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Aanwezig: Myrna Rossing, Marloes de Jonge, Marjolein Brink, Rick Huijs, Koen Hendriks, Lieke van 1 
Lieshout, Sofie van Breemen, Kevin de Goede(v), Casper Joosten, Rinske Knoest, Koen van Heijster, 2 
Lenthe Martin, Kathi Kühnen, Rob van Broekhoven, Margot Tijsen, Fenna Dekkers, Maartje Verhees, 3 
Bas Romeijn, Xavier Utberg, Jeroen Weerwag, Tanneke Meijers, Wouter Aarts, Kimberly Schelle, 4 
Lodewijk Buffart, Loeke Salemans, Yvonne Rensen(n) 5 
Totaal: 25 6 
 7 
Machtigingen: 8 
Luc Swartjes machtigt Tanneke Meijers 9 
Tommy van Steen machtigt Sofie van Breemen 10 
Anna Schmidt machtigt Myrna 11 
Lenthe Martin machtigt Rob van Broekhoven 12 
Iris Kleine Schaars machtigt Fenna Dekkers 13 
Laura van Boxtel machtigt Koen Hendriks 14 
 15 
1. Opening (door technisch voorzitter Kevin de Goede) 16 
De technisch voorzitter opent de vergadering om 19:10u. 17 
 18 
2. Notulen vorige vergadering 19 
 -Tekstuele opmerkingen: 20 
Er zijn geen tekstuele opmerkingen ingestuurd. Er zijn geen opmerkingen over de notulen van de 21 
vergadering van 26-11-2012.  22 
 23 

-Actiepunten 24 
1. Vorig jaar heeft de Billabong niet betaald. Het bestuur is hiermee naar een rechtswinkel gestapt. 25 
Billabong is failliet gegaan en de oude eigenaar is hiervoor verantwoordelijk. Een curator is 26 
aangesteld en deze bepaalt wie nog geld krijgt van de Billabong. Omdat SPiN een studievereniging is 27 
staat zij onderaan het ‘lijstje’ van belangrijke betalingen. Er is eveneens een contract nodig om geld 28 
terug te krijgen. Dit contract is vorig jaar kwijt geraakt. Mede vanwege dit punt stelt het bestuur voor 29 
dat er geen verdere actie wordt ondernomen. De ALV stemt hiermee in.  30 
 31 
3. Belangrijke mededelingen en ingekomen post 32 
Een lid is overleden. Zij is op verzoek van de studieadviseur uit het ledenbestand gehaald. Het 33 
bestuur betuigt haar steun aan familie en vrienden. 34 
 35 
Het bestuur geeft zoals gebruikelijk een update van de activiteiten die hebben plaatsgevonden sinds 36 
de vorige ALV. Omdat dit een groot aantal activiteiten betreft zullen alleen de belangrijkste 37 
activiteiten worden besproken.  38 
-27 november bedrijvendag 73 mensen 39 
-3 4 december promotie schoentje zetten 75 40 
-10 januari promotieactiviteit koek zopie 89 41 
-26 januari promotieactiviteit  pitstop 61  42 
-13 december Lezing Melanie Joy 75 mensen 43 
-18 januari borrel socialcie 85 44 
-14 januari debat overdiagnosticering 119 45 
-15 januari lustrumgala 135 46 
-18 februari mastervoorlichting 250 47 
 48 
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Casper Joosten stopt na deze ALV met RvA en na eind van verenigingsjaar zal Kimberly de RvA 49 
verlaten. RvA is op dit moment al op zoek naar nieuwe leden.  50 
 51 
Tijdens de volgende ALV (over een week) zullen de notulen van deze vergadering nog niet 52 
beschikbaar zijn. Daarvoor volgen de twee vergaderingen te kort op elkaar. 53 

 54 
Tijdens het presenteren van het plan zullen de bestuursleden individueel stemmen over het plan. Er 55 
zijn teveel verschillende meningen binnen het bestuur en er zal dus geen bestuurlijke uniformiteit 56 
zijn. De ALV heeft hier geen problemen mee.  57 
 58 
4. Vaststellen Agenda 59 
Er worden geen nieuwe punten aan de agenda toegevoegd. 60 
 61 
5. Voorstel Halfjaarlijkse bestuurswissel en wijzigen statuten en HR 62 
Casper presenteert het voorstel. Het gaat om een concrete uitwerking van het eerder opgestelde 63 
plan. Het wijkt niet veel af van het vorige plan. Belangrijkste afwijkende punt is de toevoeging van de 64 
strategische visie. Per punt zal het plan besproken worden. 65 
