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Aanwezig: Koen Hendriks (vz), Lieke van Lieshout (not), Fenna Dekkers, Ilse Baijens, Bas Romeijn, 1 
Rinske Knoest, Chris van Heijster, Jeroen Weerwag, Marjam Bahari, Marjolein Brink, Myrna Rossing, 2 
Job Vervoordeldonk, Inge van Dongen, Renske van der Steen, Anki Verhagen, Elien van Rooijen, 3 
Johannes Fiebig, Maartje Verhees, Lotte Kobossen, Simone ten Kate, Lodewijk Buffart, Roy Arts, 4 
Marloes de Jonge, Mesian Tilmatine, Kenneth van Rooij, Floor van Dun, Rob van Broekhoven, Koen 5 
van Heijster, Kathi Künnen 6 
 7 

1. Opening (door technisch voorzitter Koen Hendriks) 8 
De technisch voorzitter opent de vergadering om 19.05 uur. Iedereen wordt welkom geheten en er 9 
wordt een namenrondje gedaan. 10 
 11 
De technisch voorzitter begint de vergadering met een aantal huishoudelijke mededelingen: 12 

- Na afloop van de ALV krijgen alle aanwezigen een gratis drankje. 13 
- De airco staat aan, dus denk er aan de deur dicht te laten. 14 

 15 
 Koen van Heijster komt binnen om 19.06 uur 16 

 17 
2. Notulen vorige vergadering 18 

De notulen van de vorige ALV worden per pagina doorgesproken. Er kunnen per pagina vragen 19 
gesteld worden. Vervolgens kunnen er vragen over de notulen in zijn geheel gesteld worden. 20 
 21 
Pagina 1, regel  46:  22 
De ALV vraagt of de Acquisitiecommissie inmiddels al op is gestart. 23 
Het bestuur reageert op dit moment druk bezig te zijn met het zoeken van nieuwe leden voor de 24 
commissie. Op dit moment zijn er een aantal zeer enthousiaste leden, maar de commissie is helaas 25 
nog niet compleet. 26 
De ALV stelt voor  om een oproep op Facebook te plaatsen hiervoor. De ALV heeft namelijk nog 27 
nergens vernomen dat het bestuur op zoek is naar leden voor de Acquisitiecommissie. 28 
Het bestuur zegt dit mee te nemen. 29 
 30 
 Kathi Künnen komt binnen om 19.09 uur. 31 

 32 
Notulen, algemeen. 33 
De ALV vraagt waarom het plan voor de reizen niet op de agenda staat.  34 
Het bestuur zegt dat hier zo meteen een mededeling over gedaan wordt. 35 
 36 

3. Belangrijke mededelingen/ingekomen post 37 
 38 
1. Mededelingen 39 
1. De halfjaarlijkse enquête is meer dan 300 keer ingevuld, de resultaten liggen op de kamer, dus 40 
deze kunnen worden ingekeken als iemand hier interesse in heeft. 41 
 42 
2. Café Lenthe heeft betaald (€150 in plaats van €190). 43 
 44 
3. Afgelopen ALV heeft het bestuur medegedeeld dat studieboeken.com samengaat met Van Dijk 45 
Educatie, waar Studystore ook onder valt. Dit betekent dat SPiN een nieuwe accountmanager krijgt 46 
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bij studieboeken.com, dit blijkt dezelfde persoon te zijn die eerder accountmanager was bij  47 
Studystore. 48 
 49 
De ALV vraagt zich af of dit niet bespreekbaar is. Worden accountmanagers gewoon ingedeeld? 50 
Het bestuur zegt er vorige week pas achter te zijn gekomen. Daarom willen ze het mededelen aan de 51 
ALV. Het is inderdaad automatisch toegewezen.  52 
 53 
2. Stichtingsplan reizen 54 
Het bestuur heeft tijdens een vorige ALV medegedeeld bezig te zijn met het oprichten van een 55 
stichting voor de reizen van SPiN. De kamer van koophandel heeft echter afgeraden om een stichting 56 
voor reizen te willen. Het risico is met zo’n stichting helaas toch niet zo beperkt als het besuur zou 57 
willen. Het advies van de KvK was dan ook om hier niet mee door te gaan. 58 
De ALV is het hiermee eens en heeft hier verder geen vragen over. 59 
 60 
3. Activiteiten 61 
13 mei:  Congres ‘Circle of life’  30 mensen aanwezig 62 
27 mei    S-Feest bij Waalhalla  763 mensen aanwezig 63 
2 juni   Excursie zorgboerderij  9 mensen aanwezig 64 
3 juni  Diësviering bij Piecken  100 mensen aanwezig 65 
10 juni   Lezing alcoholverslaving  16 mensen aanwezig 66 
19 juni  SPiN-feest: Pirate Bay  203 mensen aanwezig 67 
 68 
4. Actiepunten 69 

1. Het bestuur zorgt ervoor dat de actieve ledenhandleiding wordt opgestuurd naar alle 70 
commissies.  Dit is gebeurd. 71 

2. Alle wijzigingen in de statuten en het HR worden verwerkt.  Dit is gebeurd. 72 
 73 
De ALV heeft een vraag met betrekking tot het actiepunt over de actieve leden handleiding. De ALV 74 
vraagt zich af waarom het zo lang geduurd heeft voor dat de actieve leden handleiding rond is 75 
gestuurd. Waarom zijn er zoveel ALV’s overheen gegaan en waarom is het vandaag pas rond 76 
gestuurd? 77 
 78 
Het bestuur reageert dat zij aan het begin van het jaar bezig zijn geweest met het herschrijven van de 79 
actieve leden handleiding. Dit was helaas nog niet af toen de commissies waren opgestart. Daarom is 80 
ervoor gekozen om de commissies de basics van het commissiewerk uit te leggen, zoals hoe het 81 
mailprogramma werkt. De commissies liepen op dat moment goed, dus het bestuur vond het op dat 82 
moment niet meer nodig om de actieve leden handleiding rond te sturen. De ALV vroeg tijdens de 83 
halfjaarlijkse ALV echter om de actieve leden handleiding alsnog op te sturen.  Het bestuur is toen 84 
verder gegaan met het herschrijven van de handleiding en heeft het vandaag opgestuurd naar alle 85 
commissies.  86 
 87 
De ALV reageert het zeer bijzonder te vinden dat het vier maanden moet duren om een actieve leden 88 
handleiding te herschrijven. In februari werd gevraagd om de handleiding door te sturen en dit is in 89 
juni pas gedaan. De ALV vraagt zich hierdoor af waar de prioriteit van het bestuur ligt en of het 90 
bestuur de ALV wel serieus neemt. De enige reden dat de actieve leden handleiding vandaag op het 91 
laatste moment voor de ALV nog is rond gestuurd, is omdat de ALV hierom vraagt. Voor de 92 
commissies heeft het nu echter geen nut meer: alle activiteiten zijn nu al achter de rug. Het besuur 93 
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had er ook voor kunnen zorgen dat de actieve leden handleiding zo goed mogelijk aangepast werd 94 
voor het volgende bestuur, zodat zij deze wel meteen aan het begin van het jaar rond kunnen sturen. 95 
De ALV zegt het gevoel te hebben dat het bestuur de ALV negeert en niet alleen als het gaat om dit 96 
incident met de actieve leden handleiding: er zijn wel meer dingen die niet gedaan zijn. 97 
 98 
Het bestuur reageert de ALV juist wel serieus te nemen en hebben er juist daarom voor gekozen om 99 
de handleiding alsnog aan te passen en rond te sturen. 100 
 101 
De ALV zegt dat er in februari gevraagd is om de handleiding rond te sturen. Om te voorkomen dat 102 
het te lang zou duren en de commissies hier niets meer aan zouden hebben, is hierbij vernoemd dat 103 
er desnoods een oude versie van de actieve leden handleiding rond gestuurd zou kunnen worden. 104 
Het bestuur heeft hier simpelweg te lang mee gewacht, waardoor er nu een complete versie is 105 
rondgestuurd, maar deze geen nut meer heeft voor de actieve leden.  106 
 107 
Verder zegt de ALV dat er volgens hen wel meer dingen niet gedaan zijn en deze zaken graag 108 
bespreken in een apart agendapunt. De technisch voorzitter stemt hiermee in.  109 
 110 
5.  Machtigingen 111 
Kimberly Schelle machtigt Kathi Künnen. 112 
Luuk van Iperen machtigt Jeroen Weerwag. 113 
 114 

