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Aanwezig: Jeroen Weerwag (vz), Chris van Heijster(not), Tess Bombeeck, Renske van der Steen, Elien 1 
van Rooijen, Inge van Dongen, Job Vervoordeldonk, Anki Verhagen, Johannes Fiebig, Iris Kleine 2 
Schaars, Shanta Wissink, Lisanne Postma, Maren Heumann, Wouter Aarts, Fenna Dekkers, Iris 3 
Luttmer, Tineke Banda, Ilse Zandvoort, Jorine de Lange, Ilse Nijland, Karlijn Norg, Noor Ebbers, 4 
Mareike Giesen, Bas Romeijn, Jelle van Hattem, Eva Detmers, Eva de Bresser, Nicole Janssen, Myrna 5 
Rossing, Marloes de Jonge, Floor van Dun, Melissa Degen, Christian Zijtveld, Freek Oude Maatman, 6 
Rebecca van Eijden, Mareike Noedler, Lieke van Lieshout, Muriël Neeleman, Mesian Tilmatine, Pleuni 7 
Hulscher, Marcelle Monteiro (komt binnen om 19.16), Lotte Kobossen (komt binnen om 19.34), Bram 8 
Thijssen (komt binnen om 19.41), Jorina van Laan (komt binnen om 19.41), Victor Honee (komt 9 
binnen om 19.55), Keanu Kiriwenno (komt binnen om 19.55), Rob van Broekhoven (komt binnen om 10 
21.52). 11 
  12 

1. Opening (door technisch voorzitter Jeroen Weerwag) 13 
De technisch voorzitter opent de vergadering om 19.11 uur.  We beginnen met een namenrondje.  14 

 15 
2. Notulen vorige vergadering 16 

Er zijn geen vragen over de notulen van de vorige vergadering. De notulen worden goedgekeurd.  17 
 18 

3. Belangrijke mededelingen/ingekomen post 19 
Algemene Mededelingen 20 

 Nicole Janssen, lid van de RvA, heeft tevens plaatsgenomen in de alumniwerkgroep. Deze is 21 
hiermee compleet. De alumniwerkgroep zal op korte termijn haar eerste vergadering hebben. 22 

 In de vorige ALV is beloofd een aantal aanpassingen te maken aan de najaarsenquête. De 23 
nieuwe versie is inmiddels online gezet. Hier zijn de volgende aanpassingen in gemaakt:  24 
- Een aantal analyses is opnieuw uitgevoerd omdat deze niet op de correcte manier waren 25 

uitgevoerd. Dit heeft op de meeste gebieden niet voor andere resultaten gezorgd, de 26 
uitzondering hierop wordt zo meteen nog toegelicht. 27 

- Naar aanleiding van de nieuwe analyses is ook de bijlage vernieuwd, de gegevens hierin 28 
zijn duidelijker weergegeven.  29 

- Ook de vraag over de papieren samenvattingen en de samenvattingen-wiki is opnieuw 30 
geanalyseerd. Naar aanleiding daarvan is besloten niet opnieuw over te gaan op het 31 
verkopen van papieren samenvattingen.  32 

- Wél zullen we de samenvattingen-wiki gaan verbeteren. Hier zal weer een wiki van 33 
worden gemaakt, er zullen recente samenvattingen worden verzameld en de nieuwe 34 
wiki zal opnieuw worden gepromoot. 35 

- In de pauze kunnen jullie allemaal bij Johannes een muntje halen.  36 
 37 
Activiteitenoverzicht 38 
16/12/2014   Tostidag voor Serious Request  141 mensen aanwezig 39 
17/12/2014   SPiN-feest Superheroes vs. Supervillains 83 leden en 359 externen aanwezig 40 
06/01/2015  Themadag: Winter Wonderland 240 mensen aanwezig 41 
06/01/2015   SocialCie Nieuwjaarsborrel  82 leden aanwezig 42 
08/01/2015   Sportactiviteit: Bounz   26 leden en 2 externen aanwezig 43 
13/01/2015   Gala: Gemaskerd bal   255 leden en 45 externen aanwezig 44 
15/01/2015   Lezing: the effect of a troubled  23 leden en 6 externen 45 
   childhood on cognition 46 
30/01/2015 t/m 08/02/2015 Skireis    20 leden en 2 externenaanwezig 47 
03/02/2015   Training Positieve Psychologie   23 leden en 4 externen aanwezig 48 
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04/02/2015   Excursie Pompekliniek    23 leden en 1 externe aanwezig 49 
09/02/2015   Lezing Kindermoord   70 leden 25 externen aanwezig 50 
10/02/2015   Themadag: Back 2 Knäk   185 mensen aanwezig 51 
10/02/2015   Psypop     122 leden en 51 externen aanwezig 52 
11/02/2015   Therapieëndag    61 leden en 12 externen aanwezig 53 
12/02/2015   Internationaliseringsbijeenkomst 10 leden aanwezig  54 
23/02/2015   Debat      30 leden en 15 niet-leden aanwezig  55 
25/02/2015   SPiN-feest: Casino Royale  145 leden en 275 externen aanwezig 56 
 57 
Actiepunten VIIe bestuur 58 
1. Het VIIe

 bestuur gaat uitzoeken hoe het zit met auteursrechten en dergelijke als samenvattingen 59 
verspreid, of verkocht worden dit is gebeurd (moet toestemming hebben van auteur voordat de 60 
samenvattingen mogen worden verspreid of verkocht) 61 
2. Het VIIe bestuur benadert Rick Huis van het Ve bestuur over het vorige hoofdsponsor contract dat 62 
getekend is  dit is gebeurd, het gesprek vindt volgende week plaats 63 
3. Het VIIe bestuur geeft tijdens de halfjaarlijkse ALV een update over de evaluatie van de 64 
samenvattingen-wiki dit zal zo gebeuren 65 
4. Het VIIe bestuur komt tijdens de halfjaarlijkse ALV terug op het eventueel aanbieden van papieren 66 
samenvattingen  dit zal zo gebeuren 67 
5. Het VIIe bestuur past het stuk over de behoeften van de Duitse studenten in het rapport van de 68 
najaarsenquête aan  dit is gebeurd 69 
6. Het VIIe bestuur verduidelijkt de bijlage van het rapport van de najaarsenquête dit is gebeurd 70 
 71 
Afmeldingen 72 
De uitwisselingcommissie heeft zich afgemeld.  73 
 74 
Machtigingen 75 
Er zijn geen machtigingen. 76 
 77 

