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Aanwezig: Koen van Heijster, Rob van Broekhoven, Lenthe Martin, Lodewijk Buffart, Michelle van Kleef, 1 
Myrna Rossing, Sofie van Breemen, Lieke van Lieshout, Rick Huijs, Marjolein Brink, Marloes de Jonge, Koen 2 
Hendriks, Casper Joosten, Loulou Luteijn, Dave van Toor, Kimberly Schelle, Katharina Kuennen, Maartje 3 
Verhees, Lotte Corneth, Sophie Brus, Tommy van Steen, Yasmijn Bruinsma, Sascha Verstegen, Geert 4 
Janssen, Sophie Raaijmakers, Martine Onstein, Patricia Vaessen, Loeke Salemans, Erik Bouwman, Simone 5 
ten Kate 6 
 7 
Machtigingen:  8 
Dave Dorenberg machtigt Katharina Kuennen 9 
Danny Bouwman machtigt Sofie van Breemen 10 
 11 
1. Opening (door technisch voorzitter Nienke Eeltink) 12 
De vergadering wordt geopend om 19.20 uur. Er volgt een korte introductie over wat de ALV inhoudt en 13 
wat de rechten en de plichten van de aanwezigen zijn.  14 
 15 
2. Notulen vorige vergadering 16 
  - Tekstuele opmerkingen:  17 
Tekstuele opmerkingen konden vooraf worden ingestuurd. De ingestuurde tekstuele opmerkingen worden 18 
overgenomen.  19 
 20 
  - Inhoudelijke opmerkingen:  21 
 Het IVe bestuur geeft aan wat de stand van zaken is betreffende de actiepunten op pagina twee:  22 
  - punt 5: Het overzicht van facturen is nog niet gemaakt.  23 
  - Punt 6: Het geld is inmiddels teruggestort.  24 
  - Punt 7: Dit punt hield in dat er nog een schatting zou worden gemaakt van wat over is en  25 
  wat nog beschikbaar is voor het lustrum. Dit bleek lastig en is nog niet gebeurt.   26 
 27 
Op pagina 11 staat dat de raad van advies geadviseerd heeft om de begroting zoals deze bestaat te herzien. 28 
Dit advies kwam niet van de Raad van Advies, maar ergens vanuit de ALV.  29 
  - Algemene opmerkingen:  30 
Uit de ALV komt de opmerking dat de kwaliteit van de notulen niet goed is. Er staan veel spel- en 31 
taalfouten in. Volgens de notulist komt dit doordat er verwarring was over deadline. In het vervolg zal erop 32 
gelet worden. 33 
 34 
Actiepunten ontbreken. Deze zullen alsnog uit de notulen gehaald worden en zodat deze besproken 35 
kunnen worden in de volgende ALV.  36 
 37 
 De vraag uit de ALV komt of er nu wel of geen namen in notulen horen te staan. Afgesproken wordt dat er 38 
geen namen in de notulen komen.  39 
3. Belangrijke mededelingen en ingekomen post 40 
Er zijn twee machtigingen.  41 
 42 
Het Ve bestuur geeft aan dat iemands contributie kwijtgescholden is. De reden hiervoor is dat deze persoon 43 
ernstig ziek is geweest en niet de kans heeft gezien haar lidmaatschap op te zeggen.  44 
 45 
Het Ve bestuur geeft een update van de activiteiten die in oktober 2012 hebben plaatsgevonden. Het gaat 46 
om de constitutieborrel, het eerstejaarsweekend, de bierspelen, lustrumopening, het spinfeest ‘je komt 47 
niet binnen zonder snor’ en de lezing over schizofrenie. Al deze activiteiten worden positief geëvalueerd.  48 
Het IVe bestuur geeft een update over de affaire Studystore. In de afgelopen ALV heeft het IVe  bestuur 49 
toegezegd om het bedrag van 9600 niet te betalen omdat het onduidelijk was of dit bedrag klopte. Het is 50 
nu echter duidelijk geworden dat de factuur klopt. Het bestuur geeft echter ook aan dat SPiN nog geld 51 
tegoed heeft van Studystore. Het bestuur vraagt of de ALV toestemming wil geven om de factuur te 52 
betalen.  53 
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De reactie van de ALV is dat het bestuur eerst uit moet zoeken wat het precieze bedrag is SPiN nog van 54 
Studystore krijgt. Zo wordt onderhandeling over wederzijdse betaling mogelijk.  55 
Het bestuur geeft aan dat het bedrag dat SPiN aan Studystore moet betalen al langer staat. Dit is voor de 56 
ALV geen reden om het meteen te betalen.  57 
Afgesproken wordt dat Sofie van Breemen en Koen van Heijster uitzoeken wat SPiN nog van Studystore 58 
tegoed heeft. Dit wordt op papier gezet en pas na ondertekening van Studystore zal SPiN het bedrag van 59 
9600 euro betalen.  60 
 61 
4. Vaststellen agenda 62 
Het Kascontrole verslag wordt als vijfde agendapunt toegevoegd. Omdat het verslag pas de dag van de 63 
