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Aanwezig: Flore van Grunsven, Heleen van Renesse, Tim Von den Hoff, Evelien Smits, Stef Bos, 1 
Marek Voesenek, Isabel Leemhuis, Els van Loo, Jelle Gerritsma, Michelle Geurts, Giulio Severijnen, 2 
Eefje Jongstra, Muriël Neeleman, Nina Pijpers, Jeroen Weerwag (Technisch Voorzitter), Fabian van 3 
der Meer (Technisch Notulist), Bas Romeijn, Babs de Koning, Kira van Londen, Eline Booij, Yoni 4 
Reijnhoudt, Lieke van Lieshout, Ellen van Duinhoven, Ellen Westenberg, Lieke van Bergen, Laura van 5 
den Broek, Max Toorians, Bob Zoutenbier, Mesian Tilmatine, Milou Dubois, Kei Peitz, Anne-Fleur 6 
Dijkhuis, Chinouq Claessens, Johanna Breuer, Johannes Fiebig, Katharina Krug, Femke Keldermans, 7 
Dorothee Vollmer, Ilse Nijland, Judith Pauw, Lena Aehlig, Wouter Steenbakkers. 8 
Er zijn in totaal 42 leden aanwezig. 9 
 10 
1. Opening (door technisch voorzitter Jeroen Weerwag)  11 
Jeroen Weerwag opent de vergadering om 19:09 uur. 12 
 13 
2. Notulen vorige vergadering  14 
De notulen van de vorige vergadering  zijn goedgekeurd. 15 
 16 
De ALV vraagt zich af waarom de notulen nog per pagina worden doorgelopen.  17 
Het Xe bestuur antwoordt dat het inderdaad een idee is om de notulen in zijn geheel te bespreken en 18 
niet pagina per pagina. 19 
 20 
De ALV vraagt of er voortaan meer enters kunnen worden gebruikt in de notulen. 21 
Het Xe bestuur geeft aan dit te gaan doen. 22 
 23 
3. Belangrijke mededelingen/Ingekomen post  24 
Heleen leidt in. 25 
Algemene mededelingen:  Muntjes voor een drankje kunnen worden gehaald in de pauze. 26 

 27 

Actiepunten: 28 

- 29 

Machtigingen: 30 

- 31 

Afmeldingen: 32 

De actiecommissie meldt zich af. 33 

 34 

Aanwezigheid activiteiten: 35 

Lustrumlezing: 181 leden en 153 niet-leden, in totaal 332 leden. 36 

 37 

4. Vaststellen agenda  38 
De agenda is vastgesteld.  39 
 40 
5. Presentatie verslag Kascontrole 2016-2017  41 
De besturen wisselen van plaats. Het IXe bestuur neemt nu zitting.  42 
Mesian leidt in. 43 
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1. Hoofdkas  44 
De ALV merkt op dat er bonnetjes missen van de studiereis. De ALV vraagt zich af of er een 45 
mechanisme of procedure kan worden bedacht om ervoor te zorgen dat er wel altijd bonnetjes zijn. 46 
Het bestuur antwoordt dat de bonnetjes van de bus-tickets van Roemenië ontbreken, en dat het niet 47 
weet of er een beter systeem is om ervoor te zorgen dat bonnen worden uitgeschreven. 48 
 49 
De ALV merkt op dat er wel degelijk manieren zijn. Er bestaan namelijk blokjes van onbeschreven 50 
pinbonnetjes, die een Roemeense buschauffeur zelf kan invullen. Zo heb je alsnog een geschreven 51 
bewijs. Dit kan in de toekomst worden gebruikt. 52 
Het bestuur dankt de ALV voor deze tip. 53 

 54 
2. Bestuursrekening  55 
 56 
3. Contributie 57 
De ALV merkt op dat er €20.220 is ontvangen aan contributie, maar in het financieel jaarverslag staat 58 
het anders aangegeven. De ALV vraagt zich af hoe dit komt. 59 
Het bestuur geeft aan dat het denkt dat het komt door het feit dat er 41 mensen uit het 60 
ledenbestand zijn gehaald. De kascontrolecommissie heeft vervolgens gecheckt hoeveel eruit zijn 61 
gehaald er welke er onterecht zijn uitgehaald. Het zou kunnen dat dit niet helemaal correct is 62 
meegenomen. Het bedrag dat klopt is het bedrag dat in het financieel jaarverslag staat. 63 
4. Inventaris  64 
5. Openstaande posten  65 
6. Conclusie 66 
 67 
6. Financieel jaarverslag 2016-2017  68 
Jelle leidt in. 69 
 70 
1. Voorwoord  71 
De ALV vraagt zich af waar de 'benefits' vandaan komen. 72 
Jeroen Weerwag antwoordt dat deze van leden komen. 73 
 74 
2. Commissies  75 
 76 

2.1 Studiegerelateerde commissies  77 
2.2 Reizen commissies  78 
2.3 Niet-studiegerelateerde commissies  79 

De ALV vraagt zich af wat de baten waren van de twee Insomniafeesten. 80 
Het bestuur geeft aan dat de eerste editie €1379 was, de tweede editie €1801. 81 
 82 
De ALV vraagt zich af waar het verschil vandaan komt tussen de €1000 in de tabel, en de €795 dat 83 
staat bij inkomsten in de tekst onder het kopje ‘goede doelen’. 84 
Het bestuur geeft aan dat de RAG-week ook meegenomen is. Hierbij komt kijken dat er een deel 85 
moest worden teruggevloeid naar SPiN, en dat dit een bedrag was van €205. Dus uiteindelijk bleef er 86 
€795 over. 87 
 88 
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De ALV vraagt zich af waar de €3,40 vandaan komt bij de tosti-actie. 89 
Het bestuur antwoordt dat het komt door de teruggebrachte boodschappen. 90 
 91 
2.4 Overige commissies  92 
2.5 Totaal Commissies  93 
 94 
3 Algemeen  95 
 96 

3.1 Bestuurskosten  97 
3.2 Representatie  98 
3.3 Extern  99 
3.4 Administratief  100 
3.5 ALV  101 
3.6 Kamerkosten  102 
3.7 Totaal Algemeen  103 
 104 

