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1. INLEIDING 
De onderzoekscommissie is opgericht vanwege het besluit van de Algemene Ledenvergadering (ALV) 
van 5 maart 2013 naar aanleiding van het aldaar gepresenteerde implementatieplan bij het voorstel 

Halfjaarlijks Besturen. Dit implementatieplan werd gepresenteerd als gevolg van het voorstel 

Halfjaarlijks besturen dat op 16 januari 2012 door de ALV is ingestemd.  
 
In de ALV van 5 maart 2013 werd duidelijk dat het implementatieplan onvoldoende houvast gaf om de 
halfjaarlijkse bestuurswissel in te voeren volgens het voorgestelde tijdsplan. Naar aanleiding van deze 
ALV is een nieuwe taskforce ingericht die twee taken kreeg toebedeeld.  
 
1. Er wordt een praktische invulling bepaald wat betreft de commissies, begroting, en 

activiteitenplanning. Dit is een aanvulling op het bestaande implementatieplan. 
2. De gevoelsargumenten rondom de halfjaarlijkse bestuurswissel onderzoeken en bekijken of het 

plan teruggedraaid kan worden. 
 
Gezien de verschillende aard van deze twee taken heeft de taskforce besloten twee aparte stukken te 
schrijven. Voor u ligt het stuk met betrekking tot de praktische invulling, dat een aanvulling vormt op 
het implementatieplan Halfjaarlijkse Bestuurswissel. Deze aanvulling is geschreven als handleiding, 
waarbij stap voor stap wordt bekeken hoe de invoer van het halfjaarlijks besturen kan plaatsvinden en 
heeft dus voornamelijk ook betrekking op de overgangsperiode. Ook worden oplossingen geboden 
voor te verwachten obstakels. 
 
In dit verslag zullen wij eerst toelichten welke zaken uit het huidige implementatieplan zijn 
overgenomen, waar kleine wijzigingen zijn aangebracht en welke aanvullingen de huidige taskforce 
nodig acht. Wij hebben ervoor gekozen in grote lijnen dezelfde hoofdpunten aan te houden als welke 
in het eerdere stuk zijn beschreven. Er is dit keer geen sprake van een korte samenvatting met 
bijlagen, alle informatie wordt direct bij elkaar beschreven. Wel is er één onderwerp toegevoegd, 
namelijk de werving en selectie van nieuwe bestuursleden.   
 
Naast dit stuk ontvangt u ter informatie de artikelen die in de statuten en het huishoudelijk reglement 
zouden moeten wijzigen om deze plannen vorm te geven. Een officieel wijzigingsvoorstel inclusief 
eventuele andere wijzigingen zal op een latere ALV aan bod komen. 
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2. WISSELMOMENTEN BESTUURSFUNCTIES EN COMMISSIES 
In eerdere ALVs is gebleken dat er onduidelijkheid is over wanneer de halfjaarlijkse wissel precies 
plaatsvindt. Wanneer men de huidige oktoberwissel als startpunt houdt is begin april precies een 
half jaar later. Zoals het kandidaatsbestuur nu in september al veel taken op zich neemt, kunnen de 
kandidaatsbestuursleden dan in maart al een aantal taken op zich nemen. De huidige taskforce 
denkt echter dat wisselen in april niet wenselijk is omdat dit zo dicht op de zomervakantie ligt. In 
verband met de structuur van een collegejaar en het verenigingsjaar waar in juli en augustus weinig 
activiteiten liggen stellen wij voor de halfjaarlijkse wissel plaats te laten vinden in de eerste vijf 
dagen van maart. Dit heeft geen gevolgen voor de lengte van een bestuursjaar (van oktober tot en 
met september en van maart tot en met februari zijn 12 maanden), maar wel gevolgen voor de duur 
waarin bepaalde personen samen een bestuur vormen. In het ene geval zal een groep 5 maanden 
één bestuur vormen tot de volgende wissel, in het andere geval zal een groep 7 maanden één 
bestuur vormen tot de volgende wissel. Dit zou kunnen leiden tot verschillen in de cohesie tussen 
deze groepen. Toch lijkt deze 5/7-wissel ons wenselijk om de bestuursleden die halverwege het 
collegejaar starten voldoende ruimte en tijd te geven om richting te geven aan de vereniging voor 
de zomervakantie. 
 
