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Aanwezig: Jeroen Weerwag (Technisch Voorzitter), Stef Bos (Technisch Notulist), Els van Loo, Nina 1 
Pijpers, Jelle Gerritsma, Giulio Severijnen, Eefje Jongstra, Muriël Neeleman, Michelle Geurts, Sammie 2 
Bertens, Eefke Houben, Sanne Rockx, Eva van Keulen, Emily Kaestner, Bas Romeijn, Fenna Dekkers, 3 
Judith Pauw, Iris Kleine Schaars, Raoul Selten, Lucas Geelen, Pam Huisintveld, Veerle Janssen, Fenna 4 
Andriessen, Lieke van Lieshout, Saida Chaairi Taeh, Heleen van Renesse, Janneke Koolen, Marek 5 
Voesenek, Robin Swolfs, Sofie Offeringa, Anne Brand, Prisca Fockens, Vero Verhoeven, Krissie 6 
Tunissen, Floor van Dun, Bram van Loenen, Johannes Fiebig, Renske van der Steen, Anki Verhagen, 7 
Egbert Heijns. 8 
 9 
Totaal aangemeld: 40.  10 
 11 

1. Opening (door Technisch Voorzitter Jeroen Weerwag) 12 
Technisch Voorzitter Jeroen Weerwag opent de vergadering om 19:09 uur. 13 

 14 
De vergadering start met een uitleg door de Technisch Voorzitter over wat een ALV inhoudt, specifiek 15 
wat deze ALV inhoudt voor de leden die er nog nooit een hebben bijgewoond. 16 
 17 

Renske van der Steen en Anki Verhagen komen binnen om 19:11 uur. 18 
 19 

2. Notulen vorige vergadering 20 
De notulen zijn vastgesteld.  21 
 22 

3. Belangrijke mededelingen/Ingekomen post 23 
Actiepunten: 24 

1. Het bestuur gaat kijken naar andere opties dan de feestlocaties van Oubaha beheer 25 
(Molenstraat).  26 
Het bestuur heeft contact gehad met de Billabong. De Billabong is akkoord gegaan met het 27 
sponsorgeld dat SPiN wil per feest. Het is dus mogelijk om feesten in de Billabong te houden. 28 
Het bestuur wil in de toekomst nog in gesprek gaan met Oubaha beheer en Doornroosje.   29 

2. Het bestuur gaat in gesprek met de Actiecommissie om te kijken naar mogelijkheden voor 30 
het budget.  31 
Het bestuur heeft met de Actiecommissie gesproken. De Actiecommissie mag een begroting 32 
opstellen voor de themadag in september. Hier zal het bestuur vervolgens naar kijken. 33 

3. Het bestuur gaat kijken naar een oplossing voor de inschrijvingen van drukke activiteiten, 34 
waarbij leden met sneller internet meer kans hebben op een plaats. 35 
Het bestuur heeft hier over nagedacht en is tot de conclusie gekomen dat dit niets te maken 36 
heeft met de inschrijfmethode, maar met het beperkt aantal plekken. Hierdoor zou het 37 
probleem verschuiven als er een andere manier van inschrijven wordt toegepast. 38 

4. Het bestuur gaat opties voor een SPiN-applicatie bekijken. 39 
Het bestuur geeft aan hier mee bezig te zijn.  40 

5. Het bestuur gaat een plan opstellen voor het geval dat de vereniging dit jaar veel winst 41 
maakt. 42 
Het bestuur geeft aan hier een agendapunt van te willen maken (agendapunt 8). Er is een 43 
tabel voor geprint, die de ALV in de pauze kan ophalen.  44 
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6. Het bestuur gaat een stuk schrijven over Engelstalige bestuursleden, over haar eigen 45 
aanpak tijdens bestuurswerving en als advies aan de Sollicitatiecommissie. Dit wordt 46 
tijdens deze ALV besproken (bij agendapunt 7).  47 

 48 
Algemene mededelingen 49 
Er zijn geen muntjes waarmee drankjes kunnen worden gehaald. De ALV mag één drankje bestellen 50 
per persoon, wat zal gaan op goed vertrouwen. 51 
 52 
Activiteiten 53 

 Activiteit Leden Niet-leden 

Februari    

23-02-2017   Excursie: Pompekliniek  21  4  

Maart    

08-03-2017   Congres: Seksualiteit  46  6  

09-03-2017   Sushi workshop  29  1  

21-03-2017   Themadag: SPiNdonesia  107    

21-03-2017   SPiN-Feest: WonderWorld  145  140  

 54 
Machtigingen 55 
Mesian Tilmatine machtigt Judith Pauw. 56 
 57 
Afmeldingen 58 
De volgende commissies hebben zich afgemeld: Kascontrolecommissie, Uitwisselingscommissie, 59 
Galacommissie, Goede Doelencommissie, Integratiecommissie, Oriëntatiecommissie, Training- en 60 
Congrescommissie.  61 
 62 

4. Vaststellen agenda  63 
Er wordt een onderwerp toegevoegd aan de agenda. Dit is een begrotingsvoorstel dat gaat over wat 64 
er wordt gedaan met de mogelijke extra winst van dit jaar. Dit zal worden besproken bij agendapunt 65 
8.  66 
Het bestuur stelt voor een namenrondje te doen. 67 
 68 

