koen geeft aan dat dit inderdaad het geval was, 248 
vooral bij themadagen als Sinterklaas en de tosti-middagen. 249 
 250 
De ALV vraagt of acht promotiedagen en daarnaast ludieke acties niet een beetje veel wordt. 251 
Bestuur geeft aan dat zij dit precies genoeg vinden omdat je dan één keer per maand gaat. Als het 252 
gaat om het lustrum zijn ze van mening dat dit er makkelijk bij kan. Ze zijn er wel alert op dat het 253 
geen overkill wordt, en zoals zij het nu zien is het precies genoeg. 254 
 255 
Loeke geeft aan dat de themadagen redelijk chaotisch waren en er dus vaak weinig tijd was om een 256 
praatje te maken met iemand van het bestuur. Ze geeft als tip mee om te zorgen dat je met veel 257 
mensen van het bestuur aanwezig bent om te bereiken dat ook passieve leven zich bij SPiN 258 
betrokken voelen. 259 
Het bestuur antwoord hierop dat het doel van themadagen inderdaad is om ervoor te zorgen dat 260 
passieve leden gaan voelen dat het bestuur zich bij hen betrokken voelt. Dit gaan ze oplossen door 261 
de helft van de themadagen door de boekencommissie te laten organiseren, zo is er meer ruimte en 262 
tijd voor het bestuur om dit te bereiken.  263 
 264 

- Transparantie door middel van bestuurlijke updates 265 
De ALV van steen vraagt waarom leden zich moeten inloggen. Hij zou dit liever anders zien. 266 
Bestuur geeft aan dat zij zelf het idee hebben die inloggen te behouden, ieder lid kan dit gemakkelijk 267 
doen. Het is wel iets om aan te denken als het bij veel leden niet lukt. 268 
Vanuit de ALV komt een suggestie om in de volgende nieuwsbrief een melding te maken van de 269 
mogelijkheid tot het inloggen op de site, zo komen ook passieve leden dit te weten. 270 
 271 
De ALV vraagt hoe men er achter wil komen of er problemen zijn met inloggen. Het bestuur meldt 272 
dat ze regelmatig mailtjes krijgen dat het inloggen niet lukt. Ze verwachten dat het wel gemeld wordt 273 
als het niet lukt, anders is er blijkbaar geen interesse en kijken deze leden ook niet op de site. 274 
 275 
De ALV vraagt waarom is het belangrijk om in te loggen als je transparantie wil bereiken. Zo leg je 276 
drempel gelijk hoger. Bestuur antwoord dat in principe elk lid in staat is om in te loggen. Sommige 277 
stukken op de site zijn bedoeld voor spinleden. Het bestuur wil dit graag binnen de vereniging 278 
houden. 279 
Er wordt gevraagd waarom zouden mensen buiten spin dit specifiek niet zouden mogen zien. 280 
Bestuur antwoord dat als het niet gaat over ‘persoonlijke updates’ van het bestuur gaat, dat wel een 281 
mogelijkheid is. De ALV voegt hieraan toe dat het misschien ook aan de informatie ligt die je over wil 282 
brengen. 283 
 284 
Vanuit de ALV komt een tip om de stukken op de site niet puntsgewijs, maar meer in een lopend 285 
verhaal te publiceren, omdat dit leuker is om te lezen. Bestuur geeft aan dat dit een idee kan zijn. Het 286 
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doel van de informatie is nu om duidelijkheid te geven. Maar als meerdere leden dit aangeven, 287 
kunnen ze het er als bestuur over hebben.  288 
 289 
De ALV brengt in dat hij het zou het goed vinden n.a.v. de discussie over de brief van Tommy tijdens 290 
de vorige ALV ook serieuze dingen in de updates te verwerken zodat je transparant bent als bestuur. 291 
 292 

- Betrokkenheid tegenover actieve leden 293 
De ALV vraagt waarom er is gekozen voor de formulering ‘gestreefd naar’. Hij zou graag zien dat dit 294 
vervangen wordt door ‘we gaan doen’. We zijn er als ALV om te kijken of jullie het goed doen en om 295 
het bestuur op dingen af te rekenen. Daarnaast maakt hij een opmerking over sociale activiteiten 296 
met commissies. Dit is eerder geprobeerd, maar niet gelukt door goede redenen. Hij geeft als tip mee 297 
hier goed over na te denken of je dit als bestuur wel of niet wil doen. 298 
Bestuur antwoordt hierop dat dit klopt. Dit is iets waar ze naar willen kijken, waar ze achter staan en 299 
wat ze ook daadwerkelijk willen doen. Ze zijn van mening dat door het maken van een goede 300 
planning dit haalbaar is om die extra betrokkenheid naar commissies te laten zien. 301 
De ALV vraagt of we het dus ook echt ‘gaan doen’. Dat scheelt een amendement schrijven. Het 302 
bestuur geeft aan dit te zullen doen. 303 
 304 
De ALV vraagt of er sociale activiteiten zijn waar ze het hele bestuur bij aanwezig zal zijn. Het bestuur 305 
geeft aan dat dit het leukste en ook het doel is. Door omstandigheden kan dit niet altijd zo zijn, wel 306 
het streven om dit te doen. De ALV merkt hierbij op dat er beter niet gestreefd kan worden naar met 307 
zijn allen naar een activiteit te gaan, dit is heel moeilijk.  308 
 309 
De ALV vraagt of het niet onmogelijk wordt om dan activiteiten overdag te plannen, er moeten 310 
immers altijd mensen aanwezig zijn in de SPiN-kamer? Het bestuur geeft aan dat dit inderdaad een 311 
streven is en dat er nog wordt gekeken naar een minimum. 312 
 313 
Algemeen 314 
De ALV vraagt naar het kamerbeleid. Zij  vraagt of er nog steeds gratis koffie thee, mokken en shirts 315 
zijn voor de actieve leden, ofwel of het voorafgaande beleid wordt doorgezet. Bestuur geeft aan dat 316 
dit beleid niet is veranderd. Op bepaalde uren heeft de kamer een kantoorfunctie, andere uren is er 317 
ruimte voor gezelligheid. Er wordt gevraagd of het bestuur probeert om een studiedag per week in te 318 
lassen. Bestuur geeft aan dat ze hebben afgesproken om steeds met twee personen op de kamer te 319 
zijn. 320 
 321 
Vanuit de ALV komt de vraag of er rekening gehouden wordt met de veranderde collegetijden door 322 
de ruimte voor gezelligheid tussen 12 en 2 te verruimen. Bestuur geeft dat de huidige tijden worden 323 
aangehouden. 324 
 325 
De ALV verwijst terug naar eerste doel ‘toegankelijkheid’ en vraagt hoe dit dan zit met de kamer 326 
dichtgooien. Haar vraag is of de kamer wel toegankelijk blijft voor commissieleden voor 327 
commissiewerk. 328 
Het bestuur geeft aan dat er in principe niet veel is veranderd ten opzichte van vorig jaar. De kamer 329 
blijft nog steeds tot drie uur open en vaak daarna ook nog. 330 
 331 
De ALV stelt een vraag over de begeleiding vanuit het bestuur van commissies. De voorzitter stelt 332 
voor dit door te schuiven naar het kopje ‘ commissies’. 333 
 334 
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Doel 2 (Ontwikkeling) 335 
Het bestuur geeft aan dat dit een belangrijk doel is voor het bestuur. Het doel bestaat uit twee delen: 336 
digitalisering en onderwijs. 337 
 338 

