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Aanwezig: Job Vervoordeldonk (vz), Yoni Reijnhoudt (not), Pam Huisintveld, Mesian Tilmatine, Floor 1 
van Dun, Ilse Nijland, Jorina Laan, Judith Pauw, Wouter Steenbakkers, Fenna Dekkers, Nina Pijpers, 2 
Olivier Alblas, Michelle van Harskamp, Malu scholl, Simone Jongen, Eline Dullens, Sandra Wezeman, 3 
Tess Bombeeck, Chris van Heijster, Bas Romeijn, Marloes de Jonge, Koen van Heijster, Astrid van 4 
Songelen, Kirsten van Merwijk, Aafke Ceelen, Sanne van de Klundert, Wouter van Kuijk, Saida Chaairi 5 
Taeh, Denise Woudsma, Inge Rovers, Willemijn Stoker, Sammie Bertens, Anna Betz, Raoul Selten, 6 
Eefje Jongstra, Eefke Houben, Anki Verhagen, Jeroen Weerwag, Els van Loon, Bob Zoutenbier, Lieke 7 
van Lieshout, Jelle Gerritsma, Rob van Broekhoven en Shanta Wissink. 8 
  9 

1. Opening (door technisch voorzitter Job Vervoordeldonk) 10 
 11 
De technisch voorzitter opent de vergadering om 19:06 uur. We beginnen met een namenrondje.  12 

 13 
2. Notulen vorige vergadering 14 

 15 
Pagina 7 (regel 318 t/m 321) 16 
De ALV vraagt zich af waarom de taskforce alsnog voorgesteld wordt. 17 
Het bestuur reageert dat het idee was om een update te geven. Op deze manier kan de ALV 18 
kennismaken met de taskforce. Het bestuur geeft aan dat als de ALV vragen of ideeën heeft ze zo 19 
weet bij wie ze terecht kan.  20 
De ALV stelt voor om het dan ‘update’ te noemen in plaats van ‘voorstellen’. 21 
Het bestuur reageert dat het zowel een update is als een mogelijkheid om de taskforce voor te 22 
stellen aan de ALV. 23 
 24 
Pagina 9 25 
De ALV merkt op dat er bij de vorige ALV een grote discussie is geweest over het gala. Zij vraagt zich 26 
daarom af hoe het gaat met de kaartverkoop. 27 
Het bestuur reageert dat er tot nu toe 249 van de 300 kaarten zijn verkocht. Het is dus nog niet 28 
uitverkocht. 29 
De ALV vraagt zich af of het voor SPiN consequenties heeft als er geen 300 bezoekers zijn op het gala. 30 
Het bestuur reageert dat zij het nog niet zeker weet. 31 
De ALV adviseert dit uit te zoeken. Zij vraagt zich af waarom het dit jaar niet zal uitverkopen terwijl 32 
dit vroeger wel zo was.  33 
Het bestuur reageert dat de reden van het lagere aantal verkochte kaarten waarschijnlijk een 34 
combinatie is van: tentamens, meer activiteiten tegelijk, dat mensen meer op hun geld letten en 35 
meer studiegericht zijn door het nieuwe leenstelsel. 36 
De ALV adviseert dit te evalueren en voegt hieraan toe dat het ook zou kunnen komen door de online 37 
inschrijving of de kaartverkoop. 38 
Het bestuur neemt dit mee. 39 
De ALV vraagt zich af wat ervan af hangt. In het contract staat niet wat er gebeurt als het niet 40 
uitverkoopt. 41 
Het bestuur reageert dat wanneer het niet uitverkoopt zij misschien een deel van het geld terug 42 
krijgt. 43 
 44 
De notulen zijn vastgesteld. 45 
 46 

47 
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Actiepunten 48 
1. Het bestuur schrijft een stuk over het beleid met betrekking tot alumni. – Dit is niet gebeurd. 49 

Er is echter wel een brainstormsessie gepland met Koen van Heijster en Rob van Broekhoven, 50 
het bestuur gaat hierover vergaderen. 51 
 52 

2. Het bestuur zoekt uit of ze onder het contract van de printer uit kan. – Dit is niet gebeurd. 53 
Het bestuur heeft meerdere malen contact opgenomen met Canon, maar nog geen reactie 54 
ontvangen. 55 
 56 

3. Het bestuur zoekt uit of er een inboedelverzerkering is en zo nee, wat het kost om deze af te 57 
sluiten. – Dit is gebeurd. Vanuit de universiteit is er geen verzekering voor SPiN. Als deze 58 
afgesloten wordt zal dit ongeveer €80 kosten. SPiN is dan verzekerd voor brand, bliksem, 59 
inbraak en diefstal uit afgesloten ruimte. 60 
Aangezien de kans op deze gebeurtenissen vrij klein is, is het bestuur geneigd om deze 61 
verzekering niet af te sluiten. Als de ALV hier nog andere ideeën over heeft dan hoort het 62 
bestuur dit graag. 63 
 64 