5. Onderzoeksverslag Taskforce Website 69 
De Taskforce licht toe dat er een Taskforce is opgericht die op zoek is gegaan naar partners voor de 70 
nieuwe website. Deze Taskforce bestaat uit Nina Pijpers, Els van Loo, Jelle Gerritsma, Renske van der 71 
Steen en Floor van Dun. De Taskforce is hierbij geadviseerd door een ICT-deskundige, waar uiteindelijk 72 
een selectie van opties is gemaakt. In het nawoord is een voorkeur uitgesproken: Best4u. Deze 73 
partner biedt de beste service in combinatie met een website op maat, en maakt daarnaast ook 74 
gebruik van WordPress (Content Management System). De Taskforce geeft aan te hopen dat de ALV 75 
ook een voorkeur heeft kunnen maken voor een partner. 76 
De Taskforce geeft aan een rectificatie te hebben op punt 6 (Uw Webmaster): bij de tabel van de 77 
kosten van Uw Webmaster (pagina 10-11) zijn aanpassingen gedaan bij koppeling en integratie van 78 
de website met Conscribo. Hierdoor zijn er extra kosten: €290,40. Daarnaast zijn de prijzen tóch 79 
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inclusief BTW en niet exclusief (wat eerst gedacht werd). Dit komt uit op een totaalbedrag van 80 
€1479,53. Dit totaalbedrag moet ook worden aangepast in het eindoverzicht op pagina 16. 81 
De stemming zal als volgt verlopen: per partneroptie wordt er door de ALV gestemd, waarbij de 82 
partner met de meeste stemmen wordt gekozen. 83 
 84 
1. Voorwoord 85 
2. Inhoudsvoorwaarden voor nieuwe website 86 
De ALV merkt op dat er uit het stuk niet af te leiden is hoeveel uur er per jaar gemiddeld service 87 
plaatsvindt. De ALV vraagt zich af of hier rekening mee is gehouden met de uiteindelijke voorkeur, 88 
aangezien partners uurtarieven in rekening brengen. 89 
De Taskforce geeft aan dat dit is meegenomen. Er zijn 3 tot 4 keer per jaar momenten waar service 90 
plaatsvindt, die ongeveer een uur duren.  91 
De ALV concludeert dat het maximale verschil tussen Uw Webmaster en Best4u €30 bedraagt, wat 92 
uitkomt op ongeveer €120 per jaar. Dit om de verschillen in servicekosten tussen partners in 93 
perspectief te zetten. 94 
 95 
3. Uitleg begrippen 96 
4. Genkgo (Verenigingenweb) 97 
De Taskforce geeft aan dat alle stukken door een apart lid van de Taskforce zijn uitgezocht. De 98 
Taskforce geeft aan dat Genkgo is gespecialiseerd is in verenigingen en al veel websites heeft 99 
gemaakt voor verenigingen. Studievereniging BeeVee (Biologie) is hier een voorbeeld van en is 100 
benaderd door de Taskforce om te informeren naar hun ervaringen met deze partner. Genkgo is 101 
echter wat duurder in vergelijking met de andere opties en maakt geen gebruik van WordPress als 102 
Content Management System (CMS). Om deze redenen heeft Genkgo niet de voorkeur.  103 
 104 
De ALV vraagt zich af welk CMS Genkgo dan wel heeft. 105 
De Taskforce geeft aan dat Genkgo een eigen systeem heeft. Het nadeel hiervan is dat, mocht 106 
Genkgo stoppen, de website niet zomaar kan worden overgenomen door een andere websitemaker.  107 
De ALV vraagt zich af wat dit betekent. 108 
De Taskforce geeft aan dat er dan een groot bedrag wordt geïnvesteerd in Genkgo, maar dat dit een 109 
loze investering is in het geval dat Genkgo stopt en de website dan niet meer te gebruiken is. 110 
 111 
5. Best4u 112 
De Taskforce licht toe dat Best4u een webmaster is die dezelfde werkzaamheden verricht als Genkgo, 113 
maar een stuk goedkoper is. Daarnaast wordt de website volledig op WordPress gemaakt en 114 
gedraaid, wat de mogelijkheid biedt om zelf aanpassingen te verrichten aan de website. Overstappen 115 
brengt hierdoor minder complicaties met zich mee. WordPress is een veelgebruikt systeem en erg 116 
gebruiksvriendelijk. Het nadeel is dat het niet specifiek is gericht op verenigingen. Best4u heeft wel 117 
eerder samengewerkt met een vereniging: V.S,K, (Diergeneeskunde) in Utrecht. Zij zijn tevreden over 118 
Best4u, maar alles wordt bij ontwikkeling vastgelegd, waardoor alle functies in de website moeten 119 
zitten voordat deze wordt gebouwd. Tot slot is het niet het goedkoopste uurtarief, maar door 120 
WordPress is service minder snel nodig. Uiteindelijk heeft Best4u de voorkeur gekregen vanuit de 121 
Taskforce. 122 
 123 
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De ALV vraagt zich af waarom de kanttekening wordt gemaakt dat alle functies al in het ontwerp 124 
moeten zitten voordat de website wordt gebouwd. 125 
De Taskforce geeft aan dat er gebruik wordt gemaakt van wire frames: dit zijn een soort 126 
bouwtekeningen. Bij studievereniging V.S.K. is niet alles opgenomen in de bouwtekening en daardoor 127 
ook niet ingebouwd in de website. Dit heeft extra kosten met zich meegebracht. Alles moet dus in de 128 
bouwtekening zitten. Het maken van een bouwtekening kost €500, wat een lage prijs is om alles 129 
ordelijk te hebben. 130 
De ALV vraagt zich af of de Taskforce denkt dat het haalbaar is om alle functies in een keer in het 131 
bouwplan te krijgen. 132 
De Taskforce geeft aan te denken van wel en dat pagina’s nog eventueel zelf kunnen worden 133 
toegevoegd met WordPress. De Taskforce geeft aan een goed idee te hebben van wat er moet 134 
worden gedaan. 135 
 136 
De ALV vraagt zich af of er ervaring nodig is voor WordPress, of dat dit geleerd kan worden. 137 
De Taskforce geeft aan dat hiervoor geen persoonlijke ervaring vereist is omdat WordPress 138 
gebruiksvriendelijk is en instructies kunnen worden gevonden op YouTube. 139 
 140 
De ALV merkt op gehoord te hebben van een nieuwe websitefunctie en vraagt zich af wat deze 141 
nieuwe functie precies inhoudt. 142 
De Taskforce geeft aan te willen kijken naar een functie waarmee leden zich kunnen uitschrijven bij 143 
SPiN. 144 
 145 
De ALV vraagt zich af of Best4u minder goed is dan Genkgo, aangezien het bijna tweemaal goedkoper 146 
is. 147 
De Taskforce meent dat Best4u goedkoper is omdat zij alle opties hebben overwogen en hebben 148 
geconcludeerd dat alles te bouwen is op WordPress. Genkgo maakt gebruik van een ander systeem.  149 
 150 
De ALV vraagt zich af of SPiN nieuwe e-mailadressen moet maken of dat deze kunnen worden 151 
behouden.  152 
De Taskforce geeft aan dat e-mail accounts kosteloos kunnen worden aangemaakt bij Google. 153 
Eventueel kan er nog op een andere manier hetzelfde e-mailadres worden aangemaakt. 154 
 155 
6. Uw Webmaster 156 
De Taskforce licht toe dat Uw Webmaster de nieuwe website bouwt en ook onderhoudt. Dit is 157 
mogelijk met WordPress. Het grootste verschil met de eerdere opties is dat Uw Webmaster 158 
goedkoper is. Een nadeel is dat Uw Webmaster geen ervaring heeft met verenigingen en dat er geen 159 
contract wordt afgesloten, wat geen garantie geeft op service. Deze optie heeft niet de voorkeur. 160 
 161 
De ALV vraagt zich af waarom het een nadeel is dat er geen contract wordt afgesloten. 162 
De Taskforce geeft aan dat het nadelig is omdat je niet zeker bent van service. Je moet dus op goed 163 
vertrouwen ervan uitgaan dat ze bereikbaar zijn en kunnen helpen. Je wil als SPiN zeker zijn dat de 164 
website draait. 165 
 166 
De ALV vraagt zich af of Uw Webmaster heeft samengewerkt met andere studieverenigingen en wat 167 
het bestuur ervan vindt dat er geen contract kan worden afgesloten.  168 
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De Taskforce geeft aan dat Uw Webmaster geen ervaring heeft met andere verenigingen. 169 
Het bestuur geeft aan een voorkeur te hebben voor een garantie van service. Studievereniging 170 
Postelein (Pedagogische Wetenschappen) had geen servicecontract en de webmaster stopte er per 171 
direct mee. Dit kan gevaarlijk zijn aangezien er dan geen zekerheid meer is voor service.  172 
 173 
De ALV vraagt zich af waarom er wordt gestopt met de huidige website. Daarnaast vraagt de ALV zich 174 
af met welk besturingssysteem de huidige website is gemaakt en waarom er moet worden geswitcht. 175 
De Taskforce geeft aan dat DualBrands de huidige partner is en dat er gebruikt wordt gemaakt van 176 
Drupal als CMS. Deze kosten zijn erg hoog en het is lastig om zelf de website aan te passen. Voor 177 
deze aanpassingen worden al snel kosten in rekening gebracht. 178 
 179 
7. MooiOnline 180 
De Taskforce geeft aan dat MooiOnline anders is dan de vorige opties. Bij MooiOnline moet er zelf 181 
een website worden gebouwd: je eigen “Template”. Vervolgens mag je met WordPress zelf alles 182 
maken. Het voordeel is dat je zelf de site kan maken. Dit is gelijk het grootste nadeel omdat er 183 
ontzettend veel tijd in gaat zitten om dit te maken, daarom gaat de voorkeur hier niet naar uit. Hier 184 
kan wel een servicecontract worden aangeboden. 185 
 186 
7. Freelancers 187 
De Taskforce geeft aan dat deze optie ook afwijkt van de vorige opties. Freelancers zijn mensen die 188 
voor jou de website ontwerpen en bouwen. Daarna is het klaar, waar er geen contract is met 189 
betrekking tot onderhoud en service. Dit is dan volledig in handen van het bestuur, wat nadelig is. Het 190 
voordeel is dat er alleen kosten zijn voor het ontwerpen en het bouwen van de website. De freelancers 191 
maken gebruik van WordPress. Er zijn tot nu toe twee verschillende freelancers gevonden, maar er 192 
wordt verder gezocht naar andere freelancers in het geval deze optie wordt gekozen. 193 
 194 