4. Vaststellen agenda 78 
Er wordt niets toegevoegd aan de agenda.  79 
 80 

5. Secretarieel Halfjaarverslag 81 
Het bestuur begint met een korte inleiding op dit punt. Bij dit punt zal het bestuur haar Secretarieel 82 
Halfjaarverslag bespreken. Dit verslag bestaat uit een aantal delen. Ten eerste komt het secretariaat 83 
aan bod. Hierin wordt kort ingegaan op het ledenbestand van SPiN, haar correspondentie in de vorm 84 
van bijvoorbeeld de nieuwsbrief en de website. Vervolgens wordt de naleving van het beleid 85 
besproken. Hierbij wordt teruggeblikt op alles wat het bestuur in het afgelopen jaar al heeft bereikt 86 
op beleidsmatig gebied, daarnaast zal zij hier ook haar verdere plannen en doelen voor het 87 
aankomende jaar bespreken. Na het beleid komen er nog een aantal lopende zaken aan bod, waar 88 
het bestuur zich buiten het beleid om nog mee bezig heeft gehouden. In haar jaar zijn dit de 89 
studiereis en de bestuurlijke vrijstelling. Helemaal aan het einde van het verslag is er tot slot nog een 90 
jaarplanning te vinden met daarin alle activiteiten die al hebben plaatsgevonden en de activiteiten 91 
die nog plaats gaan vinden aankomend half jaar. 92 
Tijdens de presentatie van dit verslag zal de ALV de mogelijkheid krijgen om vragen te stellen over dit 93 
verslag. 94 
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Daarnaast doet het bestuur vooraf nog een rectificatie. Op bladzijde 7 van het Secretarieel 95 
Halfjaarverslag bij 3.1.1 staat Aanbieden van diensten, dit moet Leenservice zijn. 96 
Onderwijsvervanging voor SPiN-activiteiten moet Literatuur zijn.  97 
 98 
2.1.1 Ledenaantal 99 
De ALV vraagt zich af waarom het aantal leden van elk jaar genoteerd wordt, dit is namelijk erg 100 
onoverzichtelijk. De ALV vraagt zich af of je hier niet beter een grafiek van kan maken. 101 
Het bestuur reageert dat de ALV hierin gelijk heeft en vindt een grafiek een goed voorstel. Voor het 102 
Secretarieel Jaarverslag zal een grafiek worden gemaakt.   103 
 104 
2.3 Website 105 
De ALV vraagt zich af of het aantal pagina bezoeken van de verschillende pagina’s unieke bezoeken 106 
zijn. 107 
Het bestuur reageert dat het geen unieke bezoeken zijn.  108 
De ALV vraagt zich af of het beter gaat met de website dan afgelopen jaar.  109 
Het bestuur reageert dat het vergelijkbaar is met het afgelopen jaar. 110 
De ALV merkt op dat er veel problemen zijn geweest met de website afgelopen jaren en vraagt zich 111 
af of die problemen er nog steeds zijn.  112 
Het bestuur reageert dat het eind van de problemen in zicht is.  113 
 114 
3. Naleving beleid 115 
Het bestuur geeft een korte toelichting bij dit punt. In haar beleid heeft het bestuur een aantal 116 
belangrijke hoofddoelen gesteld, namelijk toegankelijkheid, modernisering, internationalisering en 117 
integratie. Ook op het gebied van extern en intern beleid en commissies heeft het bestuur een aantal 118 
doelen gesteld aan het begin van dit jaar. Het bestuur zal per doel even kort toelichten wat zij 119 
hiervoor heeft gedaan tot nu toe. 120 
 121 
Het bestuur begint met een toelichting van toegankelijkheid. Om de toegankelijkheid van de 122 
vereniging te vergroten, heeft het bestuur een aantal zaken gedaan in het afgelopen halfjaar. Zo 123 
heeft zij, om het aanbod van diensten aan haar leden te vergroten, een leenservice gestart, heeft ze 124 
het bezorgen van boeken op de kamer opnieuw onder de aandacht gebracht en is ze druk bezig met 125 
het samenstellen van een lijst met additionele literatuur. Daarnaast heeft het bestuur, om haar 126 
betrokkenheid naar leden te tonen, overlegd over onderwijsvervanging voor SPiN-activiteiten, de 127 
acties rond de tentamens geïntensiveerd en de after-tentamenborrel geïntroduceerd. Ook heeft ze, 128 
om de transparantie van SPiN te verhogen, informatie aan de website toegevoegd over de oprichting 129 
van SPiN, en heeft ze maatregelen genomen om de inspraak van leden te vergroten. Ook heeft ze 130 
een bestuursblog geïntroduceerd om zichzelf van een meer persoonlijke kant te laten zien. 131 
 132 
3.1.1 Aanbieden van diensten 133 
 134 
1. Leenservice 135 
De ALV vraagt zich af of de leden nog iets (belangrijks) moeten achterlaten bij het l enen van het 136 
materiaal van SPiN. 137 
Het bestuur reageert dat het eerste idee altijd was dat er een belangrijk pasje werd achtergelaten, 138 
echter werd hier één keer een uitzondering op gemaakt. Toen heeft zij problemen gehad met deze 139 
persoon. Er wordt nu strikter gehouden aan de regels. Of er wordt 5 euro achtergelaten of een pasje 140 
wat die persoon echt niet kan missen, zoals een bankpas of OV-pas. 141 
 142 
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3.1.2 Betrokkenheid naar leden 143 
1. Onderwijsvervanging voor SPiN-activiteiten  144 
De ALV reageert dat het bestuur heeft aangegeven dat deze regeling niet meer gaat lukken dit jaar. 145 
De ALV vraagt zich af of er wel plannen voor volgend jaar zijn.  146 
Het bestuur reageert dat er veel gaat veranderen in de bachelor volgend jaar. De doelstelling van de 147 
faculteit is om meer werkveld gerelateerde activiteiten te organiseren in samenwerking met 148 
studieverenigingen, dus ze ziet opties voor werkveldactiviteiten. Het bestuur blijft er bovenop zitten 149 
en blijft met de faculteit kijken naar mogelijkheden. 150 
De ALV vraagt zich af wat de redenen zijn dat het niet kan. 151 
Het bestuur reageert dat docenten per werkgroep, per geval, willen beslissen of ze het een geldige 152 
regel vinden om een werkgroep te missen. SPiN mag het niet voor de grote groep beslissen. 153 
De ALV reageert hierop dat het bestuur er makkelijk vanaf komt. De ALV vraagt zich af of het bestuur 154 
toch niet meer druk erop kan leggen.  155 
Het bestuur reageert dat ze hopen dat hier volgend jaar meer op ingespeeld kan worden met de 156 
verandering van de bachelor.  157 
De ALV reageert met een aanvullende vraag. De faculteit wil meer werkveld gerelateerde activiteiten 158 
organiseren met studieverenigingen. De ALV vraagt zich af hoe de faculteit dit wil. 159 
Het bestuur reageert dat zij er zelf ook benieuwd naar is, het staat in de plannen van volgend jaar, ze 160 
zijn in overleg en krijgen er later bericht over.  161 
 162 
3.1.3 Transparantie 163 
2. Benadrukken van inspraak van de leden 164 
De ALV vraagt zich af of het bestuur al ideeën of klachten binnen heeft gekregen. 165 
Het bestuur reageert dat zij één tip heeft binnengekregen, namelijk de  verkoop van truien in de maat 166 
XS.  167 
De ALV merkt op dat het tijdens de vorige ALV erover ging om documenten op de site makkelijker en 168 
toegankelijker te maken. Dit is niet gebeurd, de ALV vraagt zicht af wat het bestuur nu nog gaat 169 
doen. 170 
Het bestuur reageert dat hier wel aan gewerkt is en dat de documenten nu wel gemakkelijk te vinden 171 
zijn, namelijk onder het kopje documenten op de website.  172 
De ALV reageert hierop dat je niet goed kunt zien welke documenten er bij welke ALV horen en dat 173 
het een puzzel is om het te vinden. Daarbij is het nog te veel werk om bij de documenten te komen 174 
op de SPiN-site. Daarnaast is het handiger als de nieuwste documenten bovenaan komen. 175 
Het bestuur reageert dat zij de documenten overzichtelijker zal weergeven op de site, maar dat de 176 
documenten wel op dezelfde plek op site zullen blijven staan. 177 
 178 
3. Personalisering  179 
De ALV vraagt zich af of het hele jaar de blogs worden geschreven door het bestuur of dat  180 
commissies ook blogs schrijven. 181 
Het bestuur reageert dat zij nog niet allemaal zelf een blog heeft geschreven. Zij zal eerst allemaal 182 
een keer een blog schrijven en daarna zal zij bij commissies informeren of zij het leuk vinden om ook 183 
een blog te schrijven.  184 
De ALV vraagt zich af hoe vaak de blogs worden gelezen. Daarnaast vraagt de ALV zich af of dit de 185 
enige manier is om je als bestuur van je persoonlijke kant  te laten zien of dat er ook andere ideeën 186 
zijn. 187 
Het bestuur reageert dat ze niet kunnen zien hoe vaak de blogs gelezen worden, maar wel hoe vaak 188 
de pagina ‘Het Bestuur’ wordt bekeken. Dit is vergeleken met toen de blogs op een andere pagina 189 
stonden. Nu is de pagina 161 keer bezocht, eerder was dat 78 keer. Dat scheelt bijna 100 pagina 190 
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bezoeken. Dit kan door de blogs komen, maar dat is niet met zekerheid te zeggen. Het bestuur hoopt 191 
met andere plannen die zij ook in haar beleid heeft staan, zoals bijvoorbeeld de tentamenacties, haar 192 
persoonlijke kant te laten zien. Verder zijn er nog geen concrete plannen voor andere activiteiten.  193 
De ALV oppert een kamerborrel. 194 
 195 
3.2 Modernisering 196 
Het bestuur begint met een korte toelichting van modernisering. In het kader van modernisering 197 
heeft het bestuur een aantal belangrijke veranderingen in gang gezet. Zo wordt op dit moment 198 
gewerkt aan een nieuw ledenbestand, worden een aantal noodzakelijke veranderingen aan de 199 
website doorgevoerd, zijn drie nieuwe computers aangeschaft, is overgestapt naar een cloud-service 200 
en is er een mediascherm aangeschaft om SPiN-activiteiten te promoten, foto’s te laten zien en 201 
mogelijkheden tot sponsoring te verbeteren. 202 
 203 
3.2.1 Ledenbestand 204 
De ALV vraagt om een korte update, zij vraagt zich af hoe alles bevallen is.  205 
Het bestuur reageert dat het ledenbestand nog niet is overgezet naar Conscribo. Alles is wel gereed 206 
voor de overgang. De contributie is nog op de oude manier geïnd.  207 
De ALV vraagt zich af waarom er dan niet gewacht is met het innen van contributie.  208 
Het bestuur reageert dat SPiN het geld nodig had.  209 
 210 
3.2.2 Website 211 
De ALV geeft complimenten over de website.  212 