vergadering binnen was, krijgt iedereen een half uur leestijd alvorens het verslag besproken zal worden.  64 
 65 
Er wordt deze vergadering geen nieuwe kascontrolecommissie ingesteld, maar dit zal de volgende ALV 66 
gebeuren.  67 
 68 
-> Loulou Luteijn verlaat de vergadering 69 
-> Simone ten Kate komt binnen 70 
5. Kascontrole Verslag 71 
  72 
De Kasco geeft alvorens het verslag besproken wordt een toelichting. Allereerst bieden ze excuses aan dat 73 
het verslag zo laat beschikbaar was. Dit komt onder andere door andere verplichtingen van de leden van de 74 
Kasco. Daarbij was het financieel jaarverslag pas laat af, waardoor het moeilijk was alles op tijd rond te 75 
krijgen. Er is hulp ingeroepen van Maartje en Simone. Deze hulp is ingeroepen op aanraden van Koen van 76 
Heijster. De Kasco vonden dit een goed idee in verband met de drukte.  77 
 78 
De ALV stelt een vraag over de accountant die is ingeschakeld om te kijken naar de financiële situatie van 79 
spin. De ALV wil weten of de Kascontrole hierbij betrokken was. De leden van de Kasco waren er niet bij 80 
betrokken, maar wisten er wel vanaf. Ze vonden het een goed idee dat een extern persoon de situatie zou 81 
bekijken. Zowel het besluit om de hulp van een accountant als die van Maartje en Simone in te schakelen 82 
zijn na de vorige ALV genomen.  83 
Bij de bespreking van het kascontroleverslag per deel komen de volgende drie zaken aan de orde:  84 
 85 
- Bestuursrekening vergeleken met conscribo:  86 
Bij de ontbrekende bonnen staan ook de bonnen (6 stuks) van de studiereis naar St. Petersburg. Uit de ALV 87 
komt de opmerking dat deze pinbonnen er wel zijn, maar dat het onduidelijk is waaraan het geld besteed 88 
is. Volgens de Kasco staat in de begroting duidelijk waaraan het geld besteed is. Het wordt echter tijdens 89 
de ALV niet duidelijk hoe het precies zit. Er zal dus uitgezocht moeten worden of de pinbonnen er zijn en 90 
ook waaraan het geld is uitgegeven.  91 
 92 
- Kasrekening:  93 
In het kascontroleverslag staat dat er door de Skireiscommissie 250 euro gepind is voor eten, maar dat het 94 
eten maar 160,50 euro kostte. En dat het niet duidelijk is wat er met het overige geld gebeurd is. 95 
Waarschijnlijk staat de 250 euro verkeerd in het boekhoudprogramma. Dit wordt nagekeken en indien 96 
nodig verbeterd.  97 
 98 
- Boeken:  99 
In het Kascoverslag is te lezen dat het overzicht van de bestelde boeken 2011-2012 nog niet is gemaakt. Uit 100 
de ALV komt de opmerking dat dit moet gebeuren alvorens er decharge plaatsvindt. De Kasco is het hier 101 
niet mee eens omdat dit wederom voor uitstel zorgt. De Kasco vertrouwt erop dat het IVe bestuur het nog 102 
gaat regelen, ongeacht of ze gedechargeerd worden.  103 
 104 
Hieronder volgen nog algemene opmerkingen met betrekking tot het Kascoverslag.  105 
 106 
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De kasco legt uit dat zij gedeeltelijk gekeken hebben of de bedragen op de kasrekening overeenkomen met 107 
het boekhoudprogramma ‘conscribo’ en dat zij een aantal bonnen hebben gecheckt. Zij hadden echter 108 
geen tijd om alles te controleren. Alle bedragen die al eerder ter sprake zijn gekomen bij voorgaande 109 
kascontroleverslagen zijn echter wel opgezocht en waar nodig dubbel gecontroleerd. Dit is gebeurd in 110 
overleg met het IVe  bestuur.  111 
De kasco is van mening dat als er nog dingen aan het licht komen bij een verdere controle dit het beste 112 
door het IVe  bestuur kan worden opgelost.  113 
De ALV vraagt naar het contact dat het IVe bestuur gehad heeft met de kascontrolecommissie. In een 114 
eerdere ALV had het bestuur beloofd afspraken te maken met de kasco, terwijl het er nu op lijkt dat dit niet 115 
gebeurd is. Hoe zit dat?  116 
De kasco legt uit dat zij de verantwoordelijkheid in juli bij de penningmeester van het IVe bestuur hebben 117 
gelegd. In augustus heeft de Kasco overleg gehad. Begin september heeft de kasco met het bestuur een 118 
controle uitgevoerd. Afgelopen weken heeft een ander lid uit de kasco deze taken op zich genomen, maar 119 