4 Andere Hoofdposten  105 
 106 

4.1 Actieve Leden  107 
4.2 Afschrijvingen  108 
De ALV merkt op dat de afschrijving voor de pinautomaat laatst is gedaan en vraagt zich af 109 
waarom het wel is opgenomen in de begroting. Hoe kan dit en waar zit de fout? 110 
Het bestuur geeft aan dit in de pauze uit te gaan zoeken.  111 
4.3 Multimedia  112 
4.4 Onvoorziene kosten  113 
4.5 Contributie  114 
4.6 Sponsoring  115 
Het bestuur merkt op dat het bedrag aan hoofsponsoring is binnengekomen na het schrijven 116 
van dit stuk. Dit betekent dat €1250 van het hoofdsponsorschap reeds is binnengekomen. Dit 117 
staat nog niet in het stuk beschreven. 118 
 119 
De ALV vraagt zich af waarom er geen bedrag staat van Dressme, terwijl SPiN dat wel altijd 120 
krijgt. 121 
Het bestuur geeft aan dat het bedrag niet is opgenomen bij algemene sponsoring, maar dat 122 
SPiN dit wel krijgt. Het bedrag is €184,15, uit het hoofd. 123 
Het bestuur geeft aan het vergeten is dit bedrag op te nemen. 124 
 125 
4.7 Boeken  126 
4.8 Reserveringen 127 
4.9 Totaal Andere Hoofdposten  128 
 129 

5 Totaal  130 
 131 
6 Balans 132 
De ALV merkt op dat de datum '2 februari' verkeerd is in het Nederlandse stuk. 133 
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Het bestuur geeft aan dat de juiste datum '9 oktober 2017’ is. 134 
 135 
De ALV vraagt zich af of de subsidie van SNUF dit jaar ook in twee keer is gekomen. Voorheen was 136 
het een termijnuitkering van eerst 75% en daarna 25%. De ALV voegt hieraan toe dat dit lang duurt 137 
normalerwijze. 138 
Het bestuur geeft aan dat het inderdaad in termijnen is binnengekomen, en dat het netjes op tijd is 139 
binnengekomen. 140 
 141 
7 Nawoord 142 
De ALV complimenteert het bestuur over hoe het bestuur het afgelopen jaar heeft gedaan. 143 
 144 
Stemming volgt over aanname van het financieel jaarverslag 2016-2017. 145 
 146 
Voor: 34 147 
Tegen: 0 148 
Blanco: 0 149 
Onthouden: 9 150 
Totaal: 43. 151 
43 stemmen geteld. 152 
 153 
Het financieel jaarverslag 2016-2017 is ingestemd. Het IXe bestuur is gedechargeerd. 154 
 155 
Els haar speech volgt. 156 
Eindigt om 19.59. 157 
Muriël speecht om 19:59. 158 
Eindigt om 20:01. 159 
Giulio speecht om 20:02. Hij vertelt dat hij dé champagne heeft meegebracht! 160 
 161 