Ook zijn de wisselmomenten van de bestuursfuncties opnieuw bekeken. Het lijkt voor het 
bestuurslid PR niet volkomen wenselijk om in februari te starten, omdat op de begroting van 
september tot september een doelbedrag wordt vastgesteld dat het bestuurslid PR aan acquisitie 
zal verwerven. Er zijn echter sterkere argumenten om de voorzitter, penningmeester, het 
bestuurslid onderwijs en één van de algemeen bestuursleden te laten wisselen in september. 
Vandaar dat de huidige taskforce besluit de wisselmomenten voor de bestuursfuncties die eerder 
zijn voorgesteld over te nemen. Wel doen wij het voorstel jaarlijks een wervingscommissie en 
jaarlijks een sollicitatiecommissie aan te nemen, zodat het proces van nieuwe bestuursleden werven 
en selecteren zo min mogelijk tijd kost. Meer hierover wordt uitgelegd onder punt 5. 
 
Er is een kleine wijziging in de commissieverdeling vanwege de splitsing van de 
internationaliseringscommissie in een aparte commissie die zorg draagt voor het Buddy-project en 
een aparte commissie voor de uitwisseling. In de voorgestelde planning van formele activiteiten en 
reizen zijn enkele wijzigingen aangebracht naar aanleiding van argumenten in de ALV van 5 maart 
2013. De wijzigingen zijn vetgedrukt. 
 

Oktoberwissel Voorzitter Penningmeester Bestuurslid 
Onderwijs 

Algemeen 
Bestuurslid 

 ALV Almanak Buddy-project Gala / Oriëntatie 
  Boeken Lezing & Debat Socialcie / Sport 
   Studiereis Stedentrip 
    Training&Informatie 
     
Maartwissel Secretaris Bestuurslid PR Algemeen 

Bestuurslid 
 

 Tijdschrift Carrière&Excursie Activiteiten  
  Acquisitie Congres / Feest  
  Promotie Skireis / SPiN 

Uitwisseling  
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Het voorstel van de vorige taskforce om het halfjaarverslag meer waarde te geven nemen wij graag 
over. Wij zien dit als volgt voor ons. Het zittende bestuur schrijft het halfjaarverslag en zorgt dat dit 
een maand voor de bestuurswissel af is. Dan kan het nieuwe bestuur, de vier zittende bestuursleden 
plus de drie nieuwe bestuursleden, een aanvulling op het beleid schrijven over wat zij in de periode 
vanaf dan tot aan oktober willen bereiken. Dit kan in een bijlage of in het stuk zelf. Op basis van dat 
verslag kunnen de drie nieuwe bestuursleden worden ingestemd.  
 
Grote formele activiteiten 
Congres oktober/november 
Bedrijvendag januari/februari 

EYF maart/april 
Therapieëndag mei/juni  

 
Reizen 
Eerstejaarsweekend  september 
Uitwisseling heen november 
Skireis december 
Uitwisseling terug februari 

Stedentrip  maart 
Ludieke reis april 
Studiereis mei 
ALW juni 

 
Commissies die halfjaarlijks zullen gaan starten zijn zoals genoemd de carrière & excursie commissie, 
acquisitiecommissie, tijdschriftcommissie, promotiecommissie, activiteitencommissie, SPiN-
commissie, congrescommissie, feestcommissie, skireiscommissie en uitwisselingscommissie.  
 
Qua activiteitenverdeling komt dit er op neer dat de bedrijvendag, het eerstejaarsweekend, het 
congres, de skireis en de uitwisseling plaats zullen gaan vinden in het eerste semester. Dit zijn 
respectievelijk activiteiten behorende bij de carrière & excursie commissie, SPiN-commissie, 
congrescommissie, skireiscommissie en de uitwisselingscommissie. De andere halfjaarlijkse 
commissies, zoals de acquisitiecommissie, de promotiecommissie, activiteitencommissie en 
feestcommissie starten halfjaarlijks vanwege het halfjaarlijks wisselen van hun begeleider.  
 
De voornaamste zorgen die werden geuit tijdens ALV en binnen de taskforce hebben betrekking op 
de overgangsperiode tussen het jaarlijks opstarten van commissies en het halfjaarlijks opstarten van 
commissies. Om het halfjaarlijks starten van commissies te implementeren is er voor gekozen dit 
verdeeld over twee jaren te doen. De taskforce heeft per commissie die halfjaarlijks gaat starten 
gekeken welke oplossing het meest wenselijk lijkt. De overige commissies worden niet gewijzigd. 
Hieruit zijn de volgende afspraken voortgekomen (een schematische weergave is te vinden aan het 
eind van dit document): 
 