- Online inschrijving 339 
De ALV vraagt hoe het zit met de inschrijflijsten op de spinkamer. Het bestuur antwoordt dat mensen 340 
zich nog wel in kunnen blijven schrijven door middel van een computer die beschikbaar is in de 341 
spinkamer. 342 
De ALV vraagt hierop hoe het bestuur er tegen aan kijkt dat mensen niet meer in de spinkamer 343 
komen, vooral of dit niet ten koste van de betrokkenheid van de leden tegenover SPiN gaat. Het 344 
bestuur denkt van niet. Het inschrijfmoment wordt niet als sociaal waardevol contactmoment, 345 
omdat mensen vaak niet blijven hangen.  346 
 347 
De ALV vraagt zich af hoe het staat onderzoek dat afgelopen jaar is gedaan naar online betalen en of 348 
men nog van plan is dit onderzoek voort te zetten. Het bestuur antwoordt dat voor het voortzetten 349 
van het onderzoek er nog geen concreet plan is. De ALV geeft als tip mee deze wel te maken. Het 350 
bestuur zegt toe hier aandacht aan te besteden. 351 
De ALV vraagt waarom er niet eerst onderzoek wordt gedaan voordat het online inschrijven nu al 352 
wordt ingevoerd. Het bestuur antwoordt hierop dat uit enquêtes is gebleken dat mensen interesse 353 
hebben in een online inschrijfsysteem. Er zal meer onderzoek komen naar het online betalen, maar 354 
voor nu wordt het online inschrijven zonder betalen al ingevoerd om te kijken hoe de leden dit 355 
ervaren.  356 
De ALV vraagt hierop hoe het in zijn werk gaat als activiteiten gelijk betaald moeten worden en of dit 357 
niet zorgt voor dubbel werk. Daarnaast vraagt zij hoe het zit met controleren wie er al dan niet 358 
betaalde heeft. 359 
Het bestuur geeft aan dit alleen bij gratis activiteiten te gaan doen, inschrijven voor activiteiten die 360 
geld kosten blijft via inschrijflijsten gaan. 361 
 362 
De ALV merkt op dat online betaling via de site gaat zorgen voor extra kosten. Het bestuur antwoord 363 
hierop dat ze zich daarvan bewust zijn. Er wordt nog gekeken naar wat de goedkoopste optie is. 364 
 365 
De ALV vraagt of er een pilot is uitgevoerd voor het online inschrijven. Het bestuur antwoordt dat dit 366 
alleen voor de gratis activiteiten is gedaan. Er is nog niet gekeken of het financieel gunstig is om 367 
beide systemen tegelijkertijd in te voeren. De ALV merkt op dat bij betaalde activiteiten er 368 
herinneringen gestuurd kunnen worden. De ALV vraagt of hier al onderzoek naar loopt. Het bestuur 369 
geeft aan dat het vorige bestuur hier mee bezig was, maar ze er zelf nog niet mee bezig zijn. 370 
De ALV vraagt of er afspraken zijn gemaakt over het verloop van de invoering. Hij vraagt of het de 371 
bedoeling is om al te beginnen met het inschrijfsysteem en daarna het stuk betalen toe te voegen. 372 
 373 
De ALV haakt in op een eerder gemaakt punt met de opmerking dat zij denkt dat er onduidelijkheid 374 
gaat ontstaan bij het inschrijven als je gaat splitsen tussen wel en niet betaalde activiteiten. Tip is om 375 
aan het begin van activiteiten te laten betalen, anders krijg je het systeem er niet goed doorheen. 376 
 377 
De ALV vraagt wie er gaat zorgen voor het ontwikkelen van het programma voor het 378 
inschrijfsysteem. Het bestuur geeft aan dat ze dit uit willen besteden. Hierop wordt gevraagd of hier 379 
nog wel geld voor is naast al het geld dat naar het lustrum gaat dit jaar. Het bestuur geeft aan dat ze 380 
dit met de ALV willen bespreken tijdens de begrotings-ALV. 381 
 382 
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De ALV vraagt naar de stand van het onderzoek naar online betaling? Het bestuur antwoordt dat er 383 
een online systeem mogelijk is wat gekoppeld kan worden aan iDeal, dit zorgt wel voor extra kosten 384 
voor de leden. Men wil dus nog kijken naar meer alternatieven. Er is al iets ontwikkeld voor gratis 385 
inschrijvingen, maar dit staat nog in kinderschoenen. 386 
 387 

- SPIN-app 388 
De ALV vraagt of er gepeild is bij leden naar wat de app zou moeten kunnen. Bestuur antwoordt dat 389 
hier wel naar is gevraagd in de enquête. 390 
 391 
De ALV vraagt wie dit heeft ontwikkeld. En geeft als tip mee om Twitter in plaats van een app te gaan 392 
gebruiken. Bestuur geeft aan dat dit wordt uitbesteed. Naar de Twitter-optie is nog niet gekeken. 393 
De ALV merkt op dat Twitter gratis is, er steeds meer mensen zijn die twitteren dus hierdoor kortere 394 
lijnen ontstaan. Het bestuur antwoordt hierop dat de app niet alleen bedoeld is voor 395 
nieuwsberichten en het presenteren van de agenda. 396 
De ALV vraagt of er iets bekend is over de grootte van de app. Bestuur meldt dat hier nog niet over 397 
na is gedacht. Vanuit de ALV wordt hieraan toegevoegd dat zij niet verwacht dat de app veel MB zal 398 
gebruiken. 399 
De ALV vraagt of er een streefaantal gebruikers is vastgesteld. Het bestuur antwoord dat deze er is 400 
en dat dit meer een eigen doel is. 401 
De ALV geeft als suggestie om stages en interessante meldingen van 7/8/9e verdieping mee te nemen 402 
bij de aankondigingen via een app. 403 
De ALV vraagt waarom de vorige app niet aan de wensen voldeed. De app is ontwikkeld door het 404 
vorige bestuur en wordt door het nieuwe bestuur als ongeschikt gezien om de doelen van het 405 
huidige bestuur te bereiken. De ALV vraag naar de kosten van de nieuwe app. Het bestuur antwoordt 406 
dat ze op zoek zijn naar mensen die dit kunnen ontwikkelen. Ze hebben nog geen prijzen gezien of 407 
offertes aangevraagd. De ALV vraagt wat heeft eerste app gekost. Het IVe bestuur antwoordt dat dit 408 
€ 300,- is. 409 
 410 
De ALV vraagt wat de meerwaarde van een app t.o.v. een website is? Het bestuur antwoordt dat de 411 
meerwaarde zit in meer toegankelijkheid. De site is niet toegankelijk via de smartphone, een optie is 412 
om deze mobiel beschikbaar maken. Het doel is echter om meer essentiële dingen, ook voor niet-413 
actieve leden, in één opslag beschikbaar te maken.  414 
De ALV vraagt of men overwogen heeft om de site zo aan te passen dat het makkelijker 415 
toegankelijker wordt. Bestuur antwoordt dat hier nog niet over is nagedacht. De ALV merkt op dat de 416 
Facebook-pagina al de functie van een app vervult en vraagt zich af of een app niet te veel wordt. 417 
De rest van de ALV sluit zich hierbij aan en merkt op dat men niet weet niet wat de behoefte is van 418 
leden, men niet weet wat het kost, maar het wel in het beleid wordt opgenomen. 419 
 420 
Rob reageert hierop dat hij denkt dat er wel over is nagedacht. En vraagt aan het bestuur wat precies 421 
de punten zijn die zorgen voor een meerwaarde van de nieuwe app. Bestuur antwoordt dat online 422 
inschrijvingen niet via de smartphone kunnen, net als het onderwijsnieuws en de 423 
boekenverkoopblokken weergeven. Rob geeft de suggestie om verder onderzoek uit te voeren en dit 424 
punt niet mee te nemen in de beleids-ALV. Het bestuur nodigt de ALV uit om amendementen in te 425 
dienen. 426 
 427 
Pauze 20.45 – 21.00 428 
 429 
Lex Pruijn, Erik Bouwman, Jessica Kersten, Noor Giessen, Merel van Slobbe en Roos Alink gaan weg 430 