De pauze begint om 20:05. 162 
Lena Aehlig verlaat de vergadering om 20:05. 163 

De vergadering wordt hervat om 20:28. 164 
 165 

Na de pauze komt het bestuur terug op de afschrijving voor de pinautomaat. Het bestuur geeft aan 166 
dat er een fout stond in het financieel jaarverslag. In Conscribo stond het wel goed, en het zal 167 
worden aangepast in het financieel jaarverslag. In het begrotingsvoorstel staat het wel goed. 168 
 169 
Het Xe bestuur neemt weer zitting. 170 
 171 
7. Kandidaturen Raad van Advies (RvA)  172 
Bob Zoutenbier introduceert zichzelf. 173 
 174 
Lieke van Lieshout introduceert zichzelf. 175 
 176 
Yoni Reijnhoudt introduceert zichzelf. 177 
De ALV vraagt zich af of Yoni de RvA en een bestuursjaar kan combineren. 178 
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Yoni geeft aan dat dit prima kan. Ze heeft tot nu toe ook veel met elkaar gecombineerd, en ze heeft 179 
het allemaal goed kunnen bijhouden. 180 
 181 
De ALV merkt op dat we de stemming van de Kascontrolecommissie en Raad van Advies beter samen 182 
kunnen pakken in één stemming in plaats van twee gescheiden stemmingen. 183 
Technisch Voorzitter Jeroen Weerwag en het bestuur stemmen hiermee in. 184 
 185 
8. Kandidaturen Kascontrolecommissie  186 
Judith Pauw introduceert zichzelf. 187 
De ALV vraagt zich af wat Judith heeft geleerd van de kascontrolecommissie van Kompanio. 188 
Ze geeft aan dat ze simpelweg heeft geleerd hoe ze een kascontrole heeft moeten doen. 189 
 190 
Ilse Nijland introduceert zichzelf. 191 
De ALV vraagt zich af of zij in haar bestuursjaar in aanraking is gekomen met financiën van SPiN. 192 
Ze geeft aan dat ze niet al te veel in aanraking is geweest met de financiën van SPiN, maar wel met 193 
de begroting.  194 
 195 
Stemming over beide kandidaturen volgt. 196 
 197 
Stemming Raad van Advies 198 
 199 
Bob Zoutenbier: 200 
Voor: 33 201 
Tegen: 0 202 
Blanco: 0 203 
Onthouding: 8 204 
Bob is daarmee ingestemd. 205 
 206 
Lieke van Lieshout: 207 
Voor: 34 208 
Tegen: 0 209 
Blanco: 0 210 
Onthouding: 7 211 
Lieke is daarmee ingestemd. 212 
 213 
Yoni Reijnhoudt: 214 
Voor: 29 215 
Tegen: 3 216 
Blanco: 1 217 
Onthouding: 8 218 
Yoni is daarmee ingestemd. 219 
 220 
Stemming Kascontrolecommissie 221 
 222 
Judith Pauw 223 
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Voor: 30 224 
Tegen: 2 225 
Blanco: 0 226 
Onthouding: 9 227 
Judith is daarmee ingestemd . 228 
 229 
Ilse Nijland 230 
Voor: 30 231 
Tegen: 2 232 
Blanco: 0 233 
Onthouding: 9 234 
Ilse is daarmee ingestemd. 235 
 236 
9. Begrotingsvoorstel Xe bestuur  237 
Tim leidt in. 238 
Hij noemt de volgende rectificaties: 239 
Lezing: De baten gaan van €133,33 naar €130 dus de subsidie wordt €240 . 240 
Uitwisseling: De nieuwe baten worden €5800, lasten worden €6950, de subsidie wordt €51150 door 241 
€100 teruggave van vorige uitwisseling en door afronding.   242 
Sociocultureel: In de tekst staat €375 voor de activiteiten samen, dat wordt €400 en in de tekst staat 243 
bij baten van Psypop €620 maar dit moet €530 zijn.  244 
Integratie commissie: De lasten worden afgerond naar €3420 en dan wordt de subsidie €1100.  245 
Eerstejaars commissie: De lasten worden afgerond naar €1520 en subsidie wordt dan €640.  246 
Relatiegeschenken: In de tabel moet €560 staan.  247 
Merchandise: Hier is wat mis gegaan doordat we de oude shirts gaan gebruiken. We verwachten 16 248 
vesten/ truien te verkopen voor €9= €144, met lasten van €18,84 (€301,44 lasten en €144 baten).  249 
T-shirts verkoop van 106 *€2,50 = € 265 baten en lasten van 56 shirts die we al hebben van €7,69= 250 
€430,64. Daarbij komen 50 nieuwe shirts van €3,5= 175 euro.  251 
 252 
1. VOORWOORD  253 
 254 
2. LUSTRUM  255 
2.1 Lustrumactiviteiten  256 
De ALV merkt op dat het handig is om in de tabel ook de baten en lasten van het vorige lustrum te 257 
laten zien. 258 
Het bestuur antwoordt dat daar niet over na is gedacht, maar dat het een goed idee is en het bestuur 259 
gaat dat nog toevoegen. 260 
 261 
De ALV vraagt of er überhaupt is gekeken naar de baten en lasten van het vorige lustrum. 262 
Het bestuur zegt dat er wel is gekeken naar de resultaten van het vorige lustrum.  263 
 264 
De ALV vraagt zich af of het bestuur niet beter meer kopjes had kunnen gebruiken bij het lustrum. De 265 
ALV wil meer toelichting.  266 
Het bestuur geeft aan dat de activiteiten groter zullen worden uitgepakt. De lustrumcommissie moet 267 
de mogelijkheid hebben groots uit te pakken. Per activiteit is er een mini begroting gemaakt. Hierbij 268 
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is gekeken naar de begroting van soortgelijke activiteiten die eerder hebben plaats gevonden.  269 
 270 
De ALV vraagt of dit kan worden toegelicht. 271 
Het bestuur antwoordt dat er bij de lezing van Dick Swaab €726 is opgehaald. De lezing kostte in 272 
totaal €2040. Er is €1314 gesubsidieerd.  273 
Bij het gala wordt €5350 aan baten verwacht, €8700 aan lasten en €3350 zal worden gesubsidieerd.  274 
Voor de eerste informele activiteit is €900 begroot aan baten, €3150 aan lasten en €2250 aan 275 
subsidie.   276 
Voor de tweede informele activiteit is €1100 begroot aan baten, €2550 aan lasten en €1450 277 
aan subsidie.    278 
Voor de formele activiteit zijn geen baten begroot, €1050 aan lasten en €1050 aan subsidie.  279 
Voor de die activiteit is €800 begroot aan baten, €2850 aan lasten en €2050 aan subsidie. Dit 280 
komt uit op een totaal van € 8876 aan baten, €20340 aan lasten en €11464 aan subsidie voor 281 
de lustrum activiteiten. 282 
De lustrumcommissie zal de entreekosten mogen bepalen.  283 
 284 
Het bestuur geeft aan dat de baten hoger worden door een hogere opkomst bij activiteiten. 285 
Het bestuur geeft aan dat er al offertes klaar liggen voor verschillende lustrumactiviteiten maar dat 286 
deze niet voldeden aan de verwachtingen, dus nog niet zijn meegenomen. 287 
 288 
De ALV vraagt zich af onder welke post het promotiebudget van de lustrumcommissie valt. 289 
Het bestuur geeft aan dat dat onder de lustrumactiviteit valt. 290 
 291 
De ALV vraagt zich af of de formele activiteit al is geweest. 292 
Het bestuur geeft aan de lezing al geweest is en er nog een formele activiteit zal plaatsvinden. 293 
 294 
De ALV geeft als tip dat er een toewijzingscommissie is, die subsidie kan geven voor grote activiteiten 295 
met veel externen. Hier zou je bijvoorbeeld gebruik van kunnen maken bij activiteiten als een Dick 296 
Swaab lezing. 297 
Het bestuur geeft aan dat dit een goede tip is. 298 
 299 
2.2 Lustrumreservering  300 
2.3 Lustrum almanak reservering  301 
2.4 Almanak  302 
De ALV vraagt zich af of er een gratis almanak komt. 303 
Het bestuur geeft aan dat de almanak inderdaad gratis zal zijn. 304 
 305 
De ALV vraagt zich af wat het bestuur doet als er 500 almanakken in 1 dag weggegeven zijn. 306 
Het bestuur geeft aan dat zij dit niet verwacht omdat de almanakken ook niet zullen worden 307 
uitgedeeld, maar dat mensen deze kunnen ophalen op de SPiN-kamer. Mocht het wel zo zijn dat ze 308 
de eerste dag op raken bekijkt het bestuur op dat moment wat handig is om te doen.  309 
 310 
De ALV vraagt zich af of er bijgehouden zal worden wie al een almanak heeft opgehaald en wie niet. 311 
Het bestuur geeft aan hier niet over na te hebben gedacht, maar dat dit een goede suggestie is. 312 
 313 
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De ALV vraagt zich af of mensen van 5 jaar geleden ook een almanak zullen ophalen. Die weten niet 314 
dat je die kunt halen. Hoe komen die bij hen terecht? 315 
De ALV voegt er aan toe dat de almanak ook kan worden aangeboden via studystore. 316 
 317 
Het bestuur geeft aan dat de almanak onder de aandacht gebracht kan worden middels de alumni 318 
nieuwsbrief en dat het  goed gepromoot zal worden. 319 
De ALV lijkt het niet handig om de almanak ook via studystore aan te bieden omdat iedereen er 320 
waarschijnlijk dan een bij zou bestellen. Dan zijn ze wellicht heel snel op. 321 
 322 
2.5 Extra lustrum kosten  323 
De ALV vraagt zich af of er toelichting bij kan komen, er is te weinig toelichting bij dit punt. 324 
Het bestuur geeft aan dat er is gekeken wat het lustrum feestelijker kan maken. Er is 500 euro extra 325 
begroot voor de aanschaf van dingen als een spandoek, bedrukte ballonnen, en andere dergelijke 326 
voorwerpen. 327 
 328 
3. COMMISSIES  329 
 330 
3.1 Studiegerelateerde commissies  331 

3.1.1 Praktijk- & Infocommissie  332 
3.1.2 Training- & Congrescommissie  333 

De ALV vraagt zich af of er rekening is gehouden dat door het snijden van het budget er niet meer 334 
naar een externe locatie kan worden gegaan. 335 
Het bestuur geeft aan dat hier geen rekening mee is gehouden. Het is een leuk idee om ook naar 336 
externe locaties te kijken, maar het is vooral ook heel belangrijk om goede sprekers te hebben.  337 
De ALV merkt op, dat je rekening moet houden met dat het congres overdag is en dat mensen uit 338 
college komen. Daarom is het misschien juist handig om het congres op de universiteit te houden.  339 
Het bestuur zal na de pauze terugkomen op dit punt.  340 
 341 
De ALV vraagt zoch af hoe het bestuur komt aan het bedrag van €525 euro baten. 342 
Het bestuur zegt dat zij nog een bijdrage van de Radboud Universiteit verwacht. Deze is €300. Met 75 343 
verwachtte deelnemers en een entreeprijs van €3 wordt verwacht dat de baten €525 zullen zijn.  344 
 345 
De ALV merkt op dat er qua lasten €167 meer is begroot dan vorig jaar, maar dat er wel een 346 
uitgebreidere maaltijd voor lezing en een slotlezing is georganiseerd. Hoe wordt er met maar een 347 
klein beetje meer geld, zoveel meer bereikt? 348 
Het bestuur geeft aan dat er €500 voor de training is begroot, €225 voor het avondeten en €250 voor 349 
slotlezers. Deze bedragen zouden genoeg moeten zijn.  350 
De ALV merkt op dat het veel mooier en groter moet van het bestuur, maar dat het niet snapt 351 
waarom er zo weinig extra wordt bijgelegd.  352 
Het bestuur geeft aan dat er doordat er een activiteit minder zal zijn ten opzichte van vorig jaar er 353 
een groter budget vrijkomt voor de resterende activiteiten.   354 