 66 
-Inleiding 67 
De ALV geeft aan moeite te hebben met het woord mening. Het is de bedoeling dat het plan 68 
objectief is. De taskforce reageert dat het plan zo objectief is als zes mensen het kunnen maken. 69 
Daarnaast benadrukt de taskforce dat wat in het plan staat niet heilig is.  70 
 71 
-Wisselmomenten bestuursfuncties 72 
De ALV vraagt of commissies ook opgestart kunnen worden zonder dat de commissiebegeleider al 73 
bekend is. De taskforce geeft aan dat dit zeker een optie is. Het lijkt hen wel beter om commissie en 74 
begeleider samen te starten zodat ze samen het hele proces kunnen doorlopen, vandaar dat zij het 75 
zo in het plan hebben gezet. Ook lijkt het de taskforce beter dat de commissie te maken krijgt met 76 
slechts één begeleider.  77 
Hierop wordt gereageerd dat een commissie na een half jaar beter loopt. Dit zou juist voordelig 78 
kunnen zijn. 79 
 80 
Er zijn onduidelijkheden over in welke maanden gewisseld zal worden. Dit wordt inconsequent in het 81 
plan genoemd (soms maart, soms februari). Voor de duidelijkheid: de halfjaarlijkse wissel is in maart. 82 
 83 
De ALV vraagt of het voorstel volledig wordt overgenomen als het ingestemd wordt. De taskforce 84 
geeft aan dat het bestuur flexibiliteit blijft houden, bijvoorbeeld als nieuwe commissies ontstaan of 85 
worden opgeheven. De taskforce raadt dan ook aan om het plan te volgen, maar geeft aan dat er 86 
altijd vanaf geweken kan worden indien nodig.  87 
 88 
De ALV vraagt of de skireis in november wordt gepland. De ALV geeft hierbij aan dat er dan nog niet 89 
veel sneeuw ligt en dat dit niet zo handig lijkt. De taskforce reageert dat van dit plan afgeweken kan 90 
worden. Het is aan de skireiscommissie en het bestuur om dit samen af te stemmen. Qua commissies 91 
en activiteiten kan er dus geschoven worden, omdat dit niet in statuten/HR is vastgelegd. 92 
 93 
De ALV vraagt of er is nagedacht over werven van actieve leden. Als je in het derde jaar zit neem je 94 
geen plaats meer in een commissie die in februari opstart, is hier over na gedacht? De taskforce 95 
reageert dat in het HR het werven van actieve leden staat beschreven. Er zullen op twee momenten 96 



                Notulen Algemene Leden Vergadering 05-03-2013 
 
actieve leden geworven worden. De taskforce denkt dat de praktijk dit zal moeten uitwijzen. Veel 97 
eerstejaars studenten worden geen lid omdat ze bang zijn dat de studie te zwaar wordt. Deze zouden 98 
juist wel in februari instromen. De taskforce is niet bang dat er een scheve verhouding ontstaat wat 99 
betreft de actieve leden uit verschillende jaarlagen. 100 
De ALV vindt dat de functie algemeen bestuurslid een degradatie is van wat de functie inhoudt en 101 
geeft aan dat hier nog verder over moet worden nagedacht. 102 
De acquisitiecommissie geeft aan dat het wisselmoment wel degelijk uitmaakt. Ook zij geeft aan dat 103 
over dit wissel moment wordt nagedacht en dat wisselen in februari wellicht niet optimaal is voor 104 
alle sponsorcontracten. 105 
 106 
Loeke Salemans komt binnen om 19:34u. 107 
 108 
De voorzitter last een pauze in om 19:34 ivm belangrijk telefoontje. De vergadering wordt om 19:36 109 
hervat. 110 
 111 
Het bestuur denkt dat het een drempel is om in april te starten omdat er dan een vakantie tussen zit. 112 
De ALV geeft aan dat de laatste paar weken van het verenigingsjaar moeizaam gaan omdat al veel 113 
commissieleden op vakantie gaan. Als voor de vakantie duidelijk wordt afgesproken wanneer na de 114 
vakantie wordt vergaderd moet dit te doen zijn. De taskforce geeft aan dat mensen die in een 115 
commissie gaan van te voren weten dat ze na de vakantie ook nog in een commissie zitten. De 116 