   Notulen Algemene Leden Vergadering 01-10-2012 

 

10 
 

 431 
- Vernieuwing van de website 432 

De ALV is benieuwd naar de vorm van de chat. Het bestuur geeft aan dat men moet denken aan het 433 
idee van de vraagbaak bij Ikea. 434 
De ALV stelt voor hier een mailformulier van te maken. Het bestuur geeft aan dat de chat 435 
laagdrempeliger is dan een hele mail schrijven. Zij willen op de manier meer toegankelijkheid 436 
uitstralen als bestuur. Er is nog geen concreet plan voor de uitvoering. 437 
De ALV vraagt of veelgestelde vragen worden weergeven naast de chatbox. Het bestuur geeft aan 438 
hier nog niet over te hebben nagedacht, maar wel erg enthousiast te zijn over het idee en hier iets 439 
mee te gaan doen. 440 
 441 
De ALV vraagt naar de bezoekersaantallen van de SPiN-site en of het bestuur het idee heeft dat de 442 
chat aan zal slaan. Bestuur antwoordt dat de bezoekersaantallen zo niet te weten en is van mening 443 
dat er animo bestaat voor een chat. 444 
 445 
De ALV vraagt of er op deze manier niet het risico bestaat dat er ergernissen komen als vragen niet 446 
snel worden beantwoord. Het bestuur geeft aan dat het juist het idee is om vragen zo niet meer lang 447 
onbeantwoord te laten. 448 
 449 
De ALV vraagt of er tijden voor de chat zijn vastgesteld. Het bestuur geeft aan dit binnen 450 
kamerdiensten te willen doen. Zo wil men er ook voor zorgen binnen aanzienlijke tijd antwoord te 451 
geven aangezien er dan mensen achter de computer zitten. 452 
 453 
De ALV vraagt naar de meerwaarde van de chat en of er nu al veel vragen op Facebook worden 454 
gesteld via de chat. Het bestuur antwoord dat niet via Facebook, maar wel via de mail gaat. De mails 455 
zijn vaak kort en door alle bestuursleden te beantwoorden, dus het kan sneller en directer via een 456 
chat op de site.  457 
De ALV geeft als tip mee eens naar de openbare chat op de site van Postelein te kijken voor ideeën. 458 
 459 
De ALV vraag naar de concrete klachten van de website op dit moment. Het bestuur geeft aan dat dit 460 
niet is geïnventariseerd in de enquête. De klachten vooral vanuit het bestuur: informatie kan 461 
makkelijker gepresenteerd worden, bijvoorbeeld het stuk voor de boeken. Daarnaast wil men de site 462 
graag blauw in plaats van paars hebben. De ALV vraagt over wel tijd is voor een bestuurslid-chat. Het 463 
bestuur geeft aan dat deze er is, omdat de chat tijdens de kamerdiensten zal worden gebruikt. 464 
 465 
De ALV vraagt of men al bezig is met het inventariseren van de kosten en of hier tijdens de volgende 466 
ALV mee duidelijkheid over zal bestaan. Het bestuur antwoordt dat ze hierop terug zullen komen 467 
tijdens de begrotings-ALV. Ze zijn op dit moment in gesprek met mensen. 468 
De ALV vraagt naar de verschillende mensen met wie men in gesprek is en of er nu toch een vaste 469 
webmaster komt. Het bestuur geeft aan dat die is er inderdaad is. Hij doet dit momenteel als 470 
vrijetijdsproject, maar heeft hier steeds minder tijd voor. Daarom is het bestuur op zoek naar iemand 471 
nieuws. 472 
 473 

- Communicatiesysteem 474 
De ALV vraagt naar meer uitleg over het communicatiesysteem. Het bestuur legt uit dat dit een 475 
website is waarop commissies kunnen inloggen. Hierop bestaat de mogelijkheid om meerdere 476 
projecten op te starten en de vooruitgang hiervan in fases is te zien. Er kunnen onder andere fases 477 
worden toegevoegd of deadlines worden aangegeven. Zo heeft het bestuur overzicht op wat een 478 
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commissie doet. Een begeleider vanuit het bestuur blijft, deze kan op het moment dat het niet lekker 479 
loopt contact zoeken met de commissie. 480 
 481 
De ALV vraagt of dit niet omslachtig is naast de notulen en of het systeem veel voordelen heeft. 482 
Het bestuur antwoord dat het systeem al projecten bewaart. Notulen kunnen ook in het systeem 483 
worden opgenomen. Het systeem is daarnaast erg duidelijk en puntsgewijs. De notulen blijven dus 484 
wel, maar het idee is dat het de mail gaat vervangen.  485 
De ALV vraagt of het dan nog steeds mogelijk is voor commissies om naar andere commissies te 486 
mailen. 487 
Het bestuur geeft aan dat dit mogelijk is. 488 
De ALV vraagt of er nog een toelichting voor de commissies voor de werking van het systeem komt. 489 
Het bestuur geeft aan bij elke volgende vergadering van een commissie hier een uitleg bij zal komen. 490 
Indien nodig zal er een horizontaal overleg worden georganiseerd. 491 
 492 
De ALV vraagt naar wat het bestuur bedoelt met “trial-and-error”. Het bestuur antwoordt dat het 493 
systeem al draait, maar dat het kan zijn dat men ergens tegenaan kan lopen bij het gebruik van het 494 
systeem. Na melding hiervan zorgt het bestuur ervoor dat het systeem wordt aangepast. Dit gaat 495 
echter over kleine zaken, er is nog vooral winst te boeken bij het verhogen van het gebruikersgemak. 496 
 497 
De ALV vraagt naar ontwikkelaars van het systeem. Dit blijken twee jongens van KI te zien, die dit 498 
project op zich hebben genomen. 499 
 500 

- Online boekenverkoop 501 
De ALV vraagt of het niet genoeg is om alleen online te inventariseren hoeveel boeken nodig zijn en 502 
de boekverkoop op de SPiN-kamer te houden? 503 
Het bestuur ziet de online boekenverkoop als een mogelijke oplossing voor de problemen die er 504 
momenteel zijn met de boekverkoop. Voor nu is het zo dat in de praktijk de boekverkoop gewoon bij 505 
de SPiN-kamer blijft. Dit jaar zal er goed onderzoek worden gedaan naar mogelijke oplossingen voor 506 
de problemen die er nu zijn, hiervoor wordt een taskforce opgericht.  507 
 508 