het contact met de penningmeester is wel stroef verlopen. Er is via e-mail wel contact geweest, maar geen 120 
face-to-face afspraak.  121 
Het IVe bestuur bevestigt deze uitleg van de kasco. Zij zeggen echter wel dat het meeste contact via Irma is 122 
gegaan en dat er wel geprobeerd is met haar face-to-face af te spreken. Dit is er echter niet van gekomen.  123 
Er wordt nog gesproken over de conclusie van de accountant die is ingehuurd door SPiN. De conclusie is dat 124 
deze heeft bevestigd dat de bestuursrekening en de spaarrekening overeenkomen met conscribo.  125 
De tip uit de ALV komt dat er misschien iets aan het kascontroleverslag toegevoegd kan worden over de 126 
maximale hoeveelheid geld die er op de SPiN-kamer mag liggen. Nu ligt er ongeveer 5000 en dat is volgens 127 
de ALV teveel. Sommige leden van de ALV denken dat er ooit is afgesproken dat 2000 euro het maximum 128 
is. Of dit werkelijk klopt zal teruggezocht moeten worden in oude notulen. Als dan zullen besturen zich 129 
vanaf nu hieraan moeten houden.  130 
 131 
Het aanwezige lid van de kascontrolecommissie wordt bedankt voor haar aanwezigheid en het geven van 132 
toelichting bij het kascontroleverslag.  133 
-> Martine Onstein verlaat de vergadering 134 
6. Financieel jaarverslag 2011-2012 135 
 136 
Alvorens de bespreking van het financieel jaarverslag krijgt de ALV een half uur de tijd om het verslag nog 137 
door te lezen.  138 
 139 
Na de leestijd geeft het IVe bestuur aan dat er inderdaad iets mis is gegaan met de boekhouding van de 140 
skireiscommissie. Zoals al even besproken werd bij de behandeling van het kascontroleverslag. Er is 141 
verwarring nog steeds verwarring over bedragen die gepind zouden zijn of juist uit de kas gehaald. Er zal 142 
dus gekeken moeten worden om welk bedrag het precies gaat en op welke manier het geld is uitgegeven. 143 
Daarna zal dit verwerkt moeten worden in het financieel jaarverslag. De totaalstand van de 144 
skireiscommissie zoals die nu in het financieel jaarverslag staat is dus onjuist.  145 
 146 
Hierna ontstaat er een discussie over de bespreking van het verslag. Een deel van de ALV vindt dat het 147 
verslag niet besproken kan worden omdat er teveel fouten in staan. Zowel het IVe bestuur geeft aan dat er 148 
dingen zijn die niet kloppen als leden van de ALV. Decharge wordt automatisch aan een bestuur verleend 149 
na goedkeuring van het financieel- en secretarieel jaarverslag. Volgens sommige leden is decharge 150 
vanavond dus niet mogelijk. Anderen zeggen echter dat we nu nog niet kunnen zeggen of het verslag wordt 151 
afgekeurd en we dus ook niet meteen decharge kunnen uitsluiten. Het IVe  bestuur geeft aan dat ze ook als 152 
er nog dingen niet kloppen graag gedechargeerd willen worden. Penningmeester Lodewijk vraagt aan de 153 
ALV om in ieder geval aan de andere bestuursleden decharge te verlenen en desnoods hem later te 154 
dechargeren. Dit is echter geen optie.  155 
 156 
Het bestuur vraagt of de ALV aan kan geven welke dingen niet kloppen. Antwoorden hierop zijn:  157 
- Activa totaal opgeteld klopt niet (verschil van 100 euro). 158 
- Passiva totaal opgeteld klopt niet (verschil van 600 euro). 159 
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- Eindbalans klopt ook niet. 160 
- doorrekenfouten in commissiebegrotingen. 161 
- beginbalans wordt niet vermeldt, waardoor het lastig is iets te zeggen over de eindbalans.  162 
 163 
Bovenstaande antwoorden omvatten nog niet alle opmerkingen die de ALV over het financieel jaarverslag 164 
wil maken. 165 
De volgende voorstellen over de verdere gang van zaken worden gedaan:  166 
 167 
Voorstel IVe bestuur: Bespreken welke fouten er nog in het financieel jaarverslag staan en daarna kan de 168 
ALV beslissen of er wel of geen decharge verleend wordt.  169 
Voorstel Ve bestuur: Het oplossen van de situatie hangt niet af van het verlenen van decharge. Wij zien het 170 
niet gebeuren dat alles nog opgelost wordt en willen gewoon zo snel mogelijk met een schone lij beginnen. 171 
Ons voorstel is daarom een streep onder de problemen van het IVe bestuur te zetten. We willen het 172 