4. Vaststellen van de agenda 115 
‘Toezeggingen aan de ALV’ wordt toegevoegd als vijfde agendapunt.  116 
  117 

5. Toezeggingen aan de ALV 118 
 119 
Bestuurlijke updates 120 
Allereerst vraagt de ALV zich af hoe het staat met de bestuurlijke updates. 121 
 122 
Het bestuur reageert dat de eerste op de website staat, maar de rest nog niet. Het bestuur biedt 123 
hiervoor haar excuses aan en begrijpt dat de ALV deze graag wil zien. Het bestuur is ermee bezig, 124 
maar het is er tot nu toe bij ingeschoten. De bestuurlijke updates hadden geen prioriteit, maar dit 125 
hadden ze misschien wel moeten hebben. Dit wil niet zeggen dat het bestuur de ALV niet serieus 126 
neemt: het is simpelweg op de achtergrond geraakt door alle andere dingen die er speelden.  127 
 128 
De ALV benadrukt dat een bestuurlijke update vooral handig is voor het bestuur zelf. Het is niet 129 
alleen ter verantwoording tegenover de ALV. De ALV zegt ook dat het niet zoveel nut heeft de 130 
updates nu nog te plaatsen: het heeft geen zin om nu nog te bedenken wat er in november gebeurd 131 
is. Dat is niet het doel van de bestuurlijke updates.  132 
 133 
Het bestuur vraagt of de ALV dit jaar nog updates wil zien. 134 
 135 
De ALV zegt dat het misschien nuttig kan zijn om te evalueren waarom de bestuurlijke updates niet 136 
gelukt zijn dit jaar en dit door te geven aan het KB.  137 
Het bestuur zegt dit te gaan doen.  138 
 139 
 140 
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Notulen Heidag 141 
De ALV zegt dat er uit de heidag van maart twee rijtjes met actiepunten gekomen zijn: wat dit 142 
bestuur zelf nog gaat doen en wat er de volgende jaren gedaan kan worden. De ALV vraagt zich af of 143 
het rijtje wat onder ‘zelf’ staat nog gedaan gaat worden. Er staat bijvoorbeeld in deze notulen dat de 144 
nieuwsbrieven op de site zijn gezet, maar de ALV kon deze niet terug vinden. 145 
 146 
Het bestuur zegt dat deze punten inderdaad nog uitgevoerd kunnen worden als hier behoefte aan is. 147 
 148 
De ALV zegt dat hier uiteraard behoefte aan is: deze punten zijn juist expliciet op de heidag als 149 
actiepunten aangedragen. Er staan nog meer punten in zoals de bestuursbijbel. Hoe zit het daarmee? 150 
 151 
Het bestuur zegt deze punten na de tentamens te gaan oppakken. 152 
 153 
De ALV zegt dat het rijtje nog aardig lang is. Gaan alle punten nog lukken? Het bestuur zegt hier haar 154 
best voor te gaan doen. 155 
 156 
De ALV vraagt zich af of er ook een prioriteitenlijstje is. De ALV zegt bijvoorbeeld de bestuursbijbel 157 
erg belangrijk te vinden en vraagt het bestuur zich hierop te focussen. 158 
 159 
Het bestuur zegt dat hun prioriteit vooral ligt bij het inwerken van de opvolgers en het afmaken van 160 
de draaiboeken. Daarnaast gaan zij zeker nog kijken naar de actiepunten van de heidag.  161 
 162 
Er wordt besloten dat de actiepunten van de heidag ook in de notulen voor de volgende ALV te 163 
komen staan.  164 

 165 
6. Wijziging samenstelling Kascontrolecommissie  166 

Omdat Myrna Rossing uit de kascontrolecommissie gaat een half jaar naar het buitenland gaat, is 167 
Maartje Verhees gevraagd voor haar in te vallen. Maartje stelt zichzelf voor aan de ALV:  168 
 169 
“Hoi allemaal, ik ben Maartje Verhees en ik ben 23 jaar. Ik doe op dit moment de master GZ-170 
psychologie in Nijmegen en ik ben bestuurslid bij Halo. Ik ben gevraagd om tijdelijk Myrna’s taak in 171 
de kascontrolecommissie over te nemen. Ik heb bij SPiN een aantal commissies gedaan: de 172 
studiereiscommissie, de activiteitencommissie en vorig jaar was ik ook lid van de 173 
kascontrolecommissie van SPiN. Het lijkt me leuk om dit nog een maandje te kunnen doen. “ 174 

 175 
Niemand uit de ALV heeft bezwaar tegen Maartje als tijdelijk Kasco-lid. 176 
De technisch voorzitter feliciteert Maartje met haar nieuwe functie.   177 

 178 
7. Toelichting sollicitatieprocedure 179 

  De sollicitatieprocedure wordt toegelicht door de sollicitatiecommissie.  180 
De sollicitatiecommissie zegt te zijn begonnen zonder draaiboek, waardoor zij hun eigen invulling 181 
gegeven hebben aan het hele sollicitatieproces. Vertrouwelijkheid heeft in dit proces bovenaan 182 
gestaan. De sollicitatiecommissie heeft een vragenlijst opgesteld aan de hand van de thema’s die zij 183 
belangrijk vonden. Er is een competentieprofiel opgesteld van elke functie en hierop zijn vragen over 184 
de functiespecifieke taken gebaseerd. Verder is gebruik gemaakt van de STAR-methode. De 185 
sollicitatiecommissie had als doel dat er minimaal vier personen bij alle gesprekken aanwezig waren 186 
en dit is ook gelukt.  187 
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Nadat alle sollicitatiebrieven binnen gekomen waren, zijn de sollicitatiegesprekken gepland. Deze 188 
gesprekken duurden ongeveer een uur. Verder was er een kwartier voor de voorbespreking en een 189 
kwartier voor de nabespreking ingepland. Na het laatste gesprek heeft de sollicitatiecommissie een 190 
weekend rust gehouden om alles te laten bezinken. Na het weekend is de definitieve keuze gemaakt 191 
met betrekking tot het 7e bestuur der SPiN. Deze keuze staat uitgebreid beschreven in het stuk wat 192 
bij dit agendapunt hoort.  193 
 194 
De technisch voorzitter bedankt de sollicitatiecommissie voor deze toelichting en vraagt aan de ALV 195 
of hier nog vragen over zijn. 196 
 197 
De ALV maakt de opmerking dat er ook wat dingen misgegaan zijn met betrekking tot de hele 198 
sollicitatieprocedure. Het is opvallend dat dit niet beschreven staat in het stuk. De ALV is van mening 199 
dat juist van dit soort dingen veel geleerd kan worden voor volgend jaar. 200 
 201 
De sollicitatiecommissie reageert dat het stuk voor hen vooral bedoeld was om opheldering te geven 202 
over de gang van zaken, wat ook nuttig kan zijn voor het sollicitatiecommissie-draaiboek waaraan 203 
gewerkt wordt. De vraag over wat er precies mis gegaan is kan het beste neergelegd worden bij het 204 
bestuur. 205 
 206 
De ALV zegt ontevreden te zijn over de discretie van het bestuur. Er zijn wat dingen uitgelekt toen 207 
het bestuur al wist welke sollicitant op welke functie gezet was, maar de sollicitanten dit zelf nog niet 208 
wisten. Hoe komt er dat er niets vastgelegd is om dit soort dingen te voorkomen? 209 