Daarnaast vraagt de ALV zich af waarom de oude foto's van de commissies van afgelopen jaren nog 213 
steeds te vinden zijn op de website. 214 
Het bestuur reageert dat de oude foto's van de website zullen worden gehaald en dat de nieuwe 215 
foto’s erop worden gezet.  216 
 217 
3.2.3 Computers 218 
De ALV vraagt zich af of de oude computers nog functioneren zoals het bestuur dat graag zou willen. 219 
Het bestuur reageert dat de oude computers lastig te gebruiken zijn. Deze worden nog een keer 220 
geformatteerd zodat ze enigszins te gebruiken zijn.  221 
 222 
3.2.5 Mediascherm 223 
De ALV vraagt zich af of de foto’s op het mediascherm worden geselecteerd. 224 
Het bestuur reageert dat deze voortaan beter geselecteerd zullen worden.  225 
De ALV vraagt zich af hoe waarschijnlijk het is dat er een filmavond op de SPiN-kamer wordt 226 
georganiseerd of dat zij kan gamen op de SPiN-kamer. 227 
Het bestuur reageert dat zij daar zelf ook over nagedacht heeft. Volgens de regels van de universiteit 228 
moet iedereen op tijd het gebouw uit (om 21.45). Het bestuur wil in de toekomst wel een filmavond 229 
organiseren. Gamen wil zij echter niet.  230 
De ALV vraagt zich af of het bestuur het idee heeft dat zij alles uit het scherm haalt wat erin zit of dat 231 
het alleen nuttig is voor foto's. 232 
Het bestuur reageert dat er veel uitgehaald wordt, zoals de maandagenda en foto's. Als er verdere 233 
suggesties zijn staat het bestuur daarvoor open.  234 
De ALV vraagt zich af of de leden dit scherm ook een toevoeging vinden aan het huiskamergevoel. 235 
Het bestuur reageert dat er veel positieve reacties komen van leden, maar dat die reacties maar van 236 
een aantal leden komen. In de halfjaarlijkse enquête zal een vraag worden opgenomen over het 237 
mediascherm, wat leden ervan vinden. Hoe de vraag gesteld zal worden is nog niet duidelijk.  238 
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De ALV reageert dat er meer uitgehaald kan worden om het huiskamer gevoel te versterken.  239 
Het bestuur reageert dat zij dit mee zal nemen.  240 
 241 
3.3 Internationalisering en Integratie 242 
Het bestuur begint met een korte toelichting van internationalisering en integratie. Om het 243 
internationale aanbod van SPiN te vergroten heeft het bestuur zich veel beziggehouden met het 244 
buddyproject van SPiN, ze heeft hiervoor veel overlegd met het OWI en in februari een 245 
internationaliseringscommissie opgezet. Ook heeft ze inmiddels één Engelstalige lezing achter de rug, 246 
daarnaast wordt momenteel druk gewerkt aan een Engelstalige pagina op de website. In het kader 247 
van integratie is besloten de integratiecommissie een integratie-activiteit te laten organiseren. Deze 248 
activiteit kon helaas niet doorgaan door te weinig inschrijvingen, maar zal later in het jaar alsnog 249 
plaatsvinden. 250 
 251 
3.3.1 Internationalisering 252 
1. Buddyproject  253 
De ALV vraagt zich af hoe het met het buddyproject gaat, aangezien het in februari is opgestart en 254 
het nu maart is.  255 
Het bestuur reageert dat ze pas één activiteit heeft gehad, de voorlichting voor Nederlandse 256 
studenten voor het Buddyproject. Deze was helaas ongelukkig gepland dus was de opkomst niet erg 257 
hoog. Bij de volgende activiteit hoopt het bestuur op een hogere opkomst. Op 4 maart is er een 258 
informatiemiddag voor internationale studenten. De opkomst hiervan is nog niet bekend.   259 
De ALV vraagt zich af wat het bestuur anders doet, want het klinkt hetzelfde als afgelopen jaren. 260 
Het bestuur reageert dat er een aantal verschillen zijn. Vooral in het feit dat er goed overleg is met 261 
het Onderwijsinstituut en er een goede samenwerking bestaat. Het Buddyproject wordt goed 262 
gepromoot door de International Officer van het Onderwijsinstituut door middel van het 263 
benadrukken van het belang van dit project voor mensen die naar het buitenland wi llen. Het bestuur 264 
hoopt dat op deze manier mensen worden gestimuleerd om mee te doen. Daarnaast is de drempel 265 
om mee te doen erg laag, er is een vrijblijvende kennismaking. Ze kunnen eerst een keer komen 266 
kijken of het iets voor ze is en daarna nog inschrijven. Daarnaast is het OWI bezig met internationaal 267 
traject van de bachelor, dus niet alleen naar buitenland gaan, maar ook Engelstalige vakken volgen.  268 
 269 
2. Engelstalige activiteitenaanbod 270 
De ALV vraagt zich af of er Engelstalige/Internationale leden zijn. 271 
Het bestuur reageert dat zij dit niet weet. Er is wel gekeken naar aanwezigheid van internationale 272 
studenten op de lezing aan de hand van de inschrijflijst. Hier is naar de namen gekeken, een aantal 273 
namen leek internationaal. Maar het bestuur weet niet of ze internationale leden heeft.  274 
De ALV reageert hierop dat wanneer er wel internationale leden zijn, het dan belangrijk is dat ze 275 
weten hoe ze zich moeten uitschrijven. Dat is heel erg onduidelijk en wanneer ze weg zijn, is dit erg 276 
lastig.  277 
De ALV vraagt zich af of Duitse studenten internationale studenten zijn.  278 
Het bestuur reageert dat dit niet zo is.  279 
De ALV merkt op dat er een overzicht van alle internationale studenten op te vragen is bij het OWI.  280 
Het bestuur reageert dat zij dit al gedaan heeft.  281 
 282 
De ALV vraagt zich af of de activiteiten vooral voor leden of voor niet-leden zijn en of de activiteiten 283 
op een andere manier zijn gepromoot. 284 
Het bestuur reageert dat de activiteiten vooral voor leden zijn, maar dat ook niet-leden erg belangrijk 285 
zijn. Het is belangrijk leden een internationale blik te geven. De manier van promoten is niet 286 
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veranderd. Er is een internationale Facebookpagina opgestart die langzaam begint te lopen. Doel 287 
hiervan is de evenementen te kunnen delen en de internationale leden bijeen te brengen. 288 
 289 
3.3.2 Integratie 290 
De ALV vraagt zich af of het niet verstandiger is om de najaarsenquête eerder te laten plaatsvinden 291 
(aan het begin van het jaar) wegens belangrijke informatie voor commissies. 292 
Het bestuur reageert dat het niet mogelijk is om dit eerder te doen. Het bestuur is hier zo snel 293 
mogelijk mee begonnen, eerder kon niet. In oktober is zij begonnen en het kan niet eerder 294 
afgenomen worden, omdat deze enquête nog opgesteld moet worden. 295 
De ALV vraagt zich af of het mogelijk is dat het huidige bestuur kan zorgen voor een enquête voor het 296 
volgende bestuur. 297 
Het bestuur reageert dat het komende bestuur deze enquête zeker kan meenemen.  298 
De ALV vraagt zich af of het een idee is om in enquêtes te vragen waarom Duitsers minder mee doen 299 
met activiteiten. 300 
Het bestuur reageert dat dit zal gaan gebeuren.  301 
 302 
3.4 Extern Beleid 303 
Het bestuur begint met een korte toelichting. Op het gebied van extern beleid heeft het bestuur 304 
zichzelf een aantal doelen gesteld. Zo is de taskforce druk met het opstellen van een nieuw 305 
hoofsponsorcontract, zijn nieuwe samenwerkingen voor de SPiN-korting afgesloten, zijn er in de loop 306 
van het afgelopen halfjaar reeds een aantal studiegerelateerde vacatures op de website geplaatst en 307 
is voor een aantal activiteiten een productieve samenwerking aangegaan met de Juridische 308 
Faculteitsvereniging. Verder zijn een aantal onderwijsrelevante activiteiten gepland en wordt 309 
overlegd met mastervereniging HALO over een proefstudeerdag voor bachelorstudenten. Er is een 310 
alumni-inschrijfformulier verstuurd en een alumniwerkgroep opgericht. Ook zijn op het gebied van 311 
promotie een aantal veranderingen gaande, zo wordt bijvoorbeeld veel gebruik gemaakt van 312 
promotiefilmpjes en is er een banner gemaakt om de SPiN-feesten te promoten. 313 
 314 
3.4.1 Sponsoring 315 
2. SPiN-korting  316 
De ALV vraagt zich af hoe het zit met de oude bedrijven.  317 
Het bestuur reageert dat er een aantal contracten bewust zijn afgelopen.  De meeste duurden tot 318 
eind oktober.  319 
De ALV vraagt zich af of het bestuur weet hoeveel er gebruikt gemaakt wordt van de korting.  320 
Het bestuur reageert dat bedrijven aangaven dat er weinig mensen gebruik van maken. Het bestuur 321 
wil met de kortingsflyer de SPiN-korting meer promoten en op die manier hoopt zij dat er meer 322 
mensen gebruik maken van de korting.  323 
De ALV vraagt zich af of er al gepromoot is voor de flyers die in maart en voor de zomervakantie 324 
komen. De ALV oppert dat het bestuur misschien aan bedrijven kan vragen of ze een bericht willen 325 
plaatsen op Facebook en daarin SPiN taggen. 326 
Het bestuur reageert dat er tot nu toe weinig gebeurd is, omdat het concept eerst geëvalueerd is. 327 
Vanaf maart wordt dit wel gedaan. De flyers zullen worden uitgedeeld, bijvoorbeeld samen met de 328 
HersenSPiNsels. Het bestuur denkt niet dat bedrijven een bericht op Facebook zullen plaatsen, maar 329 
het bestuur wil het wel gaan proberen.  330 
De ALV vraagt zich af voor wat voor termijn de afspraken nu gemaakt worden.  331 
Het bestuur reageert dat alle contracten voor nu worden afgesloten tot op herroep zodat het niet 332 
allemaal weer afloopt.  333 
De ALV vraagt zich af of de kortingsflyers bestaan naast de korting met de SPiN-sticker.  334 
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Het bestuur reageert dat het blijft op vertoon van je SPiN-sticker. Het is geen vervanging. De 335 
kortingsflyer is een manier om te laten zien welke bedrijven deelnemen. 336 
 337 
3.4.2 Vacatures 338 
De ALV vraagt zich af of het bestuur al enig idee heeft of de vacatures ook ingevuld worden door 339 
SPiN-leden. 340 
Het bestuur reageert dat er iemand in de zaal zit die een vacature heeft ingevuld via de SPiN vacature 341 
pagina. Daarnaast is ook uit de najaarsenquête gebleken dat SPiN-leden de vacature pagina 342 
gebruiken.  343 
