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AANWEZIG: KOEN HENDRIKS (VZ), LIEKE VAN LIESHOUT (NOT), FENNA DEKKERS, ILSE BAIJENS, BAS 1 
ROMEIJN, RINSKE KNOEST, CHRIS VAN HEIJSTER, JEROEN WEERWAG, MARJAM BAHARI, MARJOLEIN 2 
BRINK, MYRNA ROSSING, LUUK VAN IPEREN,  SIMONE TEN KATE, ROY ARTS, ANKI VERHAGEN, JOB 3 
VERVOORDELDONK, ANNE CORNELISSEN, INGE VAN DONGEN, LISA VELDSCHOLTEN, ELIEN VAN 4 
ROOIJEN, MESIAN TILMATINE, FLOOR VAN DUN, JOHANNES FIEBIG, KIMBERLY SCHELLE, ROB VAN 5 
BROEKHOVEN 6 

 7 
1. Opening (door technisch voorzitter Koen Hendriks) 8 

De technisch voorzitter opent de vergadering om 19.07 uur. Iedereen wordt welkom geheten. 9 
Vandaag gaan we het nogmaals hebben over wijzigingen in de statuten en het huishoudelijk 10 
reglement.  11 
We beginnen met een namenrondje. 12 
 13 
 Kimberly Schelle komt binnen om 19.09 uur 14 

 15 
2. Notulen vorige vergadering 16 

De notulen van de vorige ALV worden per pagina doorgesproken.  17 
Er zijn geen vragen of opmerkingen over de notulen. 18 
 19 
 Rob van Broekhoven komt binnen om 19.11 uur 20 

 21 
3. Belangrijke mededelingen/ingekomen post 22 

 23 
1. Stichtingsplan 24 
In de uitnodiging voor de ALV stond dat het bestuur tijdens deze ALV een stichtingsplan voor reizen 25 
voor zou leggen. Er zijn echter nog een aantal zaken onduidelijk die eerst uitgezocht dienen te 26 
worden. Aan de hand van de uitkomsten wordt het plan nogmaals geëvalueerd en wordt beslist wat 27 
ermee gedaan wordt. Dit plan zal vandaag dus niet besproken worden. 28 
 29 
2. Uitstellen promotieplan  30 
Op de agenda voor deze ALV stond dat vandaag het promotieplan, zoals besproken tijdens de 31 
beleids-ALV, gepresenteerd zou worden. In de afgelopen week is het bestuur echter nog tot een 32 
aantal nieuwe inzichten gekomen die ze graag willen onderzoeken en zo nodig in het plan willen 33 
verwerken. De presentatie van het promotieplan zal om deze reden verplaatst worden naar de 34 
eerstvolgende ALV. 35 
 36 
3. ALV-stukken te laat online 37 
Wegens technische problemen aan de site, zijn de stukken helaas een dag te laat online gekomen. 38 
Excuses hiervoor. 39 
 40 
4. Punt toegevoegd aan hoofdbestand statuten 41 
Er is in de afgelopen week nog een punt toegevoegd aan het hoofdbestand statuten, namelijk artikel 42 
20, lid 3 over de kascontrolecommissie. 43 
 44 
5. Vroegtijdig opstarten nieuwe commissies 45 
Zoals in het beleid is vastgesteld, zal deze maand begonnen worden met het opstarten van de 46 



         Notulen Algemene Leden Vergadering 12-05-2014 

 

Studievereniging Psychologie in Nijmegen  Montessorilaan 3 2 
Kamer A.00.05c     6525 HR Nijmegen 
Ma t/m vrij 10.00-15.00    024-361 25 88 
info@spin-nijmegen.com     www.spin-nijmegen.com 

Acquisitiecommissie. Daarnaast wil het bestuur beginnen met het werven van leden voor de 47 
Mediacommissie en voor de Training- & Infocommissie. Het bestuur hoopt dat de Mediacommissie 48 
op deze manier constant door kan blijven lopen. De Training- & Infocommissie wil het bestuur eerder 49 
opstarten zodat de mastervoorlichting volgend jaar eerder plaats kan vinden. Op deze manier is het 50 
meer een oriënterende voorlichting die plaatsvindt voordat alle open dagen en inschrijfdeadlines 51 
voorbij zijn. Het bestuur hoopt op deze manier de voorlichting ook voor derdejaars studenten 52 
aantrekkelijker te maken.  53 
 54 
6. Activiteiten  55 
- 18 t/m 25 april: Studiereis Tallin (28 personen aanwezig) 56 
- 22 april: Lezing rechtszaalpsychologie (63 personen aanwezig) 57 
- 23 april: SPiN-Feest: SPiN goes USA (228 personen aanwezig) 58 
- 7 mei: Therapieëndag (31 personen aanwezig) 59 
- 8 mei: Speeddate oud-besturen (20 personen aanwezig, waarvan 8 geïnteresseerden voor het 60 
bestuur) 61 
- 9 t/m 11 mei: Batavierenrace, Team SPiN is 226e geworden (25 personen aanwezig) 62 
 63 
7. Actiepunten 64 
1. Het bestuur zorgt ervoor dat de actieve ledenhandleiding wordt opgestuurd naar alle commissies. 65 
 Nee, het bestuur is nog bezig met de laatste aanpassingen.  66 
2. De taskforce neemt alle wijzigingen die zij zelf genoemd hebben, de tekstuele opmerkingen die zijn 67 
ingestuurd en de amendementen over in de stukken voor de volgende ALV.  Ja, dit is gebeurd. 68 
 69 
8.  Machtigingen 70 
Iris Kleine Schaars machtigt Job Vervoordeldonk. 71 
Luuk van Iperen machtigt Jeroen Weerwag. 72 
Simone ten Kate machtigt Marcella Monteiro. Deze machtiging vervalt omdat Marcella Monteiro niet 73 
aanwezig is bij de ALV. 74 
 75 

