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Aanwezig: Job Vervoordeldonk (vz), Yoni Reijnhoudt (not), Pam Huisintveld, Mesian Tilmatine, Floor 1 
van Dun, Ilse Nijland, Jorina Laan, Judith Pauw, Els van Loo, Nina Pijpers, Jelle Gerritsma, Giulio 2 
Severijnen, Eefje Jongstra, Muriël Neeleman, Michelle Geurts, Eline Dullens, Bas Romeijn, Lieke van 3 
Lieshout, Fenna Dekkers, Shanta Wissing, Sam de Vries, Lena Gärtner, Charly Walther, Lea Marie 4 
Meyfarth, Dorothee Vollmer, Evelien Smits, Wouter van Kuijk, Navayo Parinussa, Fabio Severijnen, 5 
Janneke Koolen, Jesse Heller, Johannes Fiebig, Saida Chaairi Taeh, Famke Mochel, Frieda Stifft, Lara 6 
Dilger, Stella Meusel en Julia van Paridon. 7 
  8 

1. Opening (door technisch voorzitter Job Vervoordeldonk) 9 
 10 
De technisch voorzitter opent de vergadering om 19:11 uur. We beginnen met een namenrondje.  11 

 12 
2. Notulen vorige vergadering 13 

 14 
Pagina 26 (regels 1160-1164) 15 
De ALV vraagt zich af hoe het kan dat het aantal stemmen samen opgeteld 38 is terwijl er bij totaal 16 
staat dat er 35 stemmen zijn. 17 
Het bestuur reageert dat het in het originele bestand ook zo stond vermeld. Zij geeft aan dat het 18 
lastig is om te achterhalen wat de oorzaak is. Zij verwacht dat het stemmen onthouden of blanco zijn. 19 
 20 
De ALV vraagt zich af of er de volgende keer paginanummering wordt gebruikt. 21 
Het bestuur reageert dat zij dit zal doen en biedt haar excuses aan. 22 
 23 
De notulen zijn vastgesteld. 24 

 25 
3. Belangrijke mededelingen/ingekomen post 26 

Algemene mededelingen: 27 
Muntjes voor een drankje kunnen worden gehaald in de pauze. 28 
 29 
Actiepunten 30 

1. Het bestuur gaat een concreet plan opstellen omtrent de Lustrumcommissie en gerelateerde 31 
commissies. 32 
 33 
De ALV vraagt zich af of er een deadline is gesteld. 34 
Het bestuur reageert dat zij nog geen deadline heeft gesteld. 35 
De ALV reageert dat het handig is om dat wel te doen. 36 
Het bestuur reageert dat zij de komende week een deadline stelt. 37 
 38 

2. Het bestuur gaat kijken naar andere opties dan de feestlocaties van Ouhaba beheer 39 
(Molenstraat). 40 
 41 
Machtigingen 42 
Victor Honee machtigt Judith Pauw. 43 
Chris van Heijster machtigt Bas Romeijn. 44 
  45 
Afmeldingen 46 
Acquisitiecommissie.  47 
 48 
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4. Vaststellen agenda 49 
Agenda is vastgesteld. 50 
 51 

Navayo Parinussa, Fabio Severijnen, Janneke Koolen en Jesse Heller komen binnen om 19:23 52 
 53 

5. Presentatie Kascoverslag 2015-2016 54 
Woord vooraf door de Kasco: 55 
Wij kijken in de boeken of er geld mist en of er sprake is geweest van fraude. Dit jaar is er gelukkig 56 
weinig te rapporteren. Complimenten voor dit bestuur. Als er vragen zijn, beantwoordt de Kasco deze 57 
graag voor jullie. 58 
 59 
Inleiding 60 
1. Hoofdkas 61 
2. Bestuursrekening 62 
3. Contributie 63 
4. Inventaris 64 
5. Openstaande posten 65 
6. Opmerkingen 66 
De ALV vraagt zich af wat de actie van heb bestuur omtrent het tweede punt is geweest. 67 
Het bestuur reageert dat zij geen actie heeft ondernomen. Zij geeft aan dat ze niet precies weten 68 
voor welk bedrag de leden bier hebben gestolen en om welke leden het precies gaat. Ze geeft aan 69 
het hier eerder over gehad te hebben en heeft besloten het hierbij te laten. 70 
 71 
7. Vergelijking jaarverslag 72 
8. Conclusie 73 
Els: bedankt voor de vertaling Bas. 74 
 75 