 210 
Het bestuur erkent dat er inderdaad wat dingen gezegd en gebeurd zijn die niet handig waren. Er zijn 211 
aan de betrokkenen excuses gemaakt. Het bestuur heeft onderschat hoe hoog de stress zat bij de 212 
sollicitanten. Het bestuur dacht niet dat bepaalde uitspraken de impact zouden hebben die het 213 
gehad heeft. Er zijn wat dingen een eigen leven gaan leiden en dit was absoluut niet de bedoeling. 214 
Daarom heeft de sollicitatiecommissie ook besloten dat de sollicitanten een dag eerder gebeld 215 
werden dan eerst de bedoeling was. De sollicitatiecommissie gaat zeker nog een keer bij elkaar 216 
komen om een duidelijk draaiboek te maken. Ook zal alles nogmaals worden nabesproken en 217 
geëvalueerd.  218 
 219 
De ALV vraagt of het schrijven van het sollicitatiecommissie-draaiboek een taak is van het bestuur of 220 
de sollicitatiecommissie? 221 
 222 
Het bestuur reageert dat dit in principe de taak is van de sollicitatiecommissie. Het bestuur gaat wel 223 
nog met de sollicitatiecommissie om tafel zitten en zal de punten die het bestuur nog heeft 224 
doorgeven aan de sollicitatiecommissie. Verder zal het bestuur ook een eigen draaiboek schrijven 225 
wat op het draaiboek van de sollicitatiecommissie zal worden afgestemd.  226 
 227 
De ALV zegt verder nog dat ze de nazorggesprekken die door de sollicitatiecommissie gedaan zijn een 228 
erg goed idee vonden. De sollicitatiecommissie stemt hiermee in: op deze manier wordt veel 229 
onduidelijkheid bij de sollicitanten weggehaald. 230 
De ALV merkt op dat er ook aan de sollicitanten gevraagd zou kunnen worden wat er naar hen idee is 231 
misgegaan tijdens de sollicitatieprocedures. Dit zou ook gebruikt kunnen worden voor het draaiboek.  232 
 233 
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De sollicitatiecommissie zegt ervan overtuigd te zijn dat er niets mis is met de procedure zoals zij die 234 
hebben aangehouden en denkt dat hier ook weinig ruimte voor verbetering is. Het belang van de 235 
sollicitanten stond altijd voorop. Het is vooral mis gegaan in de communicatie tussen het bestuur en 236 
de commissie. Verder merkt de sollicitatiecommissie op dat feedback altijd welkom is. Dus mochten 237 
de sollicitanten nog feedback willen geven kunnen zij hier de sollicitatiecommissie of het bestuur 238 
voor benaderen. Het bestuur zegt ook open te staan voor eventuele feedback.  239 
 240 
De ALV reageert dat zij het geen goed idee vinden dat de sollicitanten het bestuur en de 241 
sollicitatiecommissie moeten benaderen. Het zou juist andersom moeten zijn: het bestuur/de 242 
sollicitatiecommissie zou de sollicitanten moeten vragen wat zij van de procedure vonden. Op deze  243 
manier krijg je volgens de ALV het duidelijkste overzicht van de plus- en verbeterpunten.  244 
 245 
De sollicitatiecommissie zegt dit niet nodig te vinden: er is immers al feedback geweest op het 246 
gesprek, er zijn nazorg gesprekken geweest en tussendoor hebben zij ook al feedback mogen 247 
ontvangen.  248 
 249 
Het bestuur zegt ook dat zij vinden dat de nazorggesprekken voldoende zijn en ook zij hebben deze 250 
als zeer positief ervaren. Mochten de sollicitanten toch nog de behoefte hebben hun ei kwijt te 251 
kunnen kan dit in ieder geval.  252 
 253 
De ALV zegt dat er blijkbaar een grote behoefte is van de sollicitanten om mee te praten over de 254 
procedure: het wordt niet voor niets gevraagd door een sollicitant in de ALV. Het helpt als er zeker 255 
geweten wordt dat de punten die worden aangedragen ook meegenomen worden in het draaiboek. 256 
De afgevallen sollicitanten hebben hun zegje kunnen doen, maar heeft het kandidaatsbestuur ook 257 
feedback gesprekken gehad? Hebben zij er ook iets over kunnen zeggen? De vraag uit de ALV is of er 258 
al een concreet lijstje met verbeterpunten is. 259 
 260 
Het kandidaatsbestuur zegt geen nazorg gesprek te hebben gehad en zij hebben hier ook geen 261 
behoefte aan. Wel hebben zij nog wat feedbackpuntjes die zij door willen geven aan het bestuur en 262 
de sollicitatiecommissie. 263 
 264 
Het concrete voorstel van de ALV is dat de sollicitatiecommissie en het bestuur aan elke sollicitant 265 
gaan vragen of er nog opmerkingen zijn over de sollicitatieprocedure of niet. Op deze manieren kan 266 
iedereen zijn/haar zegje doen en weten zij zeker dat dit ook wordt meegenomen door het bestuur.  267 
 268 
Het bestuur wil met elkaar overleggen wat zij hiervan vinden en wat ze hiermee willen doen.  269 
 270 
De technisch voorzitter stelt voor dat het bestuur hier in de pauze over gaat overleggen.  271 
 272 
De ALV vraagt wie erop aangesproken kan worden als er aan het eind van het jaar geen draaiboek 273 
ligt.  274 
 275 
Het bestuur reageert dat de sollicitatiecommissie dit draaiboek gaat schrijven. Het bestuur zal erop 276 
toezien dat dit gebeurd. 277 
 278 
De ALV stelt voor dat het bestuur en de sollicitatiecommissie uiteindelijk zorgen dat er één document 279 
is. Dat is beter dan verspreidde informatie over meerdere stukken, die wellicht niet gelezen worden.  280 
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Het bestuur zegt ook over dit punt te gaan overleggen in de pauze.  281 
 282 
De ALV vraagt zich af wat de toegevoegde waarde van twee huidige bestuursleden in de 283 
sollicitatiecommissie is. De bestuursleden hebben namelijk gezegd dat zij zo objectief mogelijk zullen 284 
oordelen, maar zij nemen altijd wat dingen mee die ze weten over de sollicitanten. Er zijn ook andere 285 
mensen die veel van SPiN weten. 286 
 287 
De sollicitatiecommissie zegt dat het bestuur midden in de vereniging staat en het beste overzicht 288 
heeft van wat er op dit moment speelt. 289 
 290 
De ALV reageert dat het bestuur de actieve leden die solliciteren doorgaans goed kent. Deze kennis 291 
moet juist worden meegenomen: op deze manier zijn er twee mensen die kennis over de 292 
achtergrond van de sollicitanten hebben en drie mensen die dit niet hebben. Op deze manier heb je 293 
én brede kennis in de commissie én ervaring.  294 
 295 
De sollicitatiecommissie zegt het hiermee eens te zijn, maar de bestuursleden moeten het ook langs 296 
zich neer kunnen leggen als er vervelende dingen gebeurd zijn met tussen hen en één van de 297 
sollicitanten. 298 
 299 
De ALV zegt dat het belangrijk is dat over dit soort kwesties duidelijkheid gegeven moet worden naar 300 
de andere leden van de sollicitatiecommissie. Als er ruzies of iets dergelijks speelt: spreek het uit 301 
naar de andere leden van de sollicitatiecommissie. 302 
 303 
De sollicitatiecommissie zegt dat dat dit jaar ook gebeurd is. Verder zeggen zij het mooi te vinden dat 304 
er een balans is van twee bestuursleden en drie niet-bestuursleden. Op deze manier kun je als 305 
bestuur nooit een meerderheid vormen binnen de sollicitatiecommissie.  306 
 307 
De ALV vraagt aan het kandidaatsbestuur of zij het gevoel hebben dat er iets tussen hen en het 308 
huidige bestuur instaat vanwege de sollicitatieprocedure. 309 
 310 
De leden van het kandidaatsbestuur geven hier allemaal afzonderlijk antwoord op. Allen zeggen het 311 
bestuur niets kwalijk te nemen. Achteraf hebben zij alles kunnen zeggen wat ze wilden zeggen over 312 
de procedure. Het bestuur heeft haar excuses aangeboden en daarmee is het voor het 313 
kandidaatsbestuur op een goede manier afgesloten.  314 
 315 
De ALV geeft nog als tip om het punt over de communicatie tussen de sollicitatiecommissie en het 316 
bestuur mee te nemen in het draaiboek.  317 
De sollicitatiecommissie en het bestuur zegt dat dit ook zeker zal gebeuren. 318 
 319 