4. Vaststellen van de agenda 76 
Er worden geen punten toegevoegd aan de agenda. 77 
 78 
De ALV noemt dat er in het HR nog een stuk staat waarbij meerdere opties mogelijk zijn. Bij de 79 
statuten is het de regel dat deze alleen vastgesteld kunnen worden als deze helemaal volledig zijn. Is 80 
dit ook het geval bij het HR? 81 
De technisch voorzitter doet het voorstel om vanavond toch te stemmen over het HR als dit de enige 82 
wijziging is. 83 
De ALV reageert hierop met dat het misschien ook voor het HR wettelijk geregeld is dat er pas 84 
gestemd mag worden als deze volledig zijn. Niemand in de ALV weet dit echter zeker. 85 
Het bestuur zegt dat de statuten hier vrij open over zijn: over het HR mag dus in principe gestemd 86 
worden als er nog wijzigingen gedaan worden. 87 
De technisch voorzitter stelt voor om bij het desbetreffende punt over het HR te bekijken of er 88 
vandaag gestemd gaat worden of niet.  89 
 90 
De agenda is vastgesteld zonder wijzigingen. 91 
 92 
 93 
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5. Definitief voorstel tot wijziging statuten  94 
Tijdens de voorgaande ALV is er een voorstel tot statutenwijziging voorgelegd. Naar aanleiding van  95 
deze ALV is er een definitief wijzigingsvoorstel opgesteld door de Taskforce Statuten & HR, dit  96 
voorstel zal tijdens dit punt besproken worden. 97 
 98 
De statuten en bijbehorende toelichtingen zullen tegelijkertijd besproken worden. Per artikel kunnen 99 
er vragen worden gesteld. De delen die gewijzigd zijn staan onderstreept in de stukken. 100 
 101 
TITEL 1: Naam, zetel en doel 102 
- Artikel 1 Naam en zetel 103 
Er zijn geen vragen of opmerkingen over artikel 1.  104 
- Artikel 2 Doel 105 
Er zijn geen vragen of opmerkingen over artikel 2. 106 
 107 
TITEL 2: Verenigingsjaar 108 
- Artikel 3 Verenigingsjaar 109 
Er zijn geen vragen of opmerkingen over artikel 3. 110 
 111 
TITEL 3: Lidmaatschap 112 
- Artikel 4 Lidmaatschap 113 
 114 
Lid 3. Eenieder die niet als student psychologie, maar desondanks als student staat ingeschreven aan  115 
de Radboud Universiteit Nijmegen, kan regulier lid worden. Het bestuur beslist over de toelating van  116 
dit lid zoals beschreven in artikel 6, lid 1 van deze statuten. Wanneer het bestuur besluit een persoon  117 
zoals benoemd in dit lid een lidmaatschap te verlenen doet zij hierover tijdens de eerstvolgende  118 
algemene ledenvergadering mededeling.  119 
 120 
De ALV vraagt zich af wat het toevoegen van lid 3 betekent voor buitenlandse studenten. 121 
De Taskforce vraagt verduidelijking over deze vraag. 122 
De ALV reageert dat buitenlandse studenten niet altijd staan ingeschreven aan de Radboud 123 
Universiteit. Het voorstel is om in dit lid iets op te nemen waardoor deze studenten ook lid kunnen 124 
worden. 125 
De Taskforce reageert dat zij juist besloten heeft om uit de statuten te halen dat ook personen die 126 
niet aan de Radboud Universiteit studeren lid kunnen worden, omdat dan bijvoorbeeld ook iemands 127 
oma lid zou kunnen worden. Met de huidige wijziging is deze mogelijkheid er niet meer. 128 
De ALV gaat akkoord met deze gedachtegang, maar vraagt zich af of er misschien een aparte 129 
inschrijving voor internationale studenten zou moeten komen. 130 
De Taskforce zegt dat er met deze formulering voldoende ruimte is om ook iets voor internationale 131 
studenten te kunnen betekenen.  132 
De ALV gaat akkoord met de huidige formulering. 133 
 134 
- Artikel 5 Plichten van de leden 135 
Er zijn geen vragen of opmerkingen over artikel 5. 136 
- Artikel 6 Verzoek tot lidmaatschap 137 
Er zijn geen vragen of opmerkingen over artikel 6. 138 
- Artikel 7 Schorsing leden 139 
Er zijn geen vragen of opmerkingen over artikel 7. 140 
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- Artikel 8 Einde lidmaatschap 141 
Er zijn geen vragen of opmerkingen over artikel 8. 142 
- Artikel 9 Contributie 143 
Er zijn geen vragen of opmerkingen over artikel 9. 144 
- Artikel 10 Wanprestatie 145 
Er zijn geen vragen of opmerkingen over artikel 10. 146 
 147 
TITEL 4: Geldmiddelen 148 
- Artikel 11 Geldmiddelen 149 
Er zijn geen vragen of opmerkingen over artikel 11. 150 
 151 
TITEL 5: Bestuur 152 
- Artikel 12 Het bestuur 153 
Er zijn geen vragen of opmerkingen over artikel 12. 154 
 155 
TITEL 6: Vertegenwoordiging 156 
- Artikel 13 Vertegenwoordiging van de vereniging door bestuurders 157 
Er zijn geen vragen of opmerkingen over artikel 13. 158 
 159 
TITEL 7: Algemene ledenvergadering 160 
- Artikel 14 Algemene ledenvergadering 161 
Er zijn geen vragen of opmerkingen over artikel 14. 162 
- Artikel 15 Beleidsvergadering 163 
Er zijn geen vragen of opmerkingen over artikel 15. 164 
- Artikel 16 Jaarvergadering 165 
Er zijn geen vragen of opmerkingen over artikel 16. 166 
Artikel 17 Begrotingsvergadering 167 
Er zijn geen vragen of opmerkingen over artikel 17. 168 
