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Aanwezig: Jeroen Weerwag (Technisch Voorzitter), Fabian van der Meer (Technisch Notulist), Els van 1 
Loo, Nina Pijpers, Jelle Gerritsma, Giulio Severijnen, Eefje Jongstra, Muriël Neeleman, Michelle 2 
Geurts, Flore van Grunsven, Heleen van Renesse, Tim Von den Hoff, Evelien Smits, Stef Bos, 3 
Marek Voesenek, Isabel Leemhuis, Bas Romeijn, Louis Papstein, Rene Genn, Fenna Dekkers, Kira van 4 
Londen, Lieke van Lieshout, Kirsten Mulder, Anna van Beuningen, Kei Peitz, Raoul Selten, Bob 5 
Zoutenbier, Nina Bruinhof, Annelies Ekelmans, Jorina Laan, Pam Huisintveld, Floor van Dun, 6 
Johannes Fiebig, San Albers, Isabel Spies, Judith Pauw, Olivier Alblas, Yoni Reijnhoudt, Ilse 7 
Nijland, Geke Nillessen, Job Vervoordeldonk  8 
  9 
Totaal: 41 aanwezigen.  10 
  11 
1. Opening (door technisch voorzitter Jeroen Weerwag)  12 
Jeroen Weerwag opent de vergadering om 19.08 uur. Hij geeft een samenvatting over hoe een ALV 13 
werkt in het Engels, met name over de stemprocedures. Daarna volgt namenrondje.  14 
  15 
2. Notulen vorige vergadering  16 
De ALV vraagt zich af waarom er geen reactie is gekomen op de e-mail van een meisje met 17 
betrekking tot de studiereis.   18 
Het bestuur geeft excuses en er zal alsnog een reactie op komen.  19 
  20 
De notulen zijn goedgekeurd.  21 
  22 

Geke Nillessen komt binnen om 19:15 uur  23 
  24 

3. Belangrijke mededelingen/Ingekomen berichten  25 
  26 
Actiepunten IXe bestuur  27 

1. Het bestuur gaat opties voor een SPiN-applicatie bekijken. – Dit is gebeurd. Er zijn verschillende 28 
opties uitgezocht en deze zijn in een overdrachtsdocument aan het Xe kandidaatsbestuur 29 
meegegeven.   30 

    31 
Algemene mededelingen    32 
Muntjes voor een drankje kunnen worden opgehaald in de pauze.    33 
    34 
Activiteiten    35 
  36 

Datum  Activiteit  Leden  Niet-leden  

06-09-2017  SPiN-Feest: Glow at the start    337    100  

12-09-2017   Themadag: Get your free willy 
on a bun   

331  -  

14-09-2017  Training: Forensische 
therapieën  

20    2  

19-09-2017   Lezing: Music interventions in 
clinical setting  

66  4  
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21-09-2017   Psypop  108  86  

Machtigingen    37 
Saida Chaairi Taeh machtigt Johannes Fiebig  38 
Chris van Heijster machtigt Bas Romeijn  39 
  40 
Afmeldingen  41 
Stedentripcommissie  42 
  43 
4. Vaststellen agenda  44 
De agenda is vastgesteld.   45 
  46 
5. Secretarieel jaarverslag 2016-2017  47 
  48 
2. SECRETARIAAT  49 
  50 
2.3 Website  51 
De ALV vraagt zich af of de 90.000 bezoekers allemaal aparte bezoekers zijn of dat het ook dezelfde 52 
personen kunnen zijn.  53 
Het bestuur antwoordt dat het aparte personen zijn.  54 
  55 
De ALV vraagt zich af wie het zijn die website bezoeken.  56 
Het bestuur antwoordt dat zij dit niet weet.  57 
  58 
3. NALEVING BELEID  59 
  60 
3.1 Internationalisering  61 
3.1.3 Activiteiten  62 
De ALV vraagt zich af hoeveel procent van de activiteiten in het Engels is geweest.  63 
Het bestuur weet de procenten niet precies, maar geeft aan dat 75% in het Engels gehaald is. Bij 64 
activiteiten met meerdere rondes was rond de 60% in het Engels. Het bestuur voegt toe dat het bijna 65 
overal wordt gehaald.  66 
  67 
De ALV merkt op dat er onduidelijkheid is over de taal van lezingen in de tabel.    68 
Het bestuur geeft aan dat het veelal Engelse titels waren bij tweetalige activiteiten. Indien een lezing 69 
in het Nederlands was staat dit aangegeven achter de titel met: ‘NL’.   70 
  71 
3.1.4 Commissies  72 
De ALV vraagt zich af of er is geëvalueerd met de Engelse actieve leden.   73 
Het bestuur geeft aan dat er niet apart mee is geëvalueerd, maar wel in het algemeen heeft 74 
gesproken en geëvalueerd.   75 
  76 
3.2 Integratie  77 
3.2.1 Handboek  78 
De ALV vraagt zich af wat met het plan is gebeurd om het handboek als een boek uit te brengen, en 79 
of het de bedoeling was om het met de IC en het OWI uit te brengen.  80 
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Het bestuur antwoordt dat het inderdaad het idee was om het met de IC en het OWI samen uit te 81 
brengen, zodat het overzichtelijk is en er een goede samenwerking is. Vandaar dat het ook in de 82 
infomap toegevoegd is.   83 
  84 
De ALV vraagt zich af hoe het zit met het door SPiN betaalde deel van het handboek.  85 
Het bestuur antwoordt dat het niet weet hoeveel pagina’s er in totaal in het handboek zitten, maar 86 
dat er dertien pagina’s van SPiN zijn geweest.  87 
  88 
De ALV vraagt zich af hoeveel oplages er zijn geweest.  89 
Het bestuur antwoordt dat alle eerstejaarsstudenten er een kregen, in kleur. Het OWI heeft eerst 90 
alles betaald en SPiN heeft het door haar gebruikte deel betaald aan het OWI.  91 
  92 
3.2.3 Taalcursus  93 
De ALV vraagt zich af wat de interesse is voor de taalcursus vanuit de internationale studenten.  94 
Het bestuur geeft aan dat de exacte aantallen niet bekend zijn maar dat er wel veel reacties zijn 95 
gekomen op Facebook.  96 
  97 
De ALV merkt op dat het leuk is dat de korting is gelukt.  98 
  99 
De ALV vraagt zich af of samen met de assessor FSW is geprobeerd om korting op de taalcursus te 100 
krijgen.  101 
Het bestuur geeft aan dat dit niet samen met de assessor FSW is gedaan.  102 
De ALV geeft als tip om samen met de assessor FSW te kijken naar nog meer mogelijkheden.   103 
  104 
3.3 Professionaliteit en Modernisering  105 
3.3.1 Professionaliteit Evaluaties  106 
De ALV vraagt zich af of de hoofddoelen zijn teruggekoppeld via de nieuwsbrief en de website.  107 
Het bestuur geeft aan dat dit gebeurd is.  108 
  109 
De ALV vraagt zich af wat de interventie is die universiteit heeft aangereikt.  110 
Het bestuur antwoordt dat het belang van evaluaties werd benadrukt door een presentatie.  111 
  112 
3.3.3 Modernisering media  113 
1. Website  114 
De ALV vraagt zich af wanneer de website in gebruik wordt genomen en hoever men ermee is.  115 
Het bestuur geeft aan dat de website zo goed als af is, maar dat men eerst nog op antwoorden van 116 
Best4u wacht.   117 
  118 
De ALV vraagt zich af wat de kosten zijn van de website.  119 
Het bestuur geeft aan dat de eenmalige kosten 3618,36 euro bedragen.  120 
  121 
De ALV vraagt zich af of er aparte kosten zijn per jaar en per wijziging.  122 
Het bestuur antwoordt dat de jaarlijkse kosten ongeveer 100 euro zijn, echter dat de details van de 123 
kosten de vorige ALV zijn besproken.  124 
  125 
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2. SPiN applicatie  126 
De ALV vraagt zich af of je de app kunt blijven aanpassen nadat hij is gemaakt.  127 
Het bestuur antwoordt dat het een flexibele partner is waarmee wordt samengewerkt, dus dat 128 
aanpassingen ongetwijfeld mogelijk zijn.  129 