8. Voorstellen kandidaatsbestuur 320 
Elien van Rooijen: 321 
“Ik ben Elien van Rooijen en ik ben 20 jaar oud. Op dit moment ben ik 2e jaars student psychologie. Ik 322 
wordt volgend jaar penningmeester van SPiN. Ik hoop daarnaast nog 20 – 24 studiepunten te halen. 323 
Dit zal neerkomen op één vak er periode. Hopelijk zal dit geen problemen opleveren, maar op dit 324 
moment gaat de studie nog heel erg goed. Ik heb heel veel zin in komend jaar!”  325 

 326 
Vragen voor Elien: 327 



         Notulen Algemene Leden Vergadering 25-06-2014 

 

Studievereniging Psychologie in Nijmegen  Montessorilaan 3 8 
Kamer A.00.05c     6525 HR Nijmegen 
Ma t/m vrij 10.00-15.00    024-361 25 88 
info@spin-nijmegen.com     www.spin-nijmegen.com 

- Heb je nog dromen in je leven? 328 
Elien zegt dat ‘dromen’ iets heel breeds is, maar bovenaan haar bucketlist staat om later een leuk 329 
gezinnetje te hebben. 330 
- Wat wil je volgend jaar met SPiN bereiken? 331 
Elien zegt dat SPiN gezien moet worden als een vereniging waar je graag bij wil horen. Ze wil zich 332 
volgend jaar inzetten voor een grotere opkomst bij activiteiten en voor meer naamsbekendheid van 333 
SPiN.  334 

 335 
Anki Verhagen: 336 
“Ik ben Anki en ik ben 19 jaar. Volgend jaar wordt ik commissaris onderwijs bij SPiN. Ik ben dit jaar 2e 337 
jaars student en heb ook al twee jaar commissie-ervaring binnen SPiN. Ook heb ik commissiewerk 338 
buiten SPiN gedaan. Ik heb er heel veel zin in. Volgend jaar hoop ik nog 24-26 studiepunten te halen.” 339 

 340 
Vragen voor Anki: 341 
- Heb je nog dromen in je leven? 342 
Anki zegt dat ze op elk continent van de wereld geweest wil zijn.  343 
- Wat wil je volgend jaar met SPiN bereiken? 344 
Anki zegt dat bonding met leden een bekend punt is. Dit jaar hoopt ze dit specifiek te kunnen maken. 345 
Op dit moment werkt het kandidaatsbestuur hier al samen aan met het huidige bestuur.  346 

 347 
Renske van der Steen 348 
“Ik ben Renske, 21 jaar en volgend jaar 4e jaars student. Volgend jaar wil ik nog 24 studiepunten 349 
halen. Ik ga vooral keuzevakken doen want mijn bachelorvakken zijn al binnen.” 350 
 351 
Vragen voor Renske: 352 
- Heb je nog dromen in je leven? 353 
Renske zegt later graag in Amerika te willen werken als ‘criminal profiler’. 354 
- Wat wil je volgend jaar met SPiN bereiken? 355 
Renske zegt dat ze hoopt dat SPiN nog meer enthousiaste leden krijgt en ze hoopt op een mooie site 356 
voor SPiN.  357 
 358 
Job Vervoordeldonk 359 
“Ik ben Job, ik ben 19 jaar oud en 2e jaars student. Volgend jaar wordt ik commissaris informeel. Ik 360 
kom uit Asten in Brabant.” 361 
 362 
Vragen voor Job: 363 
- Heb je nog dromen in je leven? 364 
Wat betreft dromen zegt Job zich aan te sluiten bij Elien.  365 
- Wat wil je volgend jaar met SPiN bereiken? 366 
Job zegt dat hij wil dat SPiN haar activiteiten zo professioneel mogelijk voorbereid.  367 

 368 
Inge van Dongen 369 
“Ik ben Inge, 20 jaar en ik ben ook Brabants. Dit jaar was ik commissaris communicatie in de 370 
mediacommissie.” 371 
 372 
Vragen voor Inge: 373 
- Heb je nog dromen in je leven? 374 
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Inge zegt dat haar dromen reizen zijn en medische psychologie studeren. Op haar bucketlist staat nog 375 
om rond te reizen in India.  376 
- Wat wil je volgend jaar met SPiN bereiken? 377 
Inge zegt zich in te willen zetten voor tweedehands boekverkoop via SPiN. Verder hoopt ze meer 378 
actieve leden op activiteiten te kunnen krijgen.  379 
 380 
Johannes Fiebig 381 
“Ik ben Johannes en zoals jullie misschien wel horen kom ik uit Duitsland. Volgend jaar wordt ik 382 
commissaris PR bij SPiN.” 383 
 384 
Vragen voor Johannes: 385 
- Heb je nog dromen in je leven? 386 
Johannes zegt als droom te hebben om een één op één gesprek te kunnen voeren met de Dalai 387 
Lama. Hij denkt alleen niet dat dit ook echt gaat gebeuren. 388 
- Wat wil je volgend jaar met SPiN bereiken? 389 
Johannes zegt op dit moment al samen met Anki begonnen te zijn aan het idee om meer Duitse 390 
leden actief bij SPiN te betrekken. 391 

 392 
De technisch voorzitter vraagt of er nog vragen aan het kandidaatsbestuur in het algemeen zijn. 393 
 394 
De ALV vraagt waar de voorzitter is. 395 
Het kandidaatsbestuur zegt dat Tess Bombeeck nog in Spanje zit. Zaterdag komt zij pas terug en kon 396 
daardoor helaas niet aanwezig zijn op deze ALV.  397 

 398 
De technisch voorzitter kondigt een pauze aan van 15 minuten. Hierin gaan het bestuur en de 399 
sollicitatiecommissie overleggen over de punten die hierboven genoemd zijn.  400 
 Kenneth van Rooij verlaat de ALV in de pauze 401 

