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Geachte algemene ledenvergadering, 
 
Hierbij presenteren wij u het voorstel met betrekking tot het instellen van een bestuurlijke vrijstelling 
van de toegangskosten voor SPiN-activiteiten. 
 
Op alle activiteiten die gedurende het verenigingsjaar plaatsvinden zullen, in naleving van het 
huishoudelijk reglement, ten minste twee bestuursleden aanwezig zijn. Echter acht het VIIe bestuur 
het wenselijk om, in het kader van het tonen van betrokkenheid naar haar leden, gedurende het jaar 
met zoveel mogelijk bestuursleden aanwezig te zijn bij activiteiten. Voor deze activiteiten dienen 
bestuursleden te allen tijde de volledige toegangsprijs te betalen, ondanks het feit dat de vereniging 
de aanwezigheid van ten minste twee bestuursleden verlangt. Tijdens deze activiteiten zijn deze 
bestuursleden echter vanuit hun functie aanwezig, waarmee zij op dat moment in dienst staan van 
de vereniging. Deze redenatie volgend, vindt het bestuur het niet wenselijk dat bestuursleden voor 
iedere activiteit de volledige toegangskosten betalen.  
Om bovengenoemde redenen doet het bestuur een voorstel tot het bestuurlijk vrijstellen van 
toegangskosten voor activiteiten. Dit voorstel houdt in dat alle deelnemende bestuursleden gratis 
toegang krijgen op activiteiten welke worden georganiseerd door SPiN. Vanuit een financieel 
oogpunt realiseert het bestuur zich terdege dat het onwenselijk is om voor alle activiteiten vrijstelling 
te verlenen. Om deze reden stelt het bestuur voor dat activiteiten waarvan de toegangsprijs meer 
dan 15 euro bedraagt, zullen worden uitgesloten van deze regeling.  
 
Voor het bestuur staat de achterliggende gedachte van dit voorstel centraal. Het VIIe bestuur beseft 
zich echter dat er meerdere mogelijkheden zijn voor de invulling van dit voorstel. Om deze reden 
wisselt zij hierover graag met u van gedachten om op deze manier tot een weloverwogen beslissing 
te komen.  
 

Met vriendelijke groet, 
 

Het VIIe  bestuur der Studievereniging Psychologie in Nijmegen 