4. Het bestuur gaat zoeken naar de externe harde schijf. – Dit is gebeurd, hij is gevonden 65 
 66 

5. Het bestuur gaat inschatten hoeveel er extra kan worden ingezet op de inschrijvingen bij 67 
SNUF. – Het bestuur heeft een bericht over SNUF-lidmaatschap geplaatst op de website en 68 
Facebookpagina ter promotie en daarna gekeken naar het aantal leden dat lid is van het 69 
SNUF vanuit SPiN. Vorig jaar waren dit er 12 en nu zijn dat er 9. 70 
 71 

 72 
3. Belangrijke mededelingen/ingekomen post 73 

Algemene mededelingen: 74 
Muntjes voor een drankje kunnen worden gehaald in de pauze. 75 
 76 
Activiteiten 77 
5 november  After-tentamen koffieleuten  6 leden aanwezig 78 
10 november  Themadag: Chocolocodinsdag  205 aanwezigen 79 
10 november  Lezing: Seksverslaving   85 leden en 33 externen aanwezig 80 
13 -  15 november Eerstejaarsweekend: Heroes vs. Villains 71 leden aanwezig 81 
17 november  Training: Time-management  14 leden aanwezig 82 
18 november  SocialCie-activiteit: Kroegentocht 88 leden aanwezig 83 
19 november  Sportactiviteit: Apenkooien  20 leden en 11 externen aanwezig 84 
20 november  Internationalisering: buddy-activiteit 11 leden en 4 externen aanwezig 85 
23 – 27 november Uitwisseling in Boedapest  22 leden aanwezig 86 
26 november  Meeloopdag Master GZP  30 leden aanwezig 87 
26 november  Waagh-feest: Insomnia   252 leden en 353 externen aanwezig 88 
 89 
1 december  Docent-student: Chocoladefondue 15 leden en 2 externen aanwezig 90 
2 december  SPiN-feest: Après-ski in de Drie   156 leden en 221 externen aanwezig 91 
3 december  Excursie: Dierenlab   12 leden en 1 externe aanwezig 92 
7 december  Lezing: Positieve Psychologie  34 leden en 32 externen aanwezig 93 
8 december  Themadag: Serious Request  168 aanwezigen 94 
9 december  Cocktailworkshop   30 leden en 1 externe aanwezig 95 
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10 – 11 december Binnenlandse stedentrip: Amsterdam 32 leden en 1 externe aanwezig 96 
15 december  Training: Suïcidepreventie  18 leden en 1 externe aanwezig 97 
16 december  Mastervoorlichting   77 leden en 4 externen aanwezig 98 
 99 
5 januari  Bekendmakingsborrel studiereis Ongeveer 60 leden aanwezig 100 
6 januari  SocialCie: Nieuwjaarsborrel  69 leden aanwezig 101 
 102 
De ALV adviseert om in het vervolg een paar activiteiten te noemen in plaats van allemaal. Dit was 103 
namelijk oorspronkelijkalleen om de ALV’s wat zakelijker te maken. 104 
Het bestuur neemt dit mee. 105 
De ALV vraagt zich af hoeveel eerstejaarsstudenten er waren op het eerstejaarsweekend. 106 
Het bestuur reageert dat er, naast het VIIe bestuur, het VIIIe bestuur en de commissie, er alleen maar 107 
eerstejaarsstudenten waren. 108 
 109 
Machtigingen 110 
Elien van Rooijen machtigt Anki Verhagen 111 
Inge van Dongen machtigt Tess Bombeeck 112 
Iris Kleine Schaars machtigt Fenna Dekkers 113 
 114 
Afmeldingen 115 
De galacommissie, de internationaliseringscommissie en de socioculturele commissie hebben zich 116 
afgemeld. 117 
 118 