  130 
Job Vervoordeldonk komt binnen om 19.43 uur  131 

  132 
3.3.5 Nieuwe computers  133 
De ALV vraagt zich af, dat wanneer de oude computers worden geformatteerd, of ze dan nog kunnen 134 
worden teruggestuurd.  135 
Het bestuur geeft aan dat dit kan, want je haalt alles eraf bij formatteren.  136 
  137 
3.4 Intern beleid  138 
3.4.1 SPiN-kamer  139 
2. Leenservice  140 
De ALV vraagt zich af hoe vaak er gebruik wordt gemaakt van de leenservice.  141 
Het bestuur geeft aan dat er geen intakelijst meer is, dus dat niet is bijgehouden hoe vaak er gebruik 142 
gemaakt is van de leenservice.  143 
  144 
De ALV vraagt zich af hoe vaak de universele laptopoplader is uitgeleend.  145 
Het bestuur geeft aan dat het niet weet hoe vaak de universele laptopoplader is uitgeleend. Bijna 146 
iedereen heeft hem één tot twee keer uitgeleend, dus zes of acht keer is de gecalculeerde gok.  147 
  148 
De ALV vraagt zich af of er maandelijks of wekelijks gebruik is gemaakt van de leenservice.  149 
Het bestuur geeft aan dat met name tijdens de tentamenperiode gebruik is gemaakt van 150 
rekenmachines, vlak voor statistiek tentamens.   151 
  152 
3.4.2 Werkdrukvermindering  153 
1. Aanwezigheid activiteiten  154 
De ALV vraagt zich af of altijd het hele bestuur bij alle activiteiten was, er staan er namelijk maar zes 155 
bij het schema bij Insomnia. De ALV vraagt zich af of er een fout is.  156 
Het bestuur geeft aan dat er wellicht iemand ziek of absent was.  157 
  158 
3.5 Commissies  159 
3.5.2 Wijzigingen  160 
De ALV vraagt zich af hoe het staat met de uitwisseling.  161 
Het bestuur geeft aan dat zij lang heeft moeten wachten op data van het OWI. In september was er 162 
pas weer goed contact. De andere partij heeft nog niet gereageerd op de voorsteldatum om terug te 163 
komen. De datum om heen te gaan staat wel vast. Het is daarmee afhankelijk van hen of het 164 
daadwerkelijk een uitwisseling is. In november gaan wij er heen.  165 
  166 
3.5.3 Nieuwe commissies  167 
De ALV vraagt zich af of de dies onderdeel is van de Lustrumcommissie.  168 
Het bestuur geeft aan dat het inderdaad onderdeel is van de Lustrumcommissie.  169 
  170 
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De ALV vraagt zich af of vier leden in de Almanakcommissie voldoende is.  171 
Het bestuur geeft aan dat het afgelopen jaar voldoende was. Echter geeft het bestuur aan dat het 172 
komend half jaar waarschijnlijk zwaarder wordt, maar dat het geen idee heeft hoeveel leden het 173 
kandidaatsbestuur in de Almanakcommissie wil hebben.   174 
Het kandidaatsbestuur voegt toe dat er zes leden in moeten komen.  175 
  176 
De ALV vraagt zich af of er een Facebookpagina gaat komen voor het lustrum, dit stond namelijk niet 177 
in het beleid.  178 
Het kandidaatsbestuur antwoordt dat het klopt dat het niet in het beleid staat, maar dat de 179 
Facebookpagina wel zal worden opgericht.  180 
  181 
3.6 Extern beleid  182 
3.6.2 Samenvattingen  183 
De ALV merkt op dat er veel samenvattingen zijn verkocht, en daarmee complimenteert de ALV het 184 
bestuur.  185 
  186 
3.6.4 Meeloopdagen  187 
Het ALV merkt op dat het idee van klinisch werkveld meeloopdagen leuk is. De ALV vraagt zich af hoe 188 
men dat voor zich ziet in verband met (vertrouwelijk) patiëntencontact.  189 
Het bestuur geeft aan dat zij drie mails heeft gehad van leden die willen meelopen in het klinisch 190 
werkveld, maar dat het op dit moment het aanbod niet heeft. Er is vraag naar, vandaar dat het advies 191 
gegeven wordt ernaar te kijken.   192 
  193 
3.6.5 Boekencontract  194 
De ALV vraagt zich af waarom soms de levertijd zo lang is, maar men de samenwerking met 195 
StudyStore wel goed evalueert.   196 
Het bestuur geeft aan dat de boeken soms te laat aan komen door PostNL, niet door StudyStore. 197 
PostNL verstuurd ze soms naar Duitsland en dat levert langere wachttijden op.  198 
  199 
De ALV vraagt zich af of het bestuur inderdaad tevreden is met Studystore.  200 
Het bestuur geeft aan zij tevreden is, maar voegt daaraan toe dat er een nieuw contactpersoon is bij 201 
StudyStore waardoor het contact de laatste tijd iets moeizamer verloopt.   202 
  203 
4. NAWOORD  204 
Het bestuur geeft aan tevreden te zijn over het afgelopen jaar, en de ALV wordt bedankt.  205 
  206 
De ALV complimenteert het bestuur dat het een goed team is, dat laagdrempelig, blij, en altijd 207 
gezellig is. Zelfs als er iets fout ging, was het teamwork goed. Verder complimenteert de ALV dat de 208 
vissen nog leven.  209 
  210 
Een stemming over de goedkeuring van het secretarieel jaarverslag 2016-2017 volgt.  211 
Jeroen Weerwag (technisch voorzitter) legt uit hoe een stemming werkt.  212 
Eens: 28  213 
Oneens: 0  214 
Onthouding: 13  215 
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Totaal: 41   216 
  217 
Het secretarieel jaarverslag 2016-2017 is aangenomen.   218 
  219 
6. Kascontrolecommissie  220 
Stemming over eenmalige kandidatuur Bas Romeijn.  221 
  222 
De ALV vraagt zich af of hier echt over gestemd moet worden.  223 
Het bestuur antwoordt dat het soms als mededeling is gedaan op de website, maar dat het om veel 224 
geld gaat dus dat het bestuur toch wil stemmen.  225 
  226 
De ALV vraagt zich af of er misschien beter gestemd kan worden over het stemmen.   227 
Het bestuur is het hiermee eens.  228 
  229 
Het blijkt dat niemand wil stemmen over de kandidatuur van Bas Romeijn. Daarmee is Bas Romeijn 230 
aangenomen om eenmalig de kascontrole te doen.   231 
  232 

Ilse Nijland komt binnen om 20:10 uur  233 
  234 

Kwartier pauze ingelast om 20:10 uur  235 
  236 

Yoni Reijnhoudt komt binnen om 20:29 uur  237 
  238 

Vergadering gaat verder om 20:32 uur  239 
  240 
7. Beleidsplan Xe kandidaatsbestuur  241 
Flore geeft een inleiding.   242 
De ALV merkt op dat er een aantal opmaakfouten zitten in het beleidsplan.   243 
De Technisch Voorzitter reageert dat je van tevoren melding kan maken van dit soort fouten.  244 
De ALV doet de tekstuele opmerking dat er extra spaties zijn bij woorden die eigenlijk bij elkaar 245 
horen.  246 
 247 
1. VOORWOORD  248 
2. LUSTRUM  249 
De ALV vraagt zich af hoeveel leden er bij de lustrumcommissie bijkomen en of dat er genoeg zijn.   250 
Het kandidaatsbestuur geeft aan dat er 10 leden in de lustrumcommissie zitten en dat deze 251 
commissie reeds is opgestart.  252 
De ALV vraagt zich af hoe het bestuur de HersenSPiNsels lustrum editie voor zich ziet.  253 
Het kandidaatsbestuur antwoordt dat ze de HersenSPiNsels lustrum editie niet per se extra groot 254 
willen maken, hem halverwege het jaar willen uitbrengen, en daar eventueel groter budget voor 255 
gaan vrijmaken.  256 
De ALV vraagt zich af hoeveel nieuwe leden in de lustrumcommissie komen, en hoeveel oude leden 257 
zullen blijven.   258 
Het kandidaatsbestuur geeft aan dat naar het advies van het Ve bestuur een lustrumcommissie is 259 
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opgericht, en dat 4 'oude' leden zullen doorgaan en daar 6 nieuwe bij aansluiten. Twee daarvan 260 
zitten in het kandidaatsbestuur.  261 
De ALV vraagt zich af of er naast de lustrumcommissie nog meer ideeën zijn om de lustrum vorm te 262 
geven.  263 
Het kandidaatsbestuur geeft aan dat er geen specifieke plannen zijn. Het lustrumjaar kan speciaal 264 
worden georganiseerd door de lustrumcommissie, en de zes activiteiten zijn er genoeg.  265 
De ALV vraagt zich af of er nog een opening stunt of logo-reveal gaat komen zodat mensen weten dat 266 
er dit jaar een lustrum is en ook wat een lustrum is. Daarnaast vraagt de ALV zich af of er iets anders 267 
is tot de lezing van Dick Swaab wat het lustrum promoot.  268 
Het bestuur geeft aan dat er zal zo snel mogelijk aan de slag zal worden gegaan om bij de Dick Swaab 269 
lezing ook het thema te promoten.  270 
De ALV doet de suggestie om een vooraankondiging te doen.   271 
De ALV vraagt zich af of de lustrumactiviteiten al vast staan.   272 
Het kandidaatsbestuur antwoordt ja en nee, sommige wel en sommige niet. De lustrumlezing staat 273 
wel vast. Een paar activiteiten staan nog niet vast. Hier is nog inbrengruimte van de commissie.  274 
De ALV vraagt zich af of er een fout zit in het beleidsplan wat betreft de tweetalige almanak.   275 
Het kandidaatsbestuur geeft aan dat stukken tweetalig zijn opgestuurd maar geeft aan niet zeker te 276 
weten of die tweetalig zou worden uitgebracht of Engelstalig. Het kandidaatsbestuur zal hier 277 
achteraan gaan.   278 
De ALV vraagt zich af of er is nagedacht over het benoemen van ereleden en wat de afwegingen 279 
hierbij waren.   280 
Het kandidaatsbestuur antwoordt dat er is besloten om nu nog niks vast te stellen en er niks mee te 281 
doen. Het is lastig om een erelid te benoemen. Je kan er mensen mee oprijzen of beledigen. Het 282 
kandidaatsbestuur voegt hieraan toe dat de ALV altijd met een voorstel mag komen.   283 
De ALV stelt voor om een werkgroep ervoor op te stellen.   284 
De ALV reageert dat het niet handig is om een commissie hiervoor op te stellen, want een erelid 285 
vloeit meestal voort uit iets bijzonders. Er moet geen verplicht karakter aan komen.   286 
Het kandidaatsbestuur zegt hier nog niet over nagedacht te hebben en zal hiernaar kijken.   287 
 288 
3. OPKOMST & ENTHOUSIASME  289 
 Marek leidt in.  290 
3.1 Promotie  291 