 In 2013-2014 zullen de congrescommissie en skireiscommissie halverwege het jaar starten en 

vanaf dat moment ieder jaar halverwege het jaar worden opgestart. Dit leidt eenmalig tot een 
half jaar een dubbele congrescommissie, maar daardoor zal er wel in ieder collegejaar een 
congres plaatsvinden. De skireiscommissie heeft al eerder laten zien dat het geen probleem is 
om halfjaarlijks op te starten, omdat de werkzaamheden van de oude commissie dan ook bijna 
afgerond zijn. 
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 De actieve leden uit de SPiN-commissie en activiteitencommissie van 2013-2014, die willen 
blijven, worden van oktober 2014 tot maart 2015 samengevoegd tot één commissie. Zo kunnen 
zij de sociale activiteiten opvangen die zij eigenlijk in dit half jaar los van elkaar zouden 
organiseren. Dit is wat ons betreft mogelijk en wenselijk omdat de periode slechts betrekking 
heeft op een half jaar, veel activiteiten eerder al voorbereid kunnen worden en waarschijnlijk 
niet alle commissieleden door willen gaan waardoor je niet beide commissies kan behouden 
voor 1,5 jaar. Vanaf maart 2015 kunnen beide commissies los van elkaar worden opgestart en 
vanaf dan elk jaar halfjaarlijks starten.  
 

 In oktober 2014 zullen de tijdschrift-, acquisitie-, promotie- en feestcommissie starten en 1,5 
jaar aanblijven. Zo kunnen zij vanaf maart 2016 ieder jaar halverwege het jaar worden 
opgestart. Hiervoor is gekozen omdat wij denken dat de vereniging niet gebaat is bij een half 
jaar zonder deze commissies, en het ook niet wenselijk is om actieve leden maar een half jaar in 
deze commissies plaats te laten nemen. Voor deze commissies geldt dat actieve leden in principe 
1,5 jaar in de commissie gaan, maar dat enige in- en uitstroom na een jaar wel mogelijk moet 
zijn. 
 

 In maart 2015 wordt de carrière & excursiecommissie voor het eerst halverwege het jaar 
opgestart. Dit betekent dat er tussen oktober 2014 en maart 2015 geen carrière & excursie 
commissie bestaat.  

 
 In maart 2015 wordt de uitwisselingscommissie voor het eerst halfjaarlijks opgestart. Zij 

organiseren een uitwisseling in het jaar 2015-2016. Gezien de commissie vrij nieuw is en nog 
niet duidelijk is of de activiteit stabiel genoeg is om alle jaren plaats te vinden stellen wij voor 
nog niet vast te leggen of in het jaar 2014-2015 een uitwisseling plaatsvindt. Wanneer hier wel 
voor gekozen wordt kan in oktober 2014 een uitwisselingscommissie starten (voor een 
uitwisseling in 2014-2015) waardoor het tweede semester van dat jaar twee 
uitwisselingscommissies kent. Wanneer hier niet voor wordt gekozen wordt de uitwisseling één 
jaar overgeslagen en kan de commissie vanaf maart 2015 voortaan halfjaarlijks starten. 
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3. VERENIGINGSJAAR, BOEKJAAR & ACTIVITEITENPLANNING   
Het implementatieplan bevatte het voorstel een jaarbeleid te behouden dat gelijk loopt met het 
boekjaar, zodat de begroting en het beleid dezelfde periode omvatten. Voor commissies die 
halfjaarlijks opstarten kunnen reserveringen gemaakt worden die vooruitblikken op het eerste 
semester van het volgend boekjaar waarin zij kosten maken. De huidige taskforce neemt dit voorstel 
over.  
 
Een reservering is een bedrag dat je vrij maakt op je begroting om in een ander boekjaar uit te geven, 
bijvoorbeeld om te sparen voor grote activiteiten als een lustrum. In het geval van de halfjaarlijkse 
wissel wordt er een reservering gedaan voor een commissie die halverwege het boekjaar (een half 
jaar na de bespreking van de begroting) start. Dit betekent dat het geld zowel in het op dat moment 
huidige boekjaar uitgegeven gaat worden, als in het volgende boekjaar. Daarom is het belangrijk om 
op de jaarvergadering voldoende inzicht te bieden in halfjaarlijks lopende commissies en de 
organisatie van hun activiteiten. Ter aanvulling is per commissie gekeken of het nodig is met 
reserveringen te werken of niet. Wij stellen voor om wel met reserveringen te werken bij de 
congrescommissie, skireiscommissie, carrière & excursie commissie, SPiN-commissie, 
activiteitencommissie en uitwisselingscommissie. Daarnaast stellen wij voor om niet met 
reserveringen te werken bij de feestcommissie, de promotiecommissie, de acquisitiecommissie en de 
tijdschriftcommissie. Wij verwachten dat deze commissies, ondanks hun halfjaarlijkse start, kunnen 
werken met een jaarbegroting. Het maken van deze reserveringen zal starten zodra commissies 
halfjaarlijks starten. Concreet houdt dit het volgende in; 
 

 Aangezien de congrescommissie en de skireiscommissie in 2013 – 2014 dubbel gaan lopen, 
zal het zesde bestuur een bedrag begroten voor de commissie die in oktober 2013 start, 
maar ook een bedrag reserveren voor het congres en de skireis in 2014-2015. Verder wordt 
er in het vervolg in oktober een bedrag gereserveerd voor de commissie die start in maart. 
 