6. Financieel jaarverslag 2015-2016 76 
Woord vooraf door het VIIIe bestuur: 77 
In het financieel jaarverslag zijn de nummers opgenomen van de inkomens en uitgaven van SPiN 78 
afgelopen jaar. Aan de start van dat jaar hebben we een plan, ook wel een begrotingsvoorstel, 79 
gemaakt. In dit verslag kun je het verschil zien tussen het voorstel en de werkelijke inkomsten en 80 
uitgaven. Het stuk is lang dat komt doordat er veel wordt uitgelegd. 81 
  82 
1. Voorwoord 83 
2. Commissies 84 
2.1 Studiegerelateerde commissies 85 
2.2 Reizen 86 
2.3 Niet-Studiegerelateerde commissies 87 
2.4 Overige Commissies 88 
2.5 Totaal commissies 89 
3. Algemeen 90 
3.1 Bestuurskosten 91 
3.2 Representatie 92 
Rectificatie: Het VIIIe bestuur geeft aan dat er bij merchandise staat dat er 61 SPiN-vesten en -truien 93 
zijn verkocht. Dit zijn er werkelijk 57 waardoor de kosten niet meer kloppen. De penningmeester van 94 
het IXe bestuur zal een correctieboeking doen. Het gaat ongeveer om €50,-. 95 
 96 
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De ALV vraagt zich af wat er gedaan wordt met de SPiN-tassen die over zijn. 97 
Het VIIIe bestuur reageert dat zij dit aan het IXe bestuur hebben overgelaten. 98 
Het IXe bestuur reageert dat zij die voor de aankomende introductie gaan gebruiken. 99 
 100 
3.3 Extern 101 
3.4 Administratief 102 
3.5 ALV  103 
3.6 Kamerkosten 104 
3.7 Totalen Algemeen 105 
4. Overige Hoofdrekening 106 
4.1 Actieve leden 107 
4.2 Afschrijvingen 108 
4.3 Multimedia 109 
4.4 Onvoorziene Kosten 110 
De ALV vraagt zich af hoeveel geld het sponsorgeld van NOVA bedraagt en waarom dit wordt 111 
afgeboekt. 112 
Het VIIIe bestuur reageert dat het gaat om €275,-. Zij geeft aan dat de commissaris externe 113 
betrekkingen van het VIIe bestuur hier achteraan is geweest omdat het uit dat jaar kwam. Ze geeft 114 
aan dat ze niet verwacht dat dit bedrag nog betaald zal worden, waarom weet zij niet precies.  115 
 116 
4.5 Lustrum 117 
4.6 Contributie 118 
4.7 Sponsoring 119 
4.8 Boeken 120 
5. Totaal 121 
6. Eindbalans 122 
7. Nawoord 123 
Bijlage I 124 
Bijlage II 125 
Bijlage III 126 
 127 
Gehele stuk 128 
De ALV geeft aan dit een mooi verslag te vinden en complimenteert de penningmeester van het VIIIe 129 
bestuur. 130 
 131 
Vervolgens wordt er overgegaan op stemming: 132 
De voorzitter geeft aan dat de ALV mag stemmen over het stuk. Omdat dit gaat over de laatste taak 133 
van het VIIIe bestuur wordt, bij instemming ook decharge verleent aan het VIIIe bestuur. 134 
 135 
Voor: 31 136 
Tegen: 0 137 
Blanco: 0 138 
Onthouden: 8  139 
Totaal: 39 140 
 141 
Het financieel jaarverslag is ingestemd. 142 
 143 
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De voorzitters van het VIIIe bestuur bedanken de ALV, RvA, de oud besturen en alle leden van SPiN. 144 
Ook bedanken zij persoonlijk alle leden van het VIIIe bestuur voor hun inzet dit afgelopen jaar. 145 
 146 

Saida Chaairi Taeh komt binnen om 19:53 147 
 148 

Jeroen Weerwag: Goed gedaan jongens! 149 
Lieke van Lieshout: Super goed gedaan.  150 
Fenna Dekkers: Goed gedaan. 151 
Bas Romeijn: Het financiële jaarverslag ging erg snel dat wijst erop dat jullie het goed hebben 152 
gedaan. Geniet van jullie vrijheid en na-bestuur depressie. 153 
Sam de Vries: Wat hij zei. 154 
Wouter van Kuijk: Hier sluit ik me bij aan. 155 
Shanta Wissink: Gefeliciteerd. 156 
Guilio Severijnen: Gefeliciteerd met wat jullie hebben bereikt en veel plezier met de leegte. 157 
Els van Loo: Bedankt voor alles wat jullie hebben gedaan ook voor ons. Jullie hebben het goed 158 
gedaan met een bestuurslid minder, echt heel knap. Geniet van de rust, is iets positiever. Focus je op 159 
andere dingen. Job en Yoni ook bedankt als ALV commissie van afgelopen jaar! 160 
Muriël Neeleman: Gefeliciteerd. 161 
Eline Dullens: Goed gedaan! 162 
Jelle Gerritsma: Lief VIIIe bestuur, jullie hebben een fantastisch jaar neergezet. We zijn snel door de 163 
verslagen heen gegaan, dat betekent dat jullie het goed hebben gedaan. Ook ALV commissie 164 
bedankt. 165 
 166 

Chris van Heijster komt binnen 20:05 167 
 168 
Michelle Geurts: Ik vond het een genoegen jullie te mogen leren kennen. Ik ga het vele contact dat 169 
we hebben gehad missen. Gefeliciteerd met jullie decharge! 170 
Pam: Bedankt voor de lieve woorden en bedankt ALV voor alle feedback. 171 
 172 
Bob Zoutenbier (via Job Vervoordeldonk): Gefeliciteerd! 173 
Job Vervoordeldonk: Gefeliciteerd het ging heel snel vandaag dat is alleen maar goed. Welkom bij 174 
het gilde der oud bestuur van SPiN. Jullie mogen nu ook gaan zeiken! 175 
Jelle Gerritsma: Vanaf de volgende ALV graag. 176 
Job Vervoordeldonk: Ik vond het leuk, bedankt, en ik kom zo lekker mee zeiken. Yoni bedankt voor de 177 
samenwerking! 178 
 179 