De ALV merkt op dat de twee freelancers prijzig lijken en vraagt zich af hoe de Taskforce hen heeft 195 
gevonden. 196 

De Taskforce geeft aan dat dit is gedaan met Google. Er zijn veel freelancers benaderd, waar er met 197 
een aantal contact is geweest. De kosten zijn ongeveer de kosten voor het bouwen en ontwerpen 198 
van de website.  199 
 200 
9. Overzicht 201 
10. Nawoord 202 
De Taskforce geeft aan dat dit de beste opties zijn, waar Best4u de voorkeur heeft.  203 
 204 
De ALV vraagt zich af wat de looptijd is van de website. 205 
De Taskforce geeft aan dat het servicecontract één jaar geldig is.  206 
De ALV reageert met de vraag hoe lang de Taskforce de website wil afsluiten. 207 
De Taskforce geeft aan te denken aan een periode van vijf jaar. Vervolgens kan worden gekeken of er 208 
een nieuwe nodig is. Hierbij zit je niet vijf jaar vast aan een website, maar deze periode is wel de 209 
huidige gedachte.   210 
 211 
De ALV vraagt zich af of er geswitcht kan worden als het bestuur niet tevreden is over het bedrijf. 212 
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De Taskforce geeft aan dat er bij hosting gemakkelijk geswitcht kan worden. Dit zit niet perse vast 213 
aan een bedrijf. Met WordPress kunnen ook andere partners worden gevonden. Hierbij zijn wij zelf 214 
eigenaar van de website.  215 
 216 
De ALV vraagt zich af of de ICT-deskundige heeft geadviseerd gebruik te maken van WordPress en of 217 
Best4u de beste optie is. 218 
De Taskforce geeft aan dat de ICT-deskundige vooral heeft gekeken naar de vereniging en de kennis 219 
die wij hebben. Hierbij wordt WordPress vooral aangeraden. De deskundige weet niet of Best4u 220 
perse de beste is, maar dat het vooral erg verstandig is om gebruik te maken van WordPress.  221 
 222 
De Technisch voorzitter geeft aan dat er nu een stemming zal plaatsvinden over welke partner de 223 
voorkeur heeft van de ALV.  224 
Uit de stemming is gebleken dat Best4u de meeste stemmen heeft gekregen uit de gepresenteerde 225 
opties. Het advies van de Taskforce wordt dus overgenomen door de ALV. Best4u is nu officieel 226 
gekozen als partner voor de nieuwe website. 227 
 228 
De Taskforce geeft aan dat toekomstplannen worden besproken met de Taskforce van het Ve 229 
bestuur. Hierover zullen nog veel afspraken worden gemaakt. 230 
 231 
De ALV vraagt zich af of de Secretaris van het Kandidaatsbestuur wordt betrokken bij het bouwen 232 
van de website. 233 
Het bestuur geeft aan het hier nog niet over te hebben gehad, maar dat het een goed idee lijkt.  234 
 235 
De ALV merkt op dat het volgend jaar een lustrumjaar is en dat er veel tijd gaat zitten in het bouwen 236 
van de website. Hierbij vraagt de ALV zich af of de website door blijft lopen of dat dit bij het volgende 237 
bestuur wordt neergelegd.  238 
Het bestuur geeft aan dat het de bedoeling is dat de website klaar is voor het nieuwe bestuur wordt 239 
ingestemd. Het is de bedoeling dat de Taskforce de ontwikkeling ervan op zich neemt.  240 
De ALV merkt op dat vroeger is gebleken dat er veel tijd zit in de opbouw van de website. Als dit goed 241 
is geregeld kan het vrij snel gaan. Er wordt aangeraden dit zo snel mogelijk voor het lustrum te doen.  242 
Het bestuur geeft aan dat de dingen die SPiN wil binnen drie tot vier maanden binnen zijn met 243 
Best4u.  244 
 245 