- Artikel 18 Halfjaarvergadering 169 
Er zijn geen vragen of opmerkingen over artikel 18. 170 
 171 
TITEL 8: Besluitvorming 172 
- Artikel 19 Besluitvorming algemene ledenvergadering 173 
Er zijn geen vragen of opmerkingen over artikel 19. 174 
 175 
TITEL 9: Kascontrolecommissie 176 
- Artikel 20 Kascontrolecommissie 177 
 178 
Lid 1. De vereniging kent een commissie bestaande uit minimaal twee (2) en maximaal drie (3) leden,  179 
die geen deel uitmaken van het bestuur, genaamd de ‘kascontrolecommissie.  180 
 181 
De ALV zegt dat er nu staat dat er minimaal twee en maximaal drie leden in de Kasco kunnen. In de 182 
vorige versie van de statuten stond dat er minimaal twee en maximaal drie reguliere leden in de 183 
Kasco kunnen. Dit zou betekenen dat leden van verdienste en ereleden wel in de Kasco mogen. 184 
Waarom is hiervoor gekozen? 185 
De Taskforce reageert dat het misschien wenselijk zou kunnen zijn om een alumnus in de Kasco te 186 
plaatsen. Alumni vallen wel onder leden, maar niet onder reguliere leden. 187 
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De ALV vraagt zich af of dit wenselijk is. Waarom zouden we alumni in de Kasco willen? 188 
De Taskforce reageert met dat zij niet weten of dit wenselijk is. Het is in ieder geval niet ondenkbaar: 189 
alumni kunnen juist veel verstand hebben van penningmeestertaken en daardoor zeer geschikt zijn 190 
voor de Kasco. 191 
De ALV is het eens met dit antwoord. 192 
 193 
De ALV merkt verder op dat er ook een apostrof mist in deze zin:  er staat ‘kascontrolecommissie in 194 
plaats van ‘kascontrolecommissie’.  195 
Deze opmerking wordt meegenomen door de Taskforce.  196 
 197 
TITEL 10: Raad van Advies 198 
- Artikel 21 Raad van Advies 199 
Er zijn geen vragen of opmerkingen over artikel 21. 200 
 201 
TITEL 11: Statutenwijziging 202 
- Artikel 22 Statutenwijziging 203 
 204 
Lid 4. Een besluit tot wijziging van de statuten behoeft een meerderheid van ten minste tweederde  205 
(2/3) van de, bij de algemene ledenvergadering aanwezige, als geldig aangemerkte stemmen. 206 
 207 
De ALV merkt op dat hier ‘bij de algemene ledenvergadering aanwezige’ is toegevoegd. De ALV 208 
vraagt zich af waarom dit gedaan is. 209 
De Taskforce zegt dat zij het hier met Dave van Toor over gehad hebben. Soms zit een persoon niet in 210 
de ALV, maar de stem wel. 211 
De ALV merkt op dat er nu in principe hetzelfde staat als de vorige keer. De ALV ziet de meerwaarde 212 
van deze toevoeging dus niet. 213 
De Taskforce reageert dat zij het meer als verduidelijking zien. Iemand die niet aanwezig is bij de ALV, 214 
kan ook niet stemmen. De Taskforce wil hiermee voorkomen dat leden bijvoorbeeld naar het bestuur 215 
gaan mailen met wat zij willen stemmen, maar vervolgens niet naar de ALV komen. Dit soort 216 
stemmen kunnen op deze manier niet meegenomen worden. 217 
 218 
TITEL 12: Ontbinding en vereffening 219 
- Artikel 23 Ontbinding en vereffening 220 
Er zijn geen vragen of opmerkingen over artikel 23. 221 
 222 
TITEL 13: Huishoudelijk reglement 223 
- Artikel 24 Huishoudelijk reglement 224 
Er zijn geen vragen of opmerkingen over artikel 24. 225 
 226 
TITEL 14: Slotbepalingen 227 
- Artikel 25 228 
Er zijn geen vragen of opmerkingen over artikel 25. 229 
 230 
Algemene vragen en opmerkingen: 231 
De ALV zegt dat in de statuten de termen ‘ALV’ en ‘algemene leden vergadering’ door elkaar worden 232 
gebruikt. Het lijkt ook niet consistent te zijn in betekenis: beide termen worden zowel gebruikt voor 233 
de persoon als de situatie. 234 
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De Taskforce reageert dat er lang onduidelijkheid geweest is over dit punt. Uiteindelijk zijn zij 235 
erachter gekomen dat er ‘ALV’ gebruikt dient te worden als het gaat over het orgaan. Gaat het over 236 
de bijeenkomst, dan wordt er gesproken over de ‘algemene leden vergadering’. Als het goed is, is dit 237 
rechtgetrokken in de statuten en het huishoudelijk reglement.  238 
De ALV zegt dat er wel fouten in staan. 239 
De Taskforce zegt dit nogmaals na te trekken. 240 
 241 
Er zijn verder geen vragen of opmerkingen over de statuten. Aangezien er tijdens deze ALV een 242 
tekstuele opmerking is gekomen over de statuten, namelijk de missende apostrof, betekent dit dat er 243 
vandaag niet gestemd kan worden over de statuten. De statuten zullen dus nogmaals aangepast 244 
moeten worden en voorgelegd worden aan de ALV. 245 
De ALV vraagt of er volgende keer dan nog inhoudelijke opmerkingen kunnen komen, of dat het nu 246 
puur gaat om het aanpassen van de apostrof en  het gebruik van ALV/algemene leden vergadering. 247 
De technisch voorzitter zegt dat er volgende keer wederom ook inhoudelijke opmerkingen kunnen 248 
komen. 249 
 250 
De Taskforce gaat de apostrof aanpassen en nogmaals kijken naar het gebruik van ‘ALV’ versus 251 
‘algemene leden vergadering’. 252 
 253 

