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Aanwezig: Sascha Verstegen, Martine Onstein, Lieke van Lieshout, Koen Hendriks, Sofie van Breemen, 1 
Marloes de Jonge, Myrna Rossing, Marjolein Brink, Rick Huijs, Tommy van Steen, Casper Joosten, Lenthe 2 
Martin, Koen van Heijster, Fenna Dekkers, Iris Kleine Schaars, Roy Arts, Dave van Toor, Maartje Verhees, 3 
Nola Weerwag, Mieke Govers, Manon de Korte, Kimberly Schelle, Lotte Corneth, Simone Ten Kate, Wouter 4 
Aarts, Edwin Schenkel, Maartje Hortensius 5 
Totaal: 27 6 
 7 
Machtigingen: 8 
Dalfina Delfing machtigt Lotte Corneth 9 
Naomi van Rootselaar machtigt Mieke Govers  10 
Koen van Heijster machtigt David van Toor 11 
Lenthe Martin machtigt Iris Klein Schaars 12 
 13 
1. Opening (door technisch voorzitter Sascha Verstegen)  14 
De vergadering wordt geopend om 19.08. Er volgt een korte introductie over wat de begrotings-ALV 15 
inhoudt en wat de rechten en de plichten van de aanwezigen zijn. Daarnaast volgt een huishoudelijke 16 
mededeling dat eigen drank niet is toegestaan tijdens de ALV. 17 
 18 
2. Notulen vorige vergadering  19 
Deze zijn ditmaal in de vorm van actiepunten, omdat de tijd tussen de twee ALV’s te kort was om de 20 
notulen helemaal uit te werken.  21 
Tekstuele opmerkingen konden vooraf worden ingestuurd. Dit is niet gebeurd. 22 
 23 
3. Belangrijke mededelingen/ingekomen post  24 
Actiepunten n.a.v. ALV 1-10-2012: 25 
1. Nog niet meegenomen, dit wordt meegenomen door het volgende bestuur. 26 
2. Is nog niet gedaan, dit wordt meegenomen voor de volgende ALV. 27 
3. Deze is georganiseerd en was een succes. 28 
4. Zijn nog steeds actief gebleven. 29 
5. Alle commissies zijn ingelicht over het communicatiesysteem behalve de lustrumcommissie. Dit zal 30 
binnenkort gebeuren. 31 
 32 
Actiepunten n.a.v. ALV 23-10-2012: 33 
1. Gedaan. 34 
2. Wordt op dit moment nog gedaan 35 
3. Dit is niet gebeurd vanwege het ontbreken van de notulen. Het bestuur vraagt aan de ALV of het voorstel 36 
aan het eind van de voorgaande ALV niet was om te kijken naar de winst, maar naar wat er over is. 37 
Vervolgens kan er door het Ve bestuur worden gekeken naar wat aan het lustrum valt te besteden.  38 
De ALV antwoordt dat er uiteindelijk is afgesproken dat er later gekeken zou worden. De afspraak dat de 39 
winst naar het lustrum gaat is wel gemaakt. Bij de volgende ALV wordt het concrete bedrag bekend 40 
gemaakt. Een ander lid van de ALV vult hierop aan dat er niets concreets is besloten over wat er met de 41 
winst zal gebeuren. Deze al naar een lustrum gaan, maar niet per se naar die van dit jaar.  42 
4. Dit is een actiepunt voor de lange termijn. Koen van Heijster en Sofie van Breemen gaan hier mee aan de 43 
slag.  44 
5. Het bedrag is niet meer teruggezocht, maar is na overleg zelf bepaald door het Ve bestuur. Er zal nooit 45 
meer dan € 1500, - in de SPiN-kamer aanwezig zijn. 46 
6. Uitkomst van dit actiepunt is terug te zien tijdens de volgende ALV. 47 
 48 
Er wordt gemeld dat bij de volgende ALV notulen van zowel voorgaande als deze ALV beschikbaar zullen 49 
zijn. Er kunnen voorafgaand aan de volgende ALV nog tekstuele opmerkingen worden ingestuurd over 50 
beide notulen. 51 
 52 
 53 
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 54 
Mededelingen van het bestuur: 55 
1. De volgende ALV zal plaatsvinden op 26 november om 19.00. De locatie is nog onbekend. Hierin zal het 56 
financieel jaarverslag worden besproken evenals het secretariële jaarverslag van het IVe bestuur.  57 
2. Er volgt een kort overzicht over de activiteiten die hebben plaatsgevonden sinds de voorgaande ALV.  58 
- Op 24 oktober is er een international evening georganiseerd. Er zijn veel gerechten gemaakt en de sfeer 59 
was erg goed. 60 
- Op 25 oktober vond de ALV-training plaats. Hier namen 8 mensen aan deel. Het werd door de deelnemers 61 
als leerzaam ondervonden. Dit wordt dan ook doorgezet in de toekomst. 62 
 63 
4. Vaststellen agenda 64 
Toevoegen punten: 65 
Het bestuur draagt aan om nogmaals over een nieuwe app voor SPiN te spreken, er zijn vanuit het bestuur 66 
wat vragen naar aanleiding van de beleids-ALV. Voorkeur gaat uit om dit na het begrotingsvoorstel te 67 
bespreken. De technisch voorzitter stemt hier vervolgens mee in. 68 
 69 
5. Nieuwe kascontrolecommissie  70 
De voorzitter van het bestuur vertelt kort iets over de keuzeprocedure voor de volgende 71 
kascontrolecommissie. Er is gekozen voor Simone ten Kate en Maartje Verhees. Reden hiervoor is dat 72 
Simone iemand is met veel ervaring door haar taken als penningmeester bij Ovum Novum. De keuze voor 73 
Maartje Verhees heeft als reden dat ze al deel heeft uitgemaakt van veel commissies en de 74 
kascontrolecommissie als een uitdaging ziet. Het bestuur heeft het volste vertrouwen in beide leden. 75 
 76 
De ALV vraagt verheldering om de taken die de kascontrolecommissie heeft. Het bestuur antwoordt dat 77 
deze commissie verantwoordelijk is voor het doen en laten van de penningmeester. Zij controleren of alle 78 
bonnetjes er zijn en of de boekhouding op orde is. 79 
Een lid van de ALV vraagt aan de rest van de ALV of deze willen dat de situatie van vorig jaar nog een keer 80 
gecontroleerd moet worden na de laatste wijzigingen van het IVe bestuur. De ALV antwoordt hierop dat 81 
men het volste vertrouwen heeft dat dit goed is afgehandeld, dus dat controle niet nodig is.  82 
 83 
 Maartje Hortensius komt binnen 84 