 355 
3.1.3 Lezingcommissie  356 

De ALV vraagt zich af wat het bestuur voor zich ziet bij een creatieve lezing. 357 
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Het bestuur geeft aan dat er een kroeglezing zal plaatsvinden, waarschijnlijk in samenwerking met de 358 
vereniging van toegepaste psychologie in Nijmegen. Verder zal er een lunchlezing plaatsvinden: een 359 
lezing waar ook een lunch wordt aangeboden.  360 
De ALV merkt op dat dit toegevoegd had mogen worden. 361 
De ALV vraagt zich af waarom het niet aan de commissie is overgelaten deze activiteiten vorm te 362 
geven. 363 
Het bestuur geeft aan dat er al ideeën waren binnen het bestuur en dat daar over is nagedacht. Wel 364 
is er met de commissie overlegd. Hierbij was er ruimte voor input en die ruimte zal blijven bestaan.  365 
 366 
De ALV merkt op dat er is gepleit voor grotere sprekers. Met dit budget gaat men dat niet halen. 367 
Het bestuur geeft aan dat een grote spreker teveel geld kost, en niet per se kwalitatief beter is. Dus 368 
vandaar dat hiervoor is gekozen. 369 
 370 
De ALV vraagt zich af of TOEP (Studievereniging van Toegepaste Psychologie in Nijmegen 371 
) ook financieel iets zal bijdragen. 372 
Het bestuur geeft aan dat hier nog duidelijke afspraken over gemaakt moeten worden.  373 
 374 

3.1.4 Tijdschriftcommissie  375 
De ALV vraagt zich af of het al is overlegd met BladNL of er €150 meer kan worden uitgegeven aan de 376 
HersenSPiNsels. 377 
Het bestuur geeft aan dat de €150 extra begrootte lasten niet met BladNL te maken hebben, maar 378 
dat dit geld uitgegeven kan worden aan een grotere spreker voor een interview die we vergoeding 379 
kunnen geven.  380 
 381 
De ALV vraagt of er een grotere spreker kan worden gevonden voor €150 aangezien dat bij de 382 
lezingcommissie niet kan. 383 
Het bestuur geeft aan dat het meer om het bedankje gaat, en het dus niet gaat om de €150 voor het 384 
regelen van een goede spreker. Bovendien is er rekening gehouden met eventuele reiskosten voor 385 
het interview. 386 
 387 

3.1.5 Oriëntatiecommissie  388 
De ALV vraagt zich af of met SPS-NIP is besproken dat zij 1/3 gaat bijdragen? Meestal is dit teveel 389 
namelijk. 390 
Het bestuur geeft aan dat SPS-NIPS heeft toegezegd om 1/3 te betalen, maar het exacte bedrag 391 
weten ze niet. 392 
 393 
De ALV vraagt zich af hoe het zit met de infomarkt. Er staat in het begrotingsvoorstel dat de 394 
infomarkt groter wordt opgezet. Er zit nu meer geld in, er staat €400 bij. Waaraan zal dit geld precies 395 
worden uitgegeven? 396 
Het bestuur geeft aan dat er ongeveer €200 begroot is voor tijdens de infomarkt, voor bijvoorbeeld 397 
een professionele fotograaf, en €200  voor het eten. 398 
 399 
De ALV merkt op dat er meer geld is begroot, maar dat er wel 1 activiteit minder zal zijn. Zij vraagt 400 
zich af hoe dit precies zit. 401 
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Het bestuur geeft aan dat er ongeveer 100 deelnemers zullen zijn die allemaal een kaartje kopen. Dit 402 
zal ongeveer €270 aan baten opleveren door Experience Your Future. Daar komt nog een subsidie 403 
van SPS-NIP bij van €227,6. De lasten zijn gebaseerd op 12 lezingen waarvoor €20 404 
reiskostenvergoeding per lezinggever is meegenomen. Er is 300 euro begroot voor grotere lezingen, 405 
€200 begroot voor invulling van de infomarkt en €190 voor het eten.  406 
De ALV vraagt zich af of er een contract is voor de 1/3e van SPS-NIP. 407 
Het bestuur geeft aan dat dat er aankomt. 408 
 409 
3.2 Reizen commissies  410 
 411 

3.2.1 Studiereiscommissie  412 
De ALV merkt op dat er een grote reis zal plaatsvinden dit jaar, maar dat ze dit niet terug zagen in het 413 
beleidsplan. Wat zijn daarvoor de overwegingen geweest? 414 
Het bestuur geeft aan dat ze daarin de commissie vrijheid wilde geven. Aangezien het idee bestond 415 
om 'om en om' een verre en een wat minder-verre reis te organiseren is nu het plan om toch een wat 416 
verdere reis te doen. 417 
 418 
De Alv reageert hierop dat dit tegenstrijdig klinkt. Aan de ene kant moet de commissie vrijheid 419 
krijgen in de bestemming, maar aan de andere kant zegt het bestuur ver weg te willen. 420 
Het bestuur geeft aan dat de commissie wel de vrijheid heeft om dichtbij te blijven, maar dat het 421 
advies was om naar wat verdere bestemmingen te kijken. 422 
De ALV geeft aan dat de reis waarschijnlijk ver weg zal zijn. 423 
 424 
De ALV merkt op dat het bestuur een reis wil die ver gaat, maar wel met dezelfde subsidie als vorig 425 
jaar. Als je ver weg gaat, is het relatief moeilijk een studie-gerelateerde reis te organiseren. De ALV 426 
vraagt zich af of het bestuur zich dit realiseert. 427 
Het bestuur geeft aan dat de berekeningen op Hong Kong zijn gebaseerd.  Het bestuur zegt niet op 428 
de hoogte te zijn geweest dat het moeilijk is om in verre landen studie-gerelateerde activiteiten te 429 
doen. 430 
De ALV geeft aan dat dit onderzocht moet worden. 431 
 432 
De ALV voegt nog toe dat een ver land wel meer subsidie krijgt, en dat de subsidie bij Hong Kong 433 
€1200 was. Nu is dat echter minder. 434 
 435 
De ALV vraagt zich af of het bestuur iets met het lustrum zal doen in de studiereis of tijdens andere 436 
reizen. 437 
Het bestuur geeft aan dat er besloten is dat  het lustrum niet perse in reizen hoeft terug te komen, 438 
maar als de commissie dat wil dan ze daar dan vrij in zijn.  439 
De ALV vraagt zich af of hier voor is begroot. 440 
Het bestuur geeft aan dat hier niet expliciet voor is begroot. 441 
 442 