financieel jaarverslag wel bespreken, maar moet niet aangenomen worden met fouten. Als je de 173 
eindbalans aanneemt, neem je namelijk ook de beginbalans voor het Ve bestuur aan.  174 
Uit de ALV komt de opmerking dat debiteuren en crediteuren van het IVe bestuur wel kloppen. Ook weten 175 
we wat er op de rekening staat en weten we de eindrekening van het IIIe bestuur. De basis voor het nieuwe 176 
bestuur klopt dus grotendeels en ze kunnen dus aan de slag. Decharge van het IVe bestuur is hiervoor niet 177 
noodzakelijk.  178 
 179 
Er volgt een stemming over de verdere gang van zaken. Er zijn 28 stemgerechtigden aanwezig, waarvan er 180 
twee een machtiging hebben. Totaal kunnen er dus 30 stemmen worden uitgebracht.  181 
Resultaat:   182 
Het verslag nooit meer bespreken: voor 0, tegen 26, blanco 3, onthouding 1. 183 
Het verslag een andere keer bespreken: voor 0, tegen 27, blanco 1, onthouding 2. 184 
Het verslag nu bespreken: voor 27, tegen 0, blanco 2, onthouding 1.  185 
 186 
Besloten wordt dat we het verslag toch bespreken, zodat het IVe  bestuur in ieder geval weet welke 187 
onjuistheden de leden van de ALV nog meer ontdekt hebben. Daarbij zal ook het bestuur aangeven 188 
wanneer er dingen zijn die zij zelf nog uit moeten zoeken. Het wel of niet verlenen van decharge zal pas na 189 
deze bespreking weer ter sprake komen.  190 
 191 
Tijdens de bespreking van het Financieel jaarverslag worden eerst de vragen geïnventariseerd per deel en 192 
daarna beantwoord door het IVe bestuur. Tot slot is er mogelijkheid tot algemene vragen en 193 
amendementen.  194 
 195 
Carrière en Acquisitiecommissie:  196 
In de toelichting staat dat de restsubsidie van 210,81 euro naar de bedrijvendag gaat, terwijl in de 197 
begroting een ander bedrag staat. Gevraagd wordt hoe dit zit. Het IVe bestuur antwoord dat toen de 198 
commissie begon met het organiseren van de bedrijvendag ze 210,81 euro te besteden zouden hebben. Nu 199 
blijkt er een verschil met de begroting van 318, dus mochten er extra kosten gemaakt worden dan kan dat 200 
omdat er geld over is.  201 
 202 
Naar aanleiding van dit antwoord ontstaat er een discussie over het geld dat beschikbaar is voor het 203 
lustrum. De vraag komt of het resultaat naar het lustrum gaat het verschil met de begroting. Afgesproken is 204 
namelijk dat de winst van ieder jaar gereserveerd wordt voor het lustrum. Het bestuur zegt dat het verschil 205 
met de begroting naar het lustrum gaat. Sommige leden van de ALV zijn echter van mening dat het bestuur 206 
dit niet zomaar kan beslissen. Verschillende leden geven aan dat zij winst geïnterpreteerd hebben als alles 207 
boven nul. Besloten wordt dat dit punt op een later tijdstip besproken zal worden.  208 
 209 
Studiereiscommissie: 210 
Aangegeven wordt dat de zin ‘er is iets meer subsidie gebruikt dan gehoopt’ geformuleerd is alsof het lijkt 211 
dat de commissie iets fout heeft gedaan. Dit terwijl er meermalen aan de commissieleden verteld is dat zij 212 
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400 euro te besteden hadden.  213 
Het zit als volgt: dit studiejaar was er sprake van een grote sponsor en het IVe bestuur kon zelf beslissen 214 
wat er met de sponsoring zou gebeuren. Zodoende is toegezegd dat de studiereiscommissie 400 euro zou 215 
krijgen, omdat verwacht werd dat dit kon. De deelnemers van de studiereis hebben hierdoor ook geld 216 
teruggekregen. Het sponsorgeld is echter nog niet binnen.  217 
Volgens de ALV hoeft dit geen probleem te zijn omdat het mogelijk is om de algemene sponsoring en de 218 
sponsoring van de studiereiscommissie te scheiden. Besloten wordt dan ook dat het IVe bestuur dit aan zal 219 
passen.  220 
 221 
Activiteitencommissie:  222 
Aangekaart wordt dat het verschil met de begroting niet zoveel zegt. Dit omdat de kosten en baten van 223 
activiteiten die nu pas plaatsvinden niet op deze rekening staan en omdat het uiteindelijke totaal niet 224 
vermeldt wordt bij de toelichting. Aangezien het boekjaar loopt t/m oktober zullen deze bedragen ook niet 225 