 402 
Na de pauze komt het bestuur terug met de volgende mededelingen: 403 
1. De vraag was of de mailtjes naar de sollicitanten voor eventuele feedback vanuit de 404 
sollicitatiecommissie of vanuit het bestuur gestuurd zullen worden.  405 
Het bestuur zegt een persoonlijke benadering beter te vinden dan mailtjes. 406 
De ALV stemt hiermee in en zegt dat deze benadering beter vanuit het bestuur gedaan kan worden. 407 
De sollicitatiecommissie heeft immers al de nazorg gesprekken gehouden, maar het bestuur nog niet. 408 
Het bestuur zegt toe iedereen te gaan benaderen. Dit zal een persoonlijke benadering zijn. 409 
 410 
2. Verder was de vraag of er één gemeenschappelijk draaiboek zou komen van het bestuur en de 411 
sollicitatiecommissie, of twee afzonderlijke.  412 
Het bestuur zegt graag één gemeenschappelijk draaiboek te willen maken. Hiervoor zal het bestuur 413 
in overleg gaan met de sollicitatiecommissie. Een aantal delen van dit draaiboek horen ook thuis in 414 
het algemeen bestuursdraaiboek. Daar zal het dus ook in verschijnen. 415 
 416 
De ALV vraagt of zij nog feedback kunnen geven op dit draaiboek. Is daar een manier voor? 417 
Het bestuur zegt dat het sollicitatiedraaiboek niet openbaar is. 418 
De ALV vraagt om een reactie wanneer er feedback ingestuurd is. Het bestuur zou kunnen laten 419 
weten of de punten die iemand heeft aangedragen zijn meegenomen in het draaiboek en op welke 420 
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manier. 421 
Het bestuur stemt hiermee in.  422 
 423 

9. Definitief voorstel tot wijziging statuten  424 
Tijdens de voorgaande ALV is er een voorstel tot statutenwijziging voorgelegd. Naar aanleiding van  425 
deze ALV is er een definitief wijzigingsvoorstel opgesteld door de Taskforce Statuten & HR, wat 426 
tijdens dit agendapunt gesproken zal worden.  427 
De statuten zullen tegelijkertijd met de toelichtingen besproken worden. De vragen kunnen per 428 
artikel gesteld worden. De delen die gewijzigd zijn, staan onderstreept in de stukken. 429 
 430 
De Taskforce stelt voor om het alleen te hebben over de wijzigingen ten opzichte van de vorige keer. 431 
Deze wijzigingen staan in artikel 22 en 31.  432 
 433 
De technisch voorzitter zegt voor de volledigheid toch alle punten langs te lopen.  434 
 435 
TITEL 1: Naam, zetel en doel 436 
- Artikel 1 Naam en zetel 437 
Er zijn geen vragen of opmerkingen over artikel 1.  438 
- Artikel 2 Doel 439 
Er zijn geen vragen of opmerkingen over artikel 2. 440 
 441 
TITEL 2: Verenigingsjaar 442 
- Artikel 3 Verenigingsjaar 443 
Er zijn geen vragen of opmerkingen over artikel 3. 444 
 445 
TITEL 3: Lidmaatschap 446 
- Artikel 4 Lidmaatschap 447 
Er zijn geen vragen of opmerkingen over artikel 4. 448 
- Artikel 5 Plichten van de leden 449 
Er zijn geen vragen of opmerkingen over artikel 5. 450 
- Artikel 6 Verzoek tot lidmaatschap 451 
Er zijn geen vragen of opmerkingen over artikel 6. 452 
- Artikel 7 Schorsing leden 453 
Er zijn geen vragen of opmerkingen over artikel 7. 454 
- Artikel 8 Einde lidmaatschap 455 
Er zijn geen vragen of opmerkingen over artikel 8. 456 
- Artikel 9 Contributie 457 
Er zijn geen vragen of opmerkingen over artikel 9. 458 
- Artikel 10 Wanprestatie 459 
Er zijn geen vragen of opmerkingen over artikel 10. 460 
 461 
TITEL 4: Geldmiddelen 462 
- Artikel 11 Geldmiddelen 463 
Er zijn geen vragen of opmerkingen over artikel 11. 464 
 465 
TITEL 5: Bestuur 466 
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- Artikel 12 Het bestuur 467 
 468 
Lid 2. Bestuursleden dienen minimaal 40 studiepunten (EC) binnen de bachelor Psychologie aan de  469 
Radboud Universiteit Nijmegen te hebben behaald op het moment van aanstelling.  470 
De ALV merkt op dat het op dit moment een harde eis is om 40 studiepunten gehaald te hebben: 471 
anders haalt iemand het bindend studieadvies niet, waardoor hij of zij van de opleiding af getrapt kan 472 
worden en geen bestuursbeurzen meer kan ontvangen. De vraag is echter in hoeverre dit nog gaat 473 
veranderen. De ALV stelt daarom voor het te veranderen in: ‘voldoen aan de eisen van de 474 
bestuursbeurzen’.  475 
De Taskforce zegt dat het niet alleen gaat om het bindend studieadvies. Het is belangrijk dat mensen 476 
die beginnen aan het bestuursschap goed in de studie zitten. Daarvoor is het belangrijk dat zij wel 477 
genoeg studiepunten halen. Op dit moment zouden zij dus 2/3e van de punten gehaald moeten 478 
hebben, wat een redelijke eis is. 479 
De ALV zegt dit punt te begrijpen, maar er zijn natuurlijk altijd uitzonderingen op de regel.  480 
 481 
De technisch voorzitter zegt dat over dit punt eventueel een amendement kan worden ingediend. 482 
 483 
TITEL 6: Vertegenwoordiging 484 
- Artikel 13 Vertegenwoordiging van de vereniging door bestuurders 485 
Er zijn geen vragen of opmerkingen over artikel 13. 486 
 487 
TITEL 7: Algemene ledenvergadering 488 
- Artikel 14 Algemene ledenvergadering 489 
Er zijn geen vragen of opmerkingen over artikel 14. 490 
- Artikel 15 Beleidsvergadering 491 
Er zijn geen vragen of opmerkingen over artikel 15. 492 
- Artikel 16 Jaarvergadering 493 
Er zijn geen vragen of opmerkingen over artikel 16. 494 
Artikel 17 Begrotingsvergadering 495 
Er zijn geen vragen of opmerkingen over artikel 17. 496 
- Artikel 18 Halfjaarvergadering 497 
Er zijn geen vragen of opmerkingen over artikel 18. 498 
 499 
TITEL 8: Besluitvorming 500 
- Artikel 19 Besluitvorming algemene ledenvergadering 501 
Er zijn geen vragen of opmerkingen over artikel 19. 502 
 503 
TITEL 9: Kascontrolecommissie 504 
- Artikel 20 Kascontrolecommissie 505 
Er zijn geen vragen of opmerkingen over artikel 20. 506 
 507 
TITEL 10: Raad van Advies 508 
- Artikel 21 Raad van Advies 509 
Er zijn geen vragen of opmerkingen over artikel 21. 510 
 511 
TITEL 11: Statutenwijziging 512 
- Artikel 22 Statutenwijziging 513 
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Er zijn geen vragen of opmerkingen over artikel 22. 514 
 515 
TITEL 12: Ontbinding en vereffening 516 
- Artikel 23 Ontbinding en vereffening 517 
Er zijn geen vragen of opmerkingen over artikel 23. 518 
 519 
TITEL 13: Huishoudelijk reglement 520 
- Artikel 24 Huishoudelijk reglement 521 
Er zijn geen vragen of opmerkingen over artikel 24. 522 
 523 
TITEL 14: Slotbepalingen 524 
- Artikel 25 525 
Er zijn geen vragen of opmerkingen over artikel 25. 526 
 527 
Algemene vragen en opmerkingen: 528 
Er zijn geen algemene vragen of opmerkingen. Er wordt ook geen amendement ingediend over 529 
artikel 12. Er kan dus overgegaan worden op stemming over de statuten in zijn geheel. 530 
 531 
Stemming: 532 
Voor: 26 533 
Tegen: 0 534 
Blanco: 0 535 
Onthouden: 4 536 
 537 
 De statuten zijn goedgekeurd. Het bestuur zal ervoor zorgen dat deze langs de notaris gaan 538 