6. Voorstellen Sollicitatiecommissie 246 
De Sollicitatiecommissie van dit jaar bestaat uit twee huidige bestuursleden, één extern bestuurslid en 247 
twee oud-bestuursleden. De Sollicitatiecommissie brengt een advies uit aan het bestuur op basis van 248 
brieven en gesprekken met sollicitanten. Het bestuur gaat uiteindelijk over de vaststelling van het 249 
Kandidaatsbestuur. In de praktijk is dit vaak een bindend advies.  250 
Kandidaturen voor de Sollicitatiecommissie zijn: Jeroen Weerwag, Tamara van de Mortel, Anki 251 
Verhagen, Giulio Severijnen en Nina Pijpers. Zij hebben allen een voorstelstukje geschreven en zullen 252 
zich nu kort voorstellen. 253 
 254 
Kandidatuur Jeroen Weerwag 255 
Ik ben Jeroen, masterstudent en vijfdejaars SPiN-lid. Ik zit momenteel in de ALV commissie en heb 256 
vroeger in de Kascontrolecommissie en de Stedentripcommissie gezeten. Daarnaast heb ik ook een 257 
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bestuursjaar gedaan en ook eerder in de Sollicitatiecommissie gezeten. Ik hoop dat ik vanuit die 258 
ervaring kan bijdragen aan een goede instemming van het KB (Kandidaatsbestuur). Ik heb veel 259 
ervaring met het selectieproces, wat handig is voor de commissie. Vragen zijn welkom. 260 
 261 
De ALV geeft aan dat het volgend jaar een lustrumjaar is en vraagt zich af of er extra dingen zijn 262 
waarop worden gelet. 263 
Jeroen geeft aan dat dit niet het geval is en er ieder jaar ongeveer op dezelfde dingen wordt gelet. 264 
Het lustrumjaar is wellicht iets drukker, echter veranderen de competenties niet echt.  265 
 266 
Kandidatuur Anki Verhagen 267 
Ik ben Anki. Ik heb in het VIIe bestuur van SPiN gefungeerd als Commissaris Onderwijs. Daarnaast ben 268 
ik vier jaar actief lid geweest. Ik heb een jaar de Sollicitatiecommissie gedaan en ben daarom nog een 269 
keer gevraagd. Het lijkt me erg leuk en heb er veel zin in. Vragen zijn welkom.  270 
 271 
Kandidatuur Tamara van de Mortel 272 
Tamara is vandaag verhinderd. Vragen of opmerkingen kan de Sollicitatiecommissie in haar beste 273 
capaciteit proberen te beantwoorden. Als dit niet het geval is kun je bij haar terecht. Ze is momenteel 274 
bestuurslid van Postelein en heeft ervaring met het selecteren van kandidaten. 275 
 276 
De ALV vraagt zich af waarom er is gekozen voor één extern bestuurslid en twee oud-bestuursleden. 277 
Het bestuur geeft aan dat oud-bestuursleden het beste inzicht hebben in hoe onze vereniging loopt. 278 
Jeroen is al een tijdje niet echt meer betrokken bij SPiN, waardoor hij leden niet echt kent. Hierdoor 279 
heeft hij een objectieve of externe, blik op de kandidaten. Voor Anki geldt min of meer hetzelfde, 280 
echter weet ze op het moment iets meer wie er wel of geen actief lid is.  281 
 282 
De ALV vraagt zich af of één buitenstaander met een objectieve blik niet buiten verhouding is. 283 
Het bestuur geeft aan te denken dat de Sollicitatiecommissie met een afstand kan kijken naar 284 
sollicitanten. 285 
De ALV reageert hierop met de vraag of de blik van een externe niet snel ondergesneeuwd wordt 286 
door de vier andere leden die meer afweten van SPiN. 287 
Het bestuur geeft aan dat de vier andere leden ook weten dat dit niet gaat gebeuren.  288 
De Sollicitatiecommissie geeft aan dat er ervaring is binnen de commissie in dit soort gesprekken en 289 
dat er afstand kan worden genomen van SPiN. De Sollicitatiecommissie ziet zichzelf als een 290 
commissie met een zekere mate van overlap, maar denkt ondanks dat een krachtige commissie te 291 
zijn.  292 
 293 
De ALV vraagt zich af waar de Sollicitatiecommissie specifiek op wil letten bij sollicitanten. 294 
De Sollicitatiecommissie geeft aan te willen letten op algemene competenties die relevant zijn voor 295 
een bestuursjaar. Daarnaast wordt er ook functie specifiek gelet op welke competenties daarbij 296 
horen. Het doel is om iemand op een functie te plaatsen die het best past bij de competenties van 297 
die persoon en wat diegene nog wil leren, en ook dat de groep goed bij elkaar past. De 298 
groepsdynamiek is hierbij dus belangrijk. Hierbij komt het kiezen van de bestuursleden op de eerste 299 
plaats, en de functie op de tweede plaats. Doordat sollicitanten veel worden getest wordt een zo 300 
compleet mogelijk profiel gekregen over hoe de sollicitant zal functioneren in een bestuursjaar.  301 
 302 
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Kandidatuur Giulio Severijnen 303 
Ik ben Giulio, 20 jaar oud en vierdejaars student. Ik heb in veel commissies gezeten en met de 304 
bestuurservaring die ik heb opgedaan heb ik een goed beeld van wat een bestuursfunctie bij SPiN 305 
inhoudt. In combinatie met mijn eigen ervaring kan ik met de rest van de commissie een goed 306 
kandidaatsbestuur samenstellen. 307 
 308 
De ALV vraagt zich af wat de visie is van Giulio. 309 
Giulio geeft aan erg te denken in doelen en goed na te kunnen denken over hoe die het best bereikt 310 
kunnen worden.  311 
 312 
Kandidatuur Nina Pijpers 313 
Ik ben Nina, 22 jaar oud en vierdejaars student. Ik ben de huidige secretaris van SPiN en ben daarvoor 314 
twee jaar actief lid geweest. Ik denk een goede toevoeging te zijn omdat ik weet wat er op dit 315 
moment speelt bij SPiN. Volgend jaar zit ik ook nog in de Lustrumcommissie en daarom denk ik dat ik 316 
goed weet wat een lustrum inhoudt. 317 
 318 
De ALV merkt op dat Nina in veel commissies zit en vraagt zich af of ze dat volhoudt. 319 
Nina geeft aan dat het allemaal goed lukt en ze vindt het heel leuk, waardoor ze verwacht dat het 320 
ook goed zal blijven gaan in de toekomst. 321 
De ALV adviseert Nina om op te passen als het te veel wordt. 322 
Nina geeft aan het in de gaten te zullen houden. 323 
 324 
De Technisch Voorzitter geeft aan dat er nu een stemming zal volgen over de kandidaturen voor de 325 
Sollicitatiecommissie. Hierbij kan de ALV haar mening geven door middel van stembiljetten.  326 
Uitslag stemming: 327 

 Voor Tegen Blanco Onthouden Totaal 

Jeroen 
Weerwag 

37 0 0 9 46 

Anki 
Verhagen 

37 1 0 8 46 

Tamara van 
de Mortel 

31 0 1 14 46 

Giulio 
Severijnen 

37 0 0 9 46 

Nina Pijpers 35 1 0 10 46 

 328 
Met deze uitslag is de gehele Sollicitatiecommissie ingestemd. 329 
 330 

Pauze om 20:15 uur 331 
 332 

De vergadering wordt verlaten door Bram van Loenen, Sofie Offeringa, Robin Swolfs, Floor van Dun, 333 
Anki Verhagen en Prisca Fockens. 334 