3.2.2 Stedentripcommissie  443 
De ALV vraagt zich af of dit op de werkelijke baten en lasten is gebaseerd van het 9e bestuur. De ALV 444 
vraagt zich af waarom er meer subsidie in zit, terwijl er een reis minder is.  445 
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Het bestuur geeft aan dat het dit niet helemaal goed heeft bekeken, maar dat het meer subsidie wil 446 
vrijmaken om goede kwalitatieve activiteiten aan te bieden, en per dag een activiteit te realiseren. 447 
 448 

3.2.3 Skireiscommissie  449 
De ALV merkt op dat er 34 deelnemers worden verwacht. De ALV vraagt zich af waarop dit is 450 
gebaseerd. 451 
Het bestuur geeft aan dat er vorig jaar 32 deelnemers mee gingen en dat het verwacht dat door extra 452 
promotie deze 34 deelnemers bereikt kunnen worden.  453 
Er is wel een minimum van 26 deelnemers, verder kan de capaciteit worden vergroot. 454 
 455 
De ALV merkt op dat het kantje boord was met het volkrijgen van de reis afgelopen jaar. 456 
Het bestuur merkt op dat dit aantal niet alleen is gebaseerd op vorig jaar, maar ook op eerdere jaren.  457 
 458 
De ALV vraagt zich af wat er gebeurd met de kamers als er 27 mensen meewillen. 459 
Het bestuur geeft aan dat daar nog over wordt vergaderd deze woensdag. 460 
 461 
De ALV merkt op dat er meestal 10 euro bovenop de inschrijfprijs wordt gevraagd voor activiteiten. 462 
Nu staat dat de prijs wordt bepaald door HUSK. Is die 10 euro extra er nog?  463 
Het bestuur geeft aan dat die 10 euro al inbegrepen in de prijs zit.  464 
 465 

3.2.4 Uitwisselingscommissie  466 
De ALV vraagt zich af of hier een rectificatie moet, want dit zijn hele andere getallen. 467 
Het bestuur geeft aan dat er is gekeken naar de uitwisseling van het 8e bestuur.  468 
De ALV merkt op dat Nottingham duurder is dan de locatie twee jaar geleden. 469 
 470 
De ALV merkt op dat de subsidie is verdubbeld t.o.v. 2 jaar geleden, waar gaat dit naartoe? 471 
Het bestuur geeft aan dat dit komt omdat er hostels bij zijn geboekt. 472 
 473 
De ALV merkt op dat er een hostel wordt geregeld voor het bestuur en commissieleden in 474 
Nottingham, waar vraagt zich af waarom hier voor is gekozen aangezien het voor de commissie en 475 
bestuursleden vooral heel druk was toen de mensen in Nederland waren. , Het bestuur geeft aan dat 476 
het gek zou zijn om ze hier naartoe te sturen met een buddy, terwijl ze daar dan geen buddy zouden 477 
hebben. Na de afgelopen uitwisseling is er uit de evaluatie gebleken dat het voor commissieleden 478 
vaak te druk is om ook een buddy te hebben. 479 
De ALV vraagt of dit toegelicht kan worden in de begroting. 480 
 481 
De ALV vraagt zich af of SPIN de verblijfskosten betaald voor SPiN leden in Nottingham. 482 
Het bestuur geeft aan dat inderdaad de bedoeling is. 483 
Het bestuur voegt hieraan toe dat de commissieleden wel nog steeds betalen voor al het overige. 484 
Normaal gesproken zouden deze leden gratis verblijven bij hun buddy. 485 
 486 
De ALV vraagt zich af of die subsidie dan voldoende is. Er is zelf gekeken naar een hostel in 487 
Nottingham, dat was €500 voor 2 personen voor 1 week. 488 
Het bestuur geeft aan dat dit is nagecheckt, en dat de prijzen niet zo hoog lagen. 489 
 490 
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De ALV vraagt zich af of er meer mensen mee kunnen doordat een aantal mensen ook in een hostel 491 
gaat verblijven? 492 
Het bestuur geeft aan dat er 50 mensen mee zouden kunnen doen aan de uitwisseling. 493 
 494 
De ALV merkt op dat er Nederlandse buddy’s waren, en die wilden hun buddy’s niet bij hen thuis 495 
laten slapen maar bij iemand anders. Zijn er plannen om dit te voorkomen? 496 
Het bestuur geeft aan dat hier rekening mee is gehouden, in de vragenlijst om buddy’s te koppelen 497 
staat een vraag of er een mogelijkheid is om buddy’s te huisvesten. 498 
 499 
De ALV vraagt zich af of er al een plan is voor als de reis niet vol komt te zitten. 500 
Het bestuur geeft aan dat dan het criterium van mogelijkheid tot huisvesting niet wordt 501 
meegenomen. 502 
 503 
De ALV merkt op dat de uitwisselingscommissie aanwezig is, wat vind de commissie van deze 504 
plannen en financiën? 505 
De commissie geeft aan dat er inderdaad veel moet worden voorbereid als commissielid. Natuurlijk is 506 
het jammer dat de commissie daarom geen buddies heeft, maar het is niet te combineren met alle 507 
activiteiten en voorbereidingen.  508 
 509 

De pauze begint om 22.00 510 
 511 

Max Tooriaans, Annefleur Dijkhuis, Eline Booij, Babs de Koning, Kira van Londen, Ellen Westenberg, 512 
Femke Keldermans, Bob Zoutenbier, Yoni Reijnhoudt, Katharina Krug, Milou Dubois, Lieke van Bergen, 513 

en Laura van den Broek verlaten de vergadering. 514 
 515 

De vergadering wordt hervat om 22:18 516 
 517 
Het bestuur komt terug op een aantal zaken. 518 
 519 
Het punt betreft de training- en congres commissie.  520 
Het bestuur besluit niet meer geld vrij te maken voor externe locaties. Het wil bij de leden aansluiten 521 
door het congres op de universiteit te laten houden.  522 
Het volgende punt betreft de subsidie die de training- en congres commissie eerdere jaren van de 523 
Radboud Universiteit heeft ontvangen. Wat als de commissie deze €300 subsidie niet krijgt? 524 
Het bestuur zegt dat mochten zij de subsidie niet ontvangen, zij wat van de inhoud van het 525 
programma zullen schrappen.  526 
 527 
3.3 Niet-studiegerelateerde commissies 528 