 De activiteiten- en SPiN-commissie zullen in oktober 2013 beiden voor een jaar begroot 
worden. In oktober 2014 wordt er een bedrag begroot dat de samengevoegde commissie 
van oktober 2014 tot maart 2015 kan gebruiken. Ook wordt er vanaf oktober 2014 altijd in 
oktober een bedrag gereserveerd voor de commissie die start in maart.  

 
 Verder worden er voor de carrière & excursiecommissie en de uitwisselingscommissie in 

oktober 2014 bedragen gereserveerd voor de commissies die in maart 2015 starten.  
 

 Eventueel kan in oktober 2014, wanneer men kiest voor het niet overslaan van de 
uitwisseling, ook een bedrag voor de uitwisselingscommissie sept. 2014-sept. 2015 begroot 
worden.   
 

 Bij de feestcommissie is de begroting niet van invloed op het aantal te organiseren 
activiteiten. Daarom zal hiervoor gewoon jaarlijks een bedrag in begroot worden.  
 

 De promotiecommissie heeft geen eigen post op de begroting, maar valt onder de print en 
papier kosten, waardoor de kosten voor deze commissie ook jaarlijks begroot kunnen blijven 
worden.  
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 Tot slot kan voor de acquisitiecommissie ook jaarlijks een bedrag gereserveerd worden. Het 
bestuur stelt in oktober een doel, welke deels door de commissie in het eerste semester en 
deels door de commissie in het tweede semester behaald dient te worden.  
 
 4. WERVING EN SELECTIE BESTUURSLEDEN 

Omdat er halfjaarlijks gewisseld wordt en dus twee wisselmomenten per jaar zullen zijn, zal de 
jaarlijkse werving van bestuursleden en de sollicitatieperiode van één naar twee keer per jaar gaan. 
Wij doen het voorstel om het bestuur te ontlasten van de taak nieuwe bestuursleden te werven door 
een wervingscommissie aan te stellen. Deze blijft wel onder de verantwoordelijkheid van het bestuur 
vallen en hoeft dus niet te worden aangesteld door de ALV. Deze commissie zal actief op zoek gaan 
naar mensen die geïnteresseerd zijn in een bestuursjaar en zullen andere mensen enthousiast maken 
door bijvoorbeeld informatieve activiteiten te organiseren. Daarnaast zal de sollicitatiecommissie 
blijven bestaan. Deze zal zorg dragen voor de sollicitatiebrieven- en gesprekken en uiteindelijk een 
voorstel doen voor een kandidaatsbestuur.  
 
Er zal twee keer per jaar een werving plaatsvinden. De werving en sollicitaties voor de start in 
oktober zullen onveranderd blijven. De werving voor de start in maart zal net als bij de start in 
oktober ongeveer 4  maanden voor de sollicitaties beginnen. De sollicitaties voor de start van maart 
zullen plaatsvinden na de sollicitatiedeadline van 1 december, zoals voorgesteld in artikel 8 lid 5 van 
de wijziging in het Huishoudelijk Reglement. Dit maakt de periode tussen sollicitatie en aanstelling 1 
maand korter, maar dit lijkt ons geen probleem omdat de kerstvakantie een stuk korter is dan de 
zomervakantie die plaatsvindt in de periode tussen 1 juni en 1 oktober.  
 
In tegenstelling tot de derde taskforce Halfjaarlijks Besturen stellen wij voor deze wervingscommissie 
en sollicitatiecommissie jaarlijks te laten opstarten en niet halfjaarlijks. Dit zorgt ervoor dat de 
commissies bij het instroommoment van bestuursleden in maart het oude bestuur kennen en weten 
wat voor karakters in dat bestuur zouden passen. De wervingscommissie kan het hele jaar bestaan 
uit dezelfde personen. De sollicitatiecommissie bestaat altijd uit twee bestuursleden en drie niet-
bestuursleden. Wij stellen voor de drie niet-bestuursleden gelijk te houden gedurende het jaar, maar 
de bestuursleden te wisselen zodat continu twee bestuursleden die bij de eerstvolgende wissel het 
bestuur zullen verlaten lid van de sollicitatiecommissie zijn. Aangezien dit altijd intern door het 
bestuur is bepaald, dit nooit discussie opriep in de ALV en dit betekent dat het altijd twee uit drie of 
twee uit vier vertrekkende bestuursleden zijn, zien wij geen noodzaak voor een stemming in de ALV 
over welke bestuursleden plaatsnemen in de sollicitatiecommissie. Het voordeel daarvan is dat 
ondanks de halfjaarlijkse wissel van de bestuursleden in de sollicitatiecommissie niet halfjaarlijks een 
stemming plaats te vinden over de aanstelling van de sollicitatiecommissie. De drie niet-
bestuursleden moeten wel jaarlijks aangesteld worden in de ALV. 
 