en op de site worden geplaatst. 539 
 540 

10. Definitief voorstel tot wijziging Huishoudelijk reglement 541 
Tijdens de voorgaande ALV is er een voorstel tot wijziging van het huishoudelijk reglement  542 
voorgelegd. Naar aanleiding van deze ALV is er een definitief wijzigingsvoorstel opgesteld door de  543 
Taskforce Statuten & HR, dit voorstel zal tijdens dit punt worden besproken. 544 
 545 
Het huishoudelijk reglement zal wederom samen met de toelichtingen daarbij besproken worden. De 546 
vragen kunnen per artikel gesteld worden. 547 
 548 
TITEL 1: Algemene bepalingen 549 
- Artikel 1  550 
Er zijn geen vragen of opmerkingen over artikel 1. 551 
 552 
TITEL 2: Lidmaatschap 553 
- Artikel 2 Ledenbestand 554 
Er zijn geen vragen of opmerkingen over artikel 2. 555 
- Artikel 3 Beroepschrift 556 
Er zijn geen vragen of opmerkingen over artikel 3. 557 
- Artikel 4 Ledenkorting 558 
Er zijn geen vragen of opmerkingen over artikel 4. 559 
 560 
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TITEL 3: Bestuur 561 
Afdeling IIIa: Algemeen 562 
- Artikel 5 Samenstelling bestuur 563 
Er zijn geen vragen of opmerkingen over artikel 5. 564 
- Artikel 6 Vergoedingen 565 
Er zijn geen vragen of opmerkingen over artikel 6. 566 
- Artikel 7 Schulden 567 
Er zijn geen vragen of opmerkingen over artikel 7. 568 
 569 
Afdeling IIIb: Bestuurswerving en -selectie 570 
- Artikel 8  571 
Er zijn geen vragen of opmerkingen over artikel 8. 572 
 573 
Afdeling IIIc: Bestuursoverdracht 574 
- Artikel 9 Overdracht 575 
Er zijn geen vragen of opmerkingen over artikel 9.  576 
- Artikel 10 Overgangsdocumenten 577 
Er zijn geen vragen of opmerkingen over artikel 10. 578 
 579 
Afdeling IIId: Bestuursverplichtingen 580 
- Artikel 11 Representativiteit 581 
Er zijn geen vragen of opmerkingen over artikel 11. 582 
- Artikel 12 Activiteiten 583 
Er zijn geen vragen of opmerkingen over artikel 12. 584 
 585 
Afdeling IIIe: Taakverdeling 586 
- Artikel 13 Voorzitter 587 
Er zijn geen vragen of opmerkingen over artikel 13. 588 
- Artikel 14 Secretaris 589 
Er zijn geen vragen of opmerkingen over artikel 14. 590 
- Artikel 15 Penningmeester 591 
Er zijn geen vragen of opmerkingen over artikel 15. 592 
- Artikel 16 Bestuurslid interne betrekkingen 593 
Er zijn geen vragen of opmerkingen over artikel 16 594 
- Artikel 17 Bestuurslid externe betrekkingen 595 
Er zijn geen vragen of opmerkingen over artikel 17. 596 
- Artikel 18 Bestuurslid onderwijs 597 
Er zijn geen vragen of opmerkingen over artikel 18. 598 
 599 
- Artikel 19 Alternatieve bestuursindeling 600 
Er zijn geen vragen of opmerkingen over artikel 19. 601 
 602 
Afdeling IIIf: Vertegenwoordiging 603 
- Artikel 20 604 
Er zijn geen vragen of opmerkingen over artikel 20. 605 
 606 
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Afdeling IIIg: Vergaderingen 607 
- Artikel 21 Notulen 608 
Er zijn geen vragen of opmerkingen over artikel 21 609 
- Artikel 22 Besluitvorming 610 
Er zijn geen vragen of opmerkingen over artikel 22.  611 
 612 
TITEL 4: Commissies 613 
- Artikel 23 Commissies 614 
Er zijn geen vragen of opmerkingen over artikel 23. 615 
- Artikel 24 Kascontrolecommissie 616 
Er zijn geen vragen of opmerkingen over artikel 24. 617 
- Artikel 25 Actief lidmaatschap 618 
Er zijn geen vragen of opmerkingen over artikel 25. 619 
- Artikel 26 Taakverdeling commissies 620 
Er zijn geen vragen of opmerkingen over artikel 26.  621 
- Artikel 27 Aanvragen commissies 622 
Er zijn geen vragen of opmerkingen over artikel 27. 623 
 624 
TITEL 5: Algemene ledenvergadering 625 
- Artikel 28  626 
Er zijn geen vragen of opmerkingen over artikel 28. 627 
 628 
TITEL 6: Raad van Advies 629 
- Artikel 29 630 
Er zijn geen vragen of opmerkingen over artikel 29.  631 
- Artikel 30 Doel 632 
Er zijn geen vragen of opmerkingen over artikel 30. 633 
- Artikel 31 Lidmaatschap 634 
 Er zijn geen vragen of opmerkingen over artikel 31. 635 
 636 
- Artikel 32 Voorzitterschap 637 
Er zijn geen vragen of opmerkingen over artikel 32. 638 
- Artikel 33 Openbaarheid adviezen 639 
Er zijn geen vragen of opmerkingen over artikel 33.  640 
 641 
TITEL 7: Overgangs- en slotbepalingen 642 
- Artikel 34 Geldigheid 643 
Er zijn geen vragen of opmerkingen over artikel 34. 644 
- Artikel 35 Dispensatie 645 
Er zijn geen vragen of opmerkingen over artikel 35. 646 
 647 
Algemene vragen of opmerkingen: 648 
Er zijn geen vragen of opmerkingen. Er kan dus overgegaan worden tot de stemming over het 649 
huishoudelijk reglement.  650 
 651 
Stemming: 652 
Voor: 27 653 
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Tegen: 0 654 
Blanco: 0 655 
Onthouden: 3 656 
 657 
 Het huishoudelijk reglement is bij dezen ingestemd. Het bestuur zal ervoor zorgen dat deze 658 