3.3.1 Feestcommissie  529 
De ALV merkt op dat er is gerekend op het resultaat van 2016-2017. Daar staat €2210, verkregen op 530 
6 feesten. Nu vraagt de ALV zich af waar de ca. €1600 vandaan komt. 531 
Het bestuur geeft aan dat dat te maken heeft met de kosten die worden gedeeld met de andere 532 
vereniging. 533 
 534 
De ALV geeft aan dat de baten veel opleveren. 535 
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Het bestuur ligt toe dat het bedrag van de 5 feestjes op €1800 baten uitkomt, daar komt nog eens 536 
€600 bij. Vandaar de €2400. 537 
 538 
De ALV merkt op dat er €60 per feest voor een banner en promotie is begroot. Wat wordt er met die 539 
andere €20 gedaan die wel is begroot? 540 
Het bestuur geeft aan dat dat dit een foutje is in de tekst. Die €20 is bestemd voor de flyers.  541 
 542 
De ALV vraagt zich af hoe je van €20 flyers kan bestellen. 543 
Het bestuur geeft aan hierover te moeten nadenken 544 
 545 
De ALV vraagt zich af waar het lage bedrag van de flyers dan vandaan komt. 546 
Het bestuur geeft aan dat dit bedrag inderdaad hoger ligt, er is een promotiebudget waar geld kan 547 
worden besteedt aan flyers. 548 
 549 
De ALV merkt op dat de Drie-Gezusters ook aan promotie doet. 550 
Het bestuur geeft aan dat dit klopt, maar dat zij het bij externen doen, en SPiN bij haar eigen leden. 551 
 552 
De ALV vraagt zich af of de Drie-Gezuster ook flyert. 553 
Het bestuur geeft aan dat het dit niet doet. 554 
 555 
De ALV geeft aan dat het jammer is dat er inperkingen zijn voor de promotie bij de feesten zelf. 556 
Het bestuur geeft aan dat het budget voor de aankleding van het feest van €70 naar €80 is gegaan, 557 
dus dat er geen sprake is van inperking. 558 
 559 
De ALV geeft aan dat je voor 10 euro extra 1 slinger meer kan kopen, dus de suggestie is om €30 tot 560 
€40 extra te begroten. 561 
Het bestuur geeft aan hierop terug te willen komen. 562 
 563 
De ALV vraagt zich af welk bedrag klopt, de €725 uit de tabel of de €675 uit de tekst? 564 
Het bestuur komt daar nog op terug. 565 

 566 
 567 

3.3.2 Festiviteitencommissie  568 
De ALV merkt op dat er meer bijdrage is voor DJ’s, maar dat die de kosten deels vanuit de Waagh 569 
gedekt werden in het verleden. Het staat nu vast dat Harm de helft betaald, maar dat de Waagh de 570 
DJ’s dan zelf mag uitkiezen. Wat gebeurt er als jullie de Waagh de DJ's niet meer zelf laten kiezen, 571 
betaalt de Waagh dan nog steeds een deel? 572 
Het bestuur geeft aan deze week met Harm een afspraak te hebben en dit dan te bespreken. 573 
 574 
De ALV vraagt zich af hoe het bestuur €1500 meer wil ophalen dan dat 9e heeft opgehaald met 575 
insomnia. 576 
Het bestuur antwoordt dat deze baten zijn gebaseerd op het eerste feest van Insomnia. Het bestuur 577 
verwacht door grotere dj’s boven en beneden te hebben, dat er €200 meer opgehaald kan worden. 578 
Bovendien verwacht het bestuur de bonus te halen. Dat de Dies wegvalt onder de 579 
festiviteitencommissie betekent ook een lastenverlaging.  580 
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 581 
De ALV merkt op dat de lasten naar beneden gaan, maar dat grotere DJ’s duur zijn en zorgen voor 582 
meer lasten. Bovendien merkt de ALV op dat de bonusregeling onder sponsoring valt en dus niet 583 
onder dit kopje.   584 
Het ALV merkt op dat de rest van de ALV bedoelt dat er te hoog is gemikt. Waar blijft de 585 
lastenverlaging waar het bestuur over spreekt? 586 
Het bestuur geeft aan dat het hier nog op terug komt. 587 
 588 

3.3.3 Galacommissie  589 
3.3.4 Socioculturele Commissie  590 

De ALV vraagt zich af of de €900 voor lasten aan Psypop in lijn is met wat vorig jaar is uitgegeven. 591 
Aangezien de lasten vorig jaar voor het grootste gedeelte uit de cantus bestond. 592 
Het bestuur geeft aan dat de lasten van Psypop €864,88 waren, en dat komt dus ongeveer overeen 593 
met de €900. 594 
 595 
De ALV vraagt hoeveel de entreeprijs voor Psypop naar beneden gaat en hoeveel dit kost. 596 
Het bestuur geeft aan dat het met 1 euro omlaag gaat, zowel voor leden als voor niet leden. De 597 
verwachtte kosten zijn €180. 598 

3.3.5 Sportcommissie  599 
De ALV vraagt zich af hoeveel dagen in totaal het busje zal worden gehuurd, en wat het verschil is 600 
met vorig jaar. Bovendien vraagt het zich af of de entreeprijs hetzelfde blijft.  601 
Het bestuur geeft aan dat het busje voor vrijdag tot en met zondag zal worden gehuurd, en 602 
zondagochtend zal worden ingeleverd. De entreeprijs is hetzelfde. 603 
 604 
De ALV vraagt zich af waarom de begroting is gebaseerd op de begrote uitgaven en niet op de 605 
werkelijke uitgaven van het 9e bestuur. 606 
Het bestuur geeft aan dat dit een tekstuele fout is en dit zal veranderen. 607 
 608 
De ALV merkt op dat vorig jaar de commissie niet voldoende geld meer had om het busje 3 dagen te 609 
houden omdat er een incident was tijdens een ander sport evenement en dat daar €94 aan is 610 
uitgegeven.  611 
Dat busje moest in principe voor een heel weekend zijn, niet alleen voor zaterdag en zondag.  612 
Het bestuur antwoord dat hier geen rekening mee was gehouden en dat ze de kosten zullen 613 
aanpassen. 614 
 615 

3.3.6 SocialCie  616 
De ALV merkt op dat Linksvoort een goede locatie is voor het actieve leden weekend. Zij geeft als tip 617 
mee rekening te houden met het feit dat het snijden in de subsidie tot onzekerheid lijdt of dit de 618 
locatie gaat worden. 619 
Het bestuur geeft aan Linksvoort  wel als locatie te willen  en gaat haar uiterste best doen om deze 620 
locatie weer te reserveren. Het bestuur hoopt weer korting te ontvangen. 621 
 622 
De ALV merkt op dat het verplicht is om naar Linksvoort te gaan. 623 
Het bestuur merkt op dat het niet verplicht is, maar dat het alleen mondeling is afgesproken. 624 
De ALV merkt op dat een mondelinge overeenkomst ook een bindende overeenkomst is. 625 
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 626 
De ALV vraagt zich af waarom er 1 activiteit wordt geschrapt.  627 
Het bestuur geeft aan dat dit is gebeurd in verband met werkdrukvermindering. In de notulen van de 628 
Beleids-ALV staat dit ook. Het bestuur heeft er voor gekozen om de derde activiteit te schrappen 629 
omdat de andere activiteiten als belangrijker worden gevonden.  630 