Pauze om 20:08 180 
Begin om 20:40 181 

 182 
7. Kandidaturen Raad van Advies (RvA) 183 

Woord vooraf door het IXe bestuur  184 
Er zijn twee leden van de huidige RvA die dit jaar nogmaals plaats willen nemen. Het gaat om Jesse 185 
Heller en Iris Kleine Schaars. Daarnaast stellen zich drie nieuwe mensen zich kandidaat voor de RvA. 186 
Voor u liggen de stukken die ze zelf hebben geschreven. Daarnaast zullen ze nu een korte introductie 187 
geven. Er zal een gesloten stemming plaatsvinden omdat het gaat om individuele personen. 188 
 189 
Kandidatuur Lieke van Lieshout 190 
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Lieke: Ik ben voorzitter geweest van het Ve bestuur. Nu stel ik me kandidaat voor de RvA. Wanneer je 191 
vragen hebt ben ik blij die te beantwoorden. 192 
De ALV vraagt zich af wat de RvA doet. 193 
Lieke antwoord dat zij advies geven aan het IXe bestuur op basis van de ervaring die zij heeft.  194 
 195 
Gesloten stemming: 196 
Voor: 27 197 
Tegen: 0 198 
Blanco: 0 199 
Onthouden: 11 200 
Totaal: 38 201 
 202 
Lieke van Lieshout is ingestemd als lid van de Kascontrolecommissie. 203 
 204 
Kandidatuur Fenna Dekkers 205 
Fenna: Ik zat in het VIe bestuur en ben nog steeds betrokken bij SPiN. Daarnaast heb ik plaats mogen 206 
nemen in vier verschillende commissies. Ik beantwoord graag alle vragen. 207 
 208 
De ALV vraagt zich af wat het doel is van Fenna bij de RvA. 209 
Fenna reageert dat zij blij was dat de RvA er altijd voor haar en haar bestuur was toen zij het nodig 210 
hadden. Zij wil ook die persoon zijn voor het bestuur van aankomend jaar. Ze hoopt dat het bestuur 211 
makkelijk naar haar toe stapt voor hulp. Tegelijkertijd wil zij hen ook de vrijheid en het vertrouwen 212 
geven om het zelf te proberen en te leren. 213 
De ALV vraagt zich af of zij Fenna kan bellen om 4 uur in de nacht. 214 
Fenna reageert dat dat kan. 215 
 216 
Gesloten stemming: 217 
Voor: 29 218 
Tegen: 0 219 
Blanco: 0 220 
Onthouden: 9 221 
Totaal: 38 222 
 223 
Fenna Dekkers is ingestemd als lid van de Kascontrolecommissie. 224 
 225 
Kandidatuur Job Vervoordeldonk 226 
Job: Ik was lid van het VIIe bestuur van SPiN. Wanneer je vragen hebt kun je ze stellen. 227 
 228 
De ALV vraagt zich af of zij een vraag mag stellen voor de hele RvA. 229 
Job reageert dat hij dat liever niet heeft omdat het nu zijn tijd is. 230 
De ALV reageert dat zij toch haar vraag nu wil stellen. Ze vraagt zich af hoe vaak de RvA samen komt 231 
voor overleg. 232 
Job reageert dat zij van plan zijn om één keer in de maand samen te komen.  233 
 234 
Gesloten stemming: 235 
Voor: 28 236 
Tegen: 1 237 
Blanco: 0 238 
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Onthouden: 9 239 
Totaal: 38 240 
 241 
Job Vervoordeldonk is ingestemd als lid van de Kascontrolecommissie. 242 
 243 

8. Kandidaturen Kascontrolecommissie (Kasco) 244 
Rectificatie: COCc = Financial Audit Committee (FAC). 245 
Woord vooraf door het IXe bestuur 246 
Het IXe bestuur geeft aan dat Elien van Rooijen er niet bij kon zijn omdat zij nu in Tilburg woont. Er 247 
zijn twee kandidaturen dit jaar. Ze geeft aan dat Elien van Rooijen in het VIIe bestuur de taak van 248 
penningmeester heeft vervuld. Het bestuur geeft aan dat zij hierdoor Elien vertrouwen met de 249 
boekhoudingen en dat zij haar een warm hart toedragen. Het bestuur vertelt dat Mesian Tilmatine 250 
zitting heeft genomen in het VIIIe bestuur en dat hij nu student assessor is.  251 
 252 
Kandidatuur Elien van Rooijen 253 
 254 
Gesloten stemming: 255 
Voor: 28 256 
Tegen: 0 257 
Blanco: 3 258 
Onthouden: 7 259 
Totaal: 38 260 
 261 
Elien van Rooijen is ingestemd als lid van de Kascontrolecommissie. 262 
 263 
Kandidatuur Mesian Tilmatine 264 
Mesian: Ik ben ooit bestuur geweest van SPiN. Dit zal een nieuwe uitdaging zijn maar zoals in het 265 
stukje te lezen, heb ik veel ervaring met financiën. Ik let graag op de details daarom lijkt me dit 266 
passend bij mij als persoon. Ik zou fijn vinden als jullie mij instemmen, het is namelijk een voorrecht 267 
om de financiën van SPiN in de gaten te mogen houden. 268 
  269 
Het IXe bestuur vraagt of Mesian uit wil leggen wat de FAC doet. 270 
Mesian reageert dat het een deel is van het bestuur. Ze controleren de financiën een aantal keer in 271 
een jaar. Wanneer ze verschillen opmerken, tussen wat er in de boeken staat en wat er werkelijk is 272 
uitgegeven, laten we dit weten. Om die reden mogen de leden van de FAC ook niet in een andere 273 
commissie zitting nemen, om de integriteit te bewaren. 274 
  275 
Gesloten stemming: 276 
Voor: 28 277 
Tegen: 1 278 
Blanco: 0 279 
Onthouden: 9 280 
Totaal: 38 281 
 282 
Mesian Tilmatine is ingestemd als lid van de Kascontrolecommissie. 283 
 284 