Egbert Heins komt binnen. 335 
 336 
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De vergadering wordt hervat om 20:35 uur 337 
 338 

7. Voorstel Engelstalige bestuursleden 339 
Het bestuur introduceert het stuk met de notie dat SPiN een tweetalige studievereniging is geworden 340 
door de start van de Engelse track. Hierbij is er nagedacht of Engelstalige leden in aanmerking komen 341 
voor het bestuur. De hieruit voortgekomen conclusie is dat Engelstalige leden in aanmerking komen 342 
voor twee functies: Penningmeester en één van de Commissarissen Intern (Commissaris Formeel of 343 
Commissaris Informeel). Het is hierbij belangrijk dat Engelstalige leden een basiskennis hebben van de 344 
Nederlandse taal. Of deze basis goed genoeg is of niet, wordt beoordeeld door de 345 
Sollicitatiecommissie, die een taalcursus kan aanraden als deze basis niet goed genoeg is. Hierbij 346 
vindt het bestuur het netjes om een deel van deze taalcursus te vergoeden, aangezien deze cursussen 347 
prijzig kunnen zijn. Hierover wil het bestuur graag de mening van de ALV.  348 
 349 
Inleiding 350 
Voorstel 351 
De ALV merkt op dat er in het stuk niet wordt genoemd hoe duur een taalcursus is en hoeveel SPiN 352 
er aan bijdraagt. 353 
Het bestuur geeft aan dat een cursus afhangt van het taalniveau en daarmee ook de prijs. De kosten 354 
zullen waarschijnlijk rond de €450 zitten. Hierbij denkt het bestuur aan een bijdrage van €150. 355 
De ALV vraagt zich af of de cursus verplicht is of dat de cursus ook geweigerd kan worden.  356 
Het bestuur geeft aan het streng aan te raden. 357 
 358 
De ALV merkt op dat de sollicitatieprocedure wellicht kan worden aangepast aan de bereidheid van 359 
de kandidaat om de cursus te volgen en vraagt zich af of SPiN betrokken is bij het selecteren van de 360 
taalcursus of dat €150 een standaardbedrag is.  361 
Het bestuur geeft aan te denken dat die beslissing afhangt van wat er vandaag wordt besloten en dat 362 
er vervolgens overleg zal plaatsvinden. Daarnaast geeft het bestuur aan het oneerlijk te vinden om 363 
de ene kandidaat een duurdere cursus aan te bieden dan de andere kandidaat. 364 
De ALV vraagt zich af of het niet mogelijk is een percentage te betalen in plaats van een absoluut 365 
bedrag.  366 
Het bestuur geeft aan dat er cursussen zijn die erg veel geld kosten, waarbij het absolute bedrag nog 367 
steeds veel geld is als er een percentage wordt afgesproken. De eerdergenoemde €450 is al inclusief 368 
50% korting (gefinancierd door de Radboud Universiteit). 369 
 370 
De ALV vraagt zich af waarom er niet voor is gekozen om het hele bedrag te vergoeden. 371 
Het bestuur geeft als voornaamste reden aan dat kandidaten de uitkomsten van zo’n cursus ook in 372 
de rest van hun leven kunnen gebruiken en niet alleen voor een bestuursjaar bij SPiN. Daarnaast ben 373 
je ook ongeveer €900 kwijt als alles vergoed zou worden. Dit vindt het bestuur veel geld om in twee 374 
leden van de vereniging te steken.   375 
De ALV merkt op dat het volgen van zo’n cursus wel verplicht wordt gesteld en dat er misschien geld 376 
gebruikt kan worden van de begroting voor de mogelijke extra winst.  377 
Het bestuur geeft aan gekozen te hebben om dingen op te nemen in de begroting die voor alle leden 378 
beschikbaar zijn. 379 
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De ALV meent dat je dit niet kunt vragen van kandidaten voor het bestuur en vraagt zich af of de 380 
cursus echt nodig is. Hierbij vraagt de ALV zich ook af of er niet beter in het Engels gecommuniceerd 381 
kan worden.  382 
Het bestuur geeft aan dat door de cursus helemaal te vergoeden, een bestuursjaar gebruikt kan 383 
worden als motivatie voor een gratis taalcursus. Een andere optie is om de cursus niet helemaal te 384 
vergoeden, maar een deel te vergoeden.  385 
De ALV vraagt zich af of er is gekeken naar alternatieve bronnen van financiering. 386 
Het bestuur geeft aan dat de universiteit hier niet aan wil meebetalen.  387 
De ALV merkt op dat studievereniging CognAC (Kunstmatige Intelligentie) wel een bijdrage heeft 388 
gekregen van de universiteit.  389 
Het bestuur vraagt de ALV waar er precies geld voor is gegeven. 390 
De ALV geeft aan het niet te weten. 391 
Het bestuur geeft aan het te gaan vragen.  392 
 393 
De ALV vraagt zich af of het halen van de cursus een voorwaarde is voor het financieren van het geld. 394 
Het bestuur geeft aan het hier even over te hebben gehad, maar dat het moeilijk is in te schatten hoe 395 
het taalniveau is van het desbetreffende lid na het wel of niet halen van de cursus. Hierbij meent het 396 
bestuur dat het volgen van de cursus meer waarde heeft dan het halen. Ter illustratie geeft het 397 
bestuur aan dat iemand die de cursus haalt niet perse beter Nederlands hoeft te spreken dan iemand 398 
die de cursus niet heeft gehaald. Het is dus niet echt een voorwaarde, maar meer bedoeld om het 399 
taalniveau te verhogen.  400 
 401 
De ALV vraagt zich af of iemand wiens moedertaal niet Nederlands is, maar wel Nederlands spreekt 402 
en het wil aanscherpen, ook in aanmerking komt voor de cursusbijdrage van SPiN.  403 
Het bestuur geeft aan dit niet te willen. Er wordt alleen gefinancierd omdat die leden anders geen 404 
bestuursjaar kunnen doen. De andere groep, die op een voldoende niveau Nederlands spreekt, 405 
maakt al kans om in het bestuur te komen. De cursus is A2-niveau, wat niet gaat om het aanscherpen 406 
van het taalniveau, maar vooral van beginnersniveau is. 407 
De ALV vraagt zich af of je Nederlandse studenten dan niet ook een Engelse cursus moet aanbieden, 408 
aangezien het niveau van de Engelse taal van de kandidaat ook een selectiekwaliteit is.  409 
Het bestuur geeft aan van mening te zijn deze niet te vergoeden, omdat elke Nederlandse student al 410 
een eindexamen Engels heeft gedaan en al kennis bezit van de Engelse taal. Internationale studenten 411 
hebben geen Nederlands op school gehad, waardoor het bestuur het noodzakelijk vindt dat zij een 412 
taalcursus doen.  413 
De ALV geeft aan dat alle studenten die Engels hebben gehad op de middelbare school het niet perse 414 
ook hebben gehaald, ondanks dat ervan uit wordt gegaan van de beheersing van de Engelse taal door 415 
Nederlandse studenten. 416 
Het bestuur geeft aan dat deze selectiekwaliteit waarschijnlijk pas belangrijk wordt als er een twijfel 417 
bestaat tussen twee bestuurskandidaten, waar dan de kandidaat met een significant hoger niveau 418 
van de Engelse taal het verschil maakt.  419 
De ALV wil hieraan toevoegen dat, naast het niveau van de Engelse taal, het ook belangrijk is om 420 
Engels te spreken in situaties waar er druk op staat (voor een grote groep) en niet alleen achter de 421 
schermen.  422 
De ALV geeft aan dat het deels vergoeden van de cursus een mogelijkheid is die SPiN biedt om het 423 
Nederlandse taalniveau van internationale studenten op peil te krijgen. Nederlandse studenten 424 
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hebben de kans al gehad op de middelbare school. De ALV is hierom van mening dat diegene dan de 425 
consequenties ervan zou moeten ervaren. 426 
 427 