Shanta Wissink komt binnen om 19:32. 119 
 120 

4. Vaststellen agenda 121 
 De agenda is vastgesteld. 122 
 123 

5. Voorstellen Taskforce boekencontract 124 
De ALV vraagt zich af welke kwaliteiten er nodig zijn voor deze taskforce en of deze kwaliteiten nu in 125 
de taskforce zitten. 126 
Het bestuur reageert dat zij heeft gekeken naar de vorige taskforce die bestond uit Sofie van 127 
Breemen en Marloes de Jonge. Er is aan hen gevraagd hoe groot deze taak zou worden. Het bestuur 128 
is uitgekomen op drie personen. De taskforce bestaat uit 2 leden van het huidige bestuur. Pam vult 129 
de taskforce goed aan omdat zij veel bezig is met contracten en met de huidige situatie. Zij heeft het 130 
beste beeld van de coördinatie van de boekenverkoop. Shanta is een rechtenstudente, zij kan 131 
hierdoor op een andere manier oordelen over de inhoud van het contract. Mesian is een goede 132 
aanvulling omdat hij Commissaris Onderwijs is. Anki Verhagen en Jeroen Weerwag hebben een 133 
externe functie omdat ze kennis hebben van de gang van zaken van de afgelopen jaren. Zij hebben 134 
direct contact met de taskforce. Het bestuur denk dat de kwaliteiten die nodig zijn zitten voor de 135 
taskforce er ook in zitten. 136 
De ALV vraagt zich af waarom het bestuur er voor heeft gekozen Anki Verhagen en Jeroen Weerwag 137 
een externe functie te geven en niet te vragen om lid te worden van de taskforce.  138 
Het bestuur realiseert zich dat het misschien verkeerd overkwam. Het had er mee te maken heeft dat 139 
het bestuur het advies heeft gekregen de taskforce klein te houden. Ook vond het bestuur het 140 
belangrijk om er iemand bij te hebben die rechten heeft gestudeerd. Zij kunnen namelijk het contract 141 
beter lezen. De gedachte was dat Anki Verhagen en Jeroen Weerwag altijd te benaderen zijn. Omdat 142 
Jeroen Weerwag ook in de Kasco en in een ander bestuur zit werd er vanuit gegaan dat hij het druk 143 
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zou hebben. Er zijn namelijk een aantal andere oud-bestuurders benaderd maar zij hadden het te 144 
druk.  145 
De ALV reageert dat het raar is dat er aannames worden gemaakt. Het bestuur had het beter kunnen 146 
controleren bij Anki en Jeroen zelf. Nu heeft de taskforce geen ervaring.  147 
Het bestuur reageert dat de ALV gelijk heeft en biedt haar excuses aan, maar geeft aan dat ze niet 148 
zonder ervaring zitten omdat zij bij de externe functies terecht kunnen met vragen.  149 
De ALV adviseert dit mee te nemen voor een volgende keer. 150 
Het bestuur neemt dit mee. 151 
 152 
De update: 153 
De taskforce gaat over het contract van SPiN met de externe boekenpartner. Het contract met 154 
Studystore loopt dit jaar af. SPiN werd door vier bedrijven benaderd. Het is een voordeel voor de 155 
aanbieders omdat SPiN een grote markt met veel studenten biedt. Voor SPiN is het een grote 156 
inkomstenbron en studenten krijgen korting op boeken.  157 
Bij de overwegingen is meegenomen hoe het zit met een aantal voorwaarden zoals de bezorging, 158 
hoeveel dit kost en of er ook bezorgd wordt in Duitsland. Ook is er meegenomen hoeveel het kost en 159 
hoeveel moeite het kost om het contact te onderhouden met de aanbieders. 160 
Het bestuur heeft een vrij ruime tijdsplanning opgesteld. De deadline voor de keuze van een partner 161 
ligt op 26 februari, op 4 maart moet er een conceptcontract liggen en 5 april wordt het contract 162 
definitief.  163 
 164 
De ALV vraagt zich af of het bestuur goedkeuring gaat vragen aan de ALV. 165 
Het bestuur reageert dat zij dit nog niet weet. 166 
De ALV reageert dat zij graag goedkeuring wil geven, maar dat het conceptcontract genoeg is 167 
De ALV vult aan dat er de afgelopen keer een lijstje is gemaakt met alle voorwaarden en dat er aan 168 
de hand daarvan een keuze is gemaakt die door de ALV werd goedgekeurd. Dit moet gezien worden 169 
als, in dit geval, vier ‘conceptcontracten’. 170 
Het bestuur reageert dat zij dit gaat doen. 171 
De ALV vraagt zich af of het niet raar is dat ze gaat stemmen op iets waaraan nog veel gaat 172 
veranderen. 173 
Het bestuur reageert dat wanneer zij het conceptcontract laat zien zij dit contract ook echt willen 174 
hebben zonder hier veel aan te veranderen. De conceptcontracten zullen worden gepresenteerd op 175 
de halfjaarlijkse ALV. 176 
  177 