 85 
De voorzitter legt uit wat de procedure bij de stemming zal zijn. Casper Joosten en Iris Kleine Schaars 86 
bieden zich aan om de stemmen te tellen. 87 
 88 
 Lenthe Martin verlaat de vergadering. 89 

 90 
Voor zowel Simone als Maartje wordt 28 maal gestemd en onthoudt één lid van de ALV zich van zijn stem. 91 
De voorzitter feliciteert het bestuur en de nieuwe kascontrolecommissie. 92 
 93 
6. Begrotingsvoorstel Ve Bestuur  94 
De penningmeester geeft een korte toelichting bij de bijlage. Er is gekozen voor een bijlage om de dingen 95 
die veranderd zijn ten aanzien van voorgaande ALV te vermelden. Zo verandert er onder andere iets aan de 96 
totalen. Verder is de balans nog niet bekend, deze wordt later gepresenteerd. Tijdens het bespreken van 97 
het begrotingsvoorstel zal er door het bestuur en de voorzitter verwezen worden naar deze bijlage. 98 
 99 
Er volgt een vraag uit de ALV wat er niet zo zeker is aan het vaste sponsorcontract met van Buren. Er wordt 100 
besloten om hierop terug te komen bij het punt ‘Sponsoring’ in het begrotingsvoorstel. 101 
 102 

De penningmeester meldt wat er is veranderd aan de boekhouding n.a.v. een gesprek met iemand die 104 
meer verstand van zaken heeft rondom het boekhouden. De indeling van het boekhoudprogramma is wat 105 

2. Toelichting op nieuwe begrotingsstructuur 103 
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gangbaarder gemaakt. Er zijn nu posten waar voornamelijk kosten op binnen komen en posten waarop 106 
voornamelijk inkomsten zijn. Dit was voorheen niet zo duidelijk gescheiden. 107 
 108 