6. Definitieve wijzigingen Huishoudelijk reglement 254 
Tijdens de vorige ALV is er een voorstel tot wijziging van het huishoudelijk reglement  255 
voorgelegd. Naar aanleiding van deze ALV is er een definitief wijzigingsvoorstel opgesteld door de  256 
Taskforce Statuten & HR, welke vandaag besproken zal worden tijdens dit punt. 257 
Het huishoudelijk reglement zal wederom samen met de bijbehorende toelichtingen besproken 258 
worden. Per artikel kunnen vragen worden gesteld. 259 
 260 
TITEL 1: Algemene bepalingen 261 
- Artikel 1  262 
Er zijn geen vragen of opmerkingen over artikel 1. 263 
 264 
TITEL 2: Lidmaatschap 265 
- Artikel 2 Ledenbestand 266 
Er zijn geen vragen of opmerkingen over artikel 2. 267 
- Artikel 3 Beroepschrift 268 
Er zijn geen vragen of opmerkingen over artikel 3. 269 
- Artikel 4 Ledenkorting 270 
Er zijn geen vragen of opmerkingen over artikel 4. 271 
 272 
TITEL 3: Bestuur 273 
Afdeling IIIa: Algemeen 274 
- Artikel 5 Samenstelling bestuur 275 
Er zijn geen vragen of opmerkingen over artikel 5. 276 
- Artikel 6 Vergoedingen 277 
Er zijn geen vragen of opmerkingen over artikel 6. 278 
- Artikel 7 Schulden 279 
Er zijn geen vragen of opmerkingen over artikel 7. 280 
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 281 
Afdeling IIIb: Bestuurswerving en -selectie 282 
- Artikel 8  283 
De ALV vraagt zich af waarom er geen naam bij artikel 8 staat. Bij vrijwel alle artikelen staan namen, 284 
behalve bij artikel 8. Waarom is hiervoor gekozen? 285 
De Taskforce reageert dat alle artikelen een naam hebben, tenzij het gaat om een afdeling waarbij 286 
maar één artikel hoort. Artikel 8 hoort bijvoorbeeld als enige bij bestuurswerving en –selectie. Een 287 
aparte naam aan dit artikel geven is dus overbodig. 288 
De ALV vindt dit een duidelijk antwoord.  289 
 290 
Afdeling IIIc: Bestuursoverdracht 291 
- Artikel 9 Overdracht 292 
Er zijn geen vragen of opmerkingen over artikel 9.  293 
- Artikel 10 Overgangsdocumenten 294 
Er zijn geen vragen of opmerkingen over artikel 10. 295 
 296 
Afdeling IIId: Bestuursverplichtingen 297 
- Artikel 11 Representativiteit 298 
Er zijn geen vragen of opmerkingen over artikel 11. 299 
- Artikel 12 Activiteiten 300 
 301 
Lid 1. Ter verwezenlijking van de in de statuten genoemde doelen draagt het bestuur elk  302 
verenigingsjaar zorg voor de uitvoering en organisatie van:  303 
(…) 304 
j. ten minste één (1) activiteit die het contact tussen studenten en docenten bevordert;  305 
k. ten minste vier (4) feesten;  306 
l. ten minste één (1) activiteit voor commissieleden  307 
 308 
De ALV vraagt zich af waarom j, k en l opgenomen zijn in het HR. Bij de opstelling van het HR een 309 
aantal jaren geleden heeft de commissie zich bewust gefocust op de studiegerelateerde activiteiten. 310 
De technisch voorzitter zegt dat deze vraag de vorige keer ook al gesteld is, maar vraagt aan de 311 
Taskforce nogmaals te reageren. 312 
De Taskforce zegt dat zij gekeken hebben naar wat de focus van SPiN is. Zij hebben zich hierbij niet 313 
uitsluitend gericht op studie-gerelateerde activiteiten, want SPiN is meer dan dat.  Wel is er discussie 314 
geweest over de balans waarin studie- en niet studiegerelateerde activiteiten genoemd zouden 315 
moeten worden in het HR.  316 
De ALV reageert met het punt dat SPiN geen feesten hoeft te hebben om SPiN te zijn. Maar SPiN 317 
heeft wel studie-gerelateerde activiteiten nodig om SPiN te zijn. Door de niet studiegerelateerde 318 
activiteiten op deze manier in het HR te noemen, ga je in principe wel een verplichting aan. Praktisch 319 
gezien heeft dit misschien geen gevolgen, maar op papier wel.   320 
De Taskforce zegt dat SPiN uit drie pijlers bestaat; studie, werkveld en sociaal. De sociale activiteiten 321 
kwamen niet terug in het HR en dit zagen zij wel als wenselijk. Verder staat er in de statuten dat SPiN 322 
contacten van studenten onderling bevordert. De feesten horen hier dus ook bij. 323 
De ALV vindt deze uitleg duidelijk en bedankt de Taskforce. 324 
 325 
Afdeling IIIe: Taakverdeling 326 
- Artikel 13 Voorzitter 327 
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 328 
De kerntaken van de voorzitter zijn:  329 
(…) 330 
e. het onderhouden van het contact met de Raad van Advies.  331 
 332 
De ALV noemt dat het niet noodzakelijk is dat de voorzitter het contact met de Raad van Advies 333 
onderhoudt. De ALV wil dit meegeven aan het nieuwe bestuur: er kan ook voor gekozen worden dit 334 
door iemand anders te laten doen.  335 
 336 
- Artikel 14 Secretaris 337 
Er zijn geen vragen of opmerkingen over artikel 14. 338 
- Artikel 15 Penningmeester 339 
Er zijn geen vragen of opmerkingen over artikel 15. 340 
- Artikel 16 Bestuurslid interne betrekkingen 341 
 342 
De kerntaken van de bestuursleden interne betrekkingen zijn:  343 
(…) 344 
e. het organiseren van bijeenkomsten waarin informatie wordt verstrekt aan commissieleden met  345 
een specifieke functies.  346 
 347 
Er staat een taalkundige fout in dit artikel. Er staat namelijk ‘een specifieke functies’ terwijl dit 348 
‘specifieke functies’ moet zijn. 349 
De Taskforce past dit aan. 350 