- Financiën 509 
Loeke vraagt waarom het boekhoudingsprogramma Transcribo als onoverzichtelijk wordt gezien, zij 510 
heeft dit namelijk zelf niet zo ervaren. 511 
Het bestuur antwoordt dat de raad van advies het advies heeft gegeven om de begroting zoals deze 512 
bestaat te herzien. Het programma is wel overzichtelijk, maar was vijf jaar geleden nog in 513 
ontwikkeling waardoor sommige functies nog niet ingesteld zijn op computers van de SPiN-kamer. 514 
Het gaat dus om updates die nog gedaan moeten worden. 515 
 516 
De ALV vraagt of hiervoor hulp van buitenaf bij komt kijken en hoeveel dat gaat kosten. 517 
Het bestuur antwoordt dat er al contact is gelegd met de ontwikkelaar van Transcribo, een ervaren 518 
boekhouder. Hij helpt studieverenigingen bij het instellen van het programma. Normaal kost het € 519 
300,-, maar omdat het programma al in gebruik is maar € 225,-. Hiervoor wordt het programma zelf 520 
en de boekhouding geherstructureerd. 521 
 522 
De ALV vraagt of dit al wordt doorgevoerd voordat de begroting zal worden gepresenteerd de 523 
komende ALV. Het bestuur antwoordt dat hiervoor inderdaad al een voorwaardelijke afspraak staat 524 
gepland op vrijdag 5 oktober, zodat dit bij volgende ALV gepresenteerd kan worden. Daarnaast wordt 525 
gevraagd om toestemming van de ALV. 526 
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Loeke geeft aan het hier mee eens te zijn en geeft aan dat het belangrijk is om een goede basis te 527 
leggen voor de studievereniging (zoals het invoeren van een goed boekhoudsysteem), in plaats van 528 
te veel aandacht schenken aan leuke experimenten. 529 
 530 
Algemeen digitalisering 531 
Michelle vraagt hoe de promotiekanalen eruit gaan zien nu het inschrijven vooral via de site gaat 532 
verlopen. Ofwel wat de gevolgen van de digitalisering voor de promotie zullen zijn. 533 
Het bestuur antwoord dat de promotie zal blijven zoals deze nu bestaat. Dus via Facebook, Twitter, 534 
Blackboard en de website. 535 
 536 
Ruth merkt op dat de (vriendeloze) SPiN-hyve nog niet is verwijderd. 537 
 538 

- Internationalisering 539 
De ALV vraagt wat er dit jaar anders gaat gebeuren, aangezien de internationalisering vorig jaar niet 540 
van de grond is gekomen. Het bestuur antwoordt dat er een commissie is opgericht die hierover zal 541 
gaan. Het buddyproject werd vorig jaar door het bestuur zelf beheerd. Door een commissie op te 542 
richten, hopen ze op deze manier meer aandacht te kunnen schenken aan en meer tijd te kunnen 543 
steken in het buddyproject.  544 
 545 
Ilse vraagt hoe het bestuur de internationalisering voor zich ziet. Er lijkt vooral aandacht te zijn voor 546 
het buddyproject vanuit het bestuur. Ze heeft het idee dat exchange meer aandacht krijgt in de 547 
internationaliseringscommissie. Het bestuur geeft aan dat de nadruk niet op het project ligt, dat het 548 
bestuur maar een beetje inspraak en de rest van de verantwoordelijkheid voornamelijk bij de 549 
internationaliseringscommissie ligt. 550 
 551 
Merel vraagt of het überhaupt mogelijk is om én naar buitenland te gaan en hier heen te komen 552 
tijdens de uitwisseling en vraagt zich af hoe de rest van de ALV hierover denkt. 553 
Tommy vraagt waarom dit niet mogelijk is. Hij heeft graag dit wel als streven wordt gezien, anders 554 
wordt het een studiereis-idee. 555 
Merel geeft aan dat het misschien niet mogelijk wordt qua tijd. De commissie is nu bezig met 556 
organiseren, dus de uitwisseling wordt waarschijnlijk in februari, waardoor de tijd om de tweede 557 
helft te plannen door meer activiteiten aan he einde van het jaar krap wordt. 558 
Kathi sluit zich aan bij Merel. Ze geeft als tip mee om niet te streven als je denkt dat er niet genoeg 559 
tijd en animo voor is. Dit hebben ze al eerder meegemaakt met de stedentrip. 560 
Koen sluit zich volledig aan bij Kathi. Door de intensivering wordt het wishfull thinking om alles in een 561 
week te plannen. Er zijn meer verhalen dat de activiteit dan geen succes wordt. 562 
De ALV vraag naar de mening van het bestuur. Yvonne merkt op dat deze discussie beter buiten de 563 
ALV kan worden gevoerd en nu verder te gaan met het beleid. De voorzitter stemt hiermee in. 564 
 565 
De ALV vraagt of er een samenwerking is met de universiteit bij het buddyproject, of dat dit project 566 
alleen door SPiN wordt uitgevoerd. Het bestuur antwoordt dat er samenwerking is met de 567 
universiteit. De deelname is echter alleen voor leden. 568 
 569 
De ALV vraagt of er ook contact is met de medezeggenschap. Het bestuur vraagt om verduidelijking. 570 
De ALV geeft aan dat de opleidingscommissie goed weet waar men op hoger niveau al bezig is en dus 571 
voor goede tips kan zorgen. Het bestuur geeft aan dit mee te zullen nemen. 572 
 573 

- Bijles en studiegroepen 574 
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De ALV vraagt hoe het zit met de verantwoordelijkheid bij het geven van bijles als deze op een 575 
onjuiste manier wordt gegeven of de kwaliteit slecht is. Vraag is SPiN hier garant voor wil en kan 576 
staan.  577 
Het bestuur geeft aan dat na koppelingen van studenten er een contract wordt getekend waarin de 578 
verplichtingen van alle partijen zijn. Daarnaast kan SPiN het contact beëindigen als uit meerdere 579 
evaluaties blijkt dat het niet goed loopt. Er zal een maandelijks overleg zijn met de bijlesgevers 580 
waarbij klachten worden geïnventariseerd. Voor vragen en klachten kan men altijd bij Marloes van 581 
het bestuur terecht. 582 
 583 