De ALV vraagt zich af of toekomstig Engelstalige sollicitanten op de hoogte zijn van de bijdrage van 428 
SPiN aan het volgen van een taalcursus. De ALV meent dat dit best een verschil kan zijn in hun 429 
beslissing.  430 
Het bestuur geeft aan druk te zijn geweest met presentaties voor bestuurswerving. Hier waren geen 431 
Engelssprekende leden aanwezig. De informatie staat wel in de sollicitatievacature.  432 
 433 
De Technisch Voorzitter merkt op dat er onenigheid was over de kosten die SPiN zou vergoeden van 434 
de taalcursus en vraagt aan de ALV of hier ideeën over zijn.  435 
De ALV geeft aan van mening te zijn om de vergoeding iets naar boven te krikken, maar niet achter 436 
een volledige vergoeding te staan.  437 
Het bestuur geeft aan het een moreel bezwaar te vinden om veel meer te investeren in twee leden 438 
dan in de rest van het bestuur. 439 
De ALV geeft aan dat er wel een reden is om meer in deze leden te investeren omdat je van hen ook 440 
een grotere bijdrage vraagt. De ALV stelt voor dat SPiN 50% van de cursus vergoedt. 441 
De ALV voegt hieraan toe dat als er nu wordt geïnvesteerd in internationale leden, toekomstige leden 442 
ook zien dat je als internationaal lid in het bestuur kan komen. 443 
De ALV voegt hieraan toe dat je er als internationale student voor kiest om de Nederlandse taal te 444 
leren, als je ervoor kiest hier te studeren en een bestuursjaar wil doen.  445 
 446 
De ALV merkt op dat er eerder werd opgemerkt dat het volgen van een Nederlandse taalcursus voor 447 
Engelstalige bestuurskandidaten sterk werd aangeraden, maar dit kwam erg over alsof het volgen 448 
van de cursus verplicht was. Hierbij vraagt de ALV zich af hoe deze cursus verplicht zal worden.  449 
Het bestuur geeft aan dat het verplichten ervan niet kan en dat het blijft bij sterk aanraden. Hierbij 450 
bepaalt de Sollicitatiecommissie of het volgen van een cursus nodig is of niet.  451 
De ALV vraagt zich af of een bestuurskandidaat nog in het bestuur kan komen als diegene ervoor 452 
kiest om geen cursus te volgen.  453 
Het bestuur geeft aan te denken dat ze die kans nog wel hebben.  454 
De ALV geeft aan dit raar te vinden, omdat er wordt gesteld dat bestuurskandidaten een bepaald 455 
niveau van de Nederlandse taal moeten beheersen, maar dat er niks wordt verplicht als ze dat niet 456 
hebben. Bestuurskandidaten kunnen namelijk zeggen dat ze het gaan doen en het vervolgens toch 457 
niet doen. De ALV vindt het daarom een beetje gek en onverstandig om het volgen van een cursus 458 
niet te verplichten.   459 
Het bestuur geeft aan te hopen dat de Sollicitatiecommissie deze mensen eruit kan pikken, aangezien 460 
het te zien is aan iemand of diegene gemotiveerd is om een taalcursus te doen. Daarnaast vindt het 461 
bestuur dat het niet onmogelijk is om een bestuur te runnen met iemand die slecht Nederlands 462 
spreekt, maar het is natuurlijk wel fijner als diegene een beetje op de hoogte is van de Nederlandse 463 
taal.  464 
De Sollicitatiecommissie voegt hieraan toe dat zij een advies uitbrengen naar het bestuur, waarbij het 465 
bestuur zelf mag beslissen of ze zich hieraan houden. De Sollicitatiecommissie doet slechts verslag 466 
van de bevindingen. 467 
Het bestuur geeft aan graag te willen weten of de ALV vindt dat het spreken van de Nederlandse taal 468 
door Engelstalige bestuurskandidaten een voorwaarde moet zijn om in het bestuur te komen.  469 
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De ALV geeft aan het belangrijk te vinden om controle te hebben over het Nederlandse taalniveau. 470 
De ALV merkt op dat er veel is gesproken over hypothetische situaties en denkt dat het in de praktijk 471 
eigenlijk wel meevalt. Er zal al snel blijken wat iemands niveau is en dit kan per geval bekeken 472 
worden. 473 
Het bestuur geeft aan het hiermee eens te zijn en voegt eraan toe bestuurskandidaten niet op hoge 474 
kosten te willen jagen. Het blijft hun keuze, ondanks het aanraden. Daarnaast blijft het bestuur van 475 
mening dat de zeldzame gevallen eruit kunnen worden gepikt door de Sollicitatiecommissie.  476 
 477 
De Technisch Voorzitter vraagt de ALV of de bijdrage van SPiN bij een eventuele taalcursus omhoog 478 
zou moeten. 479 
De ALV merkt op dat de bijdrage van €150 weinig enthousiasme uitstraalt. Een exact voorstel heeft 480 
de ALV niet, maar meent dat er wel meer dan de helft vergoed mag worden door SPiN.  481 
De ALV reageert hierop met het voorstel dat SPiN €250 of €300 bijdraagt.  482 
Het bestuur geeft aan dit te veel te vinden om te investeren in twee leden. 483 
De ALV geeft aan dat deze investering niet perse voor twee leden is, maar ook voor de rest van het 484 
bestuur. Het is een investering in het hele bestuur als groep en verhoogt de toegankelijkheid.  485 
De ALV geeft aan zich hierbij aan te sluiten. Hierbij geeft de ALV een voorbeeld uit haar eigen 486 
commissie, waar drie Nederlandstalige leden in zitten en één Engelstalig lid. Hierbij wordt er heel 487 
snel van taal geswitcht, afhankelijk van de aanwezigheid van het Engelstalige lid. Hierbij vindt de ALV 488 
dat het lastig kan zijn in een bestuursgroep als iemand niks begrijpt van de Nederlandse taal en het 489 
daarom als een investering moet zien.  490 
 491 
De ALV merkt op dat de bijdrage aan het volgen van een taalcursus in de toekomst ook duurder gaat 492 
worden als het aantal leden groter wordt. Het zou daarbij krom zijn om nu veel te vergoeden en later 493 
een stuk minder of helemaal niet meer. 494 
De ALV geeft aan dit een discussie te vinden voor later, omdat er vandaag niet bepaald kan worden 495 
wat er de komende vijf jaar wordt gedaan omtrent de selectie van bestuurskandidaten.  496 
De ALV reageert hierop met de opmerking dat hier wel rekening mee moet worden gehouden in de 497 
toekomst.  498 
Het bestuur geeft aan het eens te zijn met de ALV, waarbij er voorzichtig moet worden gedaan 499 
omdat je een toon neerzet voor de komende jaren. De begroting is elk jaar verschillend, maar dit is 500 
niet iets wat de leden door hebben: er wordt alleen een bedrag gezien zonder inzicht te hebben in de 501 
achterliggende motivatie. Er wordt dus wel degelijk een toon mee gezet.  502 
 503 
Het bestuur vraagt de ALV of zij de bijdrage liever zien in getallen of in procenten, aangezien de 504 
bedragen nog niet goed vast staan. 505 
De ALV geeft aan dat het mogelijk is om de bijdrage op de helft te houden, wat de ALV ook moreel 506 
eerlijk vindt. 507 
Het bestuur geeft aan te denken dat het handig is om eerst alle exacte bedragen te weten te komen 508 
voordat deze keuze wordt gemaakt. 509 
De ALV reageert hierop dat het mogelijk is om in eerste instantie een percentage af te spreken met 510 
een maximumbedrag.  511 
De ALV merkt op dat een percentage beter te verdedigen is in de toekomst dan bedragen. Hierbij 512 
vindt de ALV dat SPiN zelf de klap moet opvangen als de cursus duur blijkt te zijn, en niet de 513 
bestuurskandidaat.  514 
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Het bestuur geeft aan het eens te zijn met de ALV. De helft van de kosten van het volgen van een 515 
taalcursus, die is aangeraden door de Sollicitatiecommissie om in het bestuur te komen, wordt 516 
vergoed door SPiN.  517 
 518 