Jesse Heller verlaat de ALV om 21:10 285 
 286 
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9. Begrotingsvoorstel IXe bestuur 287 
Woord vooraf door het IXe bestuur: 288 
Het begrotingsvoorstel geeft inzicht in wat we willen bereiken in het komende jaar. Bij een negatief 289 
resultaat geven wij subsidie aan de commissie, bij positief resultaat ontvangen wij geld via de 290 
commissie. Het kan zijn dat de paginanummers bij de Nederlandse en Engelse versie niet 291 
overeenkomen. 292 
 293 
Rectificatie: In de inhoudsopgave moet het punt ‘4.6.3 Oninbare contributie’ nog opgenomen 294 
worden. 295 
  296 
1. Voorwoord 297 
2. Commissies 298 
2.1 Studiegerelateerde commissies 299 
Rectificatie: Oriëntatiecommissie heeft 370 baten, 725 lasten en -355 resultaat. 300 
 301 
De ALV merkt op dat er in de tekst boven de tabel staat dat er meer geld wordt gestoken in deze 302 
commissies. Uit eerdere jaren blijkt dat de commissies niet méér geld uitgeven. In het VIe jaar is dit 303 
namelijk ook al geprobeerd.  304 
Het IXe bestuur reageert dat zij bij het opstarten aan de commissie doorgeven hoeveel geld er 305 
besteed moet worden. Hierbij kan gedacht worden aan grotere sprekers bij de lezing- en 306 
oriëntatiecommissie. 307 
De ALV waarschuwt het bestuur dat zij dit ook voor ogen hadden maar dat dit niet zo makkelijk is als 308 
het lijkt. 309 
Het bestuur reageert dat een deel van de subsidie ook gebruikt kan worden voor het verlagen van de 310 
entree prijs. 311 
 312 
De ALV merkt op dat er bij de Praktijk & Infocommissie de werkelijke lasten €800,- waren maar dat er 313 
toch maar €450,- begroot is. Ze vraagt zich af waarom het zo begroot is. 314 
Het bestuur reageert dat zij naar het vorige bestuur hebben gekeken. Een deel van deze €800,- was 315 
€500,- borg. 316 
De ALV vraagt zich af of die €500,- borg weet terug is. 317 
Het IXe bestuur reageert dat dit inderdaad zo is. 318 
 319 
De ALV vraagt zich het omgekeerde af waarom is er extra begroot.  320 
Het IXe bestuur reageert dat zij het deelnemers aantal van de laatste excursie willen vergroten. 321 
Daarom is er meer begroot. 322 
  323 
2.2 Reizen commissies 324 
2.2.1. Studiereiscommissie 325 
De ALV merkt op dat het IXe bestuur van plan is om de vrijheid van deze commissie te beperken. Ze 326 
vraagt zich af of dit alleen gedaan is om de kosten te drukken of dat het bestuur van plan is om de 327 
commissie in een bepaalde richting te sturen. 328 
Het bestuur reageert dat dit hand in hand gaat. De afgelopen twee jaar is er een verre bestemming 329 
gekozen, dit jaar willen zij gaan voor een bestemming dichter bij huis. 330 
De ALV vraagt zich af of dit dan gedaan is om de kosten te drukken of de commissie een richting op 331 
te sturen. 332 
Het bestuur herhaalt dat dit vaak samen gaat. Zij vindt dat er niet verwacht moet worden van SPiN 333 
dat ze elk jaar een verre reis organiseren. 334 
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 335 
De ALV merkt op dat er extra subsidie is om de entreeprijs te verlagen en extra activiteiten op locatie 336 
te organiseren. Zij adviseert om een van deze doelen te kiezen. Ze verwacht namelijk dat allebei deze 337 
doelen met €300,- niet te realiseren zijn. Ook adviseert ze om het geld te steken in extra activiteiten. 338 
Het IXe bestuur reageert dat het niet veel zal schelen maar dat ze de leden willen laten zien dat ze 339 
iets extra kunnen geven. 340 
De ALV reageert dat zij het ook niet slecht vindt maar dat er een van de twee doelen gekozen moet 341 
worden. 342 
Het bestuur reageert dat zij kleine dingen terug wel doen en dat het aan de commissie zelf is hoe zij 343 
hier invulling aan gaan geven. 344 
 345 
De ALV vraagt zich af waarom er geen uitwisseling zal plaatsvinden aankomend jaar. 346 
Het IXe bestuur reageert dat het moeilijk is om contact te leggen met andere universiteiten. Dit jaar 347 
was het simpelweg gewoon niet mogelijk. Ze is wel van plan om dit jaar nieuwe contacten te leggen. 348 
De ALV vraagt zich af of deze commissie geschrapt wordt. 349 
Het IXe bestuur reageert dat dit niet het geval is. 350 
De ALV vraagt zich af of de huidige uitwisselingscommissie hiervan op de hoogte is.  351 
Het IXe bestuur reageert dat zij dit weten. 352 
De ALV vraagt zich af dat ze dit nu weten maar wat er dit jaar van hun verwacht wordt. 353 
Het IXe bestuur reageert dat zij dit jaar contacten gaan leggen en dat de zij volgend jaar voorrang 354 
hebben om in de commissie te komen. Ze geeft aan dat de leden weg mogen als zij dat willen maar 355 
dat ze ook mogen blijven. Het bestuur geeft aan dat de commissie nog niet opgestart is. 356 
De ALV vraagt zich af waarom dit niet is verteld bij de commissie voorlichting. 357 
Het bestuur reageert dat zij in hun voorstelling de uitwisselingscommissie niet hebben opgenomen. 358 
Een aantal leden vroegen naar andere opties en die leden hebben ze de uitwisselingscommissie 359 
aangeboden. Inmiddels staan er vier mensen op deze lijst. Het bestuur geeft aan deze commissie niet 360 
te hebben genoemd omdat hij pas later wordt opgestart.  361 
 362 
2.3 Niet-Studiegerelateerde commissies 363 
Rectificatie: in de tabel bij de sportcommissie moet 1000 worden veranderd in 900 en bij resultaat 364 
moet het 300 zijn in plaats van 200. 365 
 366 
2.3.2 Festiviteitencommissie 367 
De ALV vraagt zich af waarvoor het genoemde bedrag is bedoeld. Ze is namelijk in de 368 
veronderstelling dat het geld is voor grotere DJ’s. Er wordt verwacht dat er dan meer externen 369 
komen, maar wanneer er meer externen komen moet daar ook meer geld voor zijn. 370 
Het IXe bestuur geeft aan dat zij hetzelfde concept aan willen houden als afgelopen jaar. Ze geeft aan 371 
rekening te houden met meer aanwezigen, maar geeft ook aan dat Insomnia niet meer zo nieuw is, 372 
ze verwacht dezelfde baten en lasten omdat de nieuwigheid er van af is. Het bestuur verwacht €200,- 373 
meer te willen besteden aan promotie van het feest. 374 
De ALV reageert dat het afgelopen jaar lastig was om goede DJ’s te vinden en dat zij erg op het geld 375 
moest letten. Ze geeft aan meer geld te willen uitgeven aan een betere DJ dan aan meer promotie. 376 
Het bestuur geeft aan dat zij het feest niet groter willen maken dan dat het afgelopen jaar is 377 
geweest. Zij verwacht dat dat op deze manier moet lukken. 378 
 379 
De ALV vraagt zich af of de Waagh weer mee betaalt aan het feest. 380 
De ALV merkt op dat in het contract staat dat de Waagh de DJ’s betaalt. Ze geeft aan dat je hen 381 
hierop kan wijzen. 382 
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Het bestuur reageert dat de Waagh de helft wilde betalen van de kosten voor licht en geluid.  383 
De ALV reageert dat de Waagh (Harm) afgelopen jaar moeilijk heeft gedaan over de kosten. Hij houdt 384 
zich niet aan de afspraak in het contract. De ALV geeft aan dat het bestuur in gesprek moet gaan 385 
hierover. Zij verwacht dat er wel iets te regelen is zoals het aanpassen van het percentage voor de 386 
bonus. 387 
De ALV adviseert het er nog eens met de Waagh (Harm) over te hebben. Ze verwacht dat hij nu meer 388 
wil betalen nu hij weet hoeveel mensen er komen. 389 
Het IXe bestuur neemt dit mee. 390 
 391 
Integratiecommissie 392 
De ALV vraagt zich af waarom de subsidie van de integratiecommissie wordt verlaagd met €50,-. 393 
Het bestuur reageert dat ze heeft gerekend en dat ze de kosten willen drukken. Ze hebben hun idee 394 
vergeleken met de afgelopen jaren en zijn hierop uitgekomen. 395 
De ALV vraagt zich af wat het punt is van de €50,- aangezien ze afgelopen jaar €400,- minder hebben 396 
besteed. Het is vreemd om er dan minder geld in te stoppen. Ze vraagt zich af of het geld niet ergens 397 
anders vandaan gehaald kan worden. Het is ‘random’ om er €50,- uit te halen. De ALV vraagt zich af 398 
waarom er juist niet meer geld in gestoken kan worden om het nog groter op te zetten. 399 
Het IXe bestuur reageert dat zij er echt goed naar hebben gekeken. Vooral voor het 400 
eerstejaarsweekend is gekeken of er iets extra’s is gedaan voor de locatie. Er is nu minder geld voor 401 
onvoorziene kosten maar dit is er nog wel. Met deze begroting is er nog ruimte om het groot op te 402 
zetten. 403 
De ALV reageert dat dit geen reden is om hierop te bezuinigen. SPiN heeft meer geld te besteden 404 
omdat er meer eerstejaars zijn en dat kan hier. 405 
Het IXe bestuur reageert dat er niet zomaar overal extra geld ik kan worden gestoken met de enige 406 
reden dat er meer geld is. Het klopt dat er meer geld is maar ze heeft ervoor gekozen om het niet 407 