in de begroting van het 5e bestuur verwerkt worden. Er is dus een soort ‘grijs gebied’. Geopperd wordt om 226 
deze bedragen toch op de begroting van het Ve bestuur te zetten of anders alsnog te verwerken in het 227 
verslag. Hoe dan ook zal er een oplossing voor dit probleem gezocht moeten worden.  228 
 229 
Spincommissie 230 
Alle kosten en een deel van baten van eerstejaarsweekend zijn niet opgenomen. Dus we kunnen er niet 231 
veel mee, behalve bedragen van bijlage 1 erbij optellen. Het moet nog gezet worden onder de post 232 
crediteuren en debiteuren.  233 
De vraag komt wat er gebeurt met posten die nog niet bekend zijn als de rest wel bij crediteuren en 234 
debiteuren gezet is. Het antwoord is dat je dit zelf kan inschatten en bij overigen kunt zetten. Als de 235 
bedragen dan later nog blijken te verschillen met je inschatting, dan worden het incidentele baten of 236 
kosten.  237 
Tijdschrift 238 
De ALV merkt op dat het lijkt alsof de tijdschriftcommissie 2000 euro krijgt. Vanuit de ALV wordt uitgelegd 239 
dat dit niet het geval is, dit is zo genoteerd omdat er geen specifieke subsidie voor de commissie kwam. 240 
Vervolgens vraagt de ALV of dit gebrek aan subsidie wordt goedgemaakt door de sponsoring van van 241 
Buren. Het bestuur reageert dat dit niet het geval is en zij hierin heeft gefaald.  242 
Algemeen deel 243 
 244 
Actieve leden:  245 
Het resultaat van de post ‘actieve ledenshirts’ klopt niet en moet worden aangepast.    246 
Gevraagd wordt hoe het kan dat de actieve leden shirts veel duurder zijn uitgevallen dan de begrote 247 
kosten. Dit komt door een verkeerde inschatting tijdens het maken van de begroting. Dit zou kunnen 248 
komen doordat het jaar ervoor veel vergoed werd door sponsorgelden.  249 
 250 
Promotie:  251 
Ook hier zitten fouten in de berekening. Ook staat het resultaat van -1590,28 nog niet op de balans. De ALV 252 
wil dat dat veranderd wordt en ook dat de kosten voor truien bij inventaris worden gezet. Nu lijkt het 253 
namelijk alsof de truien van het IIIe  jaar niet verkocht zijn en er toch nieuwe truien zijn gekocht. Terwijl dit 254 
niet het geval is. Er wordt ook gevraagd waarom de pennen niet meegenomen zijn bij de post ‘introductie’. 255 
De reden hiervoor is dat deze factuur later is betaald.  256 
 257 
Een verklaring voor deze fout in de berekening en ook voor andere fouten is dat alle getallen handmatig 258 
zijn ingevoerd.  259 
De ALV geeft aan de nieuwe penningmeester de tip om de boekhouding niet handmatig te doen. Dit heeft 260 
ze tot nu toe ook nog niet gedaan en zal ze ook in het vervolg niet doen.  261 
 262 
Extern:  263 
Gevraagd wordt wat binnen de post extern onder externe kosten valt. Dit zijn onder andere reiskosten.  264 
 265 
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Diversen:  266 
Wanneer alle kosten en baten worden opgeteld dan zijn de kosten 420 euro en de baten 18330. Dit zou 267 
betekenen dat SPiN 1833 betalende leden heeft. Zelf als de Duitse leden die nog niet betaald hebben 268 
worden meegerekend, komen we niet aan 1833 leden. Een verklaring die tijdens de ALV gegeven wordt is 269 
dat sommige mensen dubbel in het ledenbestand staan. Sommige mensen hebben hierdoor dubbel 270 
betaald en krijgen nog geld terug. Het IVe bestuur zal dit de komende dagen oplossen.  271 
De ALV vraagt hoe er baten kunnen worden gehaald uit de bedrijfsverzekering. Het IVe bestuur antwoord 272 
hierop dat er een foutief bedrag door de bedrijfsverzekering is gefactureerd. Hier zal SPiN geld voor terug 273 
ontvangen. Omdat dit al langer bekend is staat dit als baten inbegroot.  274 
 275 
In het huidige financiële jaarverslag is de sponsoring 300 euro lager dan in een vorige versie van het 276 
verslag. Dit komt omdat er problemen zijn met Billabong. SPiN had een contract voor vier feesten waarin 277 
stond dat SPiN voor ieder feest 250 euro zou krijgen. Billabong is echter failliet gegaan en daarna 278 
opgekocht door de eigenaar van Piecken. Hierdoor heeft SPiN maar twee feesten kunnen houden en 279 
officieel dus nog 500 euro tegoed. Het probleem is echter dat er meerdere partijen zijn die nog geld tegoed 280 