1. Training en informatiecommissie 110 
3.1 Studie gerelateerd 109 

De ALV vraagt waarom er minder geld is begroot dan vorig jaar is uitgegeven. Daarnaast wordt gevraagd 111 
waarom de sollicitatiedag, die in het derde jaar is georganiseerd, dit jaar niet terugkomt. Het is misschien 112 
een idee om hier extra geld in te investeren. 113 
Het bestuur antwoordt hierop dat men niet van het bestaan van een sollicitatiedag af wist. Er is hier 114 
inderdaad geen extra geld voor begroot. De commissieleden die aanwezig zijn in de ALV melden dat hier 115 
vanuit de commissie ook geen aandacht voor is. 116 
 117 
Oriëntatiecommissie 118 
De ALV vraagt waarom er alleen de kosten en baten van de Bedrijvendag 2011/2012 zijn vermeld. Het 119 
bestuur antwoordt dat het gaat om de Bedrijvendag die georganiseerd is door het IVe bestuur in november. 120 
Dit jaar wordt deze ook weer georganiseerd voor het jaar erop. 121 
 122 
De ALV vraagt in hoeverre het bestuur weet of er genoeg geld is begroot voor bijzondere locaties voor 123 
activiteiten. Het bestuur meldt dat er wordt gekeken naar een samenwerking met LUX. Hier is momenteel 124 
nog niets over bekend. Het geld wat extra begroot is, is voor sprekers of bijzondere locaties in het kader 125 
van het lustrum. 126 
 127 
De ALV vraagt of het SPS-NIP weer geld inlegt voor Therapieëndag en EYF. Het bestuur antwoordt dat er 128 
morgen een afspraak staat met het SPS-nip, dit wordt dan besproken. 129 
 130 

De ALV vraagt of er een overzicht bestaat van de sponsoring voor de studiereis die hier mee wordt 132 
genomen. Het bestuur antwoordt dat de sponsoring in de vorm van een pre-borrel of after-borrel of –133 
etentje zal zijn. Hiervoor is € 150, - inbegroot. 134 

3.2 Reizen 131 

 135 

Almanak:  137 
3.3 Niet studie-gerelateerd 136 

De ALV vraagt hoeveel Almanakken het bestuur dit jaar verwacht te verkopen. Het bestuurt antwoordt dat 138 
de verwachting is er 100 te verkopen voor € 7,50 per stuk. Het is ditmaal voor leden van de afgelopen vijf 139 
jaar met inhoud die alle vijf de jaren moet trekken, zo zullen er meer mensen zijn die interesse hebben. 140 
De ALV meldt dat het afgelopen jaar er 36 zijn verkocht, de verkoop naar 100 exemplaren verhogen wordt 141 
als een grote stap gezien. Het bestuur geeft aan op basis van eerdergenoemde argumenten dat 100 een 142 
haalbaar aantal is. Daarnaast wordt gemeld dat het bestuur vooral ideeën heeft gegeven voor de invulling 143 
van de Almanak en dat de commissie hier nu verder mee bezig gaat. 144 
De ALV vraagt over er actief gepromoot gaat worden bij oud-leden. Het bestuur bevestigt dit. 145 
De ALV vraagt of de overige € 150, - die begroot zijn voor sponsoring. Het bestuur geeft aan dat dit het 146 
geval is. 147 
 148 
Gala:  149 
De ALV vraagt of er al is nagedacht hoe men het gala wil koppelen aan een lustrumjaar. Het bestuur 150 
antwoordt dat er een locatie zal worden afgekocht. 151 
 152 
Internationalisering: 153 
De ALV vraagt of er is nagedacht om extra geld te investeren in de nieuwe lichting van het buddyproject 154 
het komende semester. Er bestaat nu een budget van € 100, - voor 2 semesters (ieder 3 activiteiten, 50 155 
deelnemers), dit wordt als weinig gezien. Het bestuur draagt de mogelijkheid tot het indienen van 156 
amendementen aan. Verder wordt er toegelicht dat het bedrag is overgenomen uit het voorstel voor het 157 
opstellen van de commissie. Het gaat om 2 activiteiten per semester, de 3e gaat om een 158 
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kennismakingsbijeenkomst. Daarnaast is de helft van de deelnemers geen SPiN-lid, daarom wordt hier niet 159 
veel geld in gestoken. De genoemde punten zullen in de evaluatie worden meegenomen. 160 
 161 
De ALV vraagt welk bedrag de commissie zelf graag zou willen zien. Deze antwoordt dat zij geen concreet 162 
bedrag voor ogen hebben.  163 
DE ALV vraagt of internationale studenten geen SPiN-lid kunnen worden. In de statuten staat dat je student 164 
Psychologie aan de RU moet zijn, de mogelijkheid bestaat dus.  165 
De ALV vraagt naar het doel van het project. Het bestuur antwoordt dat het gaat om het verbreden van de 166 
horizon van de SPiN-leden, zodat deze meer kennis in andere culturen kunnen opdoen. 167 
De ALV draagt aan om een constructie te bedenken waarin internationale studenten zelf betalen om mee 168 
te doen aan het project. Het bestuur geeft aan dat men hier al over heeft nagedacht, maar dat dit de eerste 169 
keer is, dus men eerst nog wil afwachten hoe het loopt. Dit is echter een goed idee voor volgend jaar. 170 
Er volgt een tip vanuit de ALV om eens na te vragen bij JFV, die hebben een dergelijk systeem al. Daarnaast 171 
is het handig om na te vragen wat er aan subsidie te halen valt bij instanties aan de RU die te maken 172 
hebben met internationalisering. 173 
 174 
S-feest: 175 
De ALV vraagt hoe de geldzaken met andere verenigingen zijn verlopen voor het S-feest. Het bestuur geeft 176 
aan dat SPiN alle kosten heeft gedragen en dat de andere verenigingen terugbetaald hebben, dit leverde 177 
geen problemen op. De totalen kosten van het S-feest kwamen neer op € 1100, -. Daarnaast wil het 178 
bestuur erop wijzen dat er ‘per ongeluk’ winst is gemaakt. Er was begroot op precies quitte draaien. Er 179 
waren echter veel externen, dus is er winst gemaakt.  180 
De ALV vraagt of er al contact is geweest met andere verengingen voor een S-feest dit jaar. Het bestuur 181 
antwoordt dat er alleen is gecommuniceerd dat er behoefte is aan weer een S-feest.  182 
 183 