aangepast en wel op de site verschijnt samen met de nieuwe statuten.  659 
 660 

11. Presentatie promotieplan 661 
Het bestuur presenteert bij dezen een promotieplan. Het is een overdrachtsdocument geworden die 662 
zij graag willen meegeven aan het volgende bestuur.  663 
Het plan zal per dikgedrukt kopje besproken worden. Als er vragen over zijn, noem dan ook het 664 
schuingedrukte stukje waar het over gaat. 665 
 666 
De ALV zegt het plan liever per pagina te bespreken. 667 
Het bestuur stemt hiermee in. 668 
 669 
De ALV vraagt zich af wat de reden is dat het een overdrachtsdocument geworden is en waarom het 670 
dan nog op de ALV gepresenteerd wordt. Verder vraagt de ALV zich af hoe dit stuk geïntegreerd zal 671 
worden in de andere draaiboeken. Dit stuk lijkt namelijk op de draaiboeken van de secretaris en 672 
interne betrekkingen. Helaas belanden dit soort plannen vaak in de kast. De ALV vraagt zich daarom 673 
af hoe het bestuur ervoor gaat zorgen dat dit document niet in de kast beland en wel vaak gebruikt 674 
wordt. 675 
 676 
Het bestuur zegt dat het oorspronkelijk idee was om een Facebook-plan te  schrijven. Ze kwamen er 677 
echter achter dat Facebook slechts een deel van alle promotie is, er moet bij het gebruik van 678 
Facebook ook rekening gehouden worden met de andere promotiemiddelen. Het is een 679 
overdrachtsdocument geworden omdat het bestuur het hele jaar bezig geweest is met het schrijven 680 
hiervan en ze hebben verschillende opties tegen elkaar afgewogen. Ook de resultaten uit de 681 
enquêtes zijn hierin verwerkt. Het bestuur is nu aan het einde van haar jaar, maar het plan is wel 682 
belangrijk.  683 
 684 
De ALV vraagt zich af waarom het nu dan pas gepresenteerd  wordt. 685 
Het bestuur zegt dat zij er een jaar mee bezig geweest zijn, ze hebben het hele jaar onderzoek 686 
gedaan.  687 
 688 
De ALV vraagt zich af waarom dit stuk aan de ALV wordt voorgelegd. Een algemeen 689 
bestuursdraaiboek gaat toch ook niet langs de ALV? 690 
Het bestuur zegt dat zij aan de ALV beloofd hebben dat het promotieplan besproken zou worden 691 
Daarom gaat het eerst langs de ALV. 692 
 693 
De ALV zegt dit een vreemd antwoord te vinden en dat dit ook niet de bedoeling is. Het bestuur moet 694 
niet iets doen omdat de ALV het vraagt, maar omdat het belangrijk gevonden wordt.   695 
 696 
Het bestuur voegt toe dat ze het wel degelijk belangrijk vinden om de mening van de ALV hierover te 697 
horen. Ze zijn tegen veel dingen aangelopen. Daarom willen zij aan de ALV duidelijk maken wat de 698 
conclusies zijn en welke overwegingen daarbij hoorden. 699 
 700 
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De ALV zegt het vreemd te vinden dat het plan nu pas klaar is en op papier staat. Hoe is dit 701 
gedurende het jaar gegaan. Het bestuur zegt ‘veel onderzoek’ gedaan te hebben. De ALV vraagt zich 702 
af wat het bestuur verstaat onder ‘veel onderzoek’ en hoe dit gedurende het jaar gelopen is.  703 
 704 
Het bestuur zegt dat veel punten die in het plan staan al geïmplementeerd zijn. 705 
 706 
De ALV vraagt wat dan de meerwaarde is van het promotieplan. Is het bestuur steeds tot nieuwe 707 
inzichten gekomen en zijn deze geïmplementeerd? Hoe is dit precies gegaan? 708 
 709 
Het bestuur zegt dat er verschillende mogelijkheden zijn die direct gebruikt konden worden. Hier is 710 
dan ook voor gekozen. Zo is er bijvoorbeeld een ‘SPiN Nijmegen’ persoon op Facebook en een SPiN 711 
bedrijfspagina. Er is meteen actie ondernomen om voortaan meer de pagina dan de persoon te 712 
gebruiken. Verder zijn er ook wat nieuwe ideeën bedacht die direct geïmplementeerd zijn. 713 
 714 
De ALV vraagt zich af wat dan het grotere idee is. 715 
 716 
Het bestuur zegt dat er vaak wordt aangegeven dat er een overload is aan Facebookberichten en 717 
evenementen. Daarom hebben zij een Facebookplan willen schrijven, wat uiteindelijk een 718 
promotieplan geworden is. Uit de enquête is gebleken dan promotie via Facebook juist wel als 719 
prettig wordt ervaren. Het plan is geschreven vanuit een combinatie van eigen ervaringen en van 720 
deze enquêtes.  721 
 722 
De ALV zegt benieuwd te zijn naar de rode draad door het jaar heen, maar als ze de ALV het goed 723 
begrijpt zijn de ervaringen van het afgelopen jaar meegenomen in dit plan. 724 
Het bestuur zegt dat dit inderdaad het geval is. 725 
 726 
De ALV vraagt zich af of het stuk een beschrijvend stuk is of niet. Is het een draaiboek of een stuk wat 727 
richting geeft. Is het een plan waarover gediscussieerd gaat worden of niet?  728 
 729 
Het bestuur zegt dat in hun beleid stond dat zij een Facebook-plan zouden schrijven, dit 730 
promotieplan is hieruit voortgekomen. Het bestuur is benieuwd naar wat de ALV hiervan vindt en 731 
ideeën zijn zeker welkom, zeker omdat dit een overdrachtsdocument is.  732 
 733 
De ALV zegt dat een plan iets is wat bindend is. Een document bestaat daarentegen meer uit 734 
richtlijnen.  735 

 736 
De ALV vraagt zich af of dit geïntegreerd wordt in de draaiboeken. 737 
Het bestuur heeft hier nog niet over nagedacht. Het zou ook een mooi stuk kunnen zijn voor de 738 
bestuursbijbel. 739 
 740 
De ALV vraagt nogmaals of het een plan of een overdrachtsdocument is. 741 
Het bestuur zegt dat dit een overdrachtsdocument is met advies. De inhoud is dus niet bindend.  742 
 743 
ALV roept op om te kijken naar de inhoud van het plan en of er nog iets toe te voegen is. Dat is 744 
nuttiger dan praten over of het stuk een overdrachtsdocument of een plan is.   745 

 746 
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Het stuk wordt verder besproken per pagina. 747 
 748 
Pagina 4: 749 
De ALV vraagt zich af of het mogelijk is om artikelen op de website te plaatsen. 750 
Het bestuur zegt dat deze optie overwogen is, maar zij uiteindelijk besloten hebben om dit niet te 751 
doen. De website van SPiN is niet de plek om artikelen te plaatsen. Het is bedoeld om SPiN en de 752 
activiteiten van SPiN onder de aandacht te brengen. De website is dus meer ondersteunend: we zijn 753 
geen ANS of VOX.  754 
 755 
Pagina 7: 756 
De ALV vraagt of de HersenSPiNsels op de site geplaatst worden. 757 
Het bestuur zegt dat deze al op de site staan. 758 
 759 
De ALV vraagt of het online zetten van de nieuwsbrief ook in het promotieplan kan komen. Op deze 760 
manier wordt het ook doorgegeven aan de volgende besturen. 761 
Het bestuur neemt dit punt mee. 762 
 763 
Pagina 8: 764 
De ALV vraagt of de alumni nieuwsbrief al rond is gestuurd.  765 
Het bestuur zegt dat de tweede brief deze week gestuurd wordt. De laatste wordt gestuurd na de 766 
zomer. In totaal zijn er dit jaar dan drie nieuwsbrieven verstuurd. Volgend jaar zal worden 767 
meegegeven dat er vier nieuwsbrieven per jaar verstuurd worden, zoals in het plan staat.  768 
 769 
De ALV vraagt of er een mogelijkheid is dat er advertenties van SPiN op de achtergrond van 770 
computers in de openbare computerruimtes geplaatst worden. Bij het Huygens wordt dit door 771 
andere verenigingen ook gedaan. 772 
Het bestuur zegt dat dit helaas niet mogelijk is. Deze computers worden beheerd door de 773 
universiteit. Bij het Huygens werkt dit iets anders. 774 
 775 
De ALV merkt op dat uit de heidag gekomen is dat er een LinkedIn voor SPiN wordt gemaakt. 776 
Hierover staat niets in het plan. Ook Twitter ontbreekt. 777 
Het bestuur zegt dit aan te passen. 778 
 779 
Pagina 11: 780 
In het stuk staat dat de persoon ‘SPiN Nijmegen’ op Facebook nog goed werkt, maar dat deze op de 781 
lange termijn misschien verwijderd zal worden door Facebook. De ALV vraagt zich af waarom er nu al 782 
geminderd zou moeten worden terwijl het nog werkt. Als je nu overstapt verlies je bereik.  783 
 784 
Het bestuur zegt dat op dit moment gebruik gemaakt wordt van beide mogelijkheden. Het bestuur 785 
heeft dit gebruik verminderd door te laten merken dat zij over gaan stappen op de pagina. Het 786 
bestuur wil geleidelijk meer gebruik gaan maken van de pagina. 787 
De ALV raadt aan om het gebruik van de pagina zoveel mogelijk te promoten en op deze manier de 788 
overgang te versnellen. Dit is duidelijker: op deze manier is er één organisatiepagina. 789 
De ALV vraagt zich verder af hoe er geleidelijk wordt overgestapt op de pagina? 790 
 791 
Het bestuur zegt dat zij dit gedurende het jaar al gedaan hebben. De meeste dingen hebben zij via de 792 
pagina gepromoot. Alleen de belangrijke dingen zijn via de persoon gegaan. Het nadeel is dat je veel 793 
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mensen mist als alleen de pagina gebruikt wordt, daarom wordt er niet abrupt overgestapt. Verder 794 
kun je via de pagina geen mensen uitnodigen voor evenementen. 795 
 796 
De ALV vraagt of er geen mensen voor activiteiten uitgenodigd kunnen worden als de persoon 797 
verdwijnt? 798 
Het bestuur zegt dat een andere optie is om groepen te maken, dan kan het wel. Ze zijn zoekende 799 
naar de beste oplossing. 800 
 801 
De ALV vraagt zich af hoe het bestuur deze groepen voor zich ziet. 802 
Het bestuur zegt dat dit iets is wat zij meegeven aan het KB. Het zou kunnen door alle leden te 803 
implementeren in één groep via de persoon ‘SPiN Nijmegen’. 804 
 805 
De ALV vraagt of er limieten zijn aan deze groepen. 806 
Er wordt gereageerd dat deze limieten erg hoog liggen. 807 
 808 
De ALV vraagt zich af hoe het bestuur aan de leden duidelijk gaat maken dat er overgestapt wordt. 809 
Het bestuur zegt het een goed idee te vinden om dit duidelijk te maken en kan dit verwerken in het 810 
plan. Het bestuur is nu echter nog op zoek naar wat de beste manier is.  811 
 812 
Pagina 13: 813 
De ALV zegt de tabellen op deze pagina mooi te vinden en vraagt zich af of dit ook in het secretarieel 814 
jaarverslag komt. 815 
Het bestuur zegt dat het aan de tabellen van het overdrachtsdocument is toegevoegd waar alle 816 
enquêtes van de voorgaande jaren in zitten. 817 
 818 
De ALV vraagt of het ook in het secretarieel jaarverslag gezet kan worden. 819 
Het bestuur zegt toe dit in het jaarverslag te zetten zodat dit besproken kan worden.  820 
 821 
De ALV vraagt hoe het zit met de actieve leden enquête. 822 
Het bestuur is hier op dit moment mee bezig en deze gaat er voor het einde van het jaar uit. Ook 823 
deze uitslagen komen in het jaarverslag.  824 