- Boeken en samenvatting 584 
De ALV vraagt naar de mening van het bestuur over het open source systeem, vooral of mensen dan 585 
nog wel samenvattingen aan zullen bieden. Voorheen werd men hiervoor betaald en dat is nu niet 586 
meer het geval. Het bestuur geeft aan dat dit moeilijk te voorspellen is, maar hoopt dat dit wel het 587 
geval zijn. Door middel van het koppelen van een ratingssysteem aan het systeem hoopt men een 588 
goed inzicht in de kwaliteit van de aangeboden samenvattingen te krijgen. 589 
Michelle vraagt waar dit systeem te vinden zal zijn. Het bestuur antwoordt dat dit op de SPiN-site zal 590 
zijn. 591 
 592 
Iris vraagt of de verkoop van papieren samenvattingen dan verdwijnt, persoonlijk vindt ze het fijn dat 593 
de samenvattingen op papier te krijgen zijn. Het bestuur antwoordt dat het inderdaad zo is dat 594 
papieren samenvattingen verdwijnen. Men zal hier wel over gaan nadenken als daar nog behoefte 595 
aan is door leden. 596 
 597 
De ALV vraagt hoe het zit met de openingstijden nu er nieuwe collegetijden zijn ingesteld. Het 598 
bestuur antwoordt dat daar nog niet over is nagedacht. De kamer blijft vijf dagen per week open tot 599 
half twee. Tot er veel duidelijke klachten komen, zal er geen verruiming van de openingstijden zijn. 600 
 601 
De ALV vraagt of men al wel samenvattingen gaat inkopen als het opensource systeem in 602 
ontwikkeling is. Het bestuur geeft aan dit niet te doen, omdat er op die manier alleen maar verlies 603 
wordt gedraaid. 604 
 605 
De ALV vraagt om verduidelijking van de passage ‘de strijd aangaan met Facebook’ bij het stuk over 606 
het opensourcesysteem. Het bestuur legt uit dat op de Facebook-pagina het nu heel gemakkelijk is 607 
een samenvatting te krijgen, in tegenstelling tot naar de SPiN-kamer moeten om er een te kopen. 608 
Door middel van een opensourcesysteem zou het krijgen van een samenvatting makkelijker worden 609 
voor leden. 610 
  611 
De ALV geeft de suggestie om samenvattingen gestructureerd weer te geven op de Facebook-pagina. 612 
Het bestuur heeft zijn twijfels over de overzichtelijkheid in die situatie. Idee van het nieuwe systeem 613 
is dat het heel overzichtelijk is, door aparte mappen te maken. De nadruk ligt dus op de 614 
overzichtelijkheid. 615 
 616 
Rob vraagt of de samenvattingen in Google Docs-stijl worden weergeven, zodat iedereen de 617 
samenvattingen aan kan passen. Het bestuur geeft aan dat die gewoon een Word-bestand blijft. 618 
 619 
Koen vraagt wie gaat dat systeem beheren. Het bestuur geeft aan hier voor de verantwoordelijkheid 620 
te nemen. Daarnaast wil men door middel van een ‘ludieke’ beloning voor bijvoorbeeld de meeste 621 
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downloads het systeem promoten. Danny voegt hier aan toe dat hij denkt dat de rating bij kan 622 
dragen aan de populariteit van het ratingsysteem bij leden. 623 
 624 
Vragen over het hele punt onderwijs/ontwikkeling 625 
Yvonne merkt op dat ze het fijn vindt dat er iets wordt gedaan met de plannen die er al langere tijd 626 
liggen. Ze geeft daarnaast aan dat ze samen met Irma een heel plan heeft geschreven voor bijlessen 627 
dat kan worden gebruikt. 628 
 629 
De ALV merkt op dat er veel aandacht is voor digitalisering, waar veel onderzoek voor nodig is. En 630 
heeft hierbij de vraag of het haalbaar is om voor de ALV alles uit te zoeken of dat er doelen worden 631 
geschrapt als dat nodig is. Het bestuur vraagt hiervoor bestuurlijk overleg aan. 632 
 633 
 Manon de Korte, Myrthe van Eerd, Tess Bombeeck, Ilse Baaijens, Susanne van Vugt, Sophie 634 

Raaijmakers gaan weg. 635 
  636 
Het bestuur geeft aan dat als de ALV akkoord gaat met het beleid er over drie weken een groot 637 
bedrag wordt begroot voor de digitalisering. Er kan een amendement hierover worden ingediend 638 
aangezien er verdeeldheid bestaat binnen de ALV. Omdat de stukken over twee weken klaar moeten 639 
zijn, zal het bedrag dus een schatting zijn. De prioriteit zal in ieder geval liggen bij het vernieuwen van 640 
de website.  641 
 642 
De ALV vraagt of het in dat geval wel verstandig is om over drie weken al te presenteren. Het bestuur 643 
geeft aan dat het nodig is voor hen om hier snel mee aan de slag te gaan. Er zal hier veel aandacht 644 
voor zijn tijdens de volgende ALV. Er wordt gevraagd naar de mening van de ALV. Kathi geeft aan de 645 
uitleg van het bestuur te snappen. Ze is wel van mening dat de inschatting van de kosten redelijk 646 
concreet moet zijn voordat de ALV kan instemmen deze ALV. De vraag hierbij is of het bestuur een 647 
realistische begroting kan geven tijdens de ALV. Het bestuur geeft aan dat dit een realistische, maar 648 
nog steeds een schatting zal zijn. Daarvoor is het ook een begroting. 649 
 650 
Rob geeft aan naast de financiën ook goed te kijken naar de haalbaarheid, je kunt zaken beter niet 651 
half ontwikkelen en in dat geval plannen beter doorschuiven naar volgend jaar. De voorzitter geeft 652 
aan dat dit op dit moment irrelevant is.  653 
 654 
De ALV vraagt naar de risico’s van opslag van boeken in de SPiN-kamer, deze blijf je bij online 655 
verkoop ook houden. Het bestuur antwoordt hierop dat de termijn korter wordt. Daarnaast moet dit 656 
nog onderzocht worden, dus deze vraag gaat voor een ALV te ver. De ALV geeft als tip mee om eens 657 
te kijken naar een bezorgsysteem zoals die bestaat bij Synergy. 658 
 659 
De ALV vraagt naar de mening van het bestuur dat veel ineens online komt en wordt geregeld. Vraag 660 
is in hoeverre men denkt dat mensen die geen actief lid zijn nog wel naar de SPiN-kamer komen. Het 661 
bestuur geeft aan dat het waardevolle contactmoment met leden niet zit in het moment dat passieve 662 
leden langskomen bij de SPiN-kamer. Hiervoor zijn onder andere de themadagen gepland. 663 
 664 
Doel 3: Balans 665 

- Spin en studie 666 
De ALV merkt op dat er voor het bestuur 30 uur SPiN en 20 uur studie staat. Ze vraagt zich af of de 667 
impact van zoveel uren duidelijk is voor het bestuur. Het bestuur antwoord hierop dat dit voorkomt 668 
uit het plan van efficiënt en parttime-besturen. 20 uur komt vanuit het aantal studiepunten dat ze 669 
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willen halen als bestuur. Men is het er over eens dat dit haalbaar is. Het is daarnaast ook verdeeld 670 
over avonden en weekend, niet alleen over de normale werkweek. 671 
 672 
De ALV vraagt het bestuur hoe men dat in praktijk zo strikt wil doorvoeren en wil laten controleren. 673 
Het bestuur geeft aan dit door middel van een logboek te willen doen. De voorzitter zal het bestuur 674 
een paar keer per jaar de opdracht geven een logboek bij te houden (random gekozen moment). 675 
Deze komen in het halfjaar- en jaarverslag te staan.  676 
De ALV vraagt zich af hoe het bestuur omgaat met de grens van 30 uur. Het bestuur geeft aan dat 677 
deze verdeling als gemiddelde over een jaar wordt gezien. Er wordt dus niet strikt per week gekeken. 678 
Het gaat dus voornamelijk om de verhouding. Loeke geeft als tip mee om het hele jaar een logboek 679 
bij te houden. De ALV merkt op dat geen weekenden hebben niet een heel jaar vol te houden is. Het 680 
bestuur geeft aan met elkaar te hebben afgesproken om naar colleges te gaan. Ook de losse uren 681 
worden tussendoor geteld. De nadruk wordt weer gelegd op de verhouding en niet om het precieze 682 
aantal uren. De ALV geeft als tip mee om op vrije studiedagen elkaar ook echt niet te bellen en hier 683 
strikt in te zijn. 684 
 685 
De ALV vraagt waarom het plan van de halfjaarlijkse wissel nog niet vermeld staat. Het bestuur geeft 686 
aan dat hier nog onderzoek naar loopt, ze houden hier wel rekening mee. Koen vraagt of er al is 687 
nagedacht over de werving van nieuwe bestuursleden. Het bestuur geeft aan dit aan het eind van het 688 
beleid te willen bespreken. 689 