hebben en dat SPiN geen prioriteit lijkt te hebben. De kans dat het geld terugkomt, is daarom erg klein. Uit 281 
de ALV komt de tip om het incassobureau 'Bos Incasso' in te schakelen. Dit geeft echter ook geen garantie 282 
dat het geld terugkomt. Een paar jaar geleden was er sprake van een soortgelijke situatie met Inferno. Toen 283 
heeft SPiN het ook niet op kunnen lossen. Er wordt afgesproken het bedrag van 500 euro te schrappen uit 284 
het financieel jaarverslag. Er kan alsnog een incassobureau worden ingeschakeld en mocht SPiN het geld 285 
toch nog krijgen dan zijn het onvoorziene baten.  286 
Boeken:  287 
De pinverschillen zijn 1677,60 euro. Dat er fouten gemaakt worden kan gebeuren, daarom is er ook 750 288 
euro voor inbegroot, maar dit bedrag is echt te hoog. Wanneer er fouten gemaakt worden is dat de 289 
verantwoordelijkheid van het bestuur en niet van commissieleden.  290 
Volgens de penningmeester van het Ve bestuur, die tevens lid was van de boekencommissie, waren er hele 291 
grote pinverschillen op bepaalde dagen. En dan praten we over duizenden euro’s. Het zou kunnen dat de 292 
pinautomaat het niet gedaan heeft op bepaalde dagen. Aangezien Study Story hier weinig mee doet zullen 293 
we er zelf goed op moeten letten. Als een systeem niet werkt moet dat op een gegeven moment opvallen. 294 
Waar het ook aan ligt, het is belangrijk dat het goed bijgehouden  295 
De ALV vraagt hoe het bestuur bij het bedrag van 4000 euro bonus is gekomen, omdat hiervoor in principe 296 
de aantallen van de verkochte buitenlandse boeken bekend moeten zijn. Het bestuur reageert hierop dat 297 
deze aantallen ook wel bekend zijn, maar niet netjes gearchiveerd zijn. Daarnaast is het minimumbedrag 298 
van de bonus altijd 4000 euro.  299 
 300 
Voorraad: 301 
Het is vreemd dat er geadviseerd wordt om meer kosten in te begroten voor koffie en thee, terwijl er op de 302 
rekening winst op gemaakt wordt. Waarschijnlijk is er een bonnetje verkeerd verwerkt, want tijdens de 303 
introductie is er wel veel koffie gekocht. Dit bonnetje is waarschijnlijk verwerkt bij de post introductie. Het 304 
IVe  bestuur zal dit oplossen, omdat het anders raar staat als het nieuwe bestuur meer inbegroot voor koffie 305 
en thee.  306 
 307 
Incidentele winsten en verliezen:  308 
Het resultaat klopt niet en zal opnieuw berekend worden. Ook zal er een verklarend lijstje toegevoegd 309 
worden zodat het duidelijk is wat de post precies inhoudt.  310 
 311 
Samenvattingen:  312 
Het lijkt erop dat er iets is misgegaan bij de berekening van het begroot resultaat. Er zijn waarschijnlijk 313 
minder kosten gemaakt dan begroot in tegenstelling tot wat er staat. Dit zal veranderd worden. De baten 314 
bij de auteursvergoeding zijn te verklaren doordat er een bedrag verkeerd was overgemaakt en later is 315 
teruggestort.  316 
 317 
Inkomsten en uitgaven verenigingsjaar 2010-2011:  318 
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Er zitten fouten in de berekeningen, die opgelost zullen worden.  319 
 320 
Totaal posten:  321 
Ook deze post zal nagerekend moeten worden.  322 
Eindbalans:  323 
Hierin zitten verschillende fouten, waaronder bij activa, passiva en het eigen vermogen. Ook is niet elke 324 
post voldoende uitgewerkt, zodat het lastig is voor het Ve bestuur om ermee aan de slag te gaan. De 325 
eindbalans zal daarom opnieuw worden opgemaakt. Daarbij moet gekeken worden naar de reservering van 326 
het lustrum. En er zal een beginbalans worden toegevoegd.  327 
De ALV vraagt waarom er op de eindbalans een bedrag bij kruisposten staat. Het bestuur antwoord dat dit 328 
wisselkassen die in 4e boekjaar zijn aangemaakt maar nog niet zijn afgeroomd.  329 
 330 
Bijlage 1 331 
Volgens de ALV hoort dit eigenlijk bij debiteuren en crediteuren.  332 
Daarbij zou de accountant onder de rekening van het Ve bestuur moeten vallen. Het IVe bestuur heeft de 333 
laatste weken hard gewerkt om de boekhouding goed te krijgen. Omdat nog niet alles op orde was heeft 334 