hier in te steken. 408 
 409 
Settelcommissie 410 
De ALV vraagt zich af hoe deze begroting is gemaakt aangezien dit een nieuwe commissie is. 411 
Het IXe bestuur reageert dat ze heeft ingeschat welke activiteiten de commissie zal organiseren. Ze 412 
had twee activiteiten en een dagtrip in gedachten met ongeveer 25 man. 413 
De ALV reageert dat dit dan wel krap is. 414 
Het IXe bestuur reageert dat er €750,- subsidie is en dat er verwacht wordt dat er €300,- betaald 415 
wordt voor entree door de leden zelf. 416 
De ALV geeft aan dat veel studenten een gratis OV-chipkaart hebben en dat kaartjes om te reizen 417 
met korting gekocht kunnen worden. Dit maakt de daadwerkelijke reis minder duur. 418 
Het IXe bestuur reageert dat dit is wat zij heeft ingeschat. De commissie zelf is vrij om te bedenken 419 
wat zij wil doen met het geld.  420 
De ALV reageert dat het nu duidelijk is. 421 
 422 
2.3.4 Socioculturele commissie 423 
De ALV vindt het jammer dat dit de enige commissie is die quitte moet spelen. SPiN heeft iets meer 424 
geld te besteden het is jammer dat dit hier niet te merken is. 425 
Het IXe bestuur reageert dat zij hierop terugkomt. 426 
 427 
2.3.1 Feestcommissie 428 
De ALV vraagt zich af hoe het zit met de overstap van promotie met flyers naar de Facebook 429 
promotie door de Drie Gezusters. 430 
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Het IXe bestuur reageert dat zij verwacht op deze manier meer mensen te bereiken. Er wordt 431 
daadwerkelijk geld ingestopt. Het zal een experiment zijn voor SPiN, andere verenigingen doen dit 432 
ook. Bij hen is het een succes, daarom wil SPiN het ook uitproberen. 433 
De ALV merkt op dat het gaat om €60,- per feest en dat dit normaalgesproken gebruikt werd voor de 434 
flyers. De ALV vraagt zich af wanneer er een evaluatie wordt gedaan. 435 
Het IXe bestuur reageert dat er na twee feesten wordt geëvalueerd.  436 
De ALV vindt het een goed idee maar vraagt zich af of de pormotie niet alleen andere mensen aan 437 
trekt, aangezien het niet op de SPiN-site te zien is maar op de pagina van de Drie Gezusters. 438 
Het IXe bestuur reageert dat zij de promotie wil doen vanuit beide kanalen. 439 
De ALV reageert dat zij verwacht dat je alleen mensen buiten psychologie bereikt wanneer je deze 440 
manier van promotie gaat gebruiken. Terwijl het een psychologie feest is en juist wil dat je leden 441 
komen. 442 
Het IXe bestuur reageert dat zij de promotie via de SPiN-site niet stopzet. Zij vindt het mooi om ook 443 
mensen buiten psychologie aan te trekken. De mensen die de advertentie van de Drie Gezusters 444 
bereiken zullen ook in dezelfde doelgroep vallen als psychologiestudenten. Het zal gaan om een 445 
filmpje met de hoofdlijnen die de Drie Gezusters op hun Facebookpagina zet. De posters en de online 446 
promotie via SPiN blijft bestaan. 447 
De ALV reageert dat Facebook ook voor externen werkt en niet alleen voor mensen die de pagina 448 
hebben geliked. 449 
De ALV reageert dat zij duidelijk wilde maken dat je een vergelijkbare doelgroep wil bereiken en niet 450 
alleen middelbare scholieren. 451 
Het IXe bestuur reageert dat zij samen met de Drie Gezusters de doelgroep samen zullen stellen.  452 
 453 
2.4 Overige Commissies 454 
De ALV merkt op dat het lijkt alsof SPiN geld overmaakt naar Kompanio en dit vervolgens terug krijt. 455 
Zij had het idee dat SPiN de financiën van Kompanio zou gaan beheren. 456 
Het IXe bestuur reageert dat Kompanio van plan is een eigen bankrekening te openen en dat SPiN 457 
dat dus niet zal doen. 458 
 459 
De ALV vraagt zich af wat Kompanio met de winst van het s-feest gaat doen. 460 
Het IXe bestuur reageert dat Kompanio vorig jaar is opgestart en dat zij de winst willen houden. 461 
Kompanio wil het s-feest zonder hulp van SPiN organiseren. 462 
De ALV reageert dat zij dan nog steeds winst maken en dat zij daar geen geld voor hoeven te hebben. 463 
Het IXe bestuur reageert dat Kompanio nu nog maar €60,- heeft en dat dat niet genoeg is voor het s-464 
feest. Kompanio wil de winst van het s-feest in andere activiteiten stoppen. 465 
 466 
De ALV vraagt zich af of de ALV van Kompanio ook toegankelijk is voor leden van de verenigingen. 467 
Het IXe bestuur reageert dat de ALV van Kompanio alleen toegankelijk is voor de afgevaardigden van 468 
het SPiN-bestuur. 469 
  470 
3. Algemeen 471 
3.1 Bestuurskosten 472 
De ALV vraagt zich af hoeveel de constitutieborrel heeft gekost.  473 
Het IXe bestuur reageert dat zij uit komt op €815,17. 474 
 475 
3.2 Representatie 476 
Rectificatie: onder merchandising. De offerte was anders dus de baten blijken nu €665,- en de lasten 477 
zijn €850,-, het totaal komt dan neer op  -€185,-. 478 
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 479 
3.2.3 Verjaardagskaart 480 
De ALV vraagt zich af of dit gebruikt wordt voor de verjaardagskaart. Het gaat via de site maar je hebt 481 
een account bij Mailchimp. Ze geeft aan dat het handig is om te kijken of dit invloed heeft. 482 
Het IXe bestuur reageert dat je inderdaad een account hebt bij Mailchimp. Zij gaat ervan uit dat dit 483 
geen invloed heeft. 484 
 485 
Er is iets fout in de tabel, na de pauze wordt dit beantwoord. 486 
 487 
De ALV vraagt zich af of de tasjes bij de merchandise worden gedaan of dat ze gebruikt worden voor 488 
de introductie. 489 
Het IXe bestuur reageert dat zij de tasjes inderdaad gaat gebruiken voor de introductie en dat dit een 490 
foutje is in de tekst. 491 
De ALV vraagt zich af wat er dan valt onder het promotiemateriaal. 492 
Het bestuur reageert dat zij dit nog zal specificeren. Het gaat onder ander om fietshoesjes met het 493 
logo van SPiN. 494 
 495 
De ALV vraagt zich af waarom er een nieuwe banner wordt aangeschaft. 496 
Het IXe bestuur reageert dat het gaat om de feestbanner omdat hij er provisorisch uit ziet. 497 
De ALV reageert dat het zonde is om deze te vervangen omdat hij nog niet heel oud is. 498 
Het IXe bestuur reageert dat hij alleen in het Nederlands is en dat dat ook veranderd moet worden. 499 
 500 
3.3 Extern 501 
Rectificatie: 3.3.4 bijeenkomst SSPN. In de tekst staat €175,- dit moet, zoals in de tabel aangegeven 502 
€75,- zijn. 503 
 504 
3.4 Administratief 505 
3.4.1 Printer 506 
De ALV vraagt zich af waarom er €100,- per kwartaal is gereserveerd voor extra kosten. Dit is 507 
verspilling van geld en van papier. Zij vindt dat het niet nodig is om zo veel te printen. 508 
Het IXe bestuur reageert dat zij deze kosten zo laag mogelijk probeert te houden door onder andere 509 
zwart wit te printen. Ook wil zij bij de vergaderingen mediaschermen gebruiken. 510 
De ALV reageert dat je beslissingen neemt om juist de kosten te drukken. Maar met zwart en wit 511 
print kom je er niet alleen. 512 
Het IXe bestuur reageert dat zij het in de gaten zal houden. 513 
De ALV reageert dat er minder geprint moet worden. 514 
Het IXe bestuur neemt dit mee. Maar geeft aan dat het moeilijk is om printen te voorkomen. 515 
 De ALV merkt op dat een beamer kopen een optie is of minder kopieën neer te leggen op een ALV. 516 
Het IXe bestuur geeft aan dat dit kan maar dat zij de service biedt om het op de SPiN-kamer te laten 517 
printen. Uiteindelijk kom je dan op hetzelfde aantal kopieën wanneer mensen hier gebruik van 518 
maken. Het overstappen op online inschrijvingen scheelt al papier. 519 
De ALV vraagt zich af of die tickets dan niet op de SPiN-kamer worden geprint. 520 
Het IXe bestuur reageert dat dit niet gebeurt omdat de tickets op de mail gezet worden. De kosten 521 
voor printen is voor de leden zelf. 522 
 523 
De ALV merkt op dat de beamer nog steeds een goede optie is. 524 
Het IXe bestuur reageert dat dit een goede suggestie is alleen dat het niet voor iedereen handig is 525 
omdat je dan niets bij het document kan schrijven. 526 
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 527 
De ALV merkt op dat er al eerder gekeken is hoe duur het is om een beamer te huren. Daar hing een 528 
behoorlijk prijskaartje aan, zij verwacht dat kopen duurder is.  529 
 530 
De ALV merkt op dat het gemak van de stukken op de ALV ervoor zorgt dat SPiN meer kwijt is aan 531 
printen. Mensen printen zelf minder snel op de kamer.  532 
Het IXe bestuur reageert dat zij zo veel neerlegt omdat daar behoefte aan is. 533 
De ALV reageert dat je ook twee pagina’s op een a4 kunt printen. 534 
De ALV reageert dat zij de stukken niet had gepakt als ze hier niet lagen. 535 
Het IXe bestuur reageert dat zij haar best zal doen. 536 
 537 