 344 
3.4.4 Onderwijsinstituut 345 
1. Onderwijsrelevante activiteiten 346 
De ALV vraagt zich af of er een activiteit is voor Brein eerstejaars, Persoon tweedejaars en/of 347 
derdejaars van Gedrag. 348 
Het bestuur reageert dat het niet per se gericht is op jaarlaag, maar meer gericht op domein. De 349 
derde activiteit moet nog plaatsvinden en ook het domein moet nog gekozen worden. Waarschijnlijk 350 
zal dat Gedrag zijn.  351 
 352 
2. Doorstroom naar de master 353 
De ALV vraagt zich af of het bestuur ook geprobeerd heeft om meeloopdagen te organiseren bij de 354 
researchmasters van Psychologie. 355 
Het bestuur reageert dat het zich in eerste instantie heeft gericht op de drie studieverenigingen, 356 
HALO, B-Change en Argon. Bij alle drie bleek een meeloopdag niet mogelijk te zijn. Het bestuur is zich 357 
daarna gaan concentreren op andere manieren om bachelorstudenten zich op de master te laten 358 
oriënteren. 359 
De ALV reageert dat het heel handig is om meeloopdagen juist bij de researchmaster te doen, omdat 360 
tweedejaars stage gaan lopen op de universiteit en daar heel makkelijk kan worden meegelopen 361 
door bachelorstudenten. Het is een toevoeging op het huidige. De ALV raadt het bestuur aan hier 362 
zeker naar te kijken. De mastervereniging heet Maïzena en daar valt vast iets mee te regelen. 363 
Het bestuur reageert dat zij dit mee zal nemen.  364 
De ALV reageert dat het bestuur zich niet moet laten tegenhouden door de studieverenigingen van 365 
de master.  366 
De ALV vraagt zich af of de OLC een rol kan spelen in het toestaan van werkgroepen als oriëntatie, 367 
aangezien werkgroepen nu niet toegestaan zijn.  368 
Het bestuur reageert dat bij de GZP master dat niet kan omdat daar vertrouwelijke informatie wordt 369 
besproken en het daarom niet is toegestaan om erbij te zitten. De andere twee masterverenigingen 370 
willen niet meewerken omdat het niet ondersteund wordt door de coördinatoren.  371 
De ALV vraagt zich af waarom het bestuur denkt dat de hoorcolleges niet interessant zijn. De ALV 372 
vindt dat hoorcolleges niet overeenkomen qua lesstof met de Bachelor en dat het daarom wel een 373 
toegevoegde waarde heeft en het interessant is om erheen te gaan.  374 
Het bestuur reageert dat zij dat geen volwaardige meeloopdag vindt als je alleen met een college kan 375 
meekijken, wat alleen een verdieping is van Persoon 3. Het bestuur wil er meer uithalen en daarom 376 
wordt er nu gekeken naar het organiseren van een proefstudeerdag in samenwerking met HALO. Dit 377 
zal bestaan uit het bijwonen van een hoorcollege, een proefwerkgroep en een lunch, zodat het een 378 
volwaardige dag wordt.  379 
De ALV reageert dat het een leuk idee is.  380 
De ALV vraagt zich af waarom de GZP master wel een proefstudeerdag kan organiseren. De ALV 381 
vraagt zich af waarom dat opeens wel kan, wat is er dan met de vertrouwelijkheid gebleven. 382 
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Het bestuur reageert dat het bestuur niet weet waarom de coördinatoren van de GZP master hier 383 
wel iets in zien. Het is daarnaast niet zo dat je daar wel bij werkgroepen mag aansluiten, maar er zal 384 
een proefwerkgroep worden georganiseerd door docenten van de GZP master die dat  vrijwillig doen.  385 
De ALV vraagt zich af of het bestuur dit ook zo aan de andere studieverengingen heeft voorgesteld. 386 
Het bestuur reageert dat dit inderdaad het geval is, maar dat B-Change en Argon daar niets in zien.  387 
 388 
3.4.6 Promotie 389 
4. Banner  390 
De ALV vraagt zich af hoe de banner bevalt. 391 
Het bestuur reageert dat deze nu voor twee feesten is opgehangen. Bij allebei de feesten waren veel 392 
externen aanwezig. Het bestuur wil niet zeggen dat het door de banner komt, maar het bestuur is 393 
wel erg tevreden.  394 
 395 
5. Promotiefilmpjes 396 
De ALV vraagt zich af of de filmpjes ook op Facebook worden geplaatst.  397 
Het bestuur reageert dat twee van de drie promotiefilmpjes (skireis en studiereis) op Facebook 398 
staan. Ze worden in de evenementen zelf geplaatst, niet in de Facebookgroep. 399 
De ALV reageert dat zij deze ook op de SPiN-Facebook willen hebben.  400 
Het bestuur reageert dat zij dit mee zullen nemen.  401 
De ALV reageert dat de filmpjes zich wel vaak richten op bier drinken en feesten. Er zullen mensen 402 
zijn die ook andere dingen willen op activiteiten. Benadruk ook de andere dingen.  403 
Het bestuur reageert dat zij het niet eens is met deze reactie. Het valt erg mee hoeveel er op bier en 404 
feesten wordt gefocust. Er zal in het vervolg wel op worden gelet.  405 
 406 
Daarnaast heeft de ALV nog een aantal vragen over de promotie in het algemeen. 407 
De ALV vraagt zich af wat er wordt gedaan met het geld dat de Skireiscommissie heeft opgehaald 408 
met het verkopen van shotjes Jägermeister op het SPiN-feest als ludieke promotie voor de Skireis. De 409 
ALV vraagt zich af of de commissie dit zelf mag gebruiken voor promotie. Daarnaast waren er dit jaar 410 
zwart/wit flyers gebruikt voor de promotie van de Skireis. Dat is erg zonde, de promotie kon veel 411 
beter.  412 
Het bestuur reageert dat ludieke promotie in de kas terugvalt onder ‘ludieke promotie’. De reactie op 413 
de promotie van de Skireis neemt het bestuur mee. Het bestuur is het er niet mee eens dat 414 
gekleurde flyers verschil hadden gemaakt.  415 
De ALV vraagt zich af of alle flyers voortaan zwart/wit worden. 416 
Het bestuur reageert dat de flyers in kleur niet betaald worden door SPiN.  417 
 418 
3.5 Commissies 419 
Het bestuur begint met een korte toelichting. Op het gebied van commissies heeft het bestuur zich 420 
ook een aantal dingen ten doel gesteld in haar beleid. Volgens haar beleid heeft ze  commissies 421 
aangespoord een strakke tijdsplanning te hanteren. Ook zijn er een aantal zaken veranderd in het 422 
takenpakket van een aantal commissies, zoals de Actiecommissie, en is er een nieuwe commissie 423 
opgestart, namelijk de Internationaliseringscommissie. 424 
 425 
3.5.3 Commissiestructuur 426 
1. Wijzigingen in commissies  427 
De ALV vraagt zich af of de Actiecommissie tevreden is met de wijziging. 428 
Vanuit de ALV reageert de commissie dat zij hierover tevreden zijn.  429 
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De ALV vraagt zich af of er nagedacht is om de Skireiscommissie eerder op te starten zodat er een 430 
goedkopere reis gemaakt kan worden. De ALV vraagt zich af wat het bestuur hiermee wil doen. 431 
Het bestuur reageert dat zij hierover nagedacht heeft, en dat ze de commissie niet eerder wil 432 
opstarten. 433 
De ALV reageert dat zij dit heel zonde vindt, omdat je hierdoor weer heel laat bent als de commissie 434 
ook te laat opstart.  435 
Het bestuur reageert dat zodra er een kandidaatsbestuur is gekozen er in overleg met dat 436 
kandidaatsbestuur kan worden besloten om het wel eerder te doen.  437 
De ALV vraagt zich af of het bestuur dit dan wil meenemen. 438 
Het bestuur reageert dat zij dit zal meenemen. 439 
De ALV vraagt zich af hoe het gaat met de Uitwisselingscommissie, aangezien niet alles even soepel is 440 
verlopen en het moeizaam ging. De ALV merkt op dat dit jaar weer niet alles is gelukt en vraagt zich 441 
af of het ooit nog gaat lukken. 442 
Het bestuur reageert dat zij denkt dat het nuttig is om deze commissie te behouden en dat het 443 
bijdraagt aan SPiN. De contacten verlopen echter langzaam. Er zijn meerdere universiteiten benaderd 444 
en er is veel vertrouwen dat het gaat lukken. De datum wordt nu geprikt.  445 
De ALV vraagt zich af of er is gekeken naar andere vormen van communicatie met de contacten dan 446 
alleen de mail, zoals bellen. 447 
Het bestuur reageert dat dat gedaan is, maar dat ze het nogmaals zal benadrukken.  448 
De ALV vraagt zich af of er over nagedacht is om opnieuw naar Padova te gaan.  449 
Het bestuur reageert dat de commissie graag zelf wil kijken naar nieuwe mogelijkheden. 450 
De ALV vraagt zich af hoe de commissie er zelf tegenover staat om het tweede deel ook te 451 
organiseren. 452 
Het bestuur reageert dat van de acht mensen er al zes hebben aangegeven door te willen gaan.  453 
De ALV merkt op dat er gemiddeld zes mensen in een commissie zitten. In sommige commissies 454 
ontbreken er een aantal. De ALV vraagt zich af hoe de situatie is. Zijn er meer actieve leden nodig? 455 
Het bestuur reageert dat er een paar commissies zijn die scheef zijn. Over het algemeen zijn er zes 456 
leden in bijna elke commissie. Het bestuur wil graag de commissies opvullen die dit niet hebben. 457 
 458 
 Korte pauze om 20:35. Melissa Degen, Lotte Kobossen, Pleuni Hulscher en Rebecca van Eijden 459 
 melden zich af.  460 
 461 
3.6 Intern 462 
Het bestuur begint met een korte toelichting. Op het gebied van intern bel eid zijn weinig zaken 463 
veranderd ten opzichte van voorgaande jaren. Zo hebben actieve leden weer een mok en shirt 464 
gekregen en wordt hetzelfde kamerbeleid gehanteerd ten opzichte van vorig jaar. Wel wordt dit jaar 465 
weer gebruik gemaakt van logboeken en balansbesprekingen om de balans tussen SPiN, studie en 466 
vrije tijd te handhaven. 467 
 468 
3.6.3 Bestuur 469 
2. Balans  470 
De ALV reageert dat zij het gevoel krijgt dat het bestuur de balans gevonden heeft, met uitzondering 471 
van Johannes. De ALV vraagt zich af of Johannes genoeg ondersteund wordt in het halen van 472 
studiepunten.  473 
Johannes reageert dat hij goed ondersteund en gemotiveerd wordt. Hij heeft er bewust voor gekozen 474 
het niet te doen. Dit gaat veranderen het komende halfjaar, Johannes wil meer studiepunten halen.  475 
De ALV vraagt zich af of de taken van Johannes worden overgenomen door de andere leden van het 476 
bestuur als Johannes minder gaat doen, of dat Johannes meer gaat studeren naast het besturen.  477 