begeleider mag hen hier op aanspreken.  117 
Commissies moeten nu ook vaak tot in november activiteiten organiseren zodat in de eerste 118 
maanden van het verenigingsjaar ook activiteiten georganiseerd kunnen worden. Dit wordt nu niet 119 
als moeizaam ervaren. 120 
 121 
-Strategische visie en Raad van Strategische Visie 122 
De ALV vraagt of het klopt dat er elke keer een half jaar zit tussen het instemmen en starten van de 123 
strategische visie. De taskforce bevestigt dit. De reden dat hiervoor gekozen is, is dat het bestuur met 124 
het schrijven van het beleid rekening kan houden met de strategische visie.  125 
 126 
De leden van RvSV worden door de RvA ingesteld. Het bestuur vraagt zich af waarom het passend is 127 
dat zij de TvSV instellen. De taskforce geeft aan dat de RvA niet de leden instemt, maar wel voorstelt. 128 
Dit is een groot verschil. De ALV heeft het laatste woord over het instemmen en zij bepalen wie er in 129 
deze raad komen.  130 
Als iemand graag in de RvSV wil en de RvA heeft deze persoon niet voorgesteld kan deze persoon 131 
mailen naar de RvA. De taskforce acht de RvA capabel om geschikte mensen te selecteren. 132 
Het is nog niet duidelijk binnen welke kaders een nieuw bestuur een eigen beleid kan schrijven, de 133 
vraag is dan ook hoe bindend de visie zal worden. De taskforce reageert dat het echt als visie gezien 134 
moet worden, een grove opzet van einddoelen die de vereniging in 5 jaar wil bereiken. Het is een 135 
kader waarin een beleid nog nodig is. Het is niet bindend, maar sturend. Hieraan wordt toegevoegd 136 
dat het bestuur een keuze kan maken om niet met de visie mee te gaan, mits beargumenteerd.  137 
Medewerkers van de universiteit en faculteit kunnen ook in de RvSV komen. Het kan ook nuttig zijn 138 
om deze mensen buiten de RvSV te houden, om zo autonomie te behouden. De ALV geeft aan dat 139 
faculteit en uni ook bewust niet in RvA willen plaats nemen omdat ze vinden dat wij dit goed zelf 140 
kunnen. Het kan zinvol zijn als externe personen een stem hebben als 1/5e van het geheel, omdat zij 141 
veel kennis en ervaring hebben. Het is niet zo dat de taskforce per se iemand vanuit de universiteit in 142 
de RvSV wil, maar wil deze mogelijkheid niet uitsluiten. 143 
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Er wordt gevraagd waarom er voor 5 jaar een strategische visie gemaakt zal worden en niet voor 144 
bijvoorbeeld 3 jaar. Drie jaar lijkt de taskforce te kort en te weinig overstijgend ten opzichte van het 145 
gewone beleid. Het wordt dan te sturend en te weinig een kader. De visie moet niet beperkend zijn, 146 
maar is juist bedoeld voor continuïteit en groei. Vandaar dat er is gekozen voor 5 jaar. Het is ook niet 147 
zo dat de visie iets is dat bereikt moet worden zoals doelen, het is slechts een richting. Weinig 148 
concrete doelen kunnen ook bereikt worden.  149 
Termen als professionaliteit worden gezien als doelen die je altijd wilt bereiken als bestuur. De vraag 150 
is of dit dan nog zinvol is om het op papier te zetten. De taskforce antwoord dat juist daarom het 151 
zinvol is om het in een visie te zetten, zodat je het beleid concreter kunt maken. Als je deze doelen 152 
als bestuur altijd naleeft past het juist in een visie. Je weet zo welke richting je op wilt gaan. Het zijn 153 
nuttige dingen om in je achterhoofd te houden.  154 
Een plan dat 5 jaar geleden ingestemd is, hoeft 5 jaar later geen draagvlak meer te hebben omdat er 155 
andere mensen in de ALV zitten. Daarom zou je kunnen kijken naar een strategische visie voor 156 
minder jaren. 157 
 158 
-Implementatie & tijdspad 159 