 351 
- Artikel 17 Bestuurslid externe betrekkingen 352 
 353 
De kerntaken van het bestuurslid externe betrekkingen zijn:  354 
het werven van actieve leden;  355 
a. het, namens de vereniging, leggen en onderhouden van contacten met personen en organisaties  356 
buiten SPiN;  357 
b. het werven van sponsoren;  358 
c. het, namens de vereniging, leggen en onderhouden van contacten met alumni en het plannen en  359 
organiseren van activiteiten voor alumni.  360 
 361 
De ALV zegt dat ‘het werven van actieve leden’ ook bij de letteropsomming hoort. Nu staat er echter 362 
geen letter voor. 363 
De taskforce erkent dat dit een foutje is en past dit aan.  364 
 365 
- Artikel 18 Bestuurslid onderwijs 366 
 367 
De kerntaken van het bestuurslid onderwijs zijn:  368 
a. het coördineren van de boekenverkoop;  369 
b. het contact onderhouden met het onderwijsinstituut Psychologie & Kunstmatige Intelligentie;  370 
c. het vertegenwoordigen van de vereniging in universitaire en landelijke overlegorganen;  371 
d. het coördineren en/of bijhouden van alle studieondersteunende diensten/materialen die de  372 
vereniging aanbiedt/kent.  373 
e. het contact onderhouden met alle masterverenigingen die de opleiding Psychologie op de  374 
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Radboud Universiteit Nijmegen kent.  375 
 376 
De ALV vraagt zich af waarom vast ligt dat de commissaris onderwijs de contacten onderhoudt met 377 
het onderwijsinstituut en de masterverenigingen.  378 
De Taskforce zegt dat deze kerntaken voor het tweede achtereenvolgende jaar vast staan en dit 379 
bevalt tot nu toe goed.  380 
De ALV vraagt zich af of deze contacten altijd met onderwijs te maken hebben of niet. 381 
De Taskforce zegt dat deze taken niet altijd alleen maar met onderwijs gerelateerde zaken te maken 382 
hebben. Het is dus meer een keuze die je als bestuur maakt.  383 
 384 
- Artikel 19 Alternatieve bestuursindeling 385 
Er zijn geen vragen of opmerkingen over artikel 19. 386 
 387 
Afdeling IIIf: Vertegenwoordiging 388 
- Artikel 20 389 
 390 
Lid 2. Voor het aangaan van financiële verplichtingen buiten de begroting welke groter zijn dan €400  391 
moet de ALV toestemming verlenen aan het bestuur.  392 
 393 
De ALV vindt het interessant dat het specifieke bedrag hier weer terug is. De ALV vraagt zich af wat 394 
dit voor gevolgen heeft voor de reizen: deze willen nogal eens duurder uitvallen dan gepland. Gaat 395 
het bedrag ook over dit soort dingen, of maakt het niet uit als je 400 euro meer uitgeeft en 396 
vervolgens ook weer 400 euro meer binnen haalt? 397 
De Taskforce reageert dat het gaat om bedragen buiten de begroting, welke onder geen andere post 398 
te scharen zijn. De studiereis staat gewoon op de begroting, dus hoort hier niet bij. 399 
De ALV vraagt of elke post op de begroting dus duurder uit mag vallen en dat goedkeuring achteraf 400 
gevraagd wordt tijdens de presentatie van de jaarrekening. 401 
De Taskforce zegt dat het lastig is dit soort dingen van te voren te overzien. Het hoeft daardoor niet 402 
per se eerst langs de ALV. Er wordt dus inderdaad tijdens de presentatie van de jaarrekening 403 
toestemming gevraagd voor zaken als een studiereis. 404 
 405 
Afdeling IIIg: Vergaderingen 406 
- Artikel 21 Notulen 407 
Er zijn geen vragen of opmerkingen over artikel 21 408 
- Artikel 22 Besluitvorming 409 
 410 
Lid 4. Blanco uitgebrachte stemmen gelden als uitgebrachte stemmen. De blanco stem is niet voor of  411 
tegen het voorstel zelf, maar geeft vaak aan dat de indiener van de blanco stem het niet eens is met  412 
de stemprocedure. Deze blanco stem werkt kiesdrempelverhogend.  413 
 414 
De ALV vindt lid 4 onduidelijk. Wat wordt bedoeld met het woordje ‘vaak’ in de zin ‘maar geeft vaak 415 
aan dat de indiener van de blanco stem het niet eens is met de stemprocedure’? 416 
De Taskforce zegt dat er vier manieren zijn om te stemmen: voor, tegen, onthouden en blanco. Als je 417 
blanco stemt ben je het niet eens met de procedure. Onthouden betekent dat je geen stem 418 
uitbrengt. 419 
De ALV vraagt zich nog steeds af wat met het woordje ‘vaak’ bedoeld wordt.  420 
De Taskforce zegt dat blanco stemmen wordt uitgelegd als ‘stemmen tegen de procedure’. Er zijn 421 
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echter meer redenen te bedenken waarom iemand blanco zou willen stemmen. ‘Vaak’ geeft hier dus 422 
een voorbeeld aan.  423 
De ALV vraagt zich af waarom er dan niet meer opties bij staan. 424 
De Taskforce zegt dat er erg veel opties te bedenken zijn. De optie die genoemd is, is de meest 425 
voorkomende. 426 
De ALV stemt hiermee in.  427 
 428 
TITEL 4: Commissies 429 
- Artikel 23 Commissies 430 
Er zijn geen vragen of opmerkingen over artikel 23. 431 
- Artikel 24 Kascontrolecommissie 432 
Er zijn geen vragen of opmerkingen over artikel 24. 433 
- Artikel 25 Actief lidmaatschap 434 
Er zijn geen vragen of opmerkingen over artikel 25. 435 
- Artikel 26 Taakverdeling commissies 436 
Er zijn geen vragen of opmerkingen over artikel 26.  437 
- Artikel 27 Aanvragen commissies 438 
Er zijn geen vragen of opmerkingen over artikel 27. 439 