         Notulen Algemene Leden Vergadering 03-03-2015 

 

11 
 

Johannes reageert dat hij dit niet verwacht. Het zijn vaak kamertaken, die zullen waarschijnlijk wel 478 
deels worden overgenomen, maar sponsoring regelen niet. 479 
De ALV reageert dat Johannes wel heel goed bezig is met de Acquisitiecommissie.  480 
De ALV vraagt zich af hoe het bijhouden van de logboeken en bestuurlijke updates bevalt.  481 
Het bestuur reageert dat het bijhouden van de logboeken als nuttig wordt ervaren. Dit is nu twee 482 
keer gedaan met een balansbespreking achteraf. De bestuurlijke updates worden ook nuttig 483 
bevonden. 484 
 485 
4. Overige lopende zaken 486 

 Het bestuur begint met een korte toelichting. Naast haar beleid heeft het bestuur zich met 487 
nog een aantal andere zaken beziggehouden die zij van belang vindt om hier te bespreken. 488 
- Studiereis: er is dit jaar hard nagedacht over een manier om de studiereis weer opnieuw 489 

op de kaart te zetten, uiteindelijk is gekozen voor het organiseren van een reis naar New 490 
York. In de lopende zaken staat beschreven hoe het bestuur tot dit besluit is gekomen en 491 
hoe dit organisatorisch is verlopen. 492 

- Bestuurlijke vrijstelling: aan het begin van het jaar heeft het bestuur een stuk 493 
gepresenteerd over de bestuurlijke vrijstelling, waarbij bestuursleden die deelnemen aan 494 
een activiteit gratis mogen deelnemen als de toegangsprijs 15 euro of minder bedraagt. 495 
Het bestuur heeft toen aangegeven deze regeling halfjaarlijks te laten evalueren door de 496 
penningmeester, de KasCo en het bestuur in het geheel. In het stuk is te lezen hoe deze 497 
drie partijen de bestuurlijke vrijstelling evalueren. Over het algemeen is deze evaluatie 498 
van alledrie de partijen positief. Wel worden door de KasCo wat vragen gesteld over de 499 
praktische invulling hiervan. 500 