 631 
De ALV geeft als tip om nu met Linksvoort contact op te nemen, dan is de kans op korting groter.  632 
Het bestuur bedankt de ALV voor de tip. 633 
 634 
De ALV merkt op dat mocht de eigenaar terugkomen op de korting, of dan de commissie wordt 635 
gesneden in het budget met €500? 636 
Het bestuur geeft aan hier het nog niet over nagedacht te hebben en komt hier in de pauze op terug.  637 
 638 

3.3.7 Integratiecommissie  639 
De ALV vraagt zich af waarom de toegangsprijs verlaagd wordt om mensen te stimuleren om naar de 640 
docent-student lunch toe te gaan. Er waren het laatste jaar al best veel studenten. 641 
Het bestuur antwoordt dat het hoopt op deze manier het nog aantrekkelijker voor leden te maken 642 
om mee te doen aan deze activiteit. 643 
 644 
De ALV vraagt zich af waar het geld vandaan komt om zomaar iets groots op te richten, met een 645 
gratis docent-student lunch voor iedereen.  Als de begroting verder hetzelfde blijft klopt er ergens 646 
iets niet. 647 
Het bestuur antwoordt dat hier een fout in is gemaakt. In de toelichting was een bedrag begroot 648 
vorig jaar. Het bestuur kwam er later achter dat de toegangsprijs €0 was.  649 
Het bestuur wil meer investeren in de lunch. Dit wil het bestuur daarom met €100 begroten, om 650 
mensen nog enthousiaster te maken om naar de activiteit te komen. 651 
 652 
De ALV reageert hierop dat je er op moet letten dat de activiteit niet te druk wordt bezocht, omdat 653 
het bij deze activiteit juist leuk is om met een wat kleinere groep te zijn.  654 
De ALV merkt op dat de toegangsprijs vorig jaar ook €0 was, en dat het daarmee is gered.  655 
 656 
De ALV vraagt zich af waarom die rectificatie van €0 euro niet van tevoren was doorgegeven. 657 
Het bestuur geeft aan dat dat een communicatiefoutje was. 658 
 659 
De ALV vraagt zich af waarom het expliciet in de begroting is genoemd dat kamers tijdens het 660 
eerstejaarsweekend vroegtijdig geannuleerd zullen worden. 661 
Het bestuur antwoordt omdat er werd gedacht dat er niet tijdig is geannuleerd door het 9e bestuur. 662 
De ALV reageert hierop dat er in eerste instantie teveel is geboekt, in plaats van te laat geannuleerd. 663 
 664 

Wouter Steenbakker verlaat de vergadering om 22:52 665 
 666 

3.3.8 Actiecommissie  667 
De ALV vraagt zich af waarom er volgend jaar minder tentamenacties zijn 668 
Het bestuur antwoordt dat iedere jaar laag 1 tentamenactie heeft. 669 
De ALV vraagt zich af waarom hier voor is gekozen. 670 
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Het bestuur komt hier na de pauze op terug. 671 
 672 
De ALV merkt op dat in het beleid staat dat er dalende trend is in opkomst op themadagen terwijl dit 673 
niet bleek uit opkomstcijfers.  674 
Het bestuur geeft aan dat het gaat om een tekstuele fout en dat het dit zal aanpassen.  675 
 676 
De ALV merkt op dat 3 tentamenacties voor €50 erg weinig is. Er is geen zekerheid dat de 677 
acquisitiecommissie weer wat kan regelen.  678 
Het bestuur geeft aan ook hier na de pauze op terug te komen. Er is in ieder geval 3 keer iets 679 
geacquireerd vorig jaar bij het 9e. 680 
 681 

3.3.9 Settelcommissie  682 
De ALV vraagt zich af hoe het bestuur de lage deelname gaat aanpakken bij de dagtrip. Want het leek 683 
erop alsof iedereen meeging voor de goedkope treintickets. 684 
Het bestuur antwoordt dat het doel is mensen te integreren, het wil de activiteiten hier echt beter op 685 
inrichten zodat er meer animo wordt opgewekt. Het zal ook meer gepromoot worden als een 686 
integratie activiteit. De commissie heeft een richtlijn meegekregen dat de Nederlandse cultuur 687 
belicht moet worden tijdens deze activiteit. 688 
 689 
De ALV geeft aan dat er vorig jaar ook al een programma was gericht op integratie maar dat mensen 690 
niet meededen.  691 
Het bestuur reageert dat het wel de bedoeling is mee te doen met activiteiten. 692 
De ALV merkt op dat niet gedwongen kan worden om mee te doen. 693 
De ALV geeft als tip dat de settelcommissie van vorig jaar nog goede ideëen heeft. En kijk naar de 694 
prijs dat de dagtrip zelf niet minder kost dan het kaartje naar Amsterdam. Want iedereen zag het als 695 
een goedkoop kaartje naar Amsterdam. 696 
 697 
De ALV merkt op dat er vorig jaar minder is uitgegeven dan is begroot, en het 10e bestuur meer geld 698 
heeft begroot 699 
Het bestuur geeft aan dat het gebruik maakt van een bus, daar komen de extra lasten vandaan. 700 
 701 
De ALV vraagt of er een nachtprogramma is. Is het om 11 uur klaar, of om 3 omdat er een bus is? 702 
Het bestuur reageert dat het dit jaar ook een avondprogramma wil organiseren. 703 
De ALV vraagt de zin 'Verder zal de terugreis later op de dag plaatsvinden, dat ook extra lasten met 704 
zich meebrengt' beter uit te leggen. 705 
 706 
De ALV vraagt zich af wat SPiN betaalt van de OV-reis van de deelnemers. 707 
Het bestuur geeft aan dat het €600 aan lasten is. Dit is verspreid over 40 deelnemers.  Dit is dan €15 708 
per deelnemer. 709 
 710 
De ALV vraagt zich af hoeveel meer er wordt begroot voor de bus. 711 
Het bestuur geeft aan dat dit €600 meer is. 712 
 713 

3.3.10 De Eerstejaars Informatie commissie  714 
3.3.11 Eerstejaarscommissie  715 
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 De ALV merkt op dat er 3 activiteiten worden georganiseerd. Hoe komt het bestuur op deze 716 
baten en lasten? 717 
Het bestuur geeft aan dat er €700 aan lasten is en €400 aan baten is voor de eerste activiteit, hier 718 
werd bowlen als voorbeeld gebruikt. Hierbij zit €300 aan subsidie. 719 
De tweede activiteit heeft €80 aan zowel lasten en baten. 720 
 721 