Er wordt door de ALV aangegeven dat het een krappe planning lijkt. Er wordt aan de taskforce 160 
gevraagd hoe ze dit op zo’n korte termijn geïmplementeerd zien. De taskforce reageert dat het 161 
bestuur niet zoveel extra hoeft te doen, omdat zij toch 7 bestuursleden moeten zoeken. Het verschil 162 
is dat een aantal van deze 7 mensen maar een half jaar zal besturen. Het zoeken van de RVsV-leden 163 
wordt gedaan door de RvA, het bestuur hoeft zich hier niet mee bezig te houden. 164 
 165 
De ALV vraagt aan het bestuur wat zij aan geïnteresseerde bestuurskandidaten heeft 166 
gecommuniceerd.  167 
De ALV vraagt aan de taskforce hoe mensen moeten worden geworven voor een half jaar. Wat zijn 168 
veranderingen in de werving, zijn er nog tips? 169 
Reactie bestuur: Er is duidelijk gecommuniceerd dat het halfjaarlijks besturen ingevoerd gaat 170 
worden. De concrete invulling is vaag gehouden omdat het plan nog niet af was. 171 
Reactie TF: hier is nog niet over nagedacht. Kathi geeft aan dat er een halfjaarlijks instroom moment 172 
is voor de master en dat veel mensen een halfjaar uitlopen. Dit is voor hen een mooie kans. 173 
Het inwerktraject zal toch anders gaan omdat er al ervaren bestuursleden in het bestuur zitten.  174 
ALV vraagt of er al geïnteresseerden die een halfjaar willen zitten. Er zijn inderdaad mensen die dit 175 
aangegeven hebben, maar het is altijd onzeker of deze mensen daadwerkelijk zullen solliciteren.  176 
 177 
ALV mist een praktische invulling van commissies die in februari starten. Bijvoorbeeld: Als het 178 
congres nu in mei is en volgend jaar in november. Wanneer start je deze commissie? TF: geeft aan 179 
dat over deze praktische invulling niet is nagedacht. Dit kan dus betekenen dat een commissie een 180 
half jaar stil ligt.  181 
 182 
Erik Bouwman komt binnen om 19:43. 183 
 184 
De ALV vraagt zich af hoe de overdracht van bestuursleden gaat die commissies in moeten gaan 185 
werken. De taskforce geeft aan dat een commissie een half jaar of anderhalf jaar kan lopen. Hier 186 
heeft zij niet concreet over na gedacht. De taskforce zag het niet als haar taak om een 187 
activiteitenplanning te maken.  188 
Dit zou dus kunnen betekenen dat er volgend jaar geen congres is, of dat er twee congrescommissies 189 
zijn. De ALV beveelt ten zeerste aan om toch nog naar deze praktische invulling te gaan kijken. De 190 
ALV geeft aan dat het ontbreken van deze praktische invulling een grote belemmering is bij het 191 
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invoeren van het plan. Er zou nu al begonnen moeten worden met het opstarten van commissies 192 
volgens het idee in het voorstel, maar dit is nu al niet meer haalbaar. 193 
De taskforce geeft aan dat dit een voorstel is over halfjaarlijks besturen. Het opstarten van 194 
commissies volgend jaar staat hiermee niet definitief vast. Het is een voorstel om het bestuur 195 
volgens het plan op te starten. Het nieuwe bestuur kan besluiten hoe het organiseren van activiteiten 196 
eruit gaat zien, dat staat los van dit voorstel.   197 
De ALV kaart de mogelijkheid aan om dit plan niet per direct in te voeren in verband met de 198 
praktische problemen, maar om te kijken of dit eventueel volgend jaar pas ingezet kan worden. De 199 
taskforce geeft aan dat praktische zorgen altijd zullen blijven bestaan, uiteindelijk moet het plan toch 200 
ingevoerd gaan worden.  201 
Omdat activiteiten het belangrijkste product zijn van onze vereniging worden alle commissies 202 
opgestart in september. Dit zou kunnen betekenen dat een aantal commissies anderhalf jaar blijven 203 
zitten. Het bestuur zal al wel volgens het plan opgestart worden. 204 