6. Evaluatie hoofdsponsorcontract en feestcontract 178 
Sinds september is het nieuwe contract aangenomen. In deze evaluatie gaat het over de 179 
samenwerking met de nieuwe hoofdsponsors. Ook wordt er besproken hoe het feest Insomnia is 180 
bevallen. 181 
 182 
De Waagh: 183 
De ALV vraagt zich af waarom de Waagh maar de helft van de dj’s betaalt. 184 
Het bestuur reageert dat dat de oorspronkelijke afspraak was, maar dat het een groot bedrag bleek 185 
te zijn. Vandaar is er in overleg bepaald dat SPiN de helft van de kosten voor de dj’s betaalt. 186 
De ALV vraagt zich af waarom dit is besloten. De Waagh moet zich aan het contract houden dat zij 187 
hebben ondertekend. 188 
Het bestuur reageert dat de Waagh wel de flyers en de posters heeft betaald. 189 
De ALV vraagt zich af of deze bedragen in verhouding staan tot elkaar. 190 
Het bestuur reageert dat de flyers en de posters ongeveer €100,- hebben gekost. De kosten van het 191 
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licht en geluid zijn nog niet duidelijk. Er wordt verwacht dat dit ongeveer €300,- tot €400,- gaat 192 
kosten. 193 
De ALV vraagt zich af waarom hiermee in is gestemd. 194 
Het bestuur reageert dat het evenement groter is uitgepakt dan de Waagh van tevoren dacht. 195 
De ALV vraagt zich af of er niet veel geld uitgegeven wordt waar het niet hoeft. 196 
Het bestuur reageert er voor is gekozen om extra geld in te leggen om dj’s te kunnen regelen met 197 
een bekende naam. 198 
De ALV vraagt of dit vermeld kan worden in het verslag. 199 
De ALV vraagt zich af of de Waagh dit heeft gewijzigd. 200 
Het bestuur reageert dat dat inderdaad zo is. 201 
De ALV vraagt zich af hoe dit wordt geregeld bij het volgende Insomnia feest. 202 
Het bestuur reageert dat dat nog komt. 203 
De ALV adviseert met de Waagh een budget af te spreken. Ook adviseert zij om deze argumentatie 204 
ook echt in de stukken te zetten. 205 
Het bestuur neemt dit mee. 206 
 207 
De ALV vraagt of het bestuur een korte samenvatting kan geven over hoe de samenwerking met de 208 
Waagh is en wat het oordeel hierover is. 209 
Het bestuur reageert dat de communicatie goed verloopt en dat zij tevreden is.  210 
De ALV merkt op dat het Insomnia feest een succes was en vraagt zich af hoe dat is bereikt. Ook 211 
adviseert zij dat dit onthouden moet worden in de toekomst. 212 
Het bestuur reageert dat zij dit niet had verwacht omdat het een nieuw feest is. Zij denkt dat het 213 
vooral heeft gelegen aan de promotie. 214 
De ALV reageert dat zij denkt dat de dj’s ook veel publiek hebben getrokken. 215 
Het bestuur is het ermee eens en reageert dat zij daarom ook hadden gekozen voor dj’s met een 216 
bekende naam. 217 
 218 
De ALV vraagt zich af waarom er toch is gekozen voor online kaartverkoop. Dit was namelijk 219 
afgewezen in de vorige ALV. 220 
Het bestuur reageert dat dat klopt. De dj’s hadden het hen aangeraden omdat je zo meer externen 221 
trekt. Ook benadrukten de dj’s dat zij dit graag hadden als zij samen gingen werken met SPiN. 222 
De ALV reageert dat zij dat een goed punt vindt. 223 
 224 
De ALV vraagt zich af of de geluidsoverlast consequenties heeft voor SPiN of voor het sponsorgeld. 225 
Het bestuur reageert dat zij het er met de Waagh over heeft gehad. Er wordt nog overlegd over een 226 
oplossing, dit gaat richting het zachter zetten van de muziek en/of de bas. Die stonden namelijk best 227 
hard. Ook wordt er gekeken naar een vulling voor tussen de ramen zodat ze minder trillen.  228 
 229 
De ALV vraagt zich af hoe het zit met de omzet die gemaakt is en hoeveel muntjes er zijn verkocht. 230 
Ook vraagt zij zich af of de bonusregeling is gehaald en of SPiN dus extra geld krijgt. 231 
Het bestuur reageert dat er 2300 muntjes zijn verkocht. De eerste bonusregeling is vanaf 2000 232 
muntjes dus deze is gehaald. Als dit het volgende feest nog een keer zo gaat wordt de tweede 233 
bonusregel ook gehaald.  234 
De ALV vraagt zich af hoeveel geld dat is. 235 
Het bestuur reageert dat dit ongeveer €400,- is. 236 
 237 
