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Geachte Algemene Ledenvergadering,  
 
In het jaar 2015-2016 is de Nijmeegse Koepelvereniging der Sociale Wetenschappen (NKSW)  
Kompanio opgericht. NKSW Kompanio organiseert verscheidene faculteitsbrede activiteiten. Nu 
zullen er dit jaar waarschijnlijk veranderingen plaatsvinden binnen de structuur en opbouw van het 
bestuur van Kompanio. De gevolgen hiervan voor SPiN worden besproken in dit stuk, het IXe bestuur 
vraagt hierover de mening van de ALV.  
 
Met vriendelijke groet,  
 
Het IXe bestuur der SPiN 
 
Huidige situatie 
De huidige opbouw van Kompanio is als volgt; Kompanio heeft zes leden, namelijk de zes 
studieverenigingen van de Faculteit der Sociale Wetenschappen. Van elke studievereniging neemt 
één bestuurslid ook plaats in het bestuur van Kompanio.  
 
Een van de activiteiten die Kompanio organiseert, is het S-feest. Aangezien NKSW Kompanio pas 
twee jaar bestaat, heeft zij een te klein eigen vermogen om alle voorbereidingen voor het S-feest te 
kunnen betalen. Daarom bestaat op dit moment de regeling dat SPiN €3000 uitleent aan Kompanio 
om alle kosten voor het S-feest voor te schieten. De kosten voor de locatie bedragen €2000 en 
daarnaast worden er voor het S-feest kosten gemaakt voor DJ’s en promotiemateriaal. Aangezien 
SPiN geld uitleent aan Kompanio, bekleedt het bestuurslid van SPiN de functie van penningmeester 
binnen het bestuur van Kompanio. Wanneer er verlies wordt gedraaid op het S-feest, worden de 
kosten verdeeld  over de zes studieverenigingen die lid zijn van Kompanio, waaronder SPiN. Om de 
kosten zo eerlijk mogelijk te verdelen, is een verliessleutel opgesteld.  
 
Nieuwe situatie 
Aankomend jaar zullen er enkele veranderingen plaatsvinden binnen het bestuur van Kompanio. Het 
plan is dat Kompanio volgend jaar een onafhankelijk bestuur zal gaan vormen en dat het bestuur niet 
langer uit zes afgevaardigden van besturen van studieverenigingen bestaat. 
 
In de ideale situatie zal het nieuwe bestuur bestaan uit zes bestuursleden die allemaal lid zijn van een 
andere studievereniging der Sociale Wetenschappen, maar in een minder ideale situatie zal niet elke 
vereniging vertegenwoordigd worden binnen het bestuur. Om te zorgen dat de bestuursleden van 
Kompanio representatief zijn voor de studievereniging die zij vertegenwoordigen, wordt per 
studievereniging een bestuurslid gekoppeld aan een bestuurslid van Kompanio als contactpersoon. 
Deze structuur wordt ook gehanteerd bij Olympus, de koepelvereniging van de faculteit 
Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica en werkt goed.  
 
Op het moment is een bestuurslid van SPiN de penningmeester van Kompanio, maar in de toekomst 
zal dit ofwel een lid van SPiN, ofwel een lid van een van de vijf andere studieverenigingen der Sociale 
Wetenschappen zijn. Nu heeft Kompanio nog steeds een te klein eigen vermogen om alle kosten 
voor het S-feest te betalen en heeft zij hiervoor een lening nodig. Naar de mening van het IXe bestuur 
zou SPiN nog steeds geld kunnen uitlenen aan Kompanio, ondanks dat geen van de bestuursleden 
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van het Xe bestuur plaatsneemt in het bestuur van Kompanio. Dit is wel onder de voorwaarde dat er 
een contract wordt opgesteld waarin vastgesteld wordt dat SPiN de volledige lening terug zal krijgen. 
Wanneer er verlies wordt gedraaid met het S-feest, dit eerlijk verdeeld wordt over alle zes de 
lidverenigingen via de verliessleutel en dat alle studieverenigingen voorafgaand de lening akkoord 
gaan met de verliessleutel en hiervoor tekenen. Graag ontvangt het IXe bestuur de mening van de 
ALV over deze kwestie.  

 
 