5. STRATEGISCHE VISIE & RAAD VAN STRATEGISCHE VISIE   
Op het moment dat het voorstel Halfjaarlijks Besturen werd ingestemd is ook gekozen voor een 
meerjarenbeleid. Dit voorstel is in het vorige stuk, het implementatieplan, verder uitgewerkt in de 
vorm van een Raad van Strategische Visie (RvSV). De huidige taskforce heeft besloten de invulling 
van de Raad van Strategische Visie los te zien van de praktische invulling van het halfjaarlijks 
besturen. Gezien wij in de ALV voldoende aandacht willen geven aan de praktische invulling van het 
halfjaarlijks besturen is besloten het stuk over de Raad van Strategische visie uit te stellen. Dit zal 
worden besproken in de eerste ALV van het zesde bestuur na de begrotingsvergadering. 
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6. IMPLEMENTATIE & TIJDSPAD   
Het tijdspad dat door de vorige taskforce is voorgesteld, is op de ALV van 5 maart 2013 één jaar 
uitgesteld. De huidige taskforce heeft daarnaast een aantal aanvullingen op het tijdspad. De 
overgangsperiode voor de commissies is opgenomen, alsmede de verandering in het sollicitatie- en 
wervingsproces voor bestuursleden die is besproken in punt 5. De gevolgen van het tijdspad voor de 
Raad van Strategische Visie zijn opgenomen ter informatie maar hangen af van de ALV waarin de 
Raad van Strategische Visie besproken zal worden. 
 
Eind 2013 

- Wijzigingsvoorstellen statuten en huishoudelijk reglement 
- ALV waarin voorstel RvSV wordt besproken 

 
Begin – medio 2014 

- Zoektocht nieuwe bestuursleden 
- Zoektocht RvSV leden 
- Passeren statuten bij notaris 
- Eerste halfjaarlijkse start skireiscommissie en congrescommissie 

 
Medio 2014 

- Presentatie 7-koppig bestuur 2014-2015 (helft blijft slechts tot maart) 
- Presentatie RvSV leden en start opstellen strategische visie 

 
Oktober 2014 

- Aanstellen eerste 7 –koppig bestuur (2014-2015) 
- Instemmen sollicitatiecommissie 2014-2015 

 
Maart 2015 

- Eerste halfjaarlijkse wissel; secretaris, bestuurslid PR en algemeen bestuurslid. 
- Eerste halfjaarlijkse start carrière & excursiecommissie, SPiN-commissie, 

activiteitencommissie, uitwisselingscommissie. 
- Presentatie en goedkeuring eerste strategische visie. 

 
Oktober 2015 

- Tweede halfjaarlijkse wissel; voorzitter, penningmeester, bestuurslid onderwijs en 
algemeen bestuurslid.  

- Eerste halfjaarlijkse start acquisitie-, promotie-, tijdschrift- en feestcommisie.  
- Instemmen sollicitatiecommissie 2015-2016 
- Aanvang eerste strategische visie 
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7. EINDNOOT   
In dit stuk hebben wij als vierde taskforce die zich bezig houdt met de halfjaarlijkse bestuurswissel bij 
SPiN voornamelijk geprobeerd de overgangsperiode van een jaarlijkse wissel naar een halfjaarlijkse 
wissel toe te lichten. Dit is zowel voor de bestuurswissel als de commissiewissel toegelicht en met 
een tijdspad beschreven. Ook zijn de financiële consequenties besproken. Ten slotte is er een 
voorstel gedaan voor een nieuwe werkwijze van werving en selectie van nieuwe bestuursleden. 
 
Wij hopen dat dit stuk voldoende basis biedt om de halfjaarlijkse wissel op een zo goed mogelijke 
wijze in te voeren. Elke grote verandering kent kinderziektes, maar door het gebruik van de kennis 
van verschillende taskforces, veel discussies en goed beschreven procedures kunnen deze zoveel 
mogelijk voorkomen worden. 