 440 
TITEL 5: Algemene ledenvergadering 441 
- Artikel 28  442 
Er zijn geen vragen of opmerkingen over artikel 28. 443 
 444 
TITEL 6: Raad van Advies 445 
- Artikel 29 446 
 447 
De ALV vraagt zich af waarom dit artikel geen naam heeft, terwijl dit niet het enige artikel is wat bij 448 
titel 6 hoort.  449 
De Taskforce zegt het wel gehad te hebben over een naam, maar er staat inhoudelijk niets anders in 450 
dit artikel dan wat de titel zegt. Ideeën voor een eventuele naam zijn echter wel welkom.  451 
De technisch voorzitter vraagt of iemand een wijziging wil voorstellen. 452 
Er komt geen reactie vanuit de ALV, dus het blijft staan zoals het er nu staat.  453 
 454 
- Artikel 30 Doel 455 
Er zijn geen vragen of opmerkingen over artikel 30. 456 
 457 
- Artikel 31 Lidmaatschap 458 
Met betrekking tot dit artikel zijn er drie opties, welke beschreven staan in de bijlage. In de afgelopen 459 
ALV is er uitgebreid over de wijziging gesproken. De Taskforce heeft daarop nogmaals nagedacht 460 
over de voor- en nadelen. Er is ook een afspraak geweest met de Raad van Advies. Uiteindelijk is de 461 
Taskforce tot drie voorstellen gekomen. Zij weten zelf niet goed wat de beste optie is, want elke 462 
optie bevat veel voor- en nadelen. Aan de ALV wordt dan ook gevraagd te stemmen over deze 463 
voorstellen na het horen van de voor- en nadelen van elk voorstel. Ook kan de RvA andere opties 464 
aandragen. 465 
De Taskforce legt kort de voor- en nadelen uit van de drie voorstellen: 466 
 467 
 468 
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 469 
Voorstel 1 470 
Dit voorstel houdt in dat de Raad van Advies samen met het huidige bestuur uit de sollicitaties een 471 
nieuwe Raad van Advies benoemt en deze presenteert aan de ALV.  472 
 473 
Voordelen: 474 
- Er is een selectie. Niet elke potentiële kandidaat komt zomaar bij de ALV terecht. 475 
- Er zijn meerdere partijen betrokken, dus waarschijnlijk is het keuzeproces beter. Er zal daardoor 476 
minder vriendjespolitiek zijn. 477 
 478 
Nadelen:  479 
- Het is onduidelijk welke andere mensen hebben gesolliciteerd. Er is geen transparantie tegenover 480 
de ALV. 481 
- Je stemt voor de hele groep en niet voor elke persoon afzonderlijk.  482 
 483 
Voorstel 2  484 
Dit voorstel houdt in dat er open sollicitaties zijn voor de Raad van Advies. Iedereen kan een 485 
sollicitatiebrief naar het bestuur sturen en iedereen kan zichzelf presenteren tijdens de ALV. 486 
 487 
Voordelen: 488 
- Dit voorstel geeft het meeste transparantie doordat alles langs de ALV gaat. 489 
 490 
Nadelen: 491 
- Niemand beslist over wie het meest en het minst geschikt is. 492 
- Het is de voorkeur om in de Raad van Advies externen en oud-bestuursleden te hebben. Kan de ALV 493 
dit waarborgen? 494 
- Ruzies etc. worden niet gefilterd: als mensen in de Raad van Advies niet met elkaar overweg 495 
kunnen, komt dit nergens naar boven. 496 
- Het gaat meer om de manier van presenteren tegenover de ALV en dus niet per se om het 497 
functioneren van de kandidaat.  498 
 499 
Voorstel 3 500 
Dit voorstel houdt in dat de Raad van Advies zelf haar nieuwe leden kiest. Deze worden voorgesteld 501 
in de ALV.  502 
 503 
Voordelen: 504 
- De continuïteit wordt bewaakt.  505 
 506 
Nadelen: 507 
- Ieder jaar komt er minstens één nieuw lid in de Raad van Advies, maar de oud-leden zijn 508 
herbenoembaar. Er is dus een kans dat de Raad van Advies niet door wisselt.  509 
 510 
De ALV merkt op dat er een tekstuele fout in optie 2 staat: er staat geen lid 8.  511 
 512 
Met betrekking tot optie 1 vraagt de ALV zich af in hoeverre het en rol speelt dat een bestuur meer 513 
stemmen in de benoeming van nieuwe leden voor de Raad van Advies heeft dan de Raad van Advies 514 
zelf (een bestuur heeft 7 leden en een Raad van Advies waarschijnlijk 5). 515 
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De Taskforce zegt hier niet over nagedacht te hebben. 516 
De ALV vraagt zich af of het bestuur niet een aantal afgevaardigden kan kiezen, zodat de aantallen 517 
gelijk zijn. 518 
De Taskforce zegt dat dit afhankelijk is van hoe je het in de praktijk aan gaat pakken. De Raad van 519 
Advies overlegt eigenlijk altijd wel met het bestuur, maar de Raad van Advies was degene die het 520 
contact opnam met het bestuur. Als je dit wil veranderen komt er meer macht voor het bestuur. Het 521 
is ook wat overdreven om tien personen te laten beslissen over nieuwe leden voor de Raad van 522 
Advies en een aparte sollicitatiecommissie is misschien wat overdreven. 523 
De ALV vraagt zich af waarom de Taskforce vindt dat het zou moeten veranderen. 524 
De Taskforce zegt dat het nuttig kan zijn om de doorstroom binnen de Raad van Advies te 525 
bevorderen. Tijdens de vorige ALV is besloten dat er in ieder geval twee leden moeten wisselen. Het 526 
zou vreemd zijn als alleen  de Raad van Advies beslist wie in de nieuwe Raad van Advies komen. Ze 527 
zouden dan heel gemakkelijk hun nieuwe leden kunnen herbenoemen. De Raad van Advies kan op 528 
deze manier de doorstroom blokkeren. De inmenging van het bestuur zal dit minder maken. De Raad 529 
