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Aanwezig: Erik Bouwman, Jos Bovens, Lenthe Martin, Simone ten Kate, Danny Bouwman, Tommy 1 
van der Steen, Roy Arts, Lodewijk Buffart, Kimberly Schelle, Jeroen Weerwag, Chris van Heijster, 2 
Marjam Bahari, Rinske Knoest, Bas Romein, Ilse Baijens, Fenna Dekkers, Marcella Monteiro, Lieke van 3 
Lieshout, Koen Hendriks, Sofie van Breemen, Marloes de Jonge, Myrna Rossing, Marjolein Brink, Rick 4 
Huijs, Nienke Eeltink, Madelief Lenders 5 
Totaal: 26 6 
 7 
Machtigingen:  8 
Rob van Broekhoven machtigt Lenthe Martin 9 
Totaal: 1 10 
 11 
1. Opening (door technisch voorzitter Nienke Eeltink)  12 
De vergadering wordt geopend om 19.06.  13 
 14 
2. Notulen vorige vergadering  15 
Er zijn geen opmerkingen over de notulen van de afgelopen ALV 16 
 17 
3. Belangrijke mededelingen/Ingekomen post  18 
Het bestuur noemt de afgelopen activiteiten: 19 
 20 
26 april: Ouderdag, 131 mensen aanwezig, het college was ook begrijpelijk voor de ouders 21 
 27 en 28 april: Batavierenrace, SPiN is als 207e geëindigd  22 
10-17 mei: Studiereis, er gingen in totaal 40 mensen naar Marrakech 23 
21 mei: therapieëndag, 71 mensen aanwezig, hier zijn ook niet gangbare therapieën besproken 24 
23 mei: wijnproeverij, 17 mensen aanwezig 25 
24 en 25 mei: liftwedstrijd 26 
29 mei: SPiN-feest, 381 mensen aanwezig 27 
31 mei: Congres over manipulatie, 81 mensen aanwezig 28 
2-6 juni: Uitwisseling naar Padova, 29 mensen 29 
13 juni: Kroegentocht van de Socialcie 30 
 31 
Problemen bij de contributie-inning 32 
Het is voor het bestuur problematisch gebleken om het contributiegeld te innen van Duitse 33 
studenten, aangezien deze geen Nederlands bankrekeningnummer hebben en contant moeten 34 
betalen. Vanwege onjuiste of gebrekkige contactgegevens kunnen deze studenten vaak alleen via 35 
mail worden bereikt. Ongeveer 2/3 van de Duitse leden heeft betaald, de rest van de duitse 36 
studenten heeft dit niet gedaan maar heeft ook geen sticker opgehaald. Het bestuur vraagt 37 
toestemming aan de ALV om deze leden uit het ledenbestand te verwijderen, aangezien zij geen 38 
gebruik maken van de diensten van SPiN. De ALV vraagt hoeveel studenten dit betreft. Het bestuur 39 
geeft aan dat het om ongeveer 60-70 mensen gaat en dat een lijst met de personen eventueel kan 40 
worden ingezien op de SPiN-kamer. De ALV stemt in met de verwijdering van deze leden uit het 41 
ledenbestand. 42 
  43 
Het bestuur vraagt ook toestemming een aantal mensen met een incorrect rekeningnummer te 44 
verwijderen uit het ledenbestand aangezien er geen incasso mogelijk is en deze leden ook hun sticker 45 
niet ophalen. De ALV vraagt wederom om hoeveel mensen dit gaat. Het bestuur geeft aan dat dit 46 
ongeveer 20 mensen zijn, waarvan een groot aantal Duitse studenten dat hun Nederlandse 47 
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rekeningnummer heeft laten verlopen. De ALV stemt ook in met de verwijdering van deze leden uit 48 
het ledenbestand.  49 
De ALV vraagt hoe deze problemen voorkomen kunnen worden in de toekomst. Het bestuur geeft 50 
aan dat vanwege de invoering van IBAN ook incasso kan worden uitgevoerd bij duitse 51 
rekeningnummers en dit dus in principe niet meer voor hoeft te komen.  52 
 53 
 54 
Boekverkoop 55 
Het bestuur geeft aan dat vanwege het bestellen van de boeken via de webshop er na de intro niet 56 
meer de traditionele fysieke boekenverkoop zal plaatsvinden, mede om de eerstejaars direct te laten 57 
wennen aan het nieuwe online systeem. Daarentegen zal er wel genoeg promotie zijn tijdens de intro 58 
en worden de mentorouders ook gevraagd om samen met hun kindjes langs te komen om in te 59 
schrijven.  60 
De ALV vraagt of er niet minder inschrijvingen zullen zijn omdat het neit per se nodig is om in te 61 
schrijven om direct boeken te kopen.  62 
Het bestuur reageert dat tijdens de colleges de voordelen van het lidmaatschap en de korting op de 63 
boeken benadrukt zal worden om dit te compenseren.  64 
De ALV vraagt of het mogelijk is om op de site boeken te bestellen en de prijzen te zien van de 65 
boeken wanneer men geen lid is.  66 
Het bestuur geeft aan dat dit inderdaad mogelijk is. 67 
 68 
4. Vaststellen agenda  69 
 70 
Er worden geen punten toegevoegd en de agenda zal worden besproken zoals vooraf vastgesteld. 71 
 72 
5. Voorstellen kandidaatsbestuur 73 
 74 
Het bestuur legt vooraf uit: in het bijbehorende stuk voor de ALV is te lezen hoe de procedure van 75 
selectie is verlopen. Er waren precies 7 kandidaten, dus alle bestuursfuncties zijn gevuld. Het is niet 76 
altijd gelukt om met de gehele sollicitatiecommissie bij elkaar te komen, maar zowel het bestuur als 77 
de sollicitatiecommissie denken dat er wel goede beslissingen en keuzes zijn gemaakt wat betreft de 78 