8. De overige winst 519 
Het bestuur licht toe dat er dit jaar een aantal meevallers zijn geweest die groter waren dan de 520 
tegenvallers. Er wordt hierdoor waarschijnlijk een te positief resultaat behaald aan het eind van het 521 
jaar. Dit wil het bestuur investeren in de vereniging, waarbij dit niet over meerdere jaren wordt 522 
afgeschreven. Hierbij gaan alle kosten dus in het boekjaar van het IXe  bestuur. Het doel hiervan is om 523 
SPiN naar een hoger niveau te tillen. Het overschot bedraagt ongeveer €3000. Het bestuur geeft aan 524 
te willen investeren in een koffiezetapparaat (€300), een pinautomaat (€70), een koelkast/vriezer 525 
(€250), bestuurlijke vrijstelling (€405) en een fotoprinter (€300). Daarnaast zal er een extra bedrag 526 
gaan naar het lustrum (€1675), naast het bedrag dat er al voor vast stond. 527 
 528 
Het bestuur volgt met een motivatie per geplande investering: 529 
Koffiezetapparaat: het huidige koffiezetapparaat is aan vernieuwing toe. 530 
Pinautomaat: leden kunnen aan de deur pinnen, echter komen hier wel transactiekosten bij. 531 
Koelkast/vriezer: in de huidige koelkast is weinig ruimte voor bijvoorbeeld themadagen. Hierdoor 532 
moeten producten worden gestald bij leden, wat het bestuur geen slimme keuze lijkt.  533 
Bestuurlijke vrijstelling: momenteel is het zo dat bestuursleden geld terugkrijgen als zij activiteiten 534 
moeten begeleiden of bijwonen, die geld kosten. Hierbij worden kosten tot en met €15 vergoed, 535 
maar moeten bestuursleden kosten boven de €15 geheel voor hun eigen rekening nemen. Het 536 
bestuur stelt hier voor dat een deel van de extra winst naar bestuurlijke vrijstelling gaat, waar 537 
bestuursleden €15 ontvangen als zij helpen bij activiteiten met kosten van €15 of hoger. In het geval 538 
dat de kosten meer dan €15 bedragen, zal het restant worden betaald door het bestuurslid zelf. Dit 539 
voorstel is er omdat het anders te duur wordt voor bestuursleden om overal bij te kunnen zijn. Het 540 
doel hiervan is dus om de last voor bestuursleden te verminderen als activiteiten moeten worden 541 
geleid of bijgewoond.  542 
 543 
De ALV vraagt zich af of €15 echt iets toevoegt. 544 
Het bestuur geeft aan dat het maximumbedrag van €15 meer een blijk van waardering is. Hierbij 545 
meent het bestuur dat er een verschil is tussen bestuursleden die hier zijn voor hun plezier en 546 
bestuursleden die ook daadwerkelijk moeten helpen.  547 
De ALV geeft aan het bestuur deze vergoeding van harte te gunnen. 548 
 549 
Fotoprinter: deze is bedoeld voor het zelf te laten afdrukken van posters en foto’s. Het bestuur 550 
meent dat dit een investering is die ervoor zorgt dat er op de lange termijn goedkoper wordt geprint. 551 
 552 
De ALV merkt op dat het mogelijk is om een goedkopere fotoprinter te kopen, waardoor er financiële 553 
ruimte is voor een beter tosti apparaat. 554 
Het bestuur meent dat er niks mis is met het huidige tosti apparaat.  555 
De ALV vraagt zich af of er met deze fotoprinter ook grote posters kunnen worden afgedrukt 556 
Het bestuur geeft aan dat het de kwaliteit van grote Insomnia posters niet aan kan, maar dat 557 
reisposters hier wel mee kunnen worden afgedrukt. 558 
De ALV reageert hierop met de vraag of de fotoprinter de HersenSPiNsels kan afdrukken. 559 
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Het bestuur geeft aan dat dit niet gaat lukken vanwege vouwlijnen en andere kwaliteiten die in dit 560 
tijdschrift moet zitten en dat het apparaat dit niet aan kan. 561 
 562 
Lustrum: het overgebleven bedrag van alle praktische zaken gaat naar het lustrum. In de huidige 563 
vorm is het bedrag voor het lustrum €1650 voor het lustrum zelf waarvan €450 voor de Almanak. Het 564 
bestuur geeft aan dat deze verhouding zal worden aangehouden.  565 
 566 
De ALV vraagt zich af of het een idee is om een beamer aan te schaffen. 567 
Het bestuur geeft aan het hierover te hebben gehad, echter is het bestuur tot de conclusie gekomen 568 
dit het niet waard te vinden. Echter wil het bestuur hier nogmaals over nadenken als de ALV hier een 569 
groot belang in ziet.  570 
 571 
De ALV merkt op dat er ook geïnvesteerd kan worden in iets wat SPiN nog niet heeft, in plaats van 572 
een nieuw koffiezetapparaat.  573 
De ALV vraagt zich af wat de aanleiding is voor het bestuur om de extra winst meteen uit te geven in 574 
plaats van het geld op te sparen voor financieel magere tijden. 575 
Het bestuur geeft aan te denken dat er in de toekomst niet veel kan worden vervangen. Dit kan 576 
tegen die tijd wel worden begroot. Het kantoormeubilair wordt in principe ook door de universiteit 577 
aangeschaft. Het geld kan worden gestoken in het eigen vermogen van SPiN, alhoewel dat misschien 578 
niet veel uitmaakt aangezien hier al geld genoeg op staat om draaiende te blijven in financieel 579 
magere tijden. 580 
 581 
De ALV vraagt zich af waarom het bestuur ervoor kiest om geld te steken in een duur 582 
koffiezetapparaat in plaats van commissies meer budget te geven. 583 
Het bestuur geeft aan dat commissies naar hen toe kunnen komen als er geld nodig is. Dit is niet 584 
gebeurd. 585 
De ALV vraagt zich af of commissies weten dat ze hiervoor naar het bestuur kunnen komen. 586 
Het bestuur geeft aan dat dit het geval is en dat het wordt overwogen als commissies met een plan 587 
komen.  588 
De ALV geeft aan een koffiezetapparaat van €300 wel heel erg overdreven te vinden.  589 
Het bestuur geeft aan dat er in de afgelopen jaren ontzettend veel winst is gemaakt. De belasting kan 590 
hier aan de deur komen kloppen in het geval van te veel winst.  591 
De ALV vraagt zich af of €3000 de gehele winst bedraagt. 592 
Het bestuur geeft aan dat dit gaat over de overige winst, los van de originele begroting.  593 
De ALV geeft aan nog steeds voorstander te zijn om dit naar de commissies te laten gaan dan naar 594 
koffie. 595 
Het bestuur geeft aan dat er al meer geld naar commissies is gegaan, meer dan vorig jaar. Er is 596 
nagedacht om geld te steken in dingen die langer meegaan. Hierbij gaat een commissie één jaar mee, 597 
en gaat een pinautomaat meerdere jaren mee. 598 
 599 
De ALV vraagt zich af of SPiN überhaupt nog een koelkast mag hebben in verband met de verhuizing. 600 
Officieel mag dit namelijk niet en in het nieuwe gebouw kan deze regel wellicht worden 601 
gehandhaafd. Dit kan een probleem vormen. 602 
Het bestuur geeft aan dat hierover nog wordt overlegd. Het is inderdaad nog niet bekend en dit zal 603 
het bestuur meenemen.  604 
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De ALV vraagt zich af welke post de dupe zal worden als er onvoorzien toch minder winst wordt 605 
gemaakt dan gedacht. 606 
Het bestuur geeft aan dat er heel veel geld staat op de lopende rekening van SPiN. Dit zal niet uit een 607 
bepaalde post worden gesneden. Bij de berekeningen van de extra winst is er uitgegaan van de 608 
ondergrens.  609 
 610 
De ALV vraagt zich af of het bestuur zou willen nadenken over een beamer in het geval er meer winst 611 
wordt behaald dan €3000.  612 
Het bestuur geeft aan hierover te willen nadenken als de ALV het hier nu mee eens is. 613 
De ALV lijkt het hier mee eens te zijn. 614 
 615 
Nu volgt er een stemming over het voorstel met betrekking tot de overige winst, waar er ook nog 616 
wordt gekeken naar een beamer.  617 
Uitslag stemming: 618 
Voor: 24 619 
Tegen: 3 620 
Blanco: 0 621 
Onthouden: 11 622 
 623 
Het voorstel is aangenomen op basis van een meerderheid in het aantal stemmen.  624 
 625 