De ALV vraagt zich af wat er wordt gedaan met de fotoactie aangezien dit niet goed is geslaagd. Hoe 238 
wordt het de volgende keer aangepakt? 239 
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Het bestuur reageert dat zij geen fotoactie gaan doen. Zij gaat de commissie aansporen om iets 240 
anders te bedenken, maar verwacht dat er vooral meer gepromoot gaat worden door middel van 241 
flyers en posters. 242 
 243 
De ALV vraagt zich af of het klopt dat SPiN €2200,- heeft verdiend met de kaartverkoop. 244 
Het bestuur reageert dat dit zo is. 245 
De ALV vraagt zich af hoeveel de winst precies is. 246 
Het bestuur reageert dat zij dit nog niet zeker weet omdat zij niet weet hoeveel geld het licht en 247 
geluid gaat kosten. 248 
 249 
Café de Fuik en het Bascafé: 250 
De ALV vraagt zich af waarom er is beschreven dat de samenwerking goed verliep aangezien de Fuik 251 
zich er niet van bewust was dat SPiN op een bepaalde datum een borrel zou geven. 252 
Het bestuur reageert dat het in de stukken vooral gaat over het regelen van de borrels in het 253 
algemeen. Maar zij geeft ook toe dat er een fout is gemaakt bij de uitwisselingsborrel.  254 
De ALV adviseert nogmaals om alles in de stukken op te nemen. 255 
 256 
Drie Gezusters: 257 
De ALV vraagt zich af of de problemen met de levering van de flyers en posters ligt aan de nieuwe 258 
drukker. Zo nee, waarom het nu niet goed is gelopen. 259 
Het bestuur reageert dat het niet bekend is waar de fout lag. Lucas was op vakantie. De flyers en 260 
posters hadden gewoon binnen moeten komen maar dat gebeurde niet, dus moesten ze met spoed 261 
worden besteld. 262 
 263 
De ALV constateert dat de samenwerking niet ‘iets minder soepel’ verloopt maar dat het al drie jaar 264 
pure ellende is. De tweede termijn sponsoring is nog steeds niet betaald. De ALV vraagt zich af of er 265 
een plan is om ze wel te laten betalen. 266 
Het bestuur reageert dat er geen plan is behalve veel stalken. 267 
 268 
De ALV vraagt zich af of er al is gebeld naar de financiële afdeling. 269 
Het bestuur reageert dat dit nog niet is gedaan maar dat dit wel een goed idee is en dat zij dit gaat 270 
doen. 271 
 272 
De ALV vraagt zich af of er een vast contactpersoon is bij de Drie Gezusters.  273 
Het bestuur reageert dat dat niet zo is. Soms is Lucas er wel en soms niet. Het bestuur gaat er wel 274 
achter aan dat dit er komt en zorgt dat het op tijd is geregeld. 275 
 276 
De ALV vraagt zich af hoeveel geld de sponsoring en de posters zijn bij elkaar. 277 
Het bestuur reageert dat de posters en flyers wel zijn betaald, dat is vorige week binnen gekomen. 278 
Dat betalen ze namelijk wel. 279 
De ALV vraagt zich af of de nieuwe factuur niet nu al gestuurd moet worden. 280 
 281 
De ALV vraagt zich af of SPiN de enige is die er last van heeft. Zij stelt voor dit met het SOFv te 282 
overleggen. 283 
Het bestuur vindt dit een goede tip. Zij wil dit bespreken in de ALV van het SOFv volgende week. Veel 284 
verenigingen houden hun feesten in de Molenstraat dus kan er gekeken worden of dit nu leeft. 285 
De ALV reageert dat meer verenigingen hier last van hadden bij het SOFv. Zij adviseert om actie te 286 
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ondernemen door middel van een brief om er druk achter te zetten. 287 
Het bestuur neemt dit mee. 288 
De ALV adviseert om hier prioriteit aan te stellen. Dit moet niet weer naar het volgende bestuur 289 
schuiven, aangezien het waarschijnlijk een rol speelt met de onderhandelingen, omdat SPiN dan nog 290 
geld krijgt. Ook is het handig dat dit voor de zomerfeesten gebeurt anders is dat een excuus voor 291 
hen. 292 
Het bestuur neemt dit mee. 293 
 294 
De ALV vraagt zich af hoe beide contracten tot nu toe bevallen.  295 
Het bestuur reageert dat de contracten goed bevallen en dat zelfs Lucas best goed bereikbaar is. Ze  296 
zegt ook dat er nog verbeterpunten zijn zoals in de stukken is aangegeven. 297 
De ALV vraagt zich af of er nog een evaluatie komt en adviseert alle punten mee te nemen. 298 
Het bestuur reageert dat er nog een evaluatie komt. 299 
 300 