Op de begroting is alleen de subsidie te zien die aan de lustrumcommissie wordt gegeven. 185 
3.4 Lustrum 184 

Het bestuur geeft een korte toelichting over de redelijk eenvoudige weergave van de begroting. Dit komt 186 
omdat vorige week nog onduidelijk was hoeveel geld er naar het lustrum gaat. Daarnaast is de winst van 187 
het afgelopen jaar op dit moment nog steeds niet bekend.  188 
Daarnaast wordt er de opmerking gemaakt dat het lastig is om de baten en kosten van het lustrumjaar in te 189 
schatten. 190 
 191 
De ALV vraagt of de lustrumcommissie over vier weken in staat is om de begroting te kunnen presenteren. 192 
Een lid van de lustrumcommissie bevestigt dit en belooft deze te zullen presenteren tijdens de volgende 193 
ALV. 194 
 195 

Er volgt een toelichting bij de kosten van de SPiN-speldjes. Er zijn er dit jaar twee bijgemaakt, de kosten 197 
hiervan zijn in de begroting terug te vinden (zie bijlage).  198 

4.1 Bestuurskosten 196 

De ALV vraagt waarom het bestuur SPiN deze kosten laat betalen, de eerste speldjes zijn immers ook door 199 
het toenmalige bestuur zelf aangeschaft. Het bestuur antwoordt hierop dat deze de komende jaren nog 200 
doorgegeven zullen worden binnen de vereniging. 201 
 202 

De ALV vraagt waarom de accountantprijs in de bijlage niet overeen komt met bedrag van het financiële 204 
jaarverslag. Het bestuur antwoordt hierop dat deze kosten lager zijn uitgevallen dan verwacht. De 205 
accountant kwam zelf met een voorstel om deze lagere prijs af te spreken. 206 

4.4 Administratief 203 

 207 
Er volgt een vraag vanuit de ALV waarom er overlap bestaat tussen het nieuwe en oude printercontract. 208 
Het bestuur geeft aan dat in de kerstvakantie de nieuwe printer wordt geleverd, tot die tijd blijft de oude 209 
printer staan. Er bestaat nog wat onduidelijkheid over het afsluiten van het nieuwe contract. 210 
 211 
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Het IVe bestuur vult hierbij aan dat het contract met itec is afgekocht. Het contract met canon gaat per 212 
december in, als het oude contract afloopt. Er is ook rekening gehouden met een opzegtermijn. Er wordt 213 
dus betaald vanaf het de maand dat de printer er is, in dit geval vanaf december. 214 
 215 