 690 
- Onderwijs, werkveld en sociaal 691 

Geen opmerkingen 692 
 693 
Extern:  694 

- Taakverdeling en acquisitiecommissie en commissaris PR 695 
Tessa vraagt hoe het bestuur het ziet dat de commissaris PR eindverantwoordelijk is voor de 696 
acquisitie. Het bestuur legt uit dat alle aanvragen bij Rick binnen komen, waardoor er een beter 697 
overzicht, meer duidelijkheid en dus het hele gebied van acquisitie beter gaat lopen. Vervolgens 698 
worden deze doorgespeeld naar de commissie. Naar aanleiding van de enquête vorig jaar over wat 699 
de functies van de commissies zijn, wil men op deze manier meer structuur aanbrengen in de 700 
werking van de acquisitiecommissie. 701 
 702 
De ALV vraagt waarin het onderscheid tussen hoofdsponsoring en algemeen sponsorgeld zit. Het 703 
bestuur geeft aan dat van Buren de hoofdsponsor zal zijn. Dit houdt in dat er 7 feesten en 7 borrels 704 
worden georganiseerd bij de van Buren en hiervoor SPiN sponsorgeld ontvangt. Daarnaast staat er € 705 
1000,- voor het algemene sponsorgeld.  706 
 707 
De ALV vraagt of er al ideeën bestaan over het aanpakken van de sponsoring voor de Hersenspinsels. 708 
Het bestuur is hiervoor nog in overleg met de acquisitiecommissie. Het is dit jaar een concreet doel 709 
voor de commissie, op deze manier hoopt met er een hogere sponsoring mee binnen te halen. 710 
 711 
De ALV vraagt naar de reden van het aanmaken van de database, omdat deze al bestaat. Het bestuur 712 
is het bestaand van de database onbekend. Er wordt een verzoek aan de acquisitiecommissie gedaan 713 
om contact te zoeken. 714 
De ALV merkt op dat er € 3500,- staat voor vaste sponsoring. € 1000,- vindt zij dan een laag streven 715 
voor wat er daarnaast nog moet worden binnengehaald. Het bestuur geeft aan dat het sponsorgeld 716 
vorig jaar € 4000,- was, € 2000,- voor de Hersenspinsels, € 2000,- voor algemeen sponsorgeld. Hier zit 717 
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men nu al boven door de vaste hoofdsponsor. Door van Buren als vaste partner is er minder ruimte 718 
voor het benaderen van andere locaties. Kathi geeft als tip mee de Hersenspinsels en het algemene 719 
sponsorgeld niet als apart te zien. 720 
 721 
Michelle reageert op de vraag over de database met de uitleg dat er een database bestaat voor 722 
2010/2011 en 2011/2012, idee is dat de opvolger in het nieuwe bestuur de gesprekken die hij voert 723 
met externe contacten uitgebreider gaat beschrijven. 724 
 725 

- Contacten onderhouden en uitbreiden 726 
De ALV geeft aan een aantal externe partijen te missen in het beleid, die toentertijd wel expliciet 727 
werden genoemd zoals het SOF, SSPN, VOS, Onderwijsinstituut, IC en andere studieverenigingen en 728 
masterverenigingen. Het bestuur geeft aan dat onderwijs gerelateerde instanties zullen vallen onder 729 
commissaris onderwijs, hiermee wordt ook zeker doorgegaan. Alle contacten worden behouden. 730 
 731 
De ALV vraagt of er concrete plannen van samenwerking met bijvoorbeeld Synergy bestaan. Het 732 
bestuur geeft aan dat er inderdaad geen concrete plannen bestaan, maar dat dit wel iets is om mee 733 
te nemen. 734 
 735 
De ALV vraagt of er iets is gedaan met de suggesties voor acquisitie die tijdens de afgelopen intro zijn 736 
binnengekomen. Het bestuur geeft aan dat dit niet het geval is, maar hier wel iets mee zal worden 737 
gedaan. 738 
 739 
Loeke Salemans, Yvonne Rensen  en Bas Romeijn vertrekken. 740 
 741 

- Verbintenis met bedrijven uit het werkveld 742 
De ALV merkt op dat het goed is dat in verschillende domeinen bedrijven worden gezocht, maar dat 743 
hier breder naar gekeken moet worden. De ALV reageert hierop aan dat het goed is omdat domeinen 744 
nog relatief breed zijn. Wat diversiteit in elk domein aanbieden in plaats van het standaardpakket. 745 
 746 
De ALV vraagt of deze activiteiten los staan van die van de excursiecommissie of dat hierin veel 747 
overlap bestaat. Het bestuur ziet dit als iets wat daar los van staat. Het verschil zit in het soort 748 
contact dat men door de activiteit probeert te krijgen. Het bestuur vindt het mooi om je als 749 
vereniging hiervoor in te zetten, maar geeft aan dat hier nog punten voor verbetering liggen. 750 
 751 
De ALV vraagt waarom hier een los onderdeel van wordt gemaakt en wat hierbij de rol van de 752 
acquisitie-commissie en de commissaris PR is. Het bestuur geeft aan dat het een ander soort contact 753 
is. Het wordt niet gezien als activiteiten maar diensten om contacten voor de toekomst te regelen. 754 
Het gaat hier om het regelen van werkervaringsplekken e.d. Zo kunnen bedrijven ook zien wat voor 755 
‘een vlees er in de kuip zit’.   756 
 757 

- Kortingspas 758 
De ALV vraagt wat de aanvullende waarde is ten opzichte van de Knaek. Het bestuur geeft aan dat de 759 
Knaek landelijk is, SPiN wil dit ontwikkelen voor alle (niet alleen actieve) leden als een stukje service 760 
als blijk van waardering.  761 
 762 
De ALV vraagt of er al geïnventariseerd is bij bedrijven of er interesse is. Het bestuur geeft aan dat 763 
Puck’s partyshop en Bizzy dit momenteel zien zitten. 764 
 765 
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Koen vraagt of men aan de bedrijven geld vraagt om hierin te komen. Het bestuur geeft aan dat dit 766 
niet de bedoeling is. Het wordt als een alternatieve manier gezien om zich als SPiN te binden aan 767 
andere instanties. 768 
 769 
Michelle merkt op dat ze het een supertof idee vindt. Merkt hierbij wel op dat je geld mag vragen 770 
aan bedrijven en ook aan leden voor het krijgen van een kortingspas. 771 
Kimberly stemt hiermee in, maar geeft wel mee dat het nog wel laagdrempelig moet blijven voor 772 
bedrijven.  773 
 774 

- Alumnibeleid 775 
De ALV vraagt of het alumnibeleid alleen voor actieve leden of voor alle leden geldt. Het bestuur 776 
geeft aan dat ze bij passieve ouderejaars zullen gaan inventariseren 777 
 778 
De ALV geeft als suggestie om actiever aan de slag te gaan met alumni en activiteiten uit te proberen. 779 
 780 
De ALV geeft aan dat ouderejaars actieve leden wel eens hebben gesproken over een 781 
alumnivereniging en vraagt zich af hoe het bestuur hier tegenover staat. Het bestuur geeft aan dat er 782 
inderdaad een begin gemaakt moet worden rondom het alumnibeleid. Men wil zelf eerst 783 
uitproberen en daarna iets oprichten, omdat de studievereniging nog zo jong is, is er geen haast bij 784 
meent het bestuur. 785 
 786 
Rob stelt voor om het oprichten van een alumnivereniging te delegeren aan een commissie. Het 787 
bestuur geeft aan dit zelf te willen doen als de wensen van alumni duidelijk zijn. Naar de invulling van 788 
het beleid en de uitvoer hiervan zal nog gekeken worden. Delegeren naar een commissie is hierbij 789 
zeker een mogelijkheid. 790 
 791 
Commissies: 792 
Het bestuur geeft als opmerking dat in het beleid de ALV-commissie verkeerd staat ingedeeld, deze 793 
hoort bij ondersteunde commissies 794 
 795 
Loeke vraagt hoe het zit met de begeleiding van commissies. Het bestuur antwoordt hierop dat deze 796 
in de eerste instantie autonoom zijn en redelijk vrij in de uitvoering en organisatie van activiteiten. 797 
Het bestuur ziet het stuk begeleiding in het bijhouden van notulen en ingrijpen op het moment dat 798 
dit nodig is. 799 
 800 