het Ve bestuur aangeraden een accountant in te schakelen. Beiden besturen stonden hierachter omdat zij 335 
het belangrijk vinden dat de boekhouding van de vereniging klopt. Het Ve bestuur heeft echter het besluit 336 
genomen op het moment dat het IVe bestuur al geen bevoegdheid meer had. Zij zullen de kosten dan ook 337 
voor hun rekening nemen.  338 
 339 
Algemene vragen met betrekking tot het financieel jaarverslag 340 
Gevraagd wordt of de adviezen zoals omschreven in het algemene deel van het financieel jaarverslag in een 341 
los bestand gezet kunnen worden. Zo hoeft er geen amendement ingediend te worden wanneer iemand 342 
het niet eens is met de adviezen, maar wel met de rest. Het IVe bestuur geeft aan deze adviezen uit het 343 
financieel jaarverslag te halen  344 
De ALV vraagt naar de bijdrage van de afzonderlijke bestuursleden aan het financieel jaarverslag.  345 
Iedereen heeft zoveel mogelijk bijgedragen. Met name Koen heeft Lodewijk veel geholpen. De andere 346 
bestuursleden zijn vooral een soort vliegende keepers geweest die geholpen hebben waar mogelijk. Zo 347 
hebben ze dingen nagekeken en zijn ze in overleg geweest met het IVe bestuur. Lenthe heeft bijvoorbeeld 348 
de accountant uitgezocht. Er zijn talloze dingen die ze samen hebben gedaan.  349 
 350 
Nadat alle opmerkingen besproken zijn komt vanuit de ALV een nieuw punt naar voren. Namelijk dat de 351 
sfeer van de avond niet optimaal is. Sommige leden hebben het gevoel dat het nu wel duidelijk is wat er 352 
mis is gegaan en dat we nu vooral moeten bedenken hoe het nu verder moet. De ALV geeft aan dat het 353 
stuk nog niet helemaal af is omdat er nog teveel fouten in staan. Of hierdoor per definitie geen decharge 354 
plaats kan vinden zijn de meningen over verdeeld. Het bestuur geeft aan dat ze al wel gemerkt hebben dat 355 
er onenigheid is binnen de ALV als het gaat om het wel of niet verlenen van decharge. Het bestuur vindt 356 
daarom dat er het beste gestemd kan worden. De ALV is het echter ook niet eens over waarover we precies 357 
zouden moeten stemmen. Eerst over de goedkeuring van het verslag? Of meteen over Decharge?  358 
Ook is de ALV verdeeld over wat er gebeurt met de fouten. Moeten die hoe dan ook nog verbeterd worden 359 
of is het ook mogelijk er een streep onder te zetten en nooit meer naar te kijken? De bestuursleden geven 360 
aan dat zij niet weten hoe lang ze nodig hebben om het financieel jaarverslag te verbeteren en dat zij 361 
hierover ook geen beloftes meer willen doen.  362 
Uiteindelijk wordt besloten dat het misschien verstandig is om een pauze in te lassen omdat er teveel 363 
onenigheid is. Zo kan iedereen even rustig bedenken hoe het verder moet en heeft ook het bestuur de kans 364 
om even te overleggen.  365 
 366 
Pauze  367 
 368 
-> Patricia verlaat vergadering 369 
 370 
Na de pauze: ‘hoe nu verder’  371 
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Het bestuur geeft aan dat zij graag decharge willen met mitsen. Dit betekend dat zij na afloop van decharge 372 
nog wel zullen zorgen dat het verslag op orde komt. Vanuit de ALV wordt echter de tip gegeven om het 373 
stuk terug te trekken omdat het teveel fouten bevat. Op die manier krijgen ze nog de kans om wel een 374 
goed stuk te schrijven zodat ze hun bestuursjaar ook op een positieve wijze af kunnen sluiten. Na kort 375 
beraad stemt het bestuur met dit tweede voorstel in.  376 
 377 
Het bestuur geeft aan dat ze binnen een maand een goed stuk zullen leveren. Het Ve bestuur geeft aan dat 378 
zij twijfels hebben of dit gaat lukken. Simone ten Kate, die al heeft geholpen met de boekhouding denkt dat 379 
het wel haalbaar is en ze biedt aan om het IVe bestuur te helpen. De ALV geeft aan dat ze het fijn vinden dat 380 
Simone wil helpen, maar dat decharge niet van haar afhankelijk moet zijn. De insteek moet zijn dat we over 381 
een maand kunnen proosten, maar mocht het bestuur het toch niet redden dan kunnen ze altijd besluiten 382 
geen decharge meer aan te vragen.  383 
 384 
De penningmeester van het Ve bestuur geeft aan dat het voor haar wel lastig is als de goedkeuring van het 385 