De ALV vraagt waarom in de toelichting niet het aantal geplande ALV’s staat vermeld. Daarbij komst de 217 
vraag of de ALV’s duurder zijn geworden voor SPiN. 218 

4.5 ALV 216 

Het bestuur geeft aan dat de kosten nu al hoger uitvallen dan gepland. Zo zijn de kosten van de 219 
consumpties hoger dan voorgaand jaar en zijn er nu al minstens 7 ALV’s gepland dit jaar. 220 
Er volgt een opmerking vanuit de ALV dat er altijd voor wordt gekozen om dit in cafés te doen, wat relatief 221 
duur is in vergelijking is met andere opties als bijvoorbeeld ruimtes van de universiteit. Daarnaast volgt de 222 
suggestie om te bezuinigen op de consumpties 223 
Het bestuur antwoordt hierop dat door de lange duur van de meeste ALV’s de ruimtes van de universiteit 224 
niet geschikt zijn. Het omlaag brengen van het aantal consumpties wordt gezien als een goede optie. 225 
 226 
Er wordt even overgegaan naar het punt sponsoring omdat Koen van Heijster de vergadering vroegtijdig 227 
moet verlaten.  228 
 229 

De ALV vraagt wat er is veranderd waardoor het hoofdcontract met van Buren niet zo duidelijk is als 231 
voorheen gedacht.  232 

5.6 Sponsoring 230 

Het bestuur antwoordt dat het bedrag van € 3500,-, dat ook in de conceptversie van het contract en het 233 
jaarverslag van het IVe bestuur staat vermeldt, niet meer wordt ondersteund door van Buren. Het bedrag 234 
ligt nu op € 2750,-. De onderhandelingen over dit bedrag lopen nog.  235 
De ALV vraagt of dit bedrag voor de komende drie jaar blijft staan. Het bestuur bevestigt dit. 236 
 237 
De ALV vraagt waar het bedrag van € 3500, - vandaan komt. Het bestuur kan hier geen antwoord op geven. 238 
Een oud-bestuurslid antwoordt dat dit is bepaald in overleg met de van Buren. Het conceptcontract met dit 239 
bedrag lag ook al klaar en hoefde alleen nog getekend te worden door het nieuwe bestuur. 240 
 241 
De ALV vraagt of de andere contracten al wel zijn getekend. Het oud-bestuur bevestigt dit. 242 
 243 
De ALV vraagt wat er met de algemene sponsoring gebeurt. Het bestuur geeft aan dat dit afhankelijk is van 244 
het contract dat met van Buren wordt gesloten. Waarschijnlijk gaat dit bedrag nog omhoog. 245 
De ALV vraagt wanneer dit duidelijk is, zodat commissies hier rekening mee kunnen houden. Het bestuur 246 
geeft aan dit zo snel mogelijk te zullen doen. 247 
 248 
ACTIEPUNT: vaststellen van bedrag algemene sponsoring. 249 
 250 
De ALV vraagt hoe het zit met de sponsoring in diensten, omdat hierover niets terug is te vinden in 251 
begroting. Het bestuur geeft aan hier liever later op terug te komen. De bedragen zijn veilig inbegroot op 252 
basis van voorgaande jaren. Op dit moment zijn er nog geen contracten gesloten voor sponsoring in de 253 
vorm van diensten.  254 
 255 
De ALV vraagt waar andere algemene sponsoring staat vermeldt. Het bestuur antwoordt dat dit alleen bij 256 
de reis- en almanakcommissie staat vermeldt. 257 
 258 
Koen van Heijster verlaat de vergadering.  259 
 260 

Het bestuur meldt dat de kosten van de thee en koffie niet kloppen. Deze zijn opnieuw berekend met de 262 
juiste bonnen. Het IVe bestuur komt uit op een bedrag van € 185, -. Dit jaar is er € 200, - 263 

4.6 Kamerkosten 261 

 264 
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De ALV vraagt waar de € 1100, - voor T-shirts vandaan komt, aangezien er dit jaar € 700, - is inbegroot. Het 266 
bestuur geeft aan dat ze een financieel beter aanbod gekregen. 267 

5.2 Actieve leden 265 

 268 

Er volgt een toelichting vanuit het bestuur over de afschrijvingen. Dit zijn grote uitgaven die gedurende het 270 
jaar worden gemaakt, maar waarvan de kosten worden verspreid over enkele jaren. Dit jaar geldt dit voor 271 
de kosten voor de website, die verspreid zullen worden over een periode van vijf jaar. 272 