 825 
Pagina 16: 826 
De ALV vraagt zich af of aan commissies zelf gevraagd is wat zij denken dat goede promotie is voor 827 
activiteiten zelf. 828 
Het bestuur zegt deze meningen niet direct te hebben meegenomen. 829 
De ALV voegt hieraan toe dat je voor sommige activiteiten alles moet doen wat je kunt om het te 830 
promoten.  831 
De technisch voorzitter voegt toe dat het geen plan is, er kan dus in principe van afgeweken worden.  832 

 833 
Algemene vragen: 834 
De ALV vraagt zich af waarom er geen tijdsplanning meer is, deze stond wel in het vorige 835 
promotieplan.  836 
Het bestuur zegt dat dit niet essentieel is omdat de activiteiten nog niet vast staan. Wanneer deze 837 
bekend zijn, kunnen de tabellen op pagina 17 erbij genomen worden. 838 

 839 
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De technisch voorzitter vraagt aan het bestuur of zij tevreden zijn over deze input. Het bestuur zegt 840 
dat tips nog altijd welkom zijn.  841 
 842 

12. WvtTk  843 
Er is verder niets ter tafel gekomen. 844 

 845 
13. Vaststellen datum volgende vergadering 846 

De datum van de volgende ALV staat nog niet vast. Waarschijnlijk wordt het 1 oktober: de beleids-847 
ALV van het kandidaatsbestuur. 848 
 849 

14. Rondvraag 850 
De ALV bedankt het bestuur en de Taskforce en wenst het kandidaatsbestuur veel succes. Daarnaast 851 
biedt de ALV haar hulp aan het kandidaatsbestuur.  852 
 853 
De ALV meldt dat aanmeldingen voor de Raad van Advies welkom zijn. 854 
 855 
Het bestuur bedankt de Taskforce en de ALV voor alle input. Het bestuur geeft aan het jammer te 856 
vinden dat sommigen het idee hebben dat dingen alleen gebeuren omdat het zo moet. Dit is niet het 857 
geval, het bestuur hecht veel waarde aan de mening van de ALV. Verder wenst ze het 858 
kandidaatsbestuur veel succes. 859 

 860 
15. Sluiting 861 

De technisch voorzitter sluit de vergadering om 22.16 uur. 862 
 863 
Actiepunten: 864 
1. Het bestuur plaatst een oproep voor nieuwe leden voor de acquisitiecommissie op Facebook. 865 
2. Het bestuur gaat evalueren waarom de bestuurlijke updates dit jaar niet gelukt zijn en geeft dit 866 
door aan het kandidaatsbestuur. 867 
3. Het bestuur ziet erop toe dat er een draaiboek wordt geschreven voor de sollicitatiecommissie. Dit 868 
draaiboek zal geschreven worden door de sollicitatiecommissie en het bestuur samen. Een aantal 869 
delen hiervan zullen ook in het algemeen bestuursdraaiboek terug komen.  870 
4. Het bestuur zorgt ervoor dat alle sollicitanten benaderd worden voor feedback op de 871 
sollicitatieprocedure. Dit zal een persoonlijke benadering zijn. 872 
5. Het bestuur zorgt ervoor dat iedereen die feedback gegeven heeft te horen krijgt wat er met 873 
zijn/haar feedback gebeurd is en hoe dit in het draaiboek terecht gekomen is.  874 
6. Het bestuur zorgt ervoor dat de statuten langs de notaris gaan.  875 
7. Het bestuur zet in het promotieplan dat de nieuwsbrief ook op de site moet worden geplaatst. 876 
8. Het bestuur voegt LinkedIn en Twitter toe aan het promotieplan. 877 
9. Het bestuur zorgt ervoor dat ze de tabellen van het promotieplan (pagina 13) ook in het 878 
jaarverslag plaatsen. 879 
10. Het bestuur stuurt de actieve leden enquête rond en rapporteert de uitslagen in het jaarverslag.  880 
 881 
Actiepunten die horen bij de Heidag 882 
1. Kijken naar mogelijkheden om de (voorpagina van) de website aantrekkelijker vorm te geven. 883 
2. De nieuwsbrief voortaan op de website zetten. 884 
3. De vacatures op de site extra promoten  Dit is inmiddels gebeurd. 885 
4. Voor de komende ALV’s een evenement op Facebook plaatsen  Dit is inmiddels gebeurd.  886 
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5. Zorgen dat er aan het einde van het jaar van elke commissie een draaiboek ligt. 887 
6. Vanaf september de dagelijkse bezigheden van het bestuur overhevelen naar het nieuwe bestuur. 888 
7. Een bestuursbijbel opzetten. 889 
8. Dit jaar voor de zomer een aantal commissies opstarten. Hierbij is het plan van de taskforce 890 
halfjaarlijkse bestuurswissel meegenomen.  891 
9. Dit jaar nog een Diësactiviteit organiseren  Dis is inmiddels gebeurd. 892 
10. Onder commissies promoten tijdens de pauzes van colleges op het bord te schrijven  Dit is 893 
inmiddels gebeurd.  894 
11. De rolbanner blijven gebruiken tijdens de introducie. 895 
12. Foto’s/filmpjes van activiteiten laten zien tijdens de introductie.  896 
13. Het alumnibestand up-to-date houden. 897 
14. Een LinkedIn account voor SPiN aanmaken. 898 
15. Zorgen dat de overige punten voor komende jaren meegegeven worden aan het volgende 899 
bestuur. 900 