van Advies hoort ook dicht bij het bestuur te staan. Door meer te variëren in de leden, zal dit 530 
bevorderd worden. Het idee is hier dan ook uit voortgekomen. 531 
Volgens de ALV is gesteld dat er sowieso een wissel is, dit staat echter niet in dit artikel. 532 
De Taskforce zegt dat dit klopt: er mogen twee leden blijven zitten voor de continuïteit. Als de Raad 533 
van Advies echter prima is in de huidige samenstelling, kan deze zo blijven. Andere leden toevoegen 534 
blijft ook mogelijk.  535 
De ALV zegt dat het in het verleden eigenlijk altijd goed is gegaan en stelt voor een optie toe te 536 
voegen dat de Raad van Advies maximaal twee jaar in de huidige samenstelling mag blijven zitten. 537 
De Taskforce vraagt zich af of dit wenselijk is, wat nou als de Raad van Advies meer dan drie jaar 538 
perfect is? 539 
De ALV zegt dat als het enige doel is om mensen te wisselen, het overbodig is om zoveel wijzigingen 540 
te maken.  541 
De Taskforce zegt het ook belangrijk te vinden wie de leden selecteert. Bij optie 3 zijn dit alleen de 542 
leden van de Raad van Advies, bij optie 1 en optie 2 zijn er ook anderen bij betrokken. Dit is iets wat 543 
overwogen moet worden.  544 
De ALV zegt dat de Raad van Advies altijd bewust bepaalde wie de nieuwe leden moeten worden. In 545 
samenspraak met het bestuur is ook prima, maar een open sollicitatie is niet wenselijk. Veel leden 546 
hebben geen verstand van de Raad van Advies. Het nadeel is dan dat er mensen inkomen die zich 547 
goed kunnen presenteren.  548 
De Taskforce zegt dat de Raad van Advies niet altijd degene is die het beste overzicht heeft over wie 549 
de beste kandidaten zijn. Optie 2 is toegevoegd vanuit het idee dat als er toch iemand moet beslissen 550 
over de samenstelling van de Raad van advies, dan maar de leden. 551 
De ALV gaat hier tegen in: de leden kiezen uiteindelijk altijd, maar je stelt de Raad van Advies of de 552 
Raad van Advies en het bestuur in om de selectie te maken.  553 
De taskforce zegt dat optie1 daarom een soort tussenweg is tussen 2 en 3.  554 
 555 
De technisch voorzitter onderbreekt de discussie door aan de Taskforce te vragen wat het 556 
uiteindelijke doel is. Willen ze één optie kiezen en deze aanpassen? 557 
De Taskforce zegt dat zij willen dat de ALV één van de opties kiest en dat ze deze vervolgens gaan 558 
aanpassen aan de wensen van de ALV. De Taskforce zal er dan voor zorgen dat de gekozen optie de 559 
volgende keer in het HR staat met alle bijbehorende aanpassingen. 560 
 561 
De ALV vraagt wat de huidige Raad van Advies van de opties vindt. 562 
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De Raad van Advies zegt de ideeën van de Taskforce te snappen. Ze vinden optie 1 en 3 beide prima, 563 
maar ze zijn tegen optie 2 vanwege de nadelen die genoemd zijn in de ALV. De Raad van Advies heeft 564 
het niet gehad over verschillen tussen optie 1 en optie 3, omdat zij ervan uit zijn gegaan dat de ALV 565 
optie 1 zou willen. De Taskforce heeft  hierin zelf dus geen voorkeur. 566 
De Taskforce benoemt dat optie 1 wel gebaseerd is op het gesprek wat zij gehad hebben met de 567 
Raad van Advies. 568 
De Raad van Advies erkent dit, maar zegt niet noodzakelijk tegen optie 3 te zijn. 569 
 570 
De ALV vraagt zich af waarom bij optie 1 de Raad van Advies als groep wordt voorgesteld en niet als 571 
losse personen. Bij de sollicitatiecommissie wordt er ook op personen gestemd. Waarom zou dit niet 572 
kunnen als het gaat om de leden van de Raad van Advies? 573 
De Taskforce zegt dat het samenwerkingsverband bij de Raad van Advies groter is dan bij de 574 
sollicitatiecommissie.  575 
 576 
De Taskforce noemt nog dat in alle stukken aan lid 4 is toegevoegd dat de Raad van Advies geen 577 
andere functie voor de vereniging mag vervullen, maar dat hiervan afgeweken mag worden. 578 
De ALV vind het vreemd dat dit er expliciet bij staat, in het HR staat ook een artikel waarin staat dat 579 
er altijd van een dergelijke beslissing afgeweken kan worden. 580 
De Taskforce zegt dat dit artikel slechts geldt als noodsituatie. Vandaar dat het hier expliciet 581 
genoemd is.  582 
 583 
De technisch voorzitter stelt voor om eerst even verder te gaan met de artikelen die nog over zijn. 584 
Daarna krijgt de Taskforce de kans zich terug te trekken om nogmaals over de voorstellen te 585 
overleggen. 586 
 587 
- Artikel 32 Voorzitterschap 588 
Er zijn geen vragen of opmerkingen over artikel 32. 589 
- Artikel 33 Openbaarheid adviezen 590 
Er zijn geen vragen of opmerkingen over artikel 33.  591 
 592 
TITEL 7: Overgangs- en slotbepalingen 593 
- Artikel 34 Geldigheid 594 
Er zijn geen vragen of opmerkingen over artikel 34. 595 
- Artikel 35 Dispensatie 596 
Er zijn geen vragen of opmerkingen over artikel 35. 597 
 598 
Algemene vragen of opmerkingen: 599 
Er zijn geen algemene vragen of opmerkingen. 600 
 601 
De Taskforce trekt zich nu terug om te overleggen over de voorstellen. 602 
De technisch voorzitter last een pauze in van een half uur. 603 
 604 
 Simone ten Kate verlaat de ALV om 20.35 uur 605 
 Luuk van Iperen verlaat de ALV om 20.40 uur 606 