- Functieverdeling 801 
De ALV vraagt of een commissaris communicatie in een commissie echt nodig is en vraagt of hier een 802 
evaluatie van is geweest. 803 
Het bestuur geeft aan dat de CC verantwoordelijk zal zijn voor het communicatiesysteem. De 804 
secretaris is vooral verantwoordelijk voor het uitwerken van notulen. Een evaluatie laat zien dat de 805 
taakverdeling bij de meeste commissies goed bevalt. Er zijn wel verschillen per commissie in de 806 
taakverdeling. 807 
 808 

- Commissiestructuur 809 
De ALV maakt de opmerking of het aantal van de genoemde activiteiten wel klopt. Het bestuur 810 
antwoordt dat de themamiddagen, ALV’s, reizen en het lustrum niet mee zijn genomen. Het klopt 811 
dus. 812 
 813 
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Iris vraagt of het streven van 71 activiteiten niet veel is en of het bestuur denkt dat men hier wel 814 
genoeg mensen mee trekt. Het bestuur antwoordt hierop dat er het afgelopen jaar 68 activiteiten 815 
zijn georganiseerd, dit jaar zijn het er meer door de internationalisering. De meeste activiteiten zijn 816 
vorig jaar goed bezocht, dus het bestuur is van mening dat er genoeg mensen op af zullen komen. 817 
 818 
De ALV vraagt of er is nagedacht over een commissie ten behoeve van de introductie om 819 
communicatie te verbeteren en rolverdeling duidelijker te maken. Zo kan men zorgen voor een nog 820 
betere voorbereiding en hoeven er later in het jaar geen mensen worden gezocht voor het SPiN-821 
gerelateerde deel van de introductie. Het bestuur geeft aan hier nog niet over te hebben nagedacht. 822 
Een constructie als in de oriëntatiecommissie, waarbij de helft van de commissie bestaat uit leden 823 
van SPiN en de helft van de leden uit leden van het SPS-nip, lijkt een goed idee. Rob sluit zich hierbij 824 
aan en vraagt aan Susanne hoe de organisatie vanuit de IC eruit ziet. Susanne antwoordt dat hier aan 825 
wordt gewerkt. 826 
 827 
De ALV merkt op dat er veel overlap bestaat bij de commissies en vraagt wat er met de evaluaties is 828 
gedaan en waarom niet is gekozen voor een andere structuur. Het bestuur geeft aan zelf niet het 829 
idee te hebben dat commissies veel overlappen. Rob vult hierbij aan dat er uit de evaluatie de 830 
carrière en acquisitie naar voren kwam. En dat men graag een onderscheid tussen lezingen en 831 
informatiebijeenkomsten zou willen zien. Het bestuur geeft aan dit onderscheid tussen 832 
voorlichtingen en lezingen over andere thema’s mee te willen nemen. 833 
  834 
Rob vraagt waarom het bestuur de Hersenspinsels meetelt bij de commissies. Het bestuur antwoordt 835 
hierop dat deze een belangrijke rol binnen SPiN speelt 836 
 837 
Ruth vraagt of het zoeken van sponsoren met deze structuur niet meer onder de 838 
verantwoordelijkheid van de tijdschriftencommissie valt. Het bestuur bevestigt dit. 839 
 840 
Roy (namens Joshua) vraagt of men het lustrum en de alumni-dag los van elkaar ziet. Het bestuur 841 
geeft aan dat dit het geval is, beide worden door verschillende commissies georganiseerd. 842 
 843 
Koen vraagt of er is nagedacht om commissies te fuseren, bijvoorbeeld de activiteiten- en 844 
sportcommissie. Het bestuur geeft aan dat men het organiseren van de Batavierenrace niet moet 845 
onderschatten en dat er daarnaast veel grote activiteiten op de planning staan. 846 
 847 
De ALV merkt op dat de activiteitencommissie en sportcommissie vorig jaar weinig activiteiten 848 
hebben georganiseerd en of dit zo zal blijven. Het bestuur geeft aan dat de lijn van vorig jaar wordt 849 
doorgezet. 850 
 851 
De ALV geeft als tip mee de lustrumcommissie, indien nodig, te laten helpen bij het gala. Het bestuur 852 
geeft aan dat dit zal worden toegevoegd aan het beleid. 853 
 854 
De ALV vult nog aan dat de Batavierenrace inderdaad niet moet worden onderschat. 855 
 856 
De ALV vraagt of de promotie van socialcie activiteiten wordt afgeschermd zodat dit alleen zichtbaar 857 
is voor actieve leden. Het bestuur geeft aan de lijn van vorig jaar door te willen zetten. Als er goede 858 
ideeën voor betere promotie zijn staat het bestuur hiervoor open. Rob vult hierop aan dat dit in het 859 
komende jaarverslag wordt gemeld. 860 
 861 
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De ALV geeft als tip mee om meer cultuur-gerelateerde activiteiten te organiseren. 862 
 863 
De ALV vraagt of de spincommissie de enige commissie is waar alle activiteiten voor vast staan en of 864 
hier nog wel animo voor is. Het bestuur antwoordt dat de spincommissie nu vol zit, dus er blijkbaar 865 
nog genoeg animo voor is. De ALV vult aan dat er geen gebrek aan vrijheid is gemerkt bij de SPiN-866 
commissie. 867 
 868 
De ALV vraagt naar de ‘ludieke reis’ bij de stedentripcommissie. Het bestuur geeft aan dat dit vorig 869 
jaar een liftwedstrijd was, dit kan echter ook een dagje weg zijn, een dag survivallen, etc. 870 
 871 
De ALV geeft aan dat de fusering van ondersteunende commissies mogelijk tot conflicten gaat 872 
zorgen. 873 
Het bestuur geeft aan dat de acquisitie als aparte commissie wordt gezien, deze als een belangrijk 874 
deel van de vereniging wordt gezien en hier dus veel tijd in zal worden gestoken. Uit voorgaande 875 
enquêtes bleek dat er te weinig tijd was voor het werven van sponsoring. Door middel van een 876 
training hoopt het bestuur dit te verbeteren. De commissie heeft nog steeds de vrijheid om zelf met 877 
initiatieven te komen, op deze manier blijf het aantrekkelijk. 878 
 879 
De ALV geeft als tip de boekencommissie ook te betrekken bij andere commissies, omdat deze vaak 880 
dezelfde dingen moeten doen. 881 
 882 
Iris merkt op dat het moeilijks is om actieve leden te vinden. Het bestuur reageert op dat afgezien 883 
van twee commissies alles is opgestart. De ALV merkt op dat het misschien goed is om mensen 884 
persoonlijker te benaderen. Merel reageert hierop dat mensen zich soms gestalkt voelen. 885 
 886 
Nawoord: 887 
Geen opmerkingen 888 
 889 
Algemene vragen: 890 
De ALV vraagt wat er is gedaan met de discussie naar aanleiding van de brief van Tommy.  De ALV 891 
vraagt om verduidelijking. Kimberly antwoordt dat er een discussie was over wat de ALV kan doen 892 
dat een van de bestuursleden niet goed functioneert binnen zijn functie en of de ALV zo iemand kan 893 
ontslaan. 894 
Het bestuur geeft aan dat er over is nagedacht, om zulke situaties te voorkomen. Concreet betekent 895 
dit dat er met buddy’s wordt gewerkt. Als iemand van het bestuur weg valt kunnen taken worden 896 
overgenomen. Daarnaast is nagedacht over coaches en de rol daarvan.  897 
De ALV vraagt om verduidelijking van dit koppelen. Het bestuur geeft aan dat er steeds 898 
bestuursleden zij die dezelfde functie kunnen vervullen. De ALV geeft aan dat het belangrijk is voor 899 
de ALV om te weten wat het bestuur met het idee van coaches heeft gedaan. Er wordt een 900 
toelichting door elk bestuurslid gegeven: 901 