3.1.1 Commissaris Promotie  292 
De ALV vraagt zich af of het hier alleen gaat om een naamswijziging. Er staat namelijk niet 293 
beschreven wat de Commissaris Communicatie heeft gedaan.   294 
Het kandidaatsbestuur geeft aan dat de Commissaris Communicatie de inkomende berichten en 295 
videoaanvragen et cetera heeft gedaan.  296 
De ALV merkt op dat de functieomschrijving handig is om op de site te zetten.   297 
Het kandidaatsbestuur geeft aan dat de functieomschrijving op de site een goed idee is.   298 
De ALV vraagt zich af of er iemand is gevonden die de Commissaris Promotie kan inwerken.  299 
Het kandidaatsbestuur geeft aan dat Ward van Gasteren de Commissaris Promotie gaat inwerken. Hij 300 
is low budget marketeer en gespecialiseerd in promotie en informatievoorziening. Hij zal aanwezig 301 
zijn bij trainingen en zal helpen met het opstellen van een promotieplan.   302 
De ALV vraagt zich af of het geld kost.   303 
Het kandidaatsbestuur geeft aan dat het 150 euro kost inclusief btw.   304 
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De ALV vraagt zich af of het dit waard is.    305 
Het kandidaatsbestuur geeft aan dat het denkt dat het zich uitbetaald voor de leden.   306 
De ALV vraagt zich af hoe het kandidaatsbestuur het oplost als de Commissaris Promotie niet 307 
aanwezig kan zijn bij de training.   308 
Het kandidaatsbestuur antwoordt dat er een aantal kandidaatsbestuurders ook een promotie 309 
training krijgt en dit kan doorspelen aan de Commissaris Promotie en dat een PowerPoint 310 
doorgestuurd kan worden.   311 
De ALV vraagt zich af of een PowerPoint overnemen van een kandidaatsbestuurder dan voldoende 312 
is.  313 
Het kandidaatsbestuur geeft aan dat dat inderdaad niet voldoende is.   314 
De ALV vraagt zich af of er alleen een inwerking komt van de Commissaris Promotie of dat Ward van 315 
Gasteren ook meer doet.  316 
Het kandidaatsbestuur geeft aan dat hij ook voorlichting geeft over hoe het promotie gedeelte beter 317 
kan. Hij heeft een globaal plan en er kan worden gekeken voor de beste mogelijkheid voor promotie.  318 
De ALV vraagt zich af of commissieleden zouden komen als ze niet zo enthousiast zijn om naar de 319 
training te gaan en hoe het kandidaatsbestuur dat zou aanpakken.   320 
Het kandidaatsbestuur geeft aan dit sterk te stimuleren, het is immers leerzaam.   321 
  322 
De ALV vraagt zich af of het kandidaatsbestuur het promotieplan wil controleren?   323 
De Commissaris Promotie zal een plan opstellen en bespreken met de commissie. Vervolgens zal het 324 
plan opgestuurd worden naar het bestuur en zij gaan het plan controleren.   325 
De ALV vraagt zich af of het niet nogal commercieel wordt en dringt erop aan dat het 326 
kandidaatsbestuur ervoor zorgt dat het geen reclame maken wordt.   327 
Het kandidaatsbestuur geeft aan dat er al contact is geweest, en zo commercieel is hij niet. Dat is ook 328 
niet het doel. Het doel is dat activiteiten beter bekend moeten zijn bij de leden.   329 
  330 
De ALV vraagt zich af wat het promotieplan precies inhoudt, en hoe het anders is dan wat er tot nu 331 
toe werd gedaan.  332 
Het kandidaatsbestuur geeft aan dat er een tijdsplan zal instaan wanneer communicatie moet 333 
plaatsvinden, en inhoud over hoe de promotie eruit moet zien.   334 
De ALV merkt op dat er tot nu toe al een tijdsplan was voor promotie.  335 
Het kandidaatsbestuur geeft aan dat door een commissaris promotie aan te stellen je ook minder 336 
communicatieproblemen zal hebben omdat duidelijk is wie er verantwoordelijk voor de promotie is.  337 
  338 
De ALV vraagt zich af hoe het kandidaatsbestuur tot de conclusie kwam dat een daling van opkomst 339 
komt door weinig promotie.   340 
Het kandidaatsbestuur geeft aan dat er een daling zichtbaar is in opkomst en of dit door slechtere 341 
promotie komt weet het kandidaatsbestuur niet zeker. Er zijn natuurlijk meerdere factoren die hier 342 
invloed op kunnen hebben. Maar promotie is wel een middel om de lagere opkomst tegen te gaan.   343 
De ALV vraagt zich af of er is nagedacht over andere factoren die invloed hebben op een lagere 344 
opkomst.   345 
Het kandidaatsbestuur geeft aan dat heel veel factoren meespelen. Dit was een makkelijke factor om 346 
te manipuleren.  347 
De ALV vraagt zich af of het kandidaatsbestuur gaat meten of de interventie effect heeft.   348 
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Het kandidaatsbestuur geeft aan dat de opkomst hopelijk komend jaar beter zal zijn, en dus een 349 
verbetering zal zijn t.o.v. vorig jaar. Dit zal getest worden.  350 
De ALV vraagt zich af wat het kandidaatsbestuur gaat doen als het plan niet werkt. Wordt het plan 351 
dan toch doorgezet?  352 
Het kandidaatsbestuur geeft aan dat een onderdeel waarom we dit willen doen is om de daling in het 353 
tweede semester tegen te gaan. Het plan zal dus aangehouden worden, anders kan het bestuur het 354 
verschil tussen het eerste en tweede semester niet waarnemen. Dus het bestuur wil het plan 355 
doorzetten ook als het eerste semester tegenvalt.   356 
De ALV vraagt zich af waarom men door zou gaan voor een analyse als het niet werkt.   357 
Het kandidaatsbestuur geeft aan dat ze het plan constant zal evalueren, kleine veranderingen 358 
doorvoert als het moet maar dat het plan doorgezet zal worden.   359 
De ALV vraagt zich af of het kandidaatsbestuur de daling echt alleen op feesten ziet.  360 
Het kandidaatsbestuur geeft aan dat de daling duidelijk te zien is bij lezingen en feesten. Bij andere 361 
activiteiten zijn andere factoren ook sterk van invloed op de opkomst.  362 
De ALV vraagt zich af hoe het kandidaatsbestuur ervoor gaat zorgen dat de inwerking van Ward gaat 363 
helpen met de promotie van activiteiten en hogere opkomstcijfers.   364 
Het kandidaatsbestuur geeft aan dat Ward concrete ideeën zal geven voor promotie waardoor er en 365 
hogere opkomst zal zijn. Aangezien Ward van Gasteren low budget marketeer is, en hij  366 
beïnvloedingstactieken kent en weet toe te passen verwacht het kandidaatsbestuur dat de opkomst 367 
kan worden verhoogd.   368 
Het kandidaatsbestuur geeft aan nooit helemaal zeker te kunnen zeggen dat door de 369 
promotietraining de opkomst verhoogt zal worden, maar dat het dit wel wil testen.   370 
De ALV vraagt zich af hoe de naamswijziging van de functie gaat helpen met de promotie voor de 371 
activiteiten.   372 
Het kandidaatsbestuur antwoordt dat er sprake is van een naamvervanging, de focus moet veel meer 373 
liggen op promotie en er zal dus echt een beter promotieplan komen.   374 
De ALV vraagt zich af hoe de Commissaris Promotie de taken van Commissaris Communicatie 375 
vervangt, aangezien de Commissaris Communicatie nu min of meer weg valt.   376 
Het kandidaatsbestuur geeft aan dat de Commissaris Communicatie er niet meer zal zijn. De 377 
Commissaris Promotie zal taken van de Commissaris Communicatie overnemen en andere taken 378 
zullen terug naar de Secretaris gaan.   379 
  380 
De ALV vraagt zich af waarom Evelien en Stef niet naar de promotie training gaan. 381 
Vervolgens: waarom gaat iedereen van het kandidaatsbestuur eigenlijk niet daar heen? Aangezien 382 
iedereen commissiebegeleider is.   383 
Het kandidaatsbestuur geeft aan dat er taken verdeeld moesten worden omdat allerlei andere 384 
inwerkingen (Voorzitter, Secretaris en Penningmeester) ook moeten worden gegeven. Daarnaast 385 
moeten er ook kamerdiensten worden gedraaid.    386 
De ALV vraagt zich af of het niet in de avond kan worden gedaan.  387 
Het kandidaatsbestuur geeft aan dat ernaar kan worden gekeken.   388 
De ALV vraagt zich af of er niet geswitcht kan worden zodat Evelien en Stef wel naar de 389 
promotietraining kunnen.  390 
Het kandidaatsbestuur geeft aan dat ze het er in de pauze over gaat hebben en komt er later op 391 
terug.   392 
  393 
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De ALV vraagt zich af of er niet aan masterstudenten van gedragsverandering kan worden gevraagd 394 
of zij mee willen werken aan een promotieplan en merkt hierbij op dat 150 euro veel geld is.  395 
Het kandidaatsbestuur antwoordt dat 150 euro inderdaad veel geld is maar dat het normale budget 396 
voor Ward 800 euro is. Het kandidaatsbestuur houdt hem ook in gedachte voor Experience Your 397 
Future, waar hij ook een workshop kan geven. Dus hij biedt meer mogelijkheden dan alleen een 398 
training.  399 

Annelies Ekelmans verlaat de vergadering om 21.19.  400 
 401 

Technisch voorzitter Jeroen Weerwag merkt op dat vragen bondiger mogen en meer op 402 
beleidsniveau mogen worden gesteld.  403 

 3.1.2 Promotiebudget  404 
De ALV vraagt zich af of de ludieke promotie nog wel wordt gestimuleerd, juist omdat deze anders 405 
was dan de standaard Facebook promotie.   406 
Het kandidaatsbestuur antwoordt dat het ludieke promotie budget eerst niet in de 407 
commissiebegroting was opgenomen maar dat het een los potje was en er een aanvraag naar kon 408 
worden gedaan. Hoe het bestuur het nu wil doen: het promotiebudget opnemen in de begroting van 409 
de commissie zelf, en daarmee hopen dat de drempel lager is om geld uit te geven.   410 
De ALV merkt op dat het goed is dat het niet meer aangevraagd hoeft te worden, maar het 411 
verwarrend kan zijn voor de penningmeester.    412 
Het kandidaatsbestuur geeft aan dat dezelfde schalen voor het promotiebudget gebruikt worden als 413 
vorig jaar, en dat er wordt gecommuniceerd naar de commissies dat het promotiebudget ook voor 414 
promotie is.   415 
De ALV merkt op dat het van toegevoegde waarde is dat het nu al duidelijk is wat het budget voor 416 
promotie is aan het begin van het jaar.   417 
Het kandidaatsbestuur voegt hieraan toe dat ludieke promotie leuk is, maar dat het wel moet 418 
werken. Daarom zal de commissie hun plan naar het bestuur koppelen, en zo zal de promotie 419 
gestimuleerd worden.  420 
De ALV vraagt zich af wie het bedrag bepaalt voor promotie van commissies, en wat als blijkt dat er 421 
meer geld nodig is voor goede promotie (volgens Ward van Gasteren), aangezien het 422 
promotiebudget nu al is bepaald?   423 
Het kandidaatsbestuur antwoordt dat de schalen nu vast staan en zijn opgenomen in de begroting. Er 424 
is echter nog steeds een kleine promotie pot die naast de schalen kan worden ingezet, mocht er 425 
meer geld nodig zijn.  426 
De ALV vraagt zich af hoe het bestuur gaat zorgen dat er actief gebruik zal worden gemaakt van het 427 
begrote bedrag.   428 
Het kandidaatsbestuur geeft aan dat er een promotieplan gemaakt wordt, en als blijkt dat het niet 429 
gebruikt wordt gaat zij dit terugkoppelen naar de commissie.   430 
De ALV merkt op dat het kandidaatsbestuur vaak 'hoopt' dat dingen gebeuren, maar vind dat er 431 
actief op moet worden nagezien.   432 
De ALV vraagt zich af wat de reden is dat het kandidaatsbestuur de ludieke promotie wil afschaffen, 433 
want met ludieke promotie bereik je juist leden.   434 
Het kandidaatsbestuur geeft aan dat het niet per se weg gaat, maar anders begroot wordt.  435 