Jelle Gerritsma komt binnen om 20:03 301 
 302 

7. Update interne situatie 303 
Het bestuur legt uit dat Jelle afwezig is en dat hij morgen (12-01-2016) de uitslag van het ziekenhuis 304 
krijgt. Aan de hand van deze uitslag beslist hij of hij door kan gaan met zijn voorzittersfunctie. Het 305 
bestuur heeft een plan opgesteld voor als Jelle zijn functie neerlegt. Ze wil graag een stemming 306 
houden voor dit plan voor als Jelle besluit te stoppen als voorzitter. 307 
 308 
De ALV vraagt zich af wat de ‘de uitslag’ is en of dit extra onderzoek betekent. 309 
Het bestuur reageert dat het de uitslag is van zijn onderzoek in het ziekenhuis en wat hij daartoe 310 
beslist. 311 
 312 
De ALV vraagt zich af wat er wordt gedaan als de ALV dit plan niet instemt. 313 
Het bestuur reageert dat zij dan een ander plan opstelt met de voorstellen die de ALV geeft. Ze 314 
neemt aan dat, mocht het niet worden ingestemd, dit met een goede reden en een eventuele 315 
alternatieven komt. 316 
De ALV reageert dat het inderdaad wenselijk is voor het bestuur om een oplossing te vinden. 317 
 318 
De ALV vraagt zich af wat er gaat gebeuren als Jelle geen ontslag neemt.  319 
Het bestuur reageert dat hij dan langzaam weer terugkomt omdat hij niet meteen beter zal zijn. 320 
De ALV begrijpt dat hij zich niet meteen beter voelt en vraagt zich af wanneer hij er dan weer is. 321 
Het bestuur reageert dat ze in de vorm waarin ze nu bestuurt zal doorgaan totdat Jelle weer beter is. 322 
De ALV vraagt zich af wat er anders gaat worden als Jelle beter wordt. 323 
Het bestuur reageert dat Pam dan niet definitief ingeschreven wordt als voorzitter. Wanneer Jelle de 324 
uitslag krijgt kan er gekeken worden naar een behandeling en dan kan er een termijn vast worden 325 
gesteld over wanneer Jelle terug zal zijn. 326 
 327 
 328 