5.3 Afschrijvingen 269 

 273 
Kimberly Schelle verlaat de vergadering 274 
 275 
De ALV vraagt of het verschil met voorgaand jaar dus voornamelijk is ontstaan door de website. Het 276 
bestuurt bevestigt dit en voegt hier aan toe dat er ook geïnvesteerd zal worden in nieuwe beeldschermen. 277 
 278 
De ALV vraagt om verduidelijking over de kostenposten. Het bestuur geeft aan dat de website geen 279 
materiële investering is. Hiervoor is een nieuwe balanspost aangemaakt naast de kostenpost. Er bestaat 280 
ook een kostenpost website, maar hierop worden andere kosten vermeld. 281 
 282 
De ALV meldt (Tommy) dat € 6000, - veel is voor een website. Dit omdat het al de 3e website wordt. De 283 
vraag hierbij is hoe realistisch het is dat deze site wel vijf jaar in gebruik wordt genomen. Het bestuur 284 
antwoordt hierop dat de huidige webmaster geen tijd meer heeft en daarnaast de site in zijn eigen ‘taal’ 285 
heeft geprogrammeerd. Er moet dus wel een nieuwe site komen, aangezien niemand met de oude site 286 
verder kan. Omdat het een ingewikkeld systeem is door de vele functies die de site moet hebben, gaat dit 287 
veel geld kosten. Het bestuur gaat er vanuit dat deze website wel vijf jaar gebruikt kan worden, omdat deze 288 
wordt geschreven op een manier dat een volgende webmaster hier ook mee verder kan. 289 
 290 
De ALV vraagt of er voor de huidige website maintenance kosten zijn betaald. Het bestuur antwoordt dat 291 
dit het geval is en dat deze kosten hoog zijn uitgevallen.  292 
De ALV vraagt of er een nieuwe webmaster komt en wat diens taken zullen zijn als het bestuur voortaan 293 
zelf ook veel kan veranderen aan de website. 294 
 295 
Het bestuur geeft aan dat er een nieuwe webmaster komt, in situaties van een systeemcrash o.i.d. wordt 296 
deze ingeschakeld. Daarnaast wil men de basis voor de website veranderen, ook hier is iemand voor nodig. 297 
De ALV vraagt of na de grootste ontwikkelingen het bestuur de website zelf kan managen en hierdoor de 298 
kosten ook lager worden. Het bestuur geeft aan dat er nog wel een webmaster in dienst blijft, aangezien er 299 
altijd nog dingen moeten worden aangepast gedurende de eerste jaren. 300 
 301 
De ALV vult hierbij aan dat het inderdaad gaat om grote aanpassingen voor het systeem, maar dat hierna 302 
een webmaster minder nodig zal zijn. Daarnaast wordt de suggestie aangedragen of de oude webmaster 303 
uitleg te laten geven over de ‘taal’ waarin hij de website heeft geschreven. Het bestuur geeft aan dat ij hier 304 
wel toe bereid is, maar hier nu geen tijd voor kan maken. 305 
 306 
De ALV vraagt of het ontwikkelen van een nieuwe site in handen van een bedrijf of een persoon is. Het 307 
bestuur antwoordt dat er momenteel wordt rondgevraagd en onderhandeld en dat nog niet alle offertes 308 
binnen zijn. 309 
 310 

Er volgt een toelichting vanuit het bestuur. Hierin wordt gemeld dat er veel baten zijn inbegroot ten 312 
opzichte van voorgaan jaar. Deze beslissing is gemaakt op basis van de verkoopcijfers van voorgaand jaar, 313 
waarin een groei is te zien. Door het factureren per verkoopblok aan Studystore is er een beter overzicht 314 
ontstaan. Een bedrag van € 7000, - is daarom als realistisch geschat.  315 