3.1.3 SPiN-applicatie  436 
De ALV vraagt zich af wat de deadline is voor wanneer de app af moet zijn.  437 
Het kandidaatsbestuur geeft aan dat er geen duidelijke deadline is maar daar in de pauze naar gaat 438 
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kijken. Het kandidaatsbestuur vraagt aan de ALV of zij suggesties heeft.   439 
De ALV antwoordt dat daarover contact moet worden opgenomen met de producent. Bij wat zij 440 
aangeven als deadline moet je 2 maanden optellen. Dat is ongeveer een goede indicatie voor 441 
wanneer je de app kan lanceren.  442 
Het kandidaatsbestuur geeft aan dat zij contact gaat opnemen met de producent.   443 

3.1.4 HersenSPiNsels  444 
De ALV merkt op dat HersenSPiNsels altijd achterblijven. De ALV vraagt zich af of het 445 
kandidaatsbestuur met hun interventie 2 dozen gaat op krijgen.  446 
Het kandidaatsbestuur geeft aan te denken van wel, want door het goede promoten zullen mensen 447 
benieuwd zijn naar de HersenSPiNsels en zal er meer bekendheid over komen. Mensen zullen dus 448 
ook sneller naar de SPiN-kamer gaan om een exemplaar op te halen. Daarnaast zullen 449 
HersenSPiNsels waarschijnlijk beter uitgedeeld worden door de commissie als er op Facebook een 450 
bericht komt dat ze uitgedeeld zullen worden.   451 
De ALV vraagt zich af waarom het nodig is bekendheid te vergroten. Er blijven namelijk veel 452 
exemplaren over. De ALV vraagt zich af of er te veel exemplaren zijn of dat ze te weinig uitgedeeld 453 
worden.   454 
Het kandidaatsbestuur geeft aan te denken dat er te weinig wordt uitgedeeld en dat leden het wel 455 
leuk vinden om een verenigingsblad te lezen. De commissiebegeleider zal actief stimuleren dat de 456 
leden de HersenSPiNsels gaan uitdelen.   457 
De ALV vraagt of er in het beleid kan worden opgenomen dat de commissiebegeleider deze 458 
stimulatie zal toepassen.   459 
Het kandidaatsbestuur antwoordt dat het meer een interne afspraak is, maar dat er een beleidspunt 460 
van kan worden gemaakt.  461 
  462 
De ALV vraagt zich af hoe door betere promotie er meer tijdschriften bij de leden komt.  463 
Het kandidaatsbestuur geeft aan dat veel mensen de HersenSPiNsels misschien wel leuk zouden 464 
vinden maar er weinig van af weten. Als er meer gepromoot wordt zullen sommige leden er 465 
misschien meer nieuwsgierig naar worden en zal het blad dus meer gelezen worden.   466 
De ALV vraagt zich af waarom het kandidaatsbestuur niet het hele blad online zet in plaats van 1 467 
artikel.  468 
Het kandidaatsbestuur geeft aan dat veel leden het leuker en makkelijker vinden een tijdschrift echt 469 
vast te kunnen houden.   470 
De ALV raadt aan dat het kandidaatsbestuur gaat praten met de JFV, want zij hebben goede reacties 471 
gekregen op hun online tijdschrift. Verder stuurt de JFV hun ledenbladen naar de leden thuis.   472 
De ALV merkt op dat het goed is als jullie een artikel online plaatsen en dat je alsnog het blad online 473 
kan zetten, nadat de tijdschriften zijn uitgedeeld.   474 
Het kandidaatsbestuur geeft aan dat de tijdschriften automatisch online werden gezet op de website 475 
door BladNL. Er zal gekeken worden of BladNL dit ook kan plaatsen nadat de tijdschriften zijn 476 
uitgedeeld.   477 
De ALV vraagt of het blad wel op de nieuwe site kan.   478 
Het kandidaatsbestuur reageert dat het inderdaad op de nieuwe site kan.  479 
De ALV vraagt zich af of het niet te laat is om na de resultaten van de winterenquête de invulling van 480 
de HersenSPiNsels nog aan te passen.   481 
Het bestuur antwoordt dat het voordat de resultaten van de winterenquête bekend zijn dezelfde 482 
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verhouding als het IXe bestuur aan zal houden. Als de resultaten bekend zijn zal zo snel mogelijk 483 
geprobeerd worden de gewenste verhouding aan te houden in de volgende editie.   484 
De ALV merkt op dat de lustrumeditie leuk is, maar dat overleg met de lustrumcommissie en 485 
almanakcommissie nodig is zodat er geen overlap ontstaat.   486 
Het kandidaatsbestuur geeft aan dat hier inderdaad rekening mee is gehouden.   487 
 488 
3.2 Enthousiasme van de leden behouden en bevorderen  489 
Isabel leidt in.   490 

3.2.1 Themadagen  491 
De ALV vraagt zich af wat lunch vervangend karakter precies inhoudt. Het 9e bestuur had ook een 492 
lunchvervangend karakter tijdens themadagen, daar werd het budget niet opgemaakt. Waarom wil 493 
het kandidaatsbestuur meer geld hierin stoppen?  494 
Het kandidaatsbestuur antwoordt dat er in het beleidsplan moet staan dat zij een 'sterker' lunch 495 
vervangend karakter wil.   496 
De ALV vraagt zich af of de nadruk niet te veel op eten komt, in plaats van op persoonlijk contact.  497 
Het kandidaatsbestuur geeft aan te denken van niet. Het blijkt dat themadagen tot veel 498 
betrokkenheid leiden.  499 
De ALV merkt op dat het belangrijk is dat leden ook blijven op de SPiN-kamer en niet alleen eten 500 
halen en dan weer weggaan. Door iets ludieks te doen tijdens de themadagen zullen leden eerder 501 
blijven op de SPiN-kamer. De ALV vraagt of dit behouden blijft.  502 
Het kandidaatsbestuur antwoordt dat dit zal blijven.  503 
De ALV vraagt zich af of er is nagedacht over het kopen van meer vegetarisch voedsel.   504 
Het kandidaatsbestuur geeft aan hier nog niet over na te hebben gedacht, maar dit zeker een goed 505 
idee vindt.  506 

3.2.2 Invulling activiteiten  507 
De ALV merkt op dat er in het beleidsplan staat dat er samenwerking zal zijn met andere 508 
studieverenigingen. De ALV vraagt of dit iets concreter kan. De ALV vraagt zich daarnaast af waarom 509 
er pas samenwerking is rond het 2e semester.   510 
Het kandidaatsbestuur antwoordt dat er zeker gaat worden gekeken of dit iets concreter kan worden 511 
ingevuld en beschreven.   512 
De ALV vraagt of er nu al concrete plannen zijn.   513 
Het kandidaatsbestuur antwoordt dat er contact is met Synergy, echter is er nog niks toegezegd. Het 514 
gaat om een feest waarover wordt nagedacht. Ook is er contact met de vereniging van toegepaste 515 
psychologie. Er zijn veel onderwerpen die voor beide verenigingen interessant zijn.   516 
De ALV geeft aan dit te willen zien in het beleidsplan. Bijvoorbeeld zoals: Het 10e kandidaatsbestuur 517 
stelt zich tot doel: x aantal activiteiten met...   518 
Het kandidaatsbestuur geeft aan niet te veel toezeggingen te willen doen, de onderhandelingspositie 519 
moet gewaarborgd worden.   520 
ALV merkt op dat het slechts een streven is en dat je het wel in je beleid kan zetten.  521 
De ALV vraagt zich af wat er precies nieuw is. Immers, samenwerking voor een lezing en 522 
samenwerking voor een feest was er in verleden ook.   523 
Het kandidaatsbestuur antwoordt dat dit inderdaad het geval is.   524 
De ALV vraagt zich af of het bestuur actief op zoek kan gaan naar nog meer contact met andere 525 
verenigingen.  526 
Het kandidaatsbestuur geeft aan antwoord te geven na de pauze.  527 
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De ALV vraagt wat ervoor zorgt dat de opkomst wordt verhoogd in het tweede semester.   528 
Het kandidaatsbestuur geeft aan dat de daling in opkomst in het tweede semester ligt. Wanneer er in 529 
het tweede semester samengewerkt gaat worden met een andere vereniging kan de opkomst 530 
verhoogd worden. De nadruk ligt op de planning van deze samenwerking met andere verenigingen, 531 
namelijk tijdens de daling in opkomst.   532 
  533 
De ALV vraagt of het bestuur heeft nagedacht over of het SPiN-feest verplaatst kan worden naar een 534 
andere locatie.   535 
Het kandidaatsbestuur antwoordt daar niet echt mee bezig geweest te zijn, er zijn ook al afspraken 536 
gemaakt met de Drie Gezusters over wanneer de feesten daar zullen plaatsvinden.  537 
De ALV vraagt of de andere verenigingen ook op de hoogte zijn van onze interesse om met en samen 538 
te werken in verband met hun eigen planningen.  539 
Het kandidaatsbestuur antwoordt dat hierover gecommuniceerd wordt met hen.   540 
De ALV geeft als tip dat alles vast moet worden gelegd op papier.   541 
 542 

Er wordt een pauze ingelast om 22:06.   543 
Bob Zoutenbier, Yoni Reijnhoudt, Nina Bruinhof, Isabel Spies verlaten de ALV om 22:06.   544 

Kirsten Mulder verlaat de ALV om 22:22.   545 
De vergadering wordt hervat om 22:22.   546 

 547 
Het kandidaatsbestuur heeft in de pauze de volgende punten besproken:   548 

– Over wie er nog naar de training van Ward van Gasteren gaat geeft het kandidaatsbestuur 549 
aan dat Evelien en Stef er ook bij zullen zijn. En verder zal er gekeken worden of er iets geregeld kan 550 
worden zodat het hele bestuur kan gaan.   551 