 501 
1. Studiereis 502 
De ALV vraagt zich af hoe het kan dat er opeens maar vijf bestuursleden meegaan op studiereis en 503 
waarvoor die discussie de vorige keer dan nodig was.  504 
Het bestuur reageert dat de discussie er is geweest omdat de intentie er was om mee te gaan met 505 
alle zeven bestuursleden. Deze vrije plekken zijn opgevuld door SPiN-leden. 506 
De ALV vraagt zich af hoe het bestuur hier zelf op terugkijkt.  507 
Het bestuur reageert dat als zij dit toen had geweten het bestuur de ALV en zichzelf de moeite 508 
bespaard had om die hele discussie aan te gaan, maar toentertijd was de discussie wel nodig. 509 
De ALV reageert dat er drie bestuursleden zijn die zich hebben bezig gehouden met de studiereis en 510 
vraagt zich af hoe dat is gegaan en of het veel extra werk was. 511 
Het bestuur reageert dat deze bestuursleden allemaal een andere (eigen) rol hadden in dit proces. Zo 512 
zijn de betalingen geregeld door de penningmeester, de commissiebegeleider hee ft haar taken 513 
gedaan en heeft dit ingecalculeerd qua tijd en de Commissaris Externe Betrekkingen is vooral bezig 514 
geweest met promotie en sponsoring.  515 
De ALV vraagt zich af of het een idee is om de volgende ALV te evalueren hoe zo'n grote reis is 516 
geweest. 517 
Het bestuur reageert dat als de ALV dit wil, dit met plezier gedaan kan worden.  518 
 519 
2. Bestuurlijke vrijstelling 520 
De Kasco vraagt zich af wat er gedaan wordt met de twee vragen aan het eind van het verslag vanuit 521 
de Kasco. 522 
Het bestuur reageert dat allebei de vragen zijn besproken en dat het bestuur begrijpt waarom de 523 
Kasco deze vragen stelt. Op de vraag of alle bestuursleden gratis mogen gaan of dat het er twee 524 
moeten zijn reageert het bestuur dat zij het lastig vindt om aan te geven wanneer het goed te 525 
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verantwoorden is hoeveel bestuursleden er mee gaan naar een activiteit.  Het is moeilijk te bepalen 526 
en daarom is er besloten om het hele bestuur gratis mee te laten doen aan activiteiten onder de 15 527 
euro. Maar het is aan het bestuur om te bepalen of het ook nodig is dat er zoveel bestuursleden 528 
meegaan.  529 
De ALV sluit zich aan bij het bestuur.  530 
De Kasco reageert dat zij een andere mening heeft. 531 
Het bestuur reageert dat als er een goed overzicht blijft van hoeveel bestuursleden er mee waren, er 532 
dan goed geëvalueerd kan worden, ook door de ALV, en dat het bestuur er volwassen genoeg in is 533 
om zelf te kiezen hoeveel bestuursleden deel zouden moeten nemen.  534 
Daarnaast de tweede vraag aan het eind van het Kascoverslag over of deze manier boekhoudkundig 535 
de beste manier is. Op dit moment maakt de penningmeester in het boekhoudprogramma een 536 
bepaald bedrag over naar de rekening van de commissie wat ten koste gaat van de bestuurlijke 537 
vrijstelling. Het probleem van de Kasco is daarbij dat er geld staat in het boekhoudprogramma wat 538 
eigenlijk niet binnenkomt. Op deze manier bestaat er geen duidelijk overzicht van wat het de 539 
vereniging nou eigenlijk kost.  540 
Het bestuur vindt dit wel een heel goed punt en wil het ook meegeven aan het volgende bestuur. Het 541 
is niet per se nodig om het op deze manier te doen, het volgende bestuur mag het op een andere 542 
manier doen.  543 
De ALV reageert dat het wel slim is om het in de boekhouding te houden omdat het zo duidelijk te 544 
achterhalen is.  545 
  546 
5. Nawoord 547 
De ALV reageert dat het bestuur heel goed bezig is en vraagt zich af hoe het bestuur het zelf vindt 548 
gaan en of er verbeterpunten zijn.  549 
Het bestuur bedankt de ALV voor het compliment. Tot nu toe gaat het goed en loopt het bestuur op 550 
schema. Er zijn dingen geweest die lastig of niet mogelijk bleken, maar dat zal altijd zo blijven. Ze is 551 
tevreden met wat ze bereikt heeft en hoe het is gegaan.  552 
 553 
Er wordt overgegaan tot stemming van het Secretarieel Halfjaarverslag. 554 
Voor: 34 555 
Tegen: 0  556 
Blanco: 0 557 
Onthouden: 9 558 
 559 
Het Secretarieel Halfjaarverslag is aangenomen. 560 
 561 
 Er wordt besloten om het Kascoverslag eerst te bespreken en daarna het Financieel 562 
 Halfjaarverslag.  563 
 564 