5.7 Boeken 311 

 316 
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De ALV (Tommy) vraagt wat de inkomsten waren van het eerste boekverkoopblok. Het bestuur antwoord 317 
dat dit gaat om een bedrag van € 2800, - 318 
De ALV (Roy) vraagt om verduidelijking over de situatie met Studystore. Het bestuur licht toe dat het hier 319 
gaat om een factuur dit nog betaald moet worden. Echter is Studystore ook nog geld aan SPiN 320 
verschuldigd. Momenteel wordt hier naar gekeken. 321 
 322 
De ALV vraagt om toelichting van de pinverschillen aangezien er tijdens de introductie al grote 323 
pinverschillen zijn te zien. En stelt daarbij de vraag of het bedrag van € 750, - wel realistisch is. 324 
Het bestuur geeft een korte uitleg over pinverschillen. Het geld wat gepind wordt op de SPiN-kamer gaat 325 
gelijk naar de rekening van Studystore. De boeken die niet verkocht zijn gaan terug naar Studystore, 326 
hiervoor krijgt SPiN weer geld. Het verschil kan ontstaan door het kwijtraken van boeken, het verkeerd 327 
intoetsen van het bedrag op de pinautomaat, een pinstoring of de boekhouding van Studystore. Tijdens de 328 
introductie was er waarschijnlijk sprake van een pinstoring. 329 
 330 
De ALV vraagt of de pinverschillen van de introductie wel in dit boekjaar vallen. Het bestuur bevestigt dit.  331 
 332 

De ALV (Simone) vraagt om toelichting bij het draaien van ruim € 2500, - verlies aankomend jaar. Het 334 
bestuur reageert hierop dat het gaat om een bedrag van € 3200, - welke vermeldt staat op de bijlage. Ze 335 
zijn zich ervan bewust dat dit geen ideale situatie is. Een mogelijk oplossing hiervoor is het verhogen van de 336 
contributie, dit is voor dit jaar echter niet realistisch.  337 

Begroting in zijn totaal 333 

De ALV vraagt waarom er op zoveel verlies is begroot. Het bestuur geeft aan door het doorvoeren van 338 
bepaald veranderingen het verlies al deels te hebben beperkt. Zo gaan bijvoorbeeld de entreeprijzen van 339 
feesten omhoog. Daarnaast is de printerpost dit jaar hoger inbegroot ten op zichte van voorgaand jaar, 340 
maar werd hier vorig jaar ook ruim overheen gegaan. Deze begroting is dus realistischer volgens het 341 
bestuur. 342 
 343 

Toelichting van de procedure. 345 
Amendementen 344 

 346 
Amendement 1: “Wij willen de begrootte sponsoring die nu bij specifieke commissies staat onderbrengen 347 
bij de post Algemene Sponsoring. Dit om duidelijk te maken hoeveel sponsoring werkelijk wordt opgehaald 348 
en om gelijkheid onder commissies te scheppen.” 349 

- Aangenomen door het bestuur 350 
 351 
Amendement 2: “Wij willen de kosten van de ALV’s beperken. Dit jaar zijn blijkbaar al € 500, - kosten 352 
gemaakt. Dat geeft enkel nog de mogelijkheid € 350, - subsidie te schrappen van de begrote kosten van de 353 
ALV.” 354 

- Aangenomen door het bestuur. Hierbij de opmerking dat het hen een goede manier om het verlies 355 
te beperken. 356 

 357 
Amendement 3: “Het begrootte bedrag voor het buddyproject moet van € 100, - naar € 250, -. Enerzijds 358 
doordat dit een nieuw project is, waardoor er meer ruimte is voor het verkennen en opties te realiseren het 359 
op zijn plek te krijgen. Dit kan onder andere worden bewerkstelligd door een (tijdelijk) lidmaatschap te 360 
introduceren voor de buitenlandse studenten. Dit kan al voor lichting 2 van 2012-2013.” 361 

- Niet aangenomen door het bestuur. 362 
- Daarbij volgt de opmerking vanuit het bestuur dat het lidmaatschap voor buitenlandse studenten 363 

een goed idee is. Het probleem is, dat lidmaatschap in het statuut is bepaald. Er is te weinig tijd om 364 
dit nog dit jaar door te voeren, maar het idee wordt zeker meegenomen voor volgend jaar. Idee bij 365 
het buddyproject dit jaar is vooral te kijken na hoe het project dit jaar verloopt en leerpunten 366 
hieruit mee te nemen naar volgend jaar. 367 

 368 
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Daarnaast meldt het bestuur dat het budget van het eerste semester niet is gebruikt, dus dit kan gebruikt 369 
worden voor een activiteit in het tweede semester. 370 
De ALV vraagt om verduidelijking of de toegankelijkheid van de activiteiten alleen voor buddy-studenten 371 
zijn. Dit wordt bevestigd door de internationaliseringcommissie. Daarnaast draagt de ALV als optie aan om 372 
een bijdrage aan het begin van het jaar door de internationale studenten mee te nemen voor volgend jaar. 373 
Het bestuur reageert hier nog op dat het typische zaken zijn voor een evaluatie, dus dat het zeker mee 374 
wordt meegenomen voor volgend jaar. 375 
 376 
Er volgt een stemming.  377 
Quorum: 27 378 