– Over de samenwerking met andere verenigingen en hoe het bestuur dit wil vastleggen. Het 552 
kandidaatsbestuur geeft aan minstens 1 activiteit bovenop de al bestaande ideeën wat betreft 553 
samenwerking te willen toevoegen, dus naast de lezing en het feest. In het beleid zullen deze ideeën 554 
waar mogelijk, concreter geformuleerd worden.  555 
 556 
4. INTERNATIONALISERING & INTEGRATIE  557 
Stef leidt in.  558 
4.1 Internationalisering  559 
4.1.1 Communicatie  560 
De ALV vraagt zich af wat de vuistregels zijn.   561 
Het kandidaatsbestuur antwoordt dat dit interne afspraken zijn over mondelinge communicatie, hier 562 
spreken wij elkaar op aan wanneer dit nodig is.  563 
De ALV merkt op dat het niet echt vuistregels zijn dan. De ALV vraagt zich daarom af of het bestuur 564 
nog vuistregels gaat maken om communicatie te verbeteren waar het huidig bestuur dat nog niet 565 
heeft gedaan.  566 
Het kandidaatsbestuur antwoordt dat het stuk inderdaad niet echt vernieuwend is maar wel 567 
informatief omdat het kandidaatsbestuur dit van groot belang acht en leden zo weten hoe wij 568 
hiermee omgaan.  569 
De ALV vraagt of deze vuistregels anders genoemd kunnen worden in het beleid, want zoals het er nu 570 
uitziet vindt de ALV het geen toevoeging op het hoe het huidige bestuur het doet.   571 
Het kandidaatsbestuur antwoordt dat zij dit zullen aanpassen.  572 
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De ALV voegt eraan toe dat het lijkt alsof er niks anders is als bij het huidige bestuur en dat het 573 
kandidaatsbestuur moet kijken waar het is misgegaan bij het huidig bestuur.  574 
De ALV vraagt zich af in welke taal er zal worden gesproken naar leden en in hoeverre er rekening zal 575 
worden gehouden met de taligheid van leden.  576 
Het kandidaatsbestuur antwoordt dat schriftelijke communicatie tweetalig is zoals op Facebook, men 577 
zal spreken in de voorkeurs- taal van het lid, en de communicatie op posters in het Engels blijft.   578 
De ALV vraagt of het kandidaatsbestuur in Nederlandse berichten een toevoeging als volgt wil doen: 579 
‘’Activiteit in het Nederlands’’, zodat het duidelijk is voor Engelse leden dat het Nederlandstalige 580 
activiteit is.  581 
Het kandidaatsbestuur geeft aan dit te zullen doen.   582 

4.1.2 Taligheid activiteiten  583 
De ALV vraagt zich af waarom de excursies en masteravond in het Nederlands zijn.   584 
Het kandidaatsbestuur antwoordt dat het moeilijk is om een kwalitatieve Engelse excursie te 585 
vinden.   586 
De ALV vraagt zich af of trainingen in het Engels wel van genoeg kwaliteit zijn.  587 
Het kandidaatsbestuur geeft aan van wel.  588 

4.1.3 Taligheid ALV  589 
De ALV merkt op dat het gaaf is dat het bestuur een ALV in het Engels wil doen, en vraagt zich af 590 
waarom de volgende ALV niet gelijk in het Engels is.   591 
Het kandidaatsbestuur antwoordt dat zij van mening zijn dat doordat de eerste twee ALV's nog erg 592 
onwennig zijn zij besloten heeft de Engelstalige pilot tijdens de halfjaarlijkse ALV te doen. Daarnaast 593 
moet de werkgroep genoeg tijd hebben om de enquête te maken en dat is erg kort dag als dat voor 594 
de begroting ALV nog gemaakt moet worden.    595 
De ALV antwoordt dat het hen toch handig lijkt om de volgende ALV in het Engels te doen.   596 
De ALV antwoordt dat het inderdaad kort dag is om nu nog de Engelstalige ALV voor te bereiden. 597 
Tijdens de begroting ALV wordt bovendien een heel stuk van huidig bestuur gepresenteerd en hun 598 
beleid was dat een ALV tweetalig was. Bovendien is er niet genoeg tijd voor promotie voor de 599 
Engelstalige ALV als die al op 16 oktober zou zijn.   600 
Het kandidaatsbestuur geeft aan erover na te denken maar zegt dat een Engelstalige pilot op 16 601 
oktober waarschijnlijk niet haalbaar is.  602 
De ALV vraagt zich af of alle Nederlandse leden ook in het Engels moeten spreken.   603 
Het kandidaatsbestuur geeft aan dit te gaan stimuleren, maar als iemand veel moeite heeft met 604 
Engels praten kan de vraag ook in het Nederlands gesteld worden en vertaald worden.   605 
De ALV vraagt zich af of de enquête, die het bestuur wil afnemen over de Engels taligheid van de ALV, 606 
alleen tijdens de ALV gaat worden afgenomen.    607 
Het kandidaatsbestuur geeft aan ook in de winterenquête vragen op te nemen over de taligheid van 608 
een ALV. Daarnaast kan je doordat de volgende ALV (na de pilot) in het Nederlands is, ook zien of 609 
taligheid invloed heeft op de opkomst van een ALV.  610 
De ALV vraagt zich af of het een idee is om bij de Engelse ALV te vragen hoe de leden het vonden, en 611 
dan gelijk te evalueren of je ALV’s in het Engels kan doen.  612 
Het kandidaatsbestuur geeft aan dat het dan niet de lading dekt die het wil onderzoeken. Het wil 613 
echt een enquête opstellen en het meten hoe de leden het ervaren.   614 
De ALV merkt op dat als je de resultaten bespreekt bij Nederlandse ALV je de mening van de 615 
Engelstaligen minder meekrijgt.  616 
Het kandidaatsbestuur geeft aan de bespreking van de resultaten zowel in het Nederlands als in het 617 
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Engels online te zetten, en het gedeelte over de pilot in het Engels te houden als er Engelstalige 618 
leden aanwezig zijn.   619 
De ALV merkt op dat er misschien geen Engelstaligen zijn bij de volgende ALV of vroeg weggaan?   620 
Het kandidaatsbestuur geeft aan de Engelstalige pilot hoe dan ook in het Engels te houden, om te 621 
kijken hoe dit voor de Nederlanders, het bestuur en de ALV-commissie is. Het kandidaatsbestuur 622 
geeft aan niet nagedacht te hebben over wat ze doen als leden eerder weg gaan op de ALV.  623 
De ALV geeft als tips dat het kandidaatsbestuur er ook voor kan zorgen dat de Engelstalige pilot 624 
tijdens commissievergaderingen wordt besproken, of de enquête op de stoelen te leggen zodat de 625 
leden de enquête bij binnenkomst al hebben.    626 
De ALV vraagt wat het bestuur in de enquête wil hebben, en wat de criteria zijn voor een positieve 627 
ervaring van de ALV.  628 
Het kandidaatsbestuur antwoordt nog geen specifieke vragen te hebben, dat wil zij overlaten aan de 629 
werkgroep. Er zijn geen criteria gesteld. Het wil een openbare samenvatting maken en doorgeven 630 
aan het volgende kandidaatsbestuur. Waarschijnlijk zal er gekeken worden naar welke taal de 631 
meerderheid van de ALV en de resultaten uit de winterenquête als voorkeurs-taal aangeeft.   632 
De ALV merkt op dat die werkgroep nog niet is gevormd.   633 
Het kandidaatsbestuur geeft aan hier snel achteraan te gaan.  634 
De ALV suggereert dat de mening van de ALV-commissie ook meegenomen mag worden.   635 
Het kandidaatsbestuur reageert dat de mening van ALV-commissie inderdaad ook belangrijk is.  636 
De ALV vraagt hoe het kandidaatsbestuur verwacht dat een poster voor meer mensen op een ALV 637 
gaat zorgen.  638 
Het kandidaatsbestuur reageert dat wanneer er posters worden verspreid, mensen meer bekend 639 
raken met een ALV en het idee krijgen dat het een activiteit is.   640 
De ALV merkt op dat het heel erg averechts kan werken om veel posters te verspreiden.   641 
Het bestuur bedankt voor dit advies.  642 

4.1.4 Taligheid aankomende bestuursleden  643 
De ALV vraagt zich af wat de tegemoetkoming is voor internationale bestuursleden wat betreft een 644 
taaltraining.    645 
Het kandidaatsbestuur antwoordt dat het rond de 400 euro zal kosten maar een precies antwoord 646 
later nog zou geven.  647 
De ALV merkt op dat de helft vergoed zal worden door SPiN, dit staat in de notulen van een eerdere 648 
ALV.  649 
De ALV vraagt zich af wat de concrete plannen zijn om de functie Commissaris Onderwijs in het 650 
Engels te laten zijn.   651 
Het kandidaatsbestuur antwoordt dat er gevraagd gaat worden bij partijen op de universiteit of 652 
gesprekken in het Engels gehouden kunnen worden.  653 
De ALV merkt op dat het goed is dat Commissaris Onderwijs in het Engels is. Echter krijg je als 654 
Commissaris Onderwijs veel vragen over boeken en krijg je ook van Nederlandse leden mail. Hoe 655 
beantwoordt je die als Engelstalig bestuurslid?    656 
Het kandidaatsbestuur antwoordt dat er vaak dezelfde vraag wordt gesteld, en er kan dus goed 657 
achterhaald worden waar de kwestie over gaat. Als de vraag echt compleet onduidelijk is kan je de 658 
buddy vragen om hulp.   659 
  660 
De ALV geeft aan dat het een beetje verwarrend in het beleidsplan staat over of het wel of niet 661 
mogelijk is om Commissaris Onderwijs open te stellen voor Engelstalige bestuursleden.  662 
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Het kandidaatsbestuur geeft aan dat het nu niet wordt opengesteld, maar later mogelijk wel.   663 
De ALV merkt op dat dit moeilijk te interpreteren kan zijn, als je het beleid leest.   664 
Het kandidaatsbestuur geeft aan dat dit opgelost gaat worden.  665 
De ALV merkt op dat een van de stappen is dat het bestuur gaat vragen bij het OWI of daar Engels 666 
gepraat kan worden en dringt aan bij het bestuur om iets anders op de te schrijven dan ’’wij nemen 667 
stappen’’, dit wordt als nogal vaag ondervonden.  De ALV geeft als suggestie dat het bestuur uitlegt 668 
waar de stap naar toe gaat leiden.   669 
  670 
De ALV vraagt zich af of de boekhouding geheel in het Engels zal gaan.   671 
Het kandidaatsbestuur antwoordt dat waar mogelijk de boekhouding in het Engels zal gaan.  672 
4.2 Integratie  673 
De ALV vraagt zich af waarom de Eerstejaarscommissie integratie gaat bevorderen. Je focust je hier 674 
immers alleen op één groep.   675 
Het kandidaatsbestuur antwoordt dat dit wel degelijk integratie bevordert, want mensen uit de 676 
verschillende tracks (de Nederlandse en de Engelstalige) zien elkaar dan bij de eerstejaars 677 
activiteiten. Tijdens werkgroepen zitten zij bijvoorbeeld nooit bij elkaar.   678 