Johannes Fiebig komt binnen om 22:21 538 
 539 
3.5 ALV  540 
De ALV geeft aan dat zij deze redenering niet begrijpt. 541 
Het IXe bestuur geeft aan dat dit gebaseerd is op het feit dat zij na 00:00 uur moet betalen. 542 
 543 
De ALV vraagt zich af waarom er voor gekozen is om Engels samen te vatten en niet dat er alleen 544 
Engels gesproken wordt. 545 
Het IXe bestuur reageert dat dit een erg lange discussie is geweest. SPiN is tweetalig en ze wil niet 546 
alles Engelstalig maken. Er gaat kwaliteit verloren als er alleen in het Engels gesproken wordt. Ze 547 
denkt dat ze de kwaliteit zo in stand kan houden. Wanneer dit niet zo is, probeert ze een Engelstalige 548 
ALV een keer uit. Dit is in de beleidsvergadering besloten. Zij vraagt of de internationale studenten 549 
aan willen geven of zij het hebben begrepen. 550 
De ALV adviseert het bestuur om te informeren bij de internationale studenten. 551 
 552 
3.6 Kamerkosten 553 
 554 
Famke Mochel, Frieda Stifft, Lara Dilger, Stella Meusel, Sam de Vries, Eline Dullens, Fabio Severijnen, 555 