- Marjolein: haar idee van een coach is, dat ze bij haar coach terecht kan voor problemen op 902 
zowel bestuurlijk als persoonlijk gebied 903 

- Myrna: geeft aan de coach te gebruiken voor begeleiding bij het uitvoeren van een 904 
bestuursfunctie (niet functie-specifiek) en bij persoonlijke problemen.  905 

- Koen: geeft aan een coach te hebben die kennis van de functie heeft maar met wie hij ook 906 
een sociale band heeft. 907 

- Lieke: gebruikt haar coach vooral voor de bestuur specifieke functie 908 
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- Sofie: heeft een coach buiten de vereniging. Deze heeft wel ervaring met een 909 
bestuursfunctie, maar buiten de vereniging. De begeleiding is niet functie-specifiek. 910 

- Marloes: geef aan persoonlijk geen behoefte te hebben aan een coach 911 
- Rick: geeft aan maandelijks een afspraak te hebben met een coach die hem begeleidt bij zijn 912 

functie 913 
 914 
Koen vraagt om halfjaarlijkse evaluatie van coachsysteem 915 
 916 
6. Indienen van amendementen & stemmingen 917 
 918 
Geert Janssen, Julius van Stroehm, Romy Beckers en Tessa Runge gaan weg 919 
 920 
Quorum: 34 921 
 922 
1e amendement: het onderzoek voor de online boekenverkoop moet vóór de volgende ALV 923 
plaatsvinden. Er moet eerst onderzoek en een stemming van de ALV over het resultaat/voorstel zijn 924 
voordat dit idee wordt doorgevoerd. 925 

- Aangenomen door het bestuur. 926 
 927 
2e amendement: er moet geen nieuwe SPiN-app komen. Argumenten hiervoor zijn de zeer hoge 928 
kosten van de ontwikkeling, de weinig toegevoegde waarde ten opzichte van Facebook, de vele 929 
promotie die er al is voor actieve leden en de mogelijkheid om de site mobiel te maken wat 930 
eenzelfde functie zou vervullen.  931 

- Aangenomen door het bestuur. De oude app blijft wel in gebruik. 932 
 933 
3e amendement: de tijden dat de boeken verkocht worden in de SPiN-kamer moeten verruimd 934 
worden van 10.30 tot 14.00, zodat ook studenten die tot 13.30 college hebben ook boeken kunnen 935 
kopen. 936 

- Aangenomen door het bestuur. Een half uur langer is haalbaar. 937 
 938 
4e amendement: er moet een IC-SPiN commissie komen begin december. Commissievoorzitter komt 939 
vanuit de IC en vanuit SPiN zit er ten minste 1 bestuurslid en een actief lid in de commissie. Deze 940 
commissie gaat over de organisatie van introductie-activiteiten waar SPiN ook een rol in speelt. Deze 941 
activiteiten worden vastgelegd in een contract. 942 

- Aangenomen door het bestuur. Met daarbij de opmerking dat het goed is dat dit wordt 943 
vastgelegd. 944 

 945 
5e amendement: de bestuurlijke update moet het openbare gedeelte van de website komen te staan. 946 
De meer ‘gevoelige/serieuze’ zaken die niet openbaar hoeven te zijn zullen op de ALV’s worden 947 
gedeeld. 948 

- Niet aangenomen door het bestuur. Men wil dat de bestuurlijke update alleen voor leden 949 
toegankelijk is 950 

- Stemming van de ALV zorgt ervoor dat het amendement wordt verworpen 951 
Voor: 6 952 
Tegen: 23 953 
Blanco: - 954 
Onthouding: 5 955 

 956 
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6e amendement: het doel van algemeen sponsorgeld moet van €1000,- omhoog naar €2000,- 957 
- Niet aangenomen door het bestuur. Argumenten hiervoor zijn dat het doel van het 958 

sponsorgeld al hoger ligt dan vorig jaar en dat het aanbod dat SPiN kan leveren al kleiner is 959 
door een vast sponsorcontract.  960 

- De stemming van de ALV zorgt ervoor dat het amendement wordt verworpen 961 
Voor: 5 962 
Tegen: 13 963 
Blanco: 3  964 
Onthouding: 13 965 

 966 
7e amendement: er moet een cultuurcommissie worden opgericht. Deze moeten Psypop en vier 967 
andere activiteiten organiseren. De sportcommissie moet worden opgeheven. De organisatie van de 968 
Batavierenrace gaat dan naar de activiteitencommissie 969 

- Niet aangenomen door het bestuur. Argumenten hiervoor zijn dat het maar om een 970 
specifieke doelgroep gaat. Men wil wel meenemen dat in het beleid van de 971 
activiteitencommissie meer culturele activiteiten worden opgenomen. 972 

- De stemming van de ALV zorgt ervoor dat het amendement wordt verworpen 973 
Voor: 3 974 
Tegen: 20 975 
Blanco: 1 976 
Onthouden: 10 977 

 978 
Stemming voor het aannemen van het beleidsplan: unaniem aangenomen 979 

Voor: 34 980 
Tegen: - 981 
Blanco: - 982 
Onthouden: -  983 

 984 
6. WVtTK  985 
 986 
7. Vaststellen datum volgende vergadering  987 
23 oktober 2012, 19.00 (locatie nog onbekend) 988 
 989 
8. Rondvraag  990 
De ALV geeft als suggestie om het financiële/secretarieel jaarverslag en de begroting te verdelen 991 
over twee ALV’s. Er wordt een stemming gedaan ter inventarisatie. Het merendeel stemt in. Het 992 
bestuur geeft aan dit mee te nemen. 993 
 994 
Tommy wil het bestuur graag feliciteren. 995 
 996 
Kimberly wil graag zien dat er aandacht komt voor het inloggen op de website door middel van de 997 
nieuwsbrief en tijdens collegepraatjes. En vraagt hierbij of er tijdens de volgende ALV een update kan 998 
komen over het plan van het halfjaarlijkse bestuur. Daarnaast maakt ze complimenten voor de 999 
concreetheid van het beleidsplan.  1000 
 1001 
Wouter merkt op dat volgend jaar pas de halfjaar wisseling wordt doorgevoerd, maar dat de plannen 1002 
dit jaar al worden ontwikkeld. 1003 
 1004 
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De ALV vraagt wanneer de amendementen worden doorgevoerd. Het bestuur geeft aan dat dit voor 1005 
de volgende ALV zal gebeuren. 1006 
 1007 
Lodewijk feliciteert het nieuwe bestuur. En geeft daarnaast complimenten voor de 1e ALV. Hij kijkt uit 1008 
naar de komende twee ALV’s en wenst het nieuwe bestuur veel succes. 1009 
Rob sluit zich hierbij aan. 1010 
 1011 
Lieke van Lieshout bedankt de ALV voor de komst. En bedankt het IVe bestuur voor alles wat ze 1012 
hebben gedaan. 1013 
Koen Hendriks bedankt de technisch notulist. 1014 
Myrna bedankt de ALV voor de inbreng 1015 
 1016 
Koen van Heijster eindigt met zijn felicitaties voor het nieuwe bestuur. 1017 
 1018 
9. Sluiting  1019 
00.26 1020 