De ALV vraagt naar de onderbouwing waarom juist de drie genoemde functies zullen wisselen. De 205 
taskforce reageert dat de taken van commissaris onderwijs het beste zijn onder te verdelen bij 206 
andere bestuursleden, vandaar dat deze op 1 is gezet. Vervolgens algemeen bestuurslid omdat er 207 
hier twee van zijn. Ook de functies van het bestuurslid PR zijn onder te verdelen. Er is hierbij rekening 208 
gehouden met de situatie waarin je te weinig bestuursleden vindt. Het is niet de bedoeling om te 209 
korten op de taken van deze 3 functies.  210 
De ALV vraagt zich af hoe je kunt meten of het halfjaarlijks wisselen een juiste keuze is geweest. De 211 
taskforce geeft aan dat het idee van halfjaarlijks wisselen al eerder ingestemd is. Met dit voorstel is 212 
er vanuit gegaan dat dit iets is wat de vereniging wil.  213 
 214 
-Algemene vragen 215 
Er zullen in het jaar waarin de strategievergadering gepland staat 7 alv’s georganiseerd worden. 216 
Volgens de statuten zoals ze er nu liggen bestaat de mogelijkheid niet om deze alv’s samen te 217 
voegen. 218 
De ALV geeft aan dat er veel gevoelsargumenten worden gegeven bij deze discussie (bijvoorbeeld 219 
over het functioneren van het bestuur als team). In dit stuk wordt dit punt niet besproken omdat het 220 
een objectief stuk is. De vraag is wanneer er wel ruimte is voor deze gevoelsargumenten. ALV geeft 221 
aan dat deze argumenten speculatief zijn, je weet nooit of het gaat werken of gaat botsen.  222 
Er wordt om 20:37 een pauze van een half uur ingelast. Er wordt voorgesteld in deze pauze na te 223 
denken over praktische implicaties. De taskforce geeft aan dat zij op korte termijn niet uit een 224 
praktisch plan gaan komen en vraagt of de ALV tijdens deze alv praktische voorstellen wil schrijven.  225 
 226 
De vergadering wordt om 21:20 hervat. 227 
 228 
Ingediende amendementen  229 
Er komt een aparte ALV die zal gaan over de evaluatie van halfjaarlijks besturen en eventueel 230 
parttime besturen. Deze ALV wordt voorbereid door: Een heidag, een evaluatieverslag van de Raad 231 
van Advies in november 2017. 232 
Voor: 23 233 
Tegen: 0 234 
Onthouden: 5 235 
Blanco: 1 236 
Dit amendement is aangenomen. 237 
 238 
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Alle commissies starten medio 2013. Een deel van deze commissies zal langer dan een jaar (maximaal 239 
1,5 jaar) blijven. In maart 2015 zal de eerste halfjaarlijkse start zijn van de helft van de commissies.  240 
De stemming van dit plan wordt met enkele maanden uitgesteld, eerst wordt een praktische invulling 241 
bepaald wat betreft de commissies, begroting, aantal actieve leden, aantal activiteiten.  242 
Voor: 8 243 
Tegen: 8 244 
Onthouden: 11 245 
Blanco: 0 246 
Het aantal stemmen voor en tegen is gelijk. De stemming wordt schriftelijk voortgezet.  247 
Voor: 10 248 
Tegen: 10 249 
Onthouden: 11 250 
Blanco: 0 251 
Het aantal stemmen voor en tegen is gelijk. Het amendement wordt verworpen. 252 
 253 
Gevoelsargumenten worden onderzocht. Eventueel wordt uitgezocht hoe het plan teruggedraaid kan 254 
worden.  255 
Voor: 16 256 
Tegen: 8 257 
Onthouden: 5 258 
Blanco: 0 259 
Dit amendement is aangenomen. Hierbij wordt verwezen naar het stuk wat Loeke en Yvonne in het 260 
derde jaar hebben geschreven. 261 
 262 
Dit hele plan zal een jaar later starten. Dit half jaar wordt een praktische invulling aan de 263 
activiteitenplanning gegeven. Er wordt gestreefd naar 1,5 jaar besturen (eventueel aangevuld met 264 
bestuursleden die slechts een half jaar aanblijven) 265 
Voor: 14 266 
Tegen: 8 267 
Onthouden: 7 268 
Blanco: 1 269 
Het amendement wordt aangenomen.  270 