verdeling van de functies.  79 
 80 
Voorstelronde: 81 
 82 
Fenna Dekkers, 22 jaar, zit in haar 3e jaar en is 3 jaar actief lid. Heeft dit jaar studiereis 83 
georganiseerd. Heeft heel veel zin in haar functie en heeft er vertrouwen in dat het een mooi jaar zal 84 
worden.  85 
Ilse Baijens, 20 jaar, is 2e jaars student en is sinds 1 jaar actief lid in de socialcie. Ook zij heeft veel zin 86 
in het jaar. 87 
Bas Romein, 18 jaar, eerstejaars student en sinds 1 jaar actief lid in de acquisitiecommissie. Hij ziet 88 
dit als een nieuwe uitdaging en heeft er veel zin in. 89 
Rinske Knoest, 22 jaar, is al 3 jaar actief lid, en heeft er superveel zin in. 90 
Chris van heijster, 18 jaar, sinds 1 jaar actief lid in de sportcommissie, is eerder actief geweest bij een  91 
andere vereniging en heeft er ook veel zin in. 92 
Jeroen weerwag, was eerder studentassessor en voorzitter van de congrescommissie. 93 
Marjam Bahari, 21 jaar, 3e jaars, is 2 jaar actief lid en is penningmeester geweest binnen de FSR.  94 
 95 
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Vragen: 96 
 97 
De ALV vraagt wat het plan is van het kandidaatsbestuur betreffende de indeling tussen studie en 98 
SPiN. 99 
Het kandidaatsbestuur heeft uiteenlopende plannen waaronder het halen van de propedeuse, het 100 
beginnen aan een master, het afronden van de bachelor of een bepaald aantal studiepunten 101 
behalen.  102 
 103 
De sollicitatiecommissie geeft aan dat dit jaar voor het eerst een na-evaluatie heeft plaatsgevonden 104 
en de commissie dit als een goed idee heeft ervaren en dit zal meegeven voor komend jaar in een 105 
draaiboek voor de komende sollicitatiecommissie. 106 
 107 
Lodewijk Buffart verlaat de ALV 108 
 109 
De technisch voorzitter wenst de beide besturen succes 110 
 111 
6. Kandidaten Raad van Advies 112 
 113 
De voorzitter van de Raad van Advies licht toe: We zijn op zoek naar nieuwe mensen, we zijn nu maar 114 
met 3 mensen over. We hebben 3 nieuwe mensen benaderd en zij waren heel erg enthousiast en we 115 
hebben besloten hen voor te stellen. Stefan heeft namelijk ook besloten weg te gaan. Marcella 116 
Monteiro, Sascha Verstegen en Simone ten Kate zijn de kandidaten. Simone ten Kate maakt het jaar 117 
bij de Kascontrolecommissie af, maar zij zal wel al betrokken zijn bij de raad van advies en zal na haar 118 
jaar in de commissie de plek van Stefan innemen.  119 
 120 
Vanuit de ALV wordt nog gezegd dat het goed is om te benadrukken dat Sacha in het buitenland is en 121 
dus niet uit desinteresse afwezig is. 122 
 123 
Simone ten Kate heeft  vorig jaar een bestuursjaar bij ovum novum gehad als penningmeester en 124 
heeft daarnaast bij SPiN in de promotiecommissie, tijdschriftcommissie en statutentaskforce 125 
gezeten. Zij wil haar ervaring van ovum hier doorvoeren.  126 
 127 
De ALV vraagt hoe lang Simone in de Raad van Advies kan blijven zitten.  128 
 129 
Simone geeft aan dat zij dit kan tijdens haar masterjaar, daarna hangt het af van hoe druk haar 130 
eventuele baan is. 131 
 132 
Sacha Verstegen heeft een boodschap achtergelaten: zij wil graag plaatsnemen in de Raad van 133 
Advies. Zij heeft een bestuursjaar gehad als bestuurslid interne betrekkingen en heeft het afgelopen 134 
halfjaar gestudeerd in Italië. Zij wil graag meer bijdragen aan de groei en ontwikkeling van SPiN. Ze 135 
heeft daarnaast ervaring binnen het  bij Sokk en Akku.  136 
 137 
Marcella Monteiro is politiek commissaris bij het SOFv geweest en was penningmeester bij postelein, 138 
hiermee heeft ze veel ervaring opgedaan. 139 
 140 
Het bestuur vraagt hoe Marcella SPiN ziet als buitenstaander. 141 
 142 
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Marcella reageert: jong, maar professioneel met bijvoorbeeld een sollicitatiecommissie. Het kan 143 
anders zoals andere verenigingen, hier kun je iets mee, maar het hoeft niet perse.  144 
 145 
De ALV vraagt of de huidige Raad van Advies heeft nagedacht over de verdeling van de functies. 146 
 147 
Kimberly reageert: de contactpersoon is Kathi en die houdt contact met bestuur. We zijn blij met 148 
twee mensen met penningmeesterachtergrond, dat kan heel nuttig zijn. We hebben nu een balans 149 
tussen betrokken bij SPiN en niet betrokken bij SPiN en ook een goede verdeling van functies, hoewel 150 
we twee penningmeesters erbij krijgen. 151 
Raad van Advies geeft advies aan het bestuur over bijvoorbeeld stukken voor de ALV, maar ook 152 
kleine vragen. De komende maanden gaan de 3 resterende leden beginnen en Simone zal officiëel 153 
beginnen zodra zij klaar is met de Kasco en zal Stefan weggaan. Dan zal het ideale aantal van 5 leden 154 
er weer zijn, zoals in de statuten staat. 155 
 156 
Stemming: 157 