329 
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De ALV vraagt zich af wat de overwegingen zijn geweest voor deze verdeling. 330 
Het bestuur reageert dat Judith als vicevoorzitter een aantal taken al had overgenomen zoals 331 
algemeen overzicht houden. Als zij voorzitter zou worden zou er een nieuwe penningmeester 332 
aangesteld moeten worden en dat is niet wenselijk. Deze verdeling zag het bestuur het beste zitten. 333 
De ALV vraagt zich af of dit niet te veel is voor Judith aangezien 80 à 90% van het voorzitterschap 334 
intern is. Ook vraagt zij zich af wie er persoonlijk overzicht gaat houden en hoe dit gaat werken 335 
aangezien het een grote taak is. 336 
Het bestuur reageert dat ze het zo willen verdelen dat Judith daar ook tijd voor heeft. 337 
De ALV vraagt zich af of dat genoeg is. Als penningmeester verlies je het overzicht als je de kas 338 
afstaat. Ze vindt het niet handig om de voorzitterstaken te verdelen. 339 
Het bestuur reageert dat de kas iets is dat op zichzelf staat het blijft overzichtelijk en de 340 
penningmeester kan makkelijk zien hoe het er mee gaat. 341 
 342 
De ALV merkt op dat de verantwoordelijkheid nu is verdeeld over twee personen. Wie kan ze nu 343 
aanspreken, Pam of Judith? 344 
Het bestuur reageert dat Pam die verantwoordelijkheid op haar neemt. 345 
De ALV vraagt zich af hoeveel het overnemen van de kas door Pam Judith aan tijd gaat besparen. De 346 
kans op financiële fouten wordt namelijk groter. Vandaar het misschien handiger is om die taak niet 347 
uit te besteden aan een ander bestuurslid.  348 
Het bestuur reageert dat je andere taken van de penningmeester niet makkelijk kan afstaan. De kas 349 
afstaan was het makkelijkste. 350 
De ALV vraagt zich af hoeveel tijd het per week kost om de kas en de actiecommissie te beheren. 351 
Het bestuur reageert dat het niet zo veel is, tussen de 3 en 4 uur. 352 
De ALV adviseert de kas te houden als penningmeester. Waarschijnlijk gaat het oplossen van 353 
eventuele financiële problemen meer tijd kosten. 354 
Het bestuur reageert dat dit misschien zo is maar dat Pam de hele verantwoordelijkheid over de kas 355 
krijgt. 356 
De ALV adviseert geen wisselkassen te gebruiken en alles te laten pinnen. Dit scheelt in de 357 
boekhouding, dit met uitzondering van de SPiN-feesten. 358 
 359 
De ALV vraagt zich af hoe de combinatie penningmeester en intern voorzitterschap gezien wordt. De 360 
voorzitter kijkt meestal mee met de penningmeester, in dit geval is het een en dezelfde persoon. 361 
Het bestuur reageert dat de Kasco de kas controleert en dat Judith en Pam samen gaan werken.  362 
De Kasco reageert dat dit hen niet is gevraagd. Ze vragen zich af of zij de nieuwe problemen nu 363 
moeten oplossen. 364 
Het bestuur reageert dat zij er vanuit gaat dat de kas wordt gecontroleerd door de Kasco. 365 
De ALV stelt voor een ander bestuurslid vicevoorzitter te maken. Los van wie geschikt is voor de 366 
functie van voorzitter brengt het combineren van de functies penningmeester en voorzitter veel 367 
gedoe met zich mee. 368 
De ALV stelt voor de gehele functie van voorzitter over te dragen aan een ander bestuurslid. 369 
De ALV vraagt zich af wie het voorzitterschap op zich wil nemen. 370 
Het bestuur reageert dat geen van de overige bestuursleden de volledige functies voorzitter of 371 
penningmeester op zich wil nemen. 372 
De ALV reageert dat er wel een oplossing moet komen en dat het jammer is dat de andere 373 
bestuursleden hier niet toe bereid zijn. 374 
De ALV reageert dat niemand deze situatie verwacht. De leden van het bestuur moeten zich fijn 375 
voelen bij wat ze willen doen.  376 
 377 
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De voorzitter last een korte pauze in om 20:49 378 
 379 
De voorzitter vat samen dat het grootste probleem is dat de kas naar Pam gaat. Dit zou een grotere 380 
foutkans creëren terwijl het maar 3 à 4 uur per week is. 381 
 382 
De ALV geeft aan dat zij zich zorgen maken over Judith en Pam, of zij niet te veel te doen hebben als 383 
zij een volledige invulling willen geven aan het voorzitterschap. Ook geeft zij aan dat de functie 384 
penningmeester een constante druk met zich mee brengt en is bang dat het te veel wordt. Ze 385 
benadrukt om te doen waar iedereen zich fijn bij voelt en geeft aan Judith de tip mee om zich niet te 386 
snel op te offeren. 387 
 388 
Het bestuur reageert dat het plan dat er nu ligt goed is op het overzicht houden na. Ze heeft er 389 
vertrouwen in dat de samenwerking tussen Judith en Pam goed zal verlopen. 390 
De ALV vraagt zich af hoe het de afgelopen tijd is gegaan. 391 
Het bestuur reageert dat ze elkaar goed helpen. 392 
De ALV vraagt zich af of het niet nog meer tijd in beslag gaat nemen om een verdeling te maken 393 
tussen een externe en een interne voorzitter. 394 
Het bestuur reageert dat dit niet meer tijd gaat kosten omdat er nu duidelijke afspraken zijn 395 
gemaakt. 396 
De ALV vraagt zich af hoeveel tijd het kost om algemeen overzicht te houden. 397 
Het bestuur reageert dat zij het nog niet weet en dat inschatten moeilijk is. 398 
 399 
De Raad van Advies biedt zich aan om kritisch te monitoren of de druk niet te veel wordt. 400 
De ALV reageert uit bezorgdheid dat Judith de ruimte moet hebben om het tijdig aan te geven als het 401 
toch te veel is. 402 
De ALV stelt voor om een plan te maken in het geval dit niet werkt. Hierin zou moeten worden 403 
opgenomen wie welke taken overneemt. 404 
Het bestuur reageert dat zij het houden bij het buddysysteem. 405 
De ALV reageert dat taken overnemen nu al lastig is. Zij vraagt zich af hoe het wordt als Judith 406 
aangeeft dat het niet goed gaat omdat het te veel is. 407 
Het bestuur reageert dat het zeker belangrijk is om hierover na te denken maar dat het wel gaat om 408 
het denken over een situatie in een situatie. 409 
De ALV reageert dat de ruimte nu ook gevonden moet kunnen worden om erover na te denken als 410 
dit over een maand ook gevonden kan worden. 411 
Het bestuur reageert dat dit plan nu de fijnste is. Daarom blijft zij het liefst bij dit plan. Ook reageert 412 
zij dat er misschien wat geschrapt of veranderd kan worden, maar dat de vereniging nu netjes loopt. 413 
Als het voor Judith te veel wordt en er een nieuw plan moet worden gemaakt kan dit ten koste gaan 414 
van de verening. Daarom wil zij dit nu nog niet besluiten.  415 
 416 
De ALV vraagt zich af waarom de actiecommissie naar de Secretaris gaat. 417 
Het bestuur reageert dat de Secretaris hier de ruimte voor heeft.  418 
 419 
De ALV vraagt zich af wat er gebeurt met het sponsorbedrag als Pam voorzitter wordt. Gaat het 420 
bestuur dit doel halen? 421 
Het bestuur reageert dat zij minder zal streven naar het sponsorbedrag. De Acquisitiecommissie is 422 
hier nu meer verantwoordelijk. 423 
De ALV vraagt zich af hoe het zit met de taken van het bestuur in de Acquisitiecommissie. 424 
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Het bestuur reageert dat zij de commissie blijft coördineren en de contracten door het bestuur 425 
ondertekend zullen worden. De werving vanuit het bestuur zal echter overgedragen worden. 426 
 427 
De ALV geeft aan dat er tijdens de halfjaarlijkse ALV even kort geëvalueerd moet worden hoe het nu 428 
gaat. Het bestuur hoeft hier niet over te schijven.  429 
 430 
De ALV wenst Jelle heel veel beterschap! 431 
 432 