Voor: 3 379 
Tegen: 9 380 
Blanco: 0  381 
Onthouden: 15  382 

Niet aangenomen door de ALV 383 
 384 
Kimberly Schelle komt binnen 385 
 386 
Er volgt een stemming over de hele begroting, inclusief de aangenomen amendementen en aanpassingen 387 
in de bijlage.  388 
Quorum: 28 389 
 390 

Voor: 28 391 
Unaniem aangenomen door de ALV 392 
 393 
7. SPiN-app 394 
Het bestuur komt terug op het aangenomen amendement dat tijdens de beleids-ALV is besproken. Hierin 395 
stond dat er geen nieuwe app mag worden ontwikkeld. Om de punten in de punten wel in de app te krijgen 396 
die nu al bestaat is nog wel geld nodig. Hiervoor worden momenteel offertes opgesteld. De vraag van het 397 
bestuur aan de ALV is of er nog wel geld gestoken mag worden in de app of dat deze volledig moet 398 
verdwijnen. 399 
 400 
De ALV vraagt om verduidelijking over de app. Het bestuur antwoordt dat er een basis-app bestaat, waarbij 401 
niet veel zelf is aan te passen door het bestuur. Denk hierbij aan het toevoegen van een blok over de 402 
boekenverkoop, maar ook aan het wijzigen van de lay-out. 403 
 404 
De ALV meldt dat in de notulen de optie werd genoemd om de website mobiel toegankelijk te maken. De 405 
vraag hierbij is in hoeverre dit de zojuist genoemde punten ondervangt. Iemand uit de ALV vult aan dat het 406 
mogelijk is om berichten naar leden te versturen. Het bestuur geeft aan dat er al geld is uitgegeven aan de 407 
app en geeft aan dat hiermee rekening mee gehouden moet worden bij het besluit over het al dan niet 408 
behouden van de app.  409 
De ALV vraagt of er een inschatting bestaat over hoeveel het gaat ten op zichte van het ontwikkelen van 410 
een nieuwe app. Het bestuur antwoordt dat deze er niet is. 411 
De ALV vraagt wat het voordeel is van een app, met de e-mail kun je ook alle leden bereiken. Daarnaast 412 
volgt de opmerking dat het feit dat er al geld aan is uitgegeven, niet betekent dat er nog meer geld in 413 
gestoken moet worden. 414 
De ALV geeft de suggestie om hier tijdens de volgende ALV op terug te komen. Het bestuur geeft aan dat 415 
niet mogelijk is, omdat ze afhankelijk zijn van andere organisaties. De ALV antwoordt hierop dat het 416 
streven naar al voldoende is. 417 
 418 
8. WVtTK  419 
Nvt. 420 
 421 
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9. Vaststellen datum volgende vergadering  422 
26 november om 19.00. Locatie nog onbekend. 423 
 424 
10. Rondvraag  425 
Maartje Verhees bedankt de ALV en het bestuur voor het vertrouwen. Simone ten Kate sluit zich hierbij 426 
aan. 427 
Kimberly Schelle maakt excuses voor haar tijdelijke afwezigheid en feliciteert het bestuur met de 428 
goedkeuring van de begroting. 429 
Lieke van Lieshout bedankt alle aanwezigen voor hun komst en het vertrouwen in het bestuur en de 430 
begroting. Daarnaast wil ze de kascontrolecommissie bedanken, evenals de technisch voorzitter en 431 
notulist. 432 
 433 
11. Sluiting  434 
Om 21.45 435 
 436 
12. Actiepunten 437 

1. Bestuur: toelichten wat er uit de vergadering met het SPS-nip is gekomen wat betreft het inleggen 438 
van geld voor therapieëndag en EYF 439 

2. Bestuur: een overzicht geven van de kosten van de drie opties die bestaand rondom de app: een 440 
mobiele versie ontwikkelen, een nieuwe app ontwikkelen of de oude app verder ontwikkelen. 441 

3. Bestuur: lustrumcommissie inlichten over het communicatiesysteem 442 
4. Lustrumcommissie: presenteren van de begroting voor het lustrum 443 