4.2.1 Eerstejaarscommissie  679 
De ALV vraagt zich af waarom commissie volledig door eerstejaars wordt bekleed.  680 
Het kandidaatsbestuur geeft aan dat laagdrempeligheid de reden is. Dit is een belangrijk criterium 681 
om in de commissie te komen. Eerstejaars moeten zich meer op hun gemak voelen, dit kan namelijk 682 
een faciliterende werking hebben op het integratieproces. Er zijn heel veel vriendengroepen 683 
ontstaan in het tweede jaar. Bovendien zijn er genoeg commissies en andere activiteiten waar de 684 
verschillende jaarlagen met elkaar kunnen integreren.  685 
De ALV suggereert dat opgeschreven wordt op welke manier deze commissie aan integratie 686 
bijdraagt, namelijk door leden van de twee tracks met elkaar te laten mengen.  687 
De ALV vraagt zich af waarom er alleen eerstejaars in de Eerstejaarscommissie mogen?  688 
Het kandidaatsbestuur antwoordt dat het zoveel mogelijk mensen de kansen wil bieden om actief lid 689 
te worden. Sommige mensen zullen het minder spannend vinden om in een commissie met alleen 690 
eerstejaars te gaan en zullen zich aanmelden voor de Eerstejaarscommissie.   691 
De ALV vraagt zich af of het bestuur hier actief de activiteiten om integratie laat gaan.  692 
Het kandidaatsbestuur antwoordt dat de commissie vrij is hoe zij integratie gaan toepassen, en dus 693 
ook hoe het groepen laat mengen.   694 
De ALV vraagt zich af hoe onervaren eerstejaars activiteiten gaan organiseren zonder houvast.   695 
Het kandidaatsbestuur antwoordt dat het de commissie richtlijnen zal geven zoals voor hoeveel 696 
leden de activiteit bedoeld is. Bovendien is er bij de indeling van de commissie ook gekeken naar 697 
andere ervaring dan SPiN ervaring. De voorzitter in deze commissie heeft ervaring bij een andere 698 
vereniging. Bovendien zal de commissiebegeleider iets strenger toezien op deze commissie.    699 
De ALV merkt op dat activiteiten dan ook flut kunnen worden, dit hebben we meegemaakt. De ALV 700 
vraagt zich af of het bestuur daar rekening mee gehouden heeft.   701 
Het kandidaatsbestuur geeft aan dat de commissie goed zal worden begeleid, activiteiten als 702 
verstoppertje zullen niet voorkomen. Er zal voor worden gezorgd dat het niveau van de activiteiten 703 
hoog is.   704 
De ALV vraagt zich af wat het bestuur gaat doen als het weren van de ouderejaars ervoor zorgt dat 705 
de activiteiten niet vol komen.   706 
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Het kandidaatsbestuur antwoordt dat mocht het stroef lopen, er per activiteit gekeken kan worden 707 
of er de activiteit ook open zal gaan voor ouderejaars.    708 
De ALV merkt op dat 'Taalbijles' beter onder '4.2 Integratie' past dan bij extern.   709 
Het kandidaatsbestuur geeft aan dit aan te zullen passen.  710 
 711 

Lewis Papstein en Rene Genn verlaten de vergadering om 23:25. 712 
 713 

5. INTERN BELEID  714 
Flore leidt in.  715 
De ALV suggereert dat al die POP-gesprekken, buddy systemen, coaching etc. uit het beleidsplan 716 
kunnen worden gehaald, dit is ieder jaar exact hetzelfde namelijk.   717 
5.1 De SPiN-kamer  718 
5.2 Website  719 
5.3 Werkdrukvermindering  720 
De ALV vraagt waar de assumptie vandaan komt dat de werkdruk te hoog is?  721 
Het kandidaatsbestuur geeft aan dat dit komt uit ervaring van vorige besturen.  722 

5.3.1 Activiteiten  723 
5.3.2 SPiN-vrij  724 
5.4 Persoonlijke ontwikkeling  725 

5.4.1 Persoonlijk Ontwikkelingsplan (POP-)gesprekken  726 
5.4.2 Coach-gesprekken en feedback rondes  727 
5.4.3 Logboeken en bestuurlijke updates  728 
  729 
5.5 Bestuurlijke Vrijstelling  730 
5.6 Waardering leden  731 

5.6.1 Commissie vrijstelling  732 
De ALV vraagt zich af waarom het bestuur geen onderscheid maakt in de activiteiten.   733 
Het kandidaatsbestuur geeft aan dat je je voor elke activiteit inzet, en dat het een grens wilde 734 
stellen.   735 
De ALV merkt op dat niks perfect is.   736 
Het kandidaatsbestuur geeft aan dat je de meeste kleine activiteiten dekt met die 5 euro.   737 
De ALV vraagt of het kandidaatsbestuur is uitgegaan van een pot, of van onderop is gaan werken en 738 
op het totale uitkomen.  739 
Het kandidaatsbestuur geeft aan het tweede te hebben gedaan. Dat het van onder naar boven heeft 740 
gewerkt, en daarbij heeft gekeken naar vorige jaren.  741 
De ALV vraagt zich af waarom commissieleden 5 euro en bestuursleden 15 euro vrijstelling krijgen. 742 
Het kandidaatsbestuur geeft aan dat dit arrogant klinkt, maar dat het bestuur vaker naar activiteiten 743 
moet dan een commissielid.   744 
De ALV vraagt zich af waarom wordt gekozen voor de grens van 5 euro?   745 
Het kandidaatsbestuur antwoordt dat dit echt een financiële kwestie is. Dit bedrag is ook besloten 746 
met het of op volgende jaren. Nu kan SPiN 5 euro commissievrijstelling veroorloven en waarschijnlijk 747 
in de toekomst ook.    748 
De ALV merkt op dat het bestuur inderdaad naar alle activiteiten móet. Als commissie heb je een 749 
vrijheid om naar andere activiteiten toe te gaan. Uit eigen ervaring geeft de ALV aan dat dat niet per 750 
se altijd leuk om naar alles toe te moeten gaan, de bestuurlijke vrijstelling werd als fijn ervaren.   751 
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De ALV vraagt zich af hoe de commissievrijstelling gezien moet worden.   752 
Het kandidaatsbestuur antwoord dat het kostendekkend is, niet een beloning of iets wat je krijgt. Je 753 
moet het zien als een symbolische tegemoetkoming, als een soort bedankje. Het is mooi om juist de 754 
commissie ook een vrijstelling te gunnen. Dee leden doen veel voor de vereniging, daarom is het 755 
mooi om ze te bedanken.  756 
Alv merkt op dat bij de sushiworkshop 2 leden het werk doen en 4 zitten te eten. Terwijl ze allemaal 757 
betalen. De commissieleden die werken op een activiteit mogen commissievrijstelling maar de rest 758 
niet.   759 
De ALV geeft aan zich te kunnen vinden in het uitgangspunt van waardering.   760 
De ALV vraagt zich af hoe je bepaalt wie er vergoeding krijgt.  761 
De ALV merkt op dat er nooit een activiteit is waar niemand iets doet.  762 
De ALV vraagt waarom niet is gekozen voor een percentage van hoeveel de activiteit kost. De 763 
verdeling is op deze manier nog schever.  764 
De ALV merkt gelijk op dat een vast bedrag per persoon ook kan, dus niet per activiteit.  765 
De ALV vraagt of het kandidaatsbestuur een idee heeft van hoeveel dat gaat kosten.  766 
Het kandidaatsbestuur vraagt aan de ALV of zij een voorstel hebben van een eerlijke 767 
commissievrijheid verdeling.   768 
De ALV antwoordt dat dit per activiteit bekeken moet worden.   769 
Het kandidaatsbestuur wil hier graag op terug komen na de pauze.  770 

5.6.2 SPiN mokken en T-shirts  771 
De ALV vraagt of het kandidaatsbestuur de T-shirts in de kast laat liggen.  772 
Het kandidaatsbestuur antwoordt dat er nog 60 shirts liggen en deze wil verkopen aan actieve leden 773 
voor een gereduceerde prijs.  774 
De ALV merkt op dat het zonde is om die shirts niet te gebruiken. Je loopt het risico dat je 600 euro 775 
weggooit. En er is expres geen jaartal opgezet.  776 
Het kandidaatsbestuur geeft aan dat het ligt aan de sponsoren die erop staan.   777 
De ALV merkt op dat de sponsoren op het shirt nog steeds hetzelfde zijn.   778 
Het kandidaatsbestuur geeft aan dat er dit jaar geen sponsoren op de shirts zouden staan. De shirts 779 
in de kast hebben dat wel. Het kandidaatsbestuur geeft ook aan dat het wellicht andere kleuren 780 
shirts wil dit jaar. Het kandidaatsbestuur gaat in de pauze bespreken wat ze met de shirts gaan doen.  781 

5.6.3 Kleine betrokkenheid  782 
De ALV vraagt zich af wat de verjaardagsactie is.   783 
Het kandidaatsbestuur geeft aan hier nog niet veel tijd in gestopt te hebben, maar dat er wordt 784 
gekeken of een extern bedrijf korting kan geven, bijvoorbeeld op een lunch.   785 
 786 

      Er wordt een pauze ingelast om 23.53  787 
San Albers, Geke Nillessen en Olivier Alblas verlaten om 23.58 de vergadering.  788 