Janneke Koolen, Navayo Parinussa, Julia van Paridon en Shanta Wissing gaan weg om 22:26 556 
 557 

Terug van de pauze om 22:47 558 
 559 

Het bestuur beantwoord een aantal vragen die ter tafel zijn gekomen. 560 
1. 2.3.4. Socioculturele commissie 561 

De ALV vraagt zich af waarom er geen extra subsidie voor deze commissie is. 562 
Het IXe bestuur reageert dat zij vindt dat hier meer geld in kan. Er wordt €60,- van de baten 563 
afgehaald. Dit maakt De activiteiten zouden dan €1,- goedkoper worden voor een groep van 564 
30 personen. En zij wil ook €60,- toevoegen aan subsidie voor de activiteiten van de 565 
commissie. Het totaal verandert dan in €420,-.  566 
Samengevat heeft deze commissie nu 740 baten, 1160 lasten en -420 resultaat. 567 

2. 3.4.1. Printen 568 
Het IXe bestuur is van plan voor de volgende ALV tien Nederlandse stukken en vijf Engelse 569 
stukken te printen. Ze wil dit afbouwen tot een minimum van drie Engelse en vijf 570 
Nederlandse stukken. Ook wil zij twee pagina’s op een a4 printen. 571 
De ALV vraagt zich af hoeveel invloed dat heeft op de kosten. 572 
Het IXe bestuur reageert dat zij dit nog niet weet. 573 
De ALV reageert dat, wanneer je je beleid verandert, je ook de financiën aan moet passen. 574 
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Het IXe bestuur reageert dat zij het in ieder geval tekstueel zal aanpassen. Zij ziet de €100,- 575 
als een maximum. 576 

3. 3.2.2. Merchandising 577 
Het IXe bestuur geeft aan dat de baten 665 zijn en de lasten veranderen naar €1514,19 en 578 
het resultaat naar -€849,19.  579 