naam voor tegen blanco onthouden 

Marcella  24    

Sascha 24    

Simone 23   1 

 158 
Alledrie de kandidaten zijn ingestemd en zullen plaatsnemen in de Raad van Advies 159 
 160 
6. Update halfjaarlijkse bestuurswissel 161 
 162 
Er is een taskforce opgericht om een concreet plan te schrijven. Het zal echter nog de hele zomervakantie 163 
duren voordat dit stuk definitief af is. In oktober vinden er drie ALV’s plaats: bestuursdecharge, begroting en 164 
beleidsplan. Hier past het plan voor halfjaarlijkse bestuurswissel niet bij aangezien de bijbehorende discussie 165 
waarschijnlijk veel tijd nodig heeft. Het bestuur wil voorstellen om een extra ALV te plannen in september. 166 
 167 
De ALV vraagt zich af of dit nog wel in de planning van het bestuur past in september omdat zij dan al druk 168 
bezig moet zijn met het afronden van haar jaar. 169 
 170 
Het bestuur is er van overtuigd dat zij dit aan kan en dat er ruimte voor is in haar planning. 171 
 172 
De ALV oppert dat het kandidaatsbestuur het plan zou kunnen adopteren en ophemen in haar beleidsplan om 173 
het vervolgens mee te nemen in de beleidsALV. 174 
 175 
Het bestuur ziet dit plan echter als iets losstaands en zij weet niet hoe het kandidaatsbestuur hierover denkt. 176 
Daarnaast is het plan al ingestemd en hoeft dit dus niet bij een beleidsALV te worden besproken.  177 
 178 
De ALV geeft ook aan dat het kandidaatsbestuur op dat moment nog redelijk groen is en het wellicht niet 179 
verstandig is het plan zo snel te adopteren.  De raad van advies kan ook helpen bij het opzetten van het plan.  180 
 181 
 182 
7. WVtTK  183 
 184 
nvt 185 
 186 
 187 
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8. Vaststellen datum volgende vergadering  188 
Dit wordt nog bekend gemaakt vanwege het inplannen van de extra ALV voor het plan halfjaarlijks 189 
besturen.  190 
 191 
8. Rondvraag  192 
De ALV is blij met het kandidaatsbestuur en wenst haar veel succes. 193 
 194 
Het bestuur wenst het kandidaatsbestuur ook veel succes en bedankt de technisch voorzitter en 195 
notulist.  196 
 197 
De technisch voorzitter wenst het kandidaatsbestuur en het bestuur veel succes de komende tijd. 198 
 199 
9. Sluiting  200 
De technisch voorzitter sluit de ALV om 20:03 201 