9. WVtTK 626 
 627 

10. Vaststellen datum volgende vergadering  628 
De volgende ALV zal plaatsvinden op 31 mei. Dan wordt een kandidaatsbestuur voorgesteld. 629 
 630 

11. Rondvraag 631 
De ALV geeft haar complimenten aan het bestuur. Ook wordt de Taskforce bedankt voor het 632 
uitzoekwerk. De Sollicitatiecommissie wordt veel succes gewenst. Daarnaast vraagt de ALV zich af 633 
waar het speldje is van Jelle Gerritsma.  634 
Het bestuur geeft aan dat die in zijn postvakje ligt.  635 
 636 
Het Bestuur geeft aan dat het bestuur vaak een Heidag regelt. Dit is een dag waarbij leden worden 637 
uitgenodigd om te discussiëren over zaken die spelen bij de vereniging. Hierbij heeft het bestuur zelf 638 
niets dat zij wil bespreken en vraagt zich af of de ALV wel iets heeft. 639 
De ALV geeft aan integratie momenteel belangrijker dan ooit  te vinden, waarbij er misschien geniale 640 
inzichten zijn die er vijf jaar geleden niet waren. 641 
Het bestuur geeft aan zich af te vragen of hier iets uit gekregen zal worden en hoeveel leden hier 642 
behoefte aan hebben. Het bestuur vraagt de ALV of zij hier graag een Heidag voor zou willen. 643 
De ALV geeft aan een beetje overvallen te zijn met deze vraag. De ALV stelt voor hier een bedenktijd 644 
voor in te stellen van een aantal dagen, waarbij ideeën kunnen worden ingestuurd. Mocht er niets 645 
komen dan gaat de Heidag niet door.  646 
Het bestuur gaat hiermee akkoord en geeft aan hierover nog een bericht te plaatsen in de actieve 647 
leden groep op Facebook.  648 
Het bestuur vraagt zich af wie er mee gaan naar Café van Buren.  649 
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De ALV lijkt hier niet erg enthousiast over. 650 
Het bestuur bedankt de ALV voor de input. 651 
 652 
De Technisch Voorzitter bedankt de ALV voor haar input en moedigt de ALV aan om terug te komen. 653 
 654 

12. Sluiting 655 
De Technisch Voorzitter sluit de vergadering om 21:51 uur. 656 
 657 
Actiepunten IXe bestuur:  658 
1. Het bestuur gaat opties voor een SPiN-applicatie bekijken. 659 