Rob van Broekhoven komt binnen om 21:14 433 
 434 
De Kasco vraagt zich af wat er nu met de kas wordt gedaan. Zij twijfelt namelijk of dit de juiste 435 
aanpak is. 436 
Het bestuur reageert dat Pam een aantal taken op zich neemt zoals het aanmaken van de 437 
wisselkassen en het tellen van de wisselkassen. 438 
De Kasco reageert dat er nagedacht moet worden over de inrichting. Ze stelt voor dit samen te 439 
overleggen. 440 
Het bestuur vindt dit een goed idee. 441 
 442 
Het stuk is aangenomen. 443 
 444 

8. WVtTK 445 
Er is niets verder ter tafel gekomen. 446 
 447 

9. Vaststellen datum volgende vergadering 448 
 29 februari 2016 onder voorbehoud. 449 
 450 

10. Rondvraag 451 
 452 
De ALV vraagt zich af waarom er voor gekozen is dezelfde toegangsprijs te hanteren voor het S-feest. 453 
Het vorige bestuur heeft geadviseerd dit te verlagen. 454 
Het bestuur reageert dat zij dit heeft nagevraagd bij de commissie. In het draaiboek stond: ‘zelfs voor 455 
deze prijs kopen mensen een kaartje’. Ook wil zij nu het risico niet nemen omdat de 456 
Koepelvereniging dit jaar wordt opgestart en anders de prijs gaat schommelen. 457 
De ALV reageert dat zij niet wist van het draaiboek. Zij adviseert dit voortaan ook nog te bespreken 458 
met de vorige S-feest-commissie.  459 
Het bestuur neemt dit mee. 460 
 461 
De ALV vraagt zich af hoe het ervoor staat met de studiereis. 462 
Het bestuur reageert dat de aanbetaling voor de vliegtickets is gedaan. 25 Januari moet het 463 
restbedrag zijn betaald. Verder kunnen er tot 25 maart 10 plekken worden geannuleerd als dit nodig 464 
is.  465 
De ALV vindt dit een goede regeling en adviseert om dit in ieder draaiboek op te nemen. Het is 466 
namelijk een groot risico en van tevoren boeken wordt afgeraden. 467 
De ALV vraagt zich af hoeveel man van het bestuur mee gaan op de reis. 468 
Het bestuur reageert dat er vier leden mee zouden gaan waaronder Jelle. Waarschijnlijk wordt het 469 
dus nu drie leden. 470 
De ALV merkt op dat zij het huidige bestuur met de nieuwe functie verdeling goed vindt. 471 
 472 
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De ALV vindt het prima dat er winst wordt gemaakt op het S-feest. 473 
De ALV vraagt zich af of SPiN bijdraagt aan het startkapitaal voor de nieuwe koepelvereniging die 474 
moet worden opgericht. 475 
Het bestuur reageert dat dit niet vast staat en dat het dit jaar sowieso niet hoeft. Ze zijn nu bezig met 476 
de oprichting en het maken van de begroting.  477 
 478 
De ALV benadrukt nogmaals dat winst bij het S-feest oké is. 479 
 480 
De ALV merkt op dat er minder bakjes M&M’s waren dit keer en wenst het bestuur veel succes. 481 
 482 
Het bestuur bedankt iedereen voor de heftige ALV. 483 
 484 

11. Sluiting 485 
 486 

Technisch voorzitter sluit de vergadering om 21:27 uur.  487 
 488 
Actiepunten VIIIe bestuur: 489 

1. Het bestuur schrijft een stuk over het beleid met betrekking tot alumni. 490 
2. Het bestuur zoekt uit of ze onder het contract van de printer uit kan.  491 