6. KasCoverslag 565 
 566 
Het bestuur begint met een korte toelichting op dit punt. Tijdens dit punt wordt het kascoverslag van 567 
de periode december tot februari besproken. De kascontrolecommissie is de commissie die het 568 
handelen van de penningmeester controleert. Eens in de paar maanden voert deze commissie een 569 
kascontrole uit, waar zij vervolgens een verslag over schrijven. Zowel de kascontrolecommissie als de 570 
penningmeester zal dit verslag toelichten. Daarna is er de mogelijkheid om hier vragen over te stellen. 571 
 572 
Hierna wordt overgegaan op het bespreken van het verslag en de toelichting van de penningmeester. 573 
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Er is een vergelijking gemaakt van het kasboek met het boekhoudprogramma, het niet 574 
geaccepteerde biljet van de storting. Die staat niet Conscribo. Dat klopt, de penningmeester heeft dit 575 
van het kasboek afgehaald. Er is gekozen om het afgestorte bedrag te noteren en niet het bedrag dat 576 
uit de kas is gehaald.  Daarom moet deze 20 euro van het kasboek af, dat is een fout van de 577 
penningmeester. Er zou nu volgens het kasboek 1078,44 euro in de kas horen te zitten. Uit de telling 578 
van de kas blijkt er 1077,44 euro in de kas te zitten, dit verschil van 1 euro is waarschijnlijk bij het 579 
tellen een keer verkeerd gegaan. Bij conscribo is er ook iets fout gegaan, daar stond het aanmaken 580 
van een kas aan de verkeerde kant, waardoor dit 40 euro lager komt. Volgens conscribo zou er 581 
1079,94 euro in de kas moeten zitten.  582 
De ALV vraagt zich af welk bedrag er nu precies in de kas zit.  583 
De penningmeester reageert dat er 1077,44 euro in de kas zit.  584 
 585 
1. Hoofdkas 586 
De ALV vraagt zich af waar het verschil tussen Conscribo en het kasboek van 1,50 euro vandaan 587 
komt.  588 
Het bestuur reageert dat zij alles heeft nagelopen en geen fouten heeft kunnen ontdekken en niet 589 
weet waar het verschil vandaan komt.  590 
 591 
2. Bestuursrekening 592 
Er is een verschil van 68 euro gevonden tussen de bestuursrekening en het boekhoudprogramma van 593 
Conscribo. De penningmeester licht toe dat in Conscribo de afrekening van de ludieke promotie al 594 
wel verwerkt was, terwijl deze nog niet ontvangen was. Dit was een bedrag van 80 euro. Echter blijft 595 
er nu een verschil van +12 euro over. Alle transacties van Conscribo op de post bestuursrekening zijn 596 
vergeleken met de bestuursrekening zelf. Alles wat op de rekening is gebeurd stond in Conscribo en 597 
alles wat in Conscribo op de bestuursrekening stond, stond ook daadwerkelijk op de afschriften van 598 
de Rabobank. Dit verschil van 12 euro is daarom nog niet achterhaald. De penningmeester wil graag 599 
hier nog een keer naar kijken met de KasCo.  600 
 601 
Ontbrekende pinbonnen:  602 
De penningmeester licht toe dat in het verslag staat dat er een pinbon van 16 december 2014 603 
ontbreekt, maar die pinbon ontbreekt niet. Het bedrag staat op twee verschillende pinbonnen, 604 
omdat het met twee verschillende soorten kaarten is betaald.  De andere missende bonnen zijn 605 
helaas niet gevonden. 606 
 607 
De ontbrekende facturen: 608 
De ontbrekende facturen zijn gevonden en bijgevoegd in de boekhouding.  609 
 610 
Opmerkingen/vragen bij uitgaveformulieren, declaraties en rekeningafschriften: 611 
 612 
De opmerkingen bij U012 tot en met U023 zijn aangepast. 613 
  614 
Het bestuur is het niet eens met de opmerking bij D037.  615 
De Kasco wil weten wat de ALV vindt van de kosten van de mascottes van de ludieke reis naar 616 
Frankfurt. 617 
Het ALV reageert dat zij de kosten niet te veel vindt.  618 
 619 
D049:  620 
Dit is ingevuld door een externe, en de vraag vanuit de KasCo is waarom dit niet is ingevuld door een 621 
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commissielid. De penningmeester licht toe dat dit de DJ van het Eerstejaarsweekend betreft. De 622 
penningmeester vond het omslachtig om dit via een commissielid te doen.  623 
 624 
D055: 625 
De vraag is hierbij waarom het een declaratie is en geen reiskostenvergoeding. De penningmeester 626 
licht toe dat het niet enkel om benzine ging, maar ook om gas. Op het reiskostenformulier staat 627 
alleen een kilometervergoeding, daarom is er een declaratie van gemaakt.  628 
 629 
D064 en U024:  630 
De penningmeester licht toe dat de declaratie en het uitgavenformulier inderdaad beiden de lunch 631 
voor Therapieëndag bevatten. Dat kwam doordat er in eerste instantie bij Het Gerecht een lunch was 632 
besteld. Doordat er veel inschrijvingen waren is de lunch aangevuld met producten van de Aldi.  633 
In eerste instantie zou de lunch op een andere locatie zijn, waar je geen lunch mag meenemen. Door 634 
de grootte van de groep is dat veranderd en is de lunch voor de SPiN-kamer gehouden. Achteraf was 635 
het goedkoper geweest om alles bij de Aldi te halen, maar toen was de bestel ling al gedaan. 636 
 637 
1500-1415024: 638 
De penningmeester licht toe dat de DJ’s van TANK de consumptiemuntjes van de Drie Gezusters 639 
hebben gekregen.  640 
 641 
1500-1415036: 642 
De extra consumptiemunten zijn voor de fotografen van het Gala betaald.  643 
 644 
1500-1415037/38: 645 
De penningmeester licht toe dat het OWI inderdaad boeken voor de kerstpakketten bij SPiN heeft 646 
besteld. Op dat moment kreeg SPiN de boekenbonus van de Study Store. SPiN had het geld nog niet 647 
overgemaakt van de kerstpakketten omdat SPiN het geld nog niet van het OWI had ontvangen. Study 648 
Store heeft het bedrag dat SPiN hen verschuldigd was in vermindering gebracht bij de boekenbonus. 649 
Vervolgens heeft SPiN het geld van het OWI teruggekregen voor de boeken. Dit waren twee 650 
verschillende vormen van inkomsten. Dat de boekenbonus van het kerstpakket er nog niet bij zit, is 651 
omdat deze in blok 2 valt, welke nog niet ontvangen is. Die komt nog en zal ongeveer 90 euro 652 
bedragen.  653 
 654 
1500-1415039:  655 
De penningmeester licht toe dat het factuurnummer is aangepast. Dit is ook aangepast in Conscribo.  656 
 657 
SSPN 06-10-2014 (€7,-): 658 
De penningmeester licht toe dat het factuurnummer van SSPN is bijgevoegd.  659 
 660 
Kosten van de Rabobank van 06-10-2014: 661 
De penningmeester licht toe dat daar 0,40 cent door de Rabobank bij SPiN is bijgeboekt. Hoe dat 662 
precies zit, is vreemd. Het komt wel overeen met de factuur die later kwam.  663 
 664 
Storting 13-01-2015: 665 
De penningmeester licht toe dat het U-nummer in Conscribo is aangepast.  666 
 667 
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Goudse schadeverzekering:  668 
De vraag vanuit de KasCo is of Goudse (schadeverzekering) bij hun jaarlijkse afrekening een factuur 669 
kan meesturen. 670 
De penningmeester licht toe dat zij hierom gevraagd heeft via de mail. Goudse doet niet aan 671 
facturen, ze hebben een soort aankondigingsbrief gestuurd en dat vi nden zij voldoende factuur.  672 
Deze zit bij de boekhoudingen.  673 
 674 
Afrekening SNUF (925 euro): 675 
Dit betreft de studiereissubsidie van het afgelopen verenigingsjaar. Dit is overgemaakt naar de 676 
desbetreffende leden.  677 
De vraag vanuit de KasCo is waarom dit binnengekomen bedrag op de crediteurenrekening is 678 
geboekt.  679 
De penningmeester licht toe dat SPiN dit bedrag verschuldigd was aan de leden, dus vandaar dat het 680 
op de crediteurenrekening is geboekt.  681 
 682 
ESTA-aanvraag: 683 
De KasCo merkt op dat voor alle verklaringen 12,60 euro is overgemaakt, maar door één lid slechts 684 
12 euro. De KasCo vraagt zich af hoe dit zit.  685 
De penningmeester licht toe dat het nog onduidelijk was hoeveel het zou kosten en toen heeft één 686 
lid alvast de 12 euro overgemaakt, later heeft zij ook de 0,60 cent overgemaakt.  687 
 688 
3. Contributie 689 
De contributie is ontvangen. Er zijn ongeveer 32 storneringen ontvangen, dus daar wordt nog aan 690 
gewerkt.  691 
 692 
5. Openstaande posten 693 
Te betalen bedragen 2012-2013: 694 
De penningmeester licht toe dat wanneer aan het eind van dit jaar de factuur van de blacklights van 695 
het Glow at the start feest van 11-09-2013 nog steeds niet ontvangen zijn, deze afgeboekt zal 696 
worden.  697 
 698 
Debiteuren: 699 
Van Buren is een half jaar te laat met betalen van zijn sponsoring. De KasCo vraagt zich af of  er een 700 
plan is om Van Buren te laten betalen.  701 
De penningmeester licht toe dat SPiN nogmaals de factuur heeft gestuurd. Johannes heeft gebeld en 702 
Van Buren heeft beloofd het over te maken.  703 
 704 
6. Algemene vragen en opmerkingen 705 
De penningmeester licht de algemene vragen en opmerkingen toe: 706 
- Er zal nog een afterborrel komen van de Skireis. Daarom zullen er nog kosten komen. Wanneer deze 707 
binnen zijn zal er een overzicht gegeven worden aan de KasCo.  708 
- SPiN was zelf te laat met het doorsturen van de posters voor de flyers waardoor er kosten zijn 709 
gemaakt. SPiN moest toen zelf de flyers laten maken.  710 
- Er zouden eigenlijk nog cijfers worden besteld voor de banner, de cijfers bij de banner worden nu 711 
echter niet meer besteld. Het verschil is nu wel weggeboekt.  712 
- De pincodes zijn nu allemaal weg van de SPiN-kamer. 713 
 714 