financieel jaarverslag nog een maand wordt opgeschoven. De beginbalans van het Ve bestuur staat namelijk 386 
gelijk aan de eindbalans van het IVe bestuur. De ALV snapt dat dit lastig is, maar er is niet echt een betere 387 
optie. Daarbij kun je voor vrijwel alle commissies wel een redelijke begroting maken, behalve voor het 388 
lustrum.  389 
De tips die de ALV met betrekking tot dit probleem aan het Ve bestuur geeft zijn als volgt:  390 
- Voor alle commissies behalve de lustrumcommissie een begroting maken.  391 
- De deelbalans van de begroting niet bespreken op de volgende ALV 392 
- Als het IVe alles snel op een rijtje zet, kun het Ve bestuur redelijk goede schattingen geven.  393 
- Voor lustrumcommissie is het vervelend, maar geen ramp.  394 
 395 
Hier zullen we volgende week op verder op ingaan tijdens de ALV waarin het Ve bestuur zijn 396 
begrotingsvoorstel zal doen.  397 
Het uiteindelijke voorstel van het IVe bestuur is dat zij het financieel jaarverslag zullen verbeteren. Er zal 398 
een nieuwe ALV gepland worden om het nieuwe verslag te bespreken. Als het bestuur denkt dat ze er toch 399 
niet uitkomen dan kunnen zal alsnog overwegen om geen decharge aan te vragen.  400 
Een tip die nog gegeven wordt aan het IVe bestuur: laat het financieel jaarverslag checken door andere 401 
SPiN-leden alvorens we het bespreken op een nieuwe ALV.  402 
-> Maartje gaat weg  403 
 404 
7. Secretarieel jaarverslag 2011-2012 405 
Besloten wordt dat we het secretarieel jaarverslag bespreken tijdens de ALV waarin we ook het verbeterde 406 
financieel jaarverslag gaan bespreken.  407 
 408 
8. WVtTK 409 
Bij het bespreken van de notulen van de vorige ALV komt ter sprake dat er veel steken onder water instaan 410 
van het IVe naar het Ve bestuur. Gezegd wordt dat inwerken vooraf hoort te gebeuren en niet tijdens een 411 
ALV. Een reactie die hierop gegeven wordt is dat dit commentaar eigenlijk geen reactie is op de notulen, 412 
maar de manier van vergaderen in het algemeen.  413 
 414 
Er is een discussie gevoerd over wat de ‘winst’ inhoudt die naar de lustrumcommissie zou gaan. De vraag is 415 
of winst alles boven nul is of het verschil met de begroting? Deze vraag is niet duidelijk geworden en 416 
daarom zal tijdens de vergadering van 29-10-12 besproken worden welk bedrag naar het lustrum gaat.  417 
 418 
De speldjes met het SPiN logo worden bijgemaakt zodat alle bestuursleden straks een speldje hebben. Ze 419 
kunnen ieder moment binnenkomen.  420 
 421 
Het is voor de technisch notulist en de secretaris van het Ve bestuur niet haalbaar dat de notulen voor de 422 
volgende vergadering van 29-10-12 helemaal af zijn. Zij zullen echter wel zorgen dat de actiepunten van 423 
zowel de huidige ALV als van de ALV van 1-10-12 binnen een week online staan. Met toestemming van de 424 
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ALV laten de gehele notulen dus nog even op zich wachten.  425 
 426 
Er wordt nog aangegeven dat de volgende ALV misschien beter gepromoot kan worden, zodat er meer 427 
mensen komen.  428 
 429 
9. Vaststellen datum volgende vergadering 430 
De volgende vergadering zal plaatsvinden op 29 oktober om 19.00 uur.  431 
 432 
10. Rondvraag 433 
De technisch notulist wordt bedankt.  434 
 435 
Ook het IVe bestuur wordt bedankt. Ondanks de kritiek op het financieel jaarverslag heeft de ALV wel 436 
waardering voor de inzet die het IVe bestuur geleverd heeft voor de vereniging. Ook is er respect voor de 437 
manier waarop het bestuur vanavond met de kritieken is omgegaan. Er wordt succes gewenst met het 438 
verbeteren van het financieel jaarverslag en de ALV hoopt op een positief einde met champagne. En dat de 439 
bestuursleden weer wat vaker kunnen lachen.  440 
De reactie van het IVe bestuur:  441 
Wij vinden het fijn dat er wel constructief gedacht is. We willen ook onze excuses maken zowel aan de ALV 442 
als aan het nieuwe bestuur. We zijn weer gestruikeld, maar hopen echt weer op te staan. Dit verdient de 443 
vereniging ook. 444 
 445 
11. Sluiting 446 
De technisch voorzitter sluit de vergadering om 12.30 uur.  447 