Vergadering wordt hervat om 00:10.   789 
 790 
Het kandidaatsbestuur komt na de pauze terug op het volgende.  791 
Het kandidaatsbestuur geeft aan consensus te hebben over de shirts die ze nu hebben. Het 792 
kandidaatsbestuur wil die dit jaar wel gaan gebruiken voor shirts van de commissies, en met de 793 
mogelijkheid tot de bedrukking van namen. Het gaat om 57 shirts. Mochten er extra shirts nodig zijn, 794 
dan zullen ze in overleg gaan met de hoofdsponsoren zodat ook de nieuwe shirts bedrukking hebben. 795 
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Mocht dit niet lukken, dan is dat maar zo. Dan worden dat blanco shirts, maar het doel is om 796 
iedereen dezelfde shirts te laten hebben.  797 
De ALV vraagt zich af hoe het zit met de kamer borrels.   798 
Het kandidaatsbestuur geeft aan dat er niks zal veranderen.  799 
 800 
6. COMMISSIES  801 
Evelien leidt in.  802 
 803 
6.1 Indeling  804 
6.2 Wijzigingen  805 
De ALV wil weten waarom het kandidaatsbestuur activiteiten schrapt, maar niet de goede doelen 806 
commissie. Er wordt direct gesuggereerd dat de goede doelen commissie kan worden geschrapt.  807 
Het kandidaatsbestuur geeft aan hierover na te hebben nagedacht, maar vindt dat het een mooi 808 
initiatief is als SPiN aan een goed doel bijdraagt, ook als hier activiteiten voor moeten worden 809 
geschrapt.    810 
De ALV merkt op dat het niet een kerntaak is van spin om bij te dragen aan goede doelen.   811 
Het kandidaatsbestuur geeft aan dat de commissie al wel is gemaakt. Dit maakt het lastig hier nog 812 
iets aan te veranderen.   813 
De ALV geeft aan zijn lezingen en trainingen terug te willen. Formele activiteiten worden belangrijker 814 
gevonden dan de goede doelen commissie door de ALV.  815 
Het kandidaatsbestuur geeft aan dat lustrum een belangrijke factor is waarom de werkdruk wat hoog 816 
is, en dat daarom wat activiteiten zijn geschrapt.   817 
De ALV vraagt zich af of die activiteiten volgend jaar terugkomen. Het staat niet duidelijk beschreven. 818 
De ALV merkt op dat het kandidaatsbestuur dit echter niet beslist.   819 
Het kandidaatsbestuur reageert dat eventueel het volgende bestuur activiteiten terug kan halen, 820 
alleen de werkdruk ligt best hoog nu. Het kandidaatsbestuur geeft aan de focus te leggen op kwaliteit 821 
en niet op kwantiteit.   822 
De ALV suggereert gewoon bij 6.4 op te schrijven: 'wij schrappen een aantal activiteiten in verbad 823 
met het lustrum'. ALV merkt op dat Lustrum iets extra’s is, niet een vervanging. Bovendien wist het 824 
bestuur dat het ging solliciteren op een lustrumbestuur.  825 
Alv merkt op dat dit jaar misschien een goed begin is in de vermindering van de activiteiten bij SPiN. 826 
Het kandidaatsbestuur geeft aan de mening van vorige besturen wat betreft werkdruk ook te hebben 827 
meegenomen in hun beslissing. En niks is definitief, volgend jaar kunnen er dingen terugkomen.  828 
De ALV vraagt zich af of SPiN nog iets gaat doen voor Serious Request en de RAG-week.  829 
Het kandidaatsbestuur geeft aan gekozen te hebben om niks te doen met Serious Request. Met de 830 
RAG-week doet het kandidaatsbestuur misschien mee.  831 
De ALV vraagt zich af hoe het kandidaatsbestuur tot de keuze is gekomen om 2 activiteiten in 2 832 
dagen te doen, in plaats van wat het was.  833 
Het kandidaatsbestuur geeft aan dit te hebben gedaan om de werkdruk voor de commissie te 834 
verlagen en zij verwacht dat er minder spreiding zal zijn van leden over activiteiten door het in 2 835 
dagen te doen in plaats van over een week.  836 
 837 
6.3 Nieuwe commissie  838 
 839 
6.4 Hoeveelheid activiteiten  840 
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De ALV vraagt zich af de gekozen verhouding van de studiegerelateerde/niet-studiegerelateerde 841 
activiteiten bewust is geweest?   842 
Het kandidaatsbestuur geeft aan dat niet-studiegerelateerde activiteiten een groter scala aan doelen 843 
vervullen. Onder andere integratie, het waardering geven van actieve leden en feesten. De diversiteit 844 
van doelen binnen formele commissies is kleiner.   845 
De ALV geeft aan dat feesten er 5 jaar geleden ook al waren, en toen was die verhouding nog niet zo. 846 
Het kandidaatsbestuur geeft aan te snappen wat de ALV bedoelt.   847 
De ALV geeft aan dat bepaalde activiteiten die SPiN ook verzorgt, buiten de commissies, wel vaak 848 
studiegerelateerd zijn. Bijvoorbeeld een meeloopdag.   849 
De ALV raadt aan in plaats van activiteiten te schrappen, ze nieuw leven in te blazen.   850 
De ALV merkt ook op dat formele activiteiten zijn geschrapt omdat er gewoon te weinig animo was.   851 
De ALV merkt op dat er activiteiten binnen de settel en integratiecommissies zijn geschrapt en dat er 852 
een eerstejaarscommissie aan toe is gevoegd.  De ALV vraagt zich af waarom er een nieuwe 853 
commissie is gemaakt en activiteiten van 2 commissies weggehaald zijn?   854 
Het kandidaatsbestuur geeft aan dat het inderdaad een optie was om een commissie samen te 855 
voegen. Maar het wil graag testen of de Eerstejaarscommissie het doel bereikt om voor integratie te 856 
zorgen. Het kandidaatsbestuur gaat goed in de gaten houden of de Eerstejaarscommissie zijn doel 857 
bereikt.   858 
De ALV merkt op dat de commissie constant iets te doen moet hebben, wanneer je activiteiten 859 
schrapt kan de workflow wegvallen.  860 
Het kandidaatsbestuur vraagt of de ALV zelf een suggestie heeft over hoe dit aangepakt kan worden.  861 
De ALV geeft aan dat het bestuur ervoor moet zorgen dat commissies bezig blijven, bijvoorbeeld 862 
door activiteiten grootser op te zetten.   863 
Het kandidaatsbestuur concludeert inderdaad dat het handig is om bepaalde activiteiten misschien 864 
net iets anders te doen zodat het leuk voor een commissie blijft.   865 
Het kandidaatsbestuur zegt duidelijker te gaan verworden waarom activiteiten zijn geschrapt.   866 
De ALV vraagt waarom het kandidaatsbestuur ervoor heeft gekozen om de bedrijvenavond en 867 
Experience Your Future samen te voegen?  868 
Het kandidaatsbestuur geeft aan dat dit is gedaan om in de jaarplanning ruimte te creëren. De 869 
bedrijvenavond is meer gedrag georiënteerd en Expercience Your Future is meer gericht op brein en 870 
persoon. Het kandidaatsbestuur denkt dat het handig is om dit op een moment te hebben, anders 871 
kan er spreiding ontstaan bij de activiteiten.  872 
De ALV merkt op dat het moeilijk is sprekers te vinden in het gedrag domein. Blijft de bedrijvenavond 873 
bestaan?   874 
Het kandidaatsbestuur geeft aan dat alle drie de domeinen blijven behouden. Ward van Gasteren 875 
kan waarschijnlijk wat vertellen wat binnen het gedrag domein valt.   876 
De ALV merkt op dat er nu 4 lezingen zijn. Maar ooit was het 9, daarna 7, en nu dus naar 4. De 877 
commissie kan best wat meer aan dan 4 lezingen organiseren. De training- en congrescommissie is 878 
daarentegen druk. De ALV geeft als tip om daar wat weg te halen en iets van en bij de 879 
lezingcommissie te leggen.  880 
Het kandidaatsbestuur geeft aan hier ook tegen aangelopen te zijn. Wel is het zo dat er verschillende 881 
werkdrukken bestaan tussen commissies. Het is niet zo dat iedere commissie even druk moet zijn.  Er 882 
is een lezing minder, maar er is wel een lustrumlezing bij gekomen.  883 
De ALV geeft aan dat schrappen prima is, maar geeft aan 4 lezingen wel weinig te vinden.   884 
Het kandidaatsbestuur geeft aan dat er een training is geschrapt bij de training- en 885 
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congrescommissie. De ALV merkt inderdaad op dat de werkdruk inderdaad hoog was bij die 886 
commissie.   887 
De ALV geeft als suggestie dat de lezing- en training commissie samen kunnen, en dat er een aparte 888 
congrescommissie komt.   889 
De ALV vraagt zich af hoe er wordt gekeken naar het schrappen van een SocialCie activiteit terwijl er 890 
in het beleidsplan wel wordt gezegd dat leden waardering heel belangrijk is. De ALV voegt hieraan 891 
toe dat het jammer is dat er geen activiteit is tussen januari en mei.   892 
Het kandidaatsbestuur antwoordt dat ledenwaardering in de andere activiteiten wel zichtbaar is.  893 
De ALV tipt het kandidaatsbestuur om de taalcursus samen te doen met een andere 894 
studievereniging, want het was heel belangrijk voor sommige leden.  895 
 896 
6.5 Overzicht commissies  897 
De ALV vraagt hoeveel personen er gemiddeld in een commissie zitten.  898 
Het kandidaatsbestuur reageert dat dit er 6 gemiddeld per commissie zijn. Dit zijn er 145 in totaal.  899 

6.5.1 Studie-en werkveld gerelateerde commissies  900 
6.5.2 Niet-studiegerelateerde commissies  901 

De ALV merkt op dat het goed is dat een feest wordt geschrapt, maar vraagt zich af hoe dat 902 
contractueel zit.  903 
Het kandidaatsbestuur geeft aan dat het is aangepast in het contract en dat dit geen probleem was.   904 
  905 
De ALV vraagt waarom themadagen los worden gezien van studiegerelateerd en niet-906 
studiegerelateerde activiteiten.  907 
De ALV reageert dat dit is gedaan omdat anders de verhouding scheef wordt.   908 
De ALV vraagt of het kandidaatsbestuur themadagen onder niet-studiegerelateerde activiteiten wil 909 
zetten in het beleidsplan.   910 
Het kandidaatsbestuur geeft aan dit te willen doen.  911 