 580 
4. Andere Hoofdposten 581 
4.1 Kosten en baten voorafgaand boekjaar 582 
4.2 Onvoorziene kosten en baten huidig boekjaar  583 
Rectificatie: het woord ‘onvoorziene’ weglaten in deze titel. 584 
 585 
4.3 Actieve leden 586 
ALV vraagt zich af of bij de shirts rekening gehouden is met de korting.  587 
Het IXe bestuur reageert dat zij rekening heeft gehouden met alles.  588 
 589 
4.4 Afschrijvingen 590 
Rectificatie: De kosten voor de fotocamera lopen door tot 2018-2019 dus één jaar extra. 591 
De ALV merkt op dat dit afgetrokken moet worden bij de videocamera. Het staat ook bij 592 
benodigdheden maar het gaat alleen om de camera zelf. 593 
 594 
4.5 Multimedia 595 
Woord vooraf door het IXe bestuur: 596 
Wij hebben een vraag voor de ALV. Picasa is veranderd waardoor we geen foto’s op de site meer 597 
kunnen zetten. Als we dit wel weer willen kost het tussen de €300,- en €400,-. We hebben 598 
verschillende opties bekeken. De foto’s zijn privacygevoelig dus kunnen niet zomaar op Facebook 599 
gezet worden. De enige optie die wij zien is betalen. Is dit het waard aangezien we volgend jaar een 600 
nieuwe site krijgen en dit automatisch veranderd wordt? Wij hebben het liefste dat het alleen voor 601 
SPiN leden te zien is. 602 
 603 
De ALV merkt op dat er opties zijn om een wachtwoord in te stellen voor de foto’s die je online zet. 604 
Het IXe bestuur geeft aan dat het gaat om persoonlijke foto’s gaat en dat er geprobeerd is om dit 605 
met een externe link te regelen. Dit is helaas niet gelukt.  606 
De ALV geeft aan dat er goed gekeken moet worden naar andere opties. Als het echt niet anders kan 607 
zal er betaalt moeten worden. Foto’s zijn namelijk erg leuk en een goede toevoeging. 608 
De ALV geeft aan dat het verspilling van geld is. 609 
De ALV vraagt zich af of er misschien toch andere opties zijn. 610 
Het IXe bestuur geeft aan dat zij het niet wenselijk vindt dat alle foto’s voor iedereen te zien zijn en 611 
dat het plaatsen van een externe link ook geld kost. 612 
De ALV vraagt zich af of het echt niet mogelijk is om ergens op de site een link te plaatsen. 613 
Het IXe bestuur vraagt zich af waar zij die link dan moet zetten. 614 
De ALV oppert deze link te zetten onder het kopje ‘over SPiN’. 615 
 616 
De ALV vraagt zich af wanneer de nieuwe site gelanceerd wordt. Dat maakt namelijk een groot 617 
verschil. 618 
Het IXe bestuur reageert dat de nieuwe site in mei of juni af is. 619 
 620 
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De ALV vraagt zich af of er nergens bij het beschermde deel een link geplaatst kan worden. Ze 621 
verwacht dat dit dilemma nu niet opgelost kan worden. Ze stelt voor het te overleggen met mensen 622 
die ervaring hebben met de huidige site.  623 
Het IXe bestuur reageert dat zij het niet ziet zitten om te foto’s niet onder ket kopje ‘foto’s’ op de site 624 
te plaatsen. 625 
De ALV geeft aan dat dat niet haar opmerking was. 626 
 627 
De ALV vraagt zich af of de kwaliteit van de foto’s nog slechter wordt, anders is het niet eens leuk om 628 
te zien. 629 
Het IXe bestuur reageert dat het nu vooral om het posten gaat. 630 
 631 
De voorzitter vraagt de ALV of er mensen zijn tegen het investeren van €300,-. 632 
De ALV reageert dat zij hier niet tegen is, maar dat echt elke optie bekeken moet worden. 633 
Het IXe bestuur reageert dat zij haar best gaat doen om een andere manier te vinden.  634 
 635 
De ALV vraagt zich af waarom de servicekosten van de nieuwe site nu al betaalt moeten worden 636 
aangezien de site aan het einde van het jaar pas gelanceerd wordt. 637 
Het IXe bestuur reageert dat deze kosten zijn gemaakt voor het maken van de site. De uren die erin 638 
zitten naast het maken van de site zelf. Het is om te voorkomen dat er extra kosten komen. 639 
De ALV vraagt zich af waarom dit dan niet bij afschrijvingen staat. 640 
Het IXe bestuur reageert dat de maker per jaar een bepaald bedrag gaat vragen. Er is een grote kans 641 
dat er geen servicekosten betaalt moeten worden. 642 
 643 
4.6 Contributie 644 
4.7 Sponsoring 645 
De ALV vraagt de commissaris externe betrekkingen van het VIIe bestuur wat er met het sponsorgeld 646 
van NOVA is gebeurd. 647 
De commissaris externe betrekkingen van het VIIe bestuur reageert dat het zijn schuld is dat SPiN het 648 
geldt niet heeft ontvangen. Het was uiteindelijk te laat toen hij langs ging. Hij heeft een laatste 649 
manier om dit te bereiken. Dit probeert hij binnen nu en april te regelen.  650 
 651 
4.8 Boeken 652 
5. Reserveringen 653 
6. Totalen 654 
Rectificatie: Alle bedragen binnen de stukken zijn veranderd en uiteindelijk is het totaal dus ook 655 
veranderd. Het totaal komt neer op €1353,75 winst.  656 
 657 
7. Nawoord 658 
Bijlage I 659 
De ALV geeft aan dat zij tevreden is met de veranderingen. Zij vraagt zich toch af waarom de 660 
Lezingcommissie geen geld heeft gekregen voor een ludieke promotie. 661 
Het IXe bestuur geeft aan dat zij wel geld krijgen maar dat zij de commissie zijn vergeten te 662 
vermelden. De Lezingcommissie komt terecht in schaal 1. 663 
De ALV vraagt zich af of de Praktijk en Infocommissie hier ook niet toe behoort. 664 
Het IXe bestuur reageert dat zij dat niet zo heeft bedacht. Uit ervaring is gebleken dat de beschikbare 665 
plekken op de excursie al snel vol zitten dus dat extra promotie niet nodig is. 666 
 667 
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De ALV vraagt zich af wat er gedaan wordt met €20,-. Zij vindt dit weinig en vraagt zich af of het een 668 
flexibel bedrag is. 669 
Het IXe bestuur reageert dat het inderdaad flexibel is. Iedere commissie mag er geld uithalen, er zit 670 
niet per se een limiet aan per commissie. 671 
 672 
Bijlage II 673 
Bijlage III 674 
 675 
Er wordt overgegaan naar stemming over het begrotingsvoorstel.  676 
 677 
Open stemming: 678 
Voor: 14 679 
Tegen: 0  680 
Blanco: 0 681 
Onthouden: 9 682 
Totaal: 23 683 
 684 
Het begrotingsvoorstel van het IXe bestuur is aangenomen. 685 
 686 

10. WVtTK 687 
Er is niets verder ter tafel gekomen. 688 
 689 

11. Vaststellen datum volgende vergadering 690 
De volgende vergadering zal gehouden worden op 13 februari. In de tussentijd verwacht het IXe 691 
bestuur dat er nog een ALV gehouden zal worden. De exacte datum hiervoor is zij de ALV nog 692 
verschuldigd. 693 
  694 

12. Rondvraag 695 
Mesian Tilmatine: Bedankt voor decharge en voor mijn instemming voor de Kasco. Bedankt voor 696 
jullie geduld. 697 
Judith Pauw: Ik ben trots op het IXe bestuur en vooral op Jelle Gerritsma. Succes allemaal! 698 
Floor van Dun: Ik ben ook trots! 699 
Fenna Dekkers: Ik vertrouw erop dat het goed komt, ALV bedankt. 700 
Bas Romeijn: Gefeliciteerd iedereen nu gaat het echt beginnen voor jullie IXe! 701 
 702 
De rest van de ALV feliciteert het IXe bestuur met hun begroting. 703 
 704 
Giulio Severijnen: Bedankt de ALV en vraagt wie iets wil gaan drinken om de avond te eindigen. 705 
Els van Loo: Fijn dat jullie er waren, bedankt aan het VIIIe  bestuur. Gefeliciteerd aan iedereen die iets 706 
is geworden. ALV bedankt! Aan de Internationale studenten: we hopen dat het een beetje te volgen 707 
was en geef ons vooral feedback. 708 
 709 

13. Sluiting 710 
Technisch voorzitter sluit de vergadering om 23:38 uur.   711 