 607 
De ALV gaat verder om 20.49 uur. 608 
 609 
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De Taskforce heeft besloten voorstel 1 op te nemen in het HR. Daarbij komt de toevoeging dat de 610 
huidige Raad van Advies niet verkiesbaar is voor het daaropvolgende jaar. Mochten de leden van de 611 
ALV hier anders over denken, kunnen zij hiervoor amendementen indienen.  612 
Er zijn geen leden van de ALV die een amendement in willen dienen. Dit betekent dat de ALV akkoord 613 
gaat met het eerste voorstel. 614 
De Taskforce gaat dit voorstel opnemen in het HR samen met de genoemde spelfouten en andere 615 
aanpassingen. Tijdens de volgende ALV zullen het HR en de statuten opnieuw besproken worden. 616 
 617 

7. WvtTk  618 
Er is verder niets ter tafel gekomen. 619 
 620 

8. Vaststellen datum volgende vergadering 621 
De datum van de volgende ALV staat nog niet vast. Waarschijnlijk is het begin juni, als het 622 
kandidaatsbestuur bekend is. 623 
 624 

9. Rondvraag 625 
Kimberly zegt dat ze het leuk vindt om zoveel nieuwe gezichten in de ALV te zien. 626 
Fenna bedankt iedereen voor hun komst en bedankt de technisch voorzitter en technisch notulist. 627 
Lieke vraagt aan het bestuur of zij de actieve leden handleiding nog op gaan sturen naar de 628 
commissies. We zijn inmiddels weer een paar maanden verder en het is nog niet gebeurd. 629 
Het bestuur zegt dit zo snel mogelijk te gaan doen. 630 
Koen vraagt hoe het zit met de gratis consumpties. 631 
 632 

10. Sluiting 633 
De technisch voorzitter sluit de vergadering om 21.05 uur 634 
 635 
Actiepunten: 636 
1. Het bestuur zorgt ervoor dat de actieve ledenhandleiding wordt opgestuurd naar alle commissies.  637 
2. De taskforce past de in deze ALV genoemde wijzigingen aan in de statuten en het HR. 638 