6.5.3 Reiscommissies  912 
6.5.4 Ondersteunende commissies  913 

De ALV vraagt zich af wat het 9e bestuur gaat doen met de videocommissie. Hoe zal er worden 914 
geëvalueerd en wat gaat er met de commissie gebeuren?   915 
De ALV merkt op dat de video af is.  916 
Het 9e bestuur antwoordt dat het idee achter de videocommissie leuk was, alleen de uitvoering was 917 
wat minder en de communicatie verliep slecht. Bovendien is ervaring erg van belang binnen deze 918 
commissie.   919 
De ALV geeft aan dat de algemene promotievideo al is gemaakt, dus dat dit uit het beleid kan.   920 
Het kandidaatsbestuur geeft aan dit te veranderen.   921 

Pam Huisintveld verlaat de vergadering om 01:00. 922 
Ilse Nijland verlaat de vergadering om 01:03. 923 

6.5.5 Verenigingsorganen  924 
 925 
7. EXTERN BELEID  926 
Isabel leidt in.  927 
7.1 Sponsoring  928 

7.1.1 Vaste contracten  929 
De ALV vraagt op welke termijn de Commissaris Extern bezig gaat met het onderzoek doen naar een 930 
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mogelijk nieuw hoofdsponsor contract.   931 
Het kandidaatsbestuur geeft aan dat zij er op tijd mee begint, in ieder geval op tijd voor nieuwe 932 
onderhandelingen.  933 

7.1.2 Algemene sponsoring  934 
De ALV geeft de suggestie dat het bedrag kan worden verlaagd.   935 
Het kandidaatsbestuur geeft aan te snappen wat er gezegd wordt. 500 euro klinkt veel, er zal over 936 
worden nagedacht of dit bedrag omlaag moet.  937 
De ALV geeft aan dat SPiN geen geldproblemen heeft. 300 is dan ook een redelijk bedrag.  938 
De ALV vraagt zich af of er ook advertenties in de SPiN-app komen.   939 
Het kandidaatsbestuur geeft aan dat die mogelijkheid er is.   940 
  941 
7.2 SPiN-korting  942 
De ALV merkt op dat het nu 5 jaar bestaat en dat het nooit echt van de grond is gekomen. De ALV 943 
vraagt zich af wat het kandidaatsbestuur ermee wil, en wat het doel ervan is.  944 
Het kandidaatsbestuur geeft aan er al lang over nagedacht te hebben. Het kijkt naar nieuwe 945 
mogelijkheden hiervoor, maar schrappen is ook een optie.  946 
De ALV geeft aan dat de SPiN-korting gepromoot is in het eerstejaarsboekje, daarom heeft het9e 947 
bestuur het niet geschrapt.   948 
De ALV geeft 'Sponsorclicks' als suggestie om te gebruiken als SPiN-korting.  949 
Het kandidaatsbestuur geeft aan daar mogelijk gebruik van te willen maken en ziet de meerwaarde 950 
hiervan in.   951 
Het kandidaatsbestuur geeft aan ook binnen Nijmegen op zoek te gaan naar korting.   952 
De ALV geeft aan dat de SPiN-korting ook kan worden gelaten voor wat het is. De ALV geeft aan het 953 
te willen laten bij de Commissaris Extern.  954 
7.3 N.K.S.W. Kompanio  955 
De ALV vraagt zich af wat de financiën zijn, en of SPiN weer geld gaat uitlenen.   956 
Technisch voorzitter Jeroen Weerwag geeft aan dat dit is besproken tijdens de vorige ALV.  957 

7.3.1 Buddy Project  958 
7.4 Bijlespartner  959 
De ALV merkt op dat dit verwarrend is, er is namelijk een bijlespartner die ‘’bijlespartner’’ heet. Dit is 960 
onhandig.   961 
Het kandidaatsbestuur geeft aan hier nog naar te kijken.  962 
7.5 Boekencontract  963 
7.6 Taalbijles  964 
De ALV vraagt zich af wat de prijs per persoon is, en of er geconcurreerd kan worden met Radboud 965 
In’to Languages.  966 
Het kandidaatsbestuur geeft aan dat dit valt binnen hetzelfde format, en er zal een afspraak worden 967 
gemaakt tussen bijlesnemer en bijlesgever over de prijs.  968 
De ALV vraagt zich af wat ‘’spreektaal’’ precies voor methode is?  969 
Het kandidaatsbestuur geeft aan dat de methode geschikt is voor alle Engelstaligen, je kan van alles 970 
downloaden en oefenen van niveau A1 en A2. Het is een site en het is allemaal gratis.  971 
7.7 Alumni  972 
De ALV suggereert dat de alumni activiteit(en) teruggeven kan worden aan de integratiecommissie, 973 
want zij hebben het nu minder druk.  974 
Het kandidaatsbestuur geeft aan dat dit een goede suggestie is.  975 
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De ALV merkt op dat alumni beter niet terug kan naar integratie.  976 
Het kandidaatsbestuur geeft aan dat dit hoort bij het takenpakket van de Commissaris Extern, dus zij 977 
wil het liever niet bij integratiecommissie neerleggen.  978 
De ALV vraagt of het bestuur heeft nagedacht over bestuursleden die zich buigen over alumni.  979 
Het kandidaatsbestuur geeft aan dat er eventueel een of twee uit het kandidaatsbestuur bij gaan als 980 
er niemand kan worden gevonden. 981 
  982 
8. NAWOORD  983 
Flore leidt in.  984 
De ALV heeft een vraag over SPiN in het geheel: Omdat commissies nu al zijn opgestart en jullie nu 985 
tegen problemen aanlopen, is het niet een idee om eerder het beleid en de begroting te tonen?  986 
Het kandidaatsbestuur geeft aan dat dit zeker een goed idee is. Er kan inderdaad niet veel meer 987 
veranderd worden omdat de commissies al zijn begonnen.  988 
De ALV geeft aan dat hier mogelijk over gepraat kan worden tijdens een heidag.  989 
 990 
BIJLAGE 1: JAARPLANNING  991 
Het kandidaatsbestuur heeft in de pauze de volgende punten besproken:   992 
– Over de commissievrijstelling. Het kandidaatsbestuur geeft aan te blijven bij hun beleidsplan omdat 993 
het nog geen ideaal ander voorstel heeft gehoord.   994 
De ALV merkt op dat in gevallen waar goed wordt meegeholpen en wordt meegedaan er 995 
commissievrijstelling mag komen.   996 
De ALV hoopt dat de werking van de commissievrijstelling goed geavaleerd gaat worden met de 997 
actieve leden.   998 
Het kandidaatsbestuur antwoordt dat ze dit goed zullen evalueren.   999 
De ALV spoort het kandidaatsbestuur aan de commissievrijstellingen goed uit te werken voor de 1000 
financiële ALV. Dit punt blijft voor nu openstaan.    1001 
De ALV vindt het idee van waardering naar actieve leden goed aan dit voorstel, maar de invulling 1002 
hiervan is nog niet besloten.  1003 
Het kandidaatsbestuur vraagt of de ALV denkt dat 5 euro per persoon beter is.  1004 
De ALV antwoordt dat niet iedereen meedoet tijdens activiteiten, en dat het dan logisch is dat je 1005 
geen korting krijgt. De ALV voegt eraan toe dat het in verhouding blijft, en je niet bijvoorbeeld aan 1006 
een persoon 7x5 euro uitkeert.  1007 
  1008 
– Sponsorgeld. Het kandidaatsbestuur komt terug over de kwestie van het sponsorgeld en besluit om 1009 
realistisch te blijven en het te verlagen naar 300 euro. De Commissaris Extern zich gaat richten op 1010 
andere sponsoren.  1011 
 1012 
Amendementen   1013 
Er zijn twee amendementen door de ALV ingediend:  1014 
  1015 
Amendement 1: De ALV ziet graag dat 2 van de 3 op dit moment geschrapte formele activiteiten 1016 
(training &lezingen) worden behouden.   1017 
Tegenvoorstel van het kandidaatsbestuur: In het kader van werkdrukvermindering en de afgelopen 1018 
discussie, is het een goede consensus om er 1 te behouden, in de vorm van een lezing. Door 1 lezing 1019 
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wel terug te laten komen komt het de commissie ook ten goede met betrekking tot werkdruk. De 1020 
ALV gaat akkoord met het tegenvoorstel.  1021 
Amendement 2: De ALV ziet graag dat de SocialCie activiteit niet wordt geschrapt.   1022 
Tegenvoorstel kandidaatsbestuur: De spreiding van activiteiten anders doen zodat er tussen januari 1023 
en mei een minder lange tijd zit.   1024 
De ALV reageert hierop dat ze de nieuwjaarsborrel graag wil behouden en dat het prima is als de 1025 
commissie battle wordt behouden zodat er genoeg activiteiten zijn voor actieve leden. De SocialCie 1026 
activiteit blijft geschrapt.   1027 
 1028 
Eindstemming beleidsplan met aannamen van de amendementen:   1029 
Voor: 23  1030 
Tegen: 0   1031 
Blanco: 0  1032 
Onthouding: 9  1033 
Totaal: 32  1034 
Het beleidsplan van het 10e bestuur is aangenomen.   1035 
 1036 
8. WVtTK  1037 
 1038 
9. Vaststellen datum volgende vergadering  1039 
Deze zal plaatsvinden op maandag 16 oktober in de Waagh. Tijdens deze ALV zal het financieel 1040 
jaarverslag en het begrotingsvoorstel gepresenteerd worden.   1041 
10. Rondvraag  1042 
Wie wordt Commissaris Vis? Marek wordt Commissaris Vis.  1043 
Vele felicitaties volgen. Oud-bestuur is trots.    1044 
Bestuur: Er heeft een gesprek met Ruud en Jose plaatsgevonden. Daarin vertelden zij dat er een 1045 
cadeau van de uni gevraagd mag worden in verband met het lustrumjaar van SPiN. Heeft de ALV 1046 
suggesties?   1047 
De ALV geeft als suggestie een beamer.  1048 
11. Sluiting  1049 
De Technisch Voorzitter sluit de vergadering om 02.10.    1050 

 1051 