 271 
Er is verdeeldheid in de ALV. Aan de ene kant wordt gezegd dat het niet van de willekeur van de 272 
leden op een ALV moet afhangen of een plan wel of niet doorgaat. Het plan zal er komen, dit is al in 273 
een eerdere alv eerder bepaald. Het gaat er nu over wat de beste invulling van dit plan is. Aan de 274 
andere kant geeft een aantal leden aan dat ze door het plan van de taskforce beter kunnen 275 
inschatten wat ze van het idee vinden.  Sommigen zien het idee van een halfjaarlijkse wissel hierdoor 276 
als minder wenselijk. Er ontstaat een discussie of het idee van dit plan überhaupt doorgezet moet 277 
worden. Het is dus eerder ingestemd, maar veel leden zijn het niet eens met dit eerdere besluit.  278 
 279 
-Vragen bij amendementen 280 
Vraag bij amendement 3: Wie moet het nieuwe plan schrijven? ALV: als de TF nog zin heeft de TF, 281 
anders een nieuwe TF. De huidige onderzoekscommissie geeft aan dat zij dit niet willen doen.  282 
 283 
Vraag bij amendement 4: Wat moet er precies uitgezocht worden over het terugdraaien? Antw. De 284 
praktische invulling. 285 
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-Procedure bij amendementen 286 
Over de meest verstrekkende amendement wordt het eerst gestemd. Dit amendement werd 287 
ingestemd. Hierdoor zijn de amendementen wat betreft de praktische implicaties niet meer relevant. 288 
Het bestuur stemt in dat het plan wat betreft de praktische invulling over een half jaar ter stemming 289 
wordt gebracht voor de ALV. 290 
 291 
-Statuten/HR 292 
Er wordt voorgesteld om het bespreken van de wijzigingen in de statuten en HR op een later moment 293 
te doen in verband met het ingestemde amendement. Hierbij wordt aan het bestuur voorgesteld om 294 
te kijken naar het geven van ongevraagd advies door de Raad van Advies.  295 
 296 
6. WVtTK 297 
Er worden geen nieuwe punten genoemd 298 
 299 
7. Vaststellen volgende vergadering 300 
12 maart 2013 is de volgende ALV. Deze gaat over secretarieel, financieel jaarverslag, kasco verslag 301 
en het voorstel voor de nieuwe boekenpartner. 302 
 303 
8. Rondvraag 304 
Er wordt aangegeven dat het jammer is dat de ALV er weer voor kiest om te vertragen wat betreft 305 
het plan. 306 
 307 
Het stemmen over het voorstel wordt uitgesteld. Er zullen aan dit plan praktische implicaties aan 308 
toegevoegd worden. Binnen dit halfjaar zal een praktisch plan geschreven worden waarover gestemd 309 
gaat worden. 310 
 311 
Casper wordt bedankt voor zijn inzet in de Raad van Advies en in de Taskforce. Kevin wordt bedankt 312 
voor het voorzitten.  313 
 314 
Er zal een nieuwe taskforce opgericht moeten worden die gaat kijken naar de praktische implicaties 315 
voor dit plan. Het is belangrijk dat mensen zich realiseren dat er niet elke keer plannen veranderd 316 
kunnen worden als hier al over besloten is. 317 
Er wordt aan de ALV gevraagd om de volgende keer, bij het bespreken van de praktische implicaties, 318 
in dezelfde samenstelling aanwezig te zijn voor de continuïteit. 319 
Als ALV worden besluiten gemaakt, waar plannen over worden gemaakt etc. Het is nu een erg log 320 
orgaan. Er wordt het advies gegeven om daadkrachtiger te zijn. 321 
Erik houdt een zeer onbevredigend gevoel over aan de ALV. Hij krijgt het gevoel dat er van uitstel 322 
afstel komt.  323 
 324 
Het bestuur bedankt de ALV, de technisch voorzitter en notulist, de hele Taskforce.  325 
 326 
9. Sluiting 327 
De technisch voorzitter sluit de vergadering om 22:12. 328 
 329 
Actiepunten: 330 

• Binnen een half jaar zal er een praktisch plan geschreven als toevoeging aan het stuk van de 331 
taskforce voor het halfjaarlijks besturen.  332 