7. Financieel Halfjaarverslag 715 
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 716 
Het bestuur begint met een korte toelichting op dit punt. Tijdens dit punt zal het financieel 717 
halfjaarverslag worden besproken. Hierin worden de tot nu toe gemaakte kosten en baten 718 
vergeleken met de aan het begin van dit jaar opgestelde begroting. Deze kosten en baten staan 719 
overzichtelijk weergegeven in een tabel, met daaronder per post een toelichting. In de eerste kolom 720 
van de tabel vind je de tot nu toe gemaakte kosten voor deze post, de kolom daarnaast laat de aan 721 
het begin van dit jaar begrote kosten zien. Hetzelfde geldt voor de baten in de twee kolommen 722 
daarnaast. In de kolom daarnaast vind je het resultaat tot nu toe, oftewel de baten verminderd met 723 
de kosten. Daarnaast staat het aan het begin van dit jaar begrote resultaat. In de laatste kolom staat 724 
tot slot het verschil tussen het begrote resultaat en het resultaat tot nu toe. Tijdens de presentatie 725 
van dit verslag heeft de ALV de mogelijkheid om vragen te stellen over dit verslag. 726 
 727 
2.3 Niet-studiegerelateerde commissies 728 
Het bestuur merkt op dat de winst van de socioculturele en sportcommissie nu waarschijnlijk 729 
tegenvalt.  730 
De ALV vraagt zich af waarom er winst is begroot bij PsyPop. 731 
Het bestuur reageert dat er inderdaad een kleine winst was begroot bij PsyPop. Het bestuur reageert 732 
dat er vanuit werd gegaan dat PsyPop goed zou worden bezocht ongeacht of de prijs 4 euro of 4,50 733 
euro was, en dat het ten goede zou komen aan volgende activiteiten. Bij de sportactiviteit (Bounz) 734 
was er geen winst begroot, maar dat geld is door SPiN betaald omdat er zeven bestuursleden zijn 735 
meegegaan in plaats van minder leden.  736 
De ALV merkt op dat er geen geld bij is gekomen.  737 
Het bestuur reageert dat omdat bestuursleden zijn meegegaan, het geld via de bestuurlijke 738 
vrijstelling toch bij de commissie is gekomen waardoor er geen verlies is gemaakt.  739 
 740 
3.2 Representatie 741 
Merchandising:  742 
De ALV vraagt zich af waarom er minder baten worden verwacht. Is het zo dat he t bestuur verwacht 743 
dat de verkoop zal tegenvallen? Wil het bestuur dit opvangen door extra te promoten of neemt het 744 
bestuur daar genoegen mee? 745 
Het bestuur reageert dat zij er genoegen mee neemt, zodra er meer verkocht wordt, wordt er verlies 746 
gemaakt.  747 
De ALV vraagt zich af hoeveel SPiN-leden er onder de 18 jaar zijn en gebruik maken van de 748 
leeftijdsbandjes. 749 
Het bestuur reageert dat dit ongeveer drie of vier mensen zijn per feest. 750 
De ALV reageert dat de bandjes duur waren. De ALV vraagt zich af of het iets is om mensen onder de 751 
18 te weigeren.  752 
Het bestuur reageert dat zij de mogelijkheid wil bieden voor iedereen om naar het SPiN-feest te 753 
komen. De kosten worden zo laag mogelijk gehouden en er wordt geprobeerd andere oplossingen te 754 
zoeken. Dit is echter niet gelukt. Als de ALV ideeën heeft, zijn die welkom.  755 
 756 
3.3 Extern 757 
De ALV heeft een vraag over het werkgeld van SSPN. Vorig jaar is dat geannuleerd, is er dan nu nog 758 
extra geld over? 759 
Het bestuur reageert dat de 100 euro extra niet zal komen, maar mogelijk wel een kleiner bedrag dat 760 
wordt toegevoegd om een rond bedrag te krijgen op de rekening van het SSPN. 761 
  762 



         Notulen Algemene Leden Vergadering 03-03-2015 

 

17 
 

3.6 Kamerkosten 763 
De ALV vraagt zich af waarom er geen kamerborrels meer zijn en of dit door de after-764 
tentamenborrels komt. 765 
Het bestuur reageert dat het niet helemaal samenhangt met elkaar, maar de after-tentamenborrels 766 
zijn een manier om als bestuur dichter bij de leden te staan. De kamerborrels zullen waarschijnlijk 767 
niet plaatsvinden. Om alcohol te mogen verkopen moet je een vergunning hebben.  768 
Dit zijn dingen waar je rekening mee moet houden. 769 
 770 
4.5 Onvoorziene kosten 771 
De ALV vraagt zich af of het een goed idee is om geen onderscheid te maken tussen onvoorziene 772 
kosten en incidentele winsten. De ALV vraagt zich af of je dan nog wel een bedrag moet begroten.  773 
Het bestuur reageert dat zij dit nog steeds aanraadt.  774 
 775 
4.7 Contributie 776 
Het bestuur merkt op dat het geïnde bedrag nu rond de 17.500 euro zit. Dit is lager dan begroot. 777 
Hoeveel het precies is, is nog onduidelijk doordat er storneringen zijn. De penningmeester is er nog 778 
mee bezig en gaat hier ook achteraan. Dit betekent dat er mogelijk rond de 2000 euro tekort is.  779 
De ALV vraagt zich af wat er gedaan wordt met dit gat van 2000 euro.  780 
Het bestuur reageert dat er wordt gewacht op de definitieve cijfers en dat er hierna nog wordt 781 
gezocht naar geld, maar er zijn meevallers geweest, dus het zal wel goed komen. 782 
 783 
4.8 Sponsoring 784 
Het bestuur merkt op dat er 75 euro extra is binnengehaald aan sponsoring. Het is nu 540 euro in 785 
totaal en bestuur is nog in gesprek met andere sponsoren.  786 
 787 
7. Tussentijdse balans 788 
De ALV vraagt zich wat er gaat gebeuren met de 30 euro die nog op de garantrekening creditcard 789 
staat, of dit wordt overgemaakt naar de spaarrekening.  790 
Het bestuur reageert dat dit inderdaad zal worden overgemaakt naar de spaarrekening.  791 
De ALV heeft een vraag over de Kruispost, dat zijn verschillende kassen. De ALV vraagt zich af of het 792 
een optie is om de kruispost te splitsen, het zou daardoor overzichtelijker worden. 793 
Het bestuur reageert dat zij dit kan zien, en dat zij het niet nodig vond voor de tussentijdse balans in 794 
dit verslag. De penningmeester heeft dit overzicht zelf wel.  795 
 796 
Er wordt overgegaan tot stemming van het Financieel Halfjaarverslag. 797 
Voor:  32 798 
Tegen: 0 799 
Blanco: 0 800 
Onthouden: 10  801 
 802 
Het Financieel Halfjaarverslag is aangenomen. 803 
  804 

8. WvtTK 805 
 Er is verder niets ter tafel gekomen. 806 
 807 

9. Vaststellen datum volgende vergadering 808 
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De volgende ALV zal plaatsvinden op dinsdag 28 april en in deze ALV zal onder andere de 809 
sollicitatiecommissie voorgesteld worden en het voorstel van het hoofdsponsorcontract voorgelegd 810 
worden. 811 
 812 

10. Rondvraag 813 
 814 
Marloes:  Valt 28 april in de meivakantie?  Het bestuur antwoord dat het in de week ervoor 815 
  valt. 816 
Bram:   Ik wil de skireiscommissie eerder opstarten. Het bestuur reageert dat zij heeft  817 
  uitgelegd waarom zij dit niet wil doen. Bestuur zal  alles doorgeven aan het volgende 818 
  bestuur.  819 
Fenna:   Complimenten voor het bestuur, jullie mogen trots zijn op jezelf.  820 
Iris:   Ik sluit me bij Fenna aan. 821 
Lieke:   Ik sluit me ook bij Fenna aan en geniet van het komende half jaar.  822 
Mesian:  Gefeliciteerd met alles.  823 
Bestuur:  Superfijn dat jullie er allemaal waren. Hopelijk vonden jullie het interessant en zijn 824 
  jullie er volgende keer ook bij. ALV-commissie bedankt en in het bijzonder de  825 
  invallende ALV-notulist, Chris. KasCo bedankt voor de controle. Hopelijk zijn jullie er 826 
  de volgende keer weer.  827 
Jeroen:  Bas, Chris en ik willen jullie(bestuur) bedanken, we hebben een cadeautje voor jullie, 828 
  we zetten het even bij Johannes neer. We hebben voor het bestuur vijf nieuwe vi sjes 829 
  gehaald. Jullie kunnen zelf namen bedenken. Het zijn allemaal vrouwtjes. Kasco 830 
  bedankt, ALV bedankt, bestuur bedankt en Chrisje bedankt. 831 
 832 

11. Sluiting 833 
Technisch voorzitter sluit de vergadering om 22.12 uur.  834 
 835 
Actiepunten 836 

1. Het bestuur zorgt ervoor dat de ALV-documenten overzichtelijker worden weergegeven op 837 
de website 838 

2. Het bestuur zorgt ervoor dat de nieuwe commissie foto’s op de site worden gezet 839 
3. Tijdens de eerstvolgende ALV zal de studiereis geëvalueerd worden 840 