3.3.12 Goede Doelencommissie  722 
De ALV vraagt zich af waarom de €20 van het promotiebudget niet is opgenomen als subsidie. 723 
Het bestuur geeft aan dat het weer terugkomt bij de commissie als inkomsten. Het bestuur hoopt 724 
door extra promotie ook meer binnen te krijgen.   725 
De ALV merkt op dat de €20 als subsidie zou kunnen worden gedefinieerd.  726 
 727 
3.4 Overige Commissies  728 
 729 

3.4.1 S-feest  730 
 731 

Mesian Tilmatine verlaat de vergadering om 23:16. 732 
 733 

De ALV vraagt zich af of SPiN wil aangeven dat dit de laatste keer is dat zij geld geeft aan Kompanio. 734 
Het bestuur geeft aan dat hier nog niet naar is gekeken en dat dit via een ALV zal gaan.   735 
Het bestuur geeft aan dat de contactpersoon van Kompanio goed aan het kijken is dat het 736 
lastenniveau van het S-feest niet te groot zal zijn. Het doel is dat het S-feest zelfstandig zou moeten 737 
kunnen draaien.  738 
 739 
De ALV geeft aan dat Kompanio aan het kijken is of zij subsidie van de universiteit kan krijgen. 740 
Kompanio bestaat bovendien nog maar 1 jaar, dus het is niet gek dat Kompanio nog niet zelf kan 741 
draaien. 742 
Het bestuur voegt eraan toe dat het niet per se de bedoeling is dat SPiN geld blijft pompen in 743 
Kompanio. 744 
  745 

3.4.2 Alumni  746 
De ALV merkt op dat de activiteiten hetzelfde blijven maar er wordt wel €100 extra begroot. Hoe kan 747 
dit? 748 
Het bestuur geeft aan dat er meer lasten begroot zijn omdat er meer wordt uitgegeven bij de oud-749 
besturen activiteit. 750 
 751 

3.4.3 Oud-besturen dag  752 
3.4.4 Commissietrainingen  753 

 754 
4 ALGEMEEN  755 
 756 
4.1 Bestuurskosten  757 

4.1.1 Reiskosten  758 
4.1.2 Bestuurskleding  759 



        Notulen Algemene Ledenvergadering 16-10-2017 

 

Studievereniging Psychologie in Nijmegen  Montessorilaan 3  
Kamer A.00.05a     6525 HR Nijmegen 
Ma t/m do 10.30-15.30    024-361 25 88 
Vrij 10.30-14.00         www.spin-nijmegen.com 
info@spin-nijmegen.com      18 

 

De ALV merkt op dat de €150 nooit bedoeld zijn om kostendekkend te zijn, het is een 760 
tegemoetkoming vanuit SPiN. 761 
Het bestuur geeft aan dat de mening van het 9e is meegenomen, namelijk dat het te weinig werd 762 
gevonden. Bovendien gebruik je heel veel van de kleding nooit meer na je bestuursjaar. 763 
 764 
De ALV merkt op dat deze kleding wel degelijk voor jezelf bruikbaar is. 765 
De ALV hierbij nog op dat het nuttig is als het bestuur er anders uitziet dan de actieve leden. 766 
 767 
Het bestuur geeft aan dat de mannen ongeveer €305 hebben uitgegeven aan bestuurskleding. De 768 
vrouwen komen op ongeveer €295 uit.  769 
De ALV geeft aan wel degelijk de bestuurskleding nog te gebruiken.  770 
 771 

4.1.3 Constitutieborrel  772 
De ALV vraagt zich af hoeveel er uitgegeven is. 773 
Het bestuur geeft aan dat er €700 is uitgegeven. 774 
 775 
De ALV vraagt zich af omdat er nu geen zware financiële tijden meer zijn, waarom er dan niet 2 776 
munten worden uitgedeeld in plaats van 1. 777 
Het bestuur geeft aan dat het Kandidaats Bestuur dan van tevoren moet weten dat ze een grotere 778 
borrel willen doen met meer munten. 779 
De ALV suggereert dat dit een goed idee is om dat bij het volgende KB tijdig aan te geven. 780 
 781 
De ALV vraagt zich af waarom SPiN net zoals de JFV meer zou moeten uitgeven aan een borrel. 782 
De ALV voegt eraan toe er vaak 2 munten zijn bij goede verenigingen, en dat het bestuur erover na 783 
kan denken. 784 
 785 

4.1.4 Bestuurlijke vrijstelling  786 
De ALV vraagt over welke ALV de tekst gaat en vraagt of het bestuur dit kan specificeren in de tekst.  787 
Het bestuur antwoordt dat het dit gaat toevoegen.  788 
 789 
4.2 Representatie  790 

4.2.1 Relatiegeschenken  791 
De ALV merkt op dat er bewust voor is gekozen geen wijn te schenken omdat niet iedereen alcohol 792 
drinkt. Bovendien vraagt het zich af hoe het bestuur voor kwalitatieve wijn gaat zorgen.  793 
Het bestuur geeft aan dat er is €6,50 begroot is per wijn. Als je deze wijn in grote aantallen inkoopt 794 
wordt het goedkoper. 795 
 796 
De ALV vraagt zich af of er een alternatief is voor mensen die geen wijn drinken. 797 
Het bestuur geeft aan dat er nog SPiN pennen zijn. 798 
 799 
De ALV merkt op dat het misschien raar is, dat als je geen wijn drinkt, je in plaats van een fancy wijn 800 
een pen krijgt. De ALV raadt aan te kijken naar een relatiegeschenk dat voor iedereen leuk is.  801 
Het bestuur geeft aan dat het budget €8 per relatiegeschenk is en dat zij hier over na gaan denken. 802 
 803 

4.2.2 Merchandising  804 
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Het bestuur licht toe dat er dit jaar 56 oude shirts worden gebruikt. Er worden er 50 bijgekocht. Het 805 
zijn nu in totaal: 106 T-shirts, 45 vesten en 48 truien. Daar wordt verder niks bij ingekocht. De 806 
verwachting is dat er 80 shirts worden verkocht en 16  truien worden verkocht. 807 
 808 
De ALV vraagt zich af of de sponsoring achterop de shirts komt, en of dit al is nagevraagd. 809 
Het bestuur geeft aan dat dit nog niet gevraagd is aan de hoofsponsors.  810 
De ALV vraagt of er extra toelichting bij dit stuk geschreven kan worden. 811 
 812 

4.2.3 Ludieke Promotie  813 
4.2.4 Promotiemateriaal  814 
4.2.5 Introductie  815 
4.2.6 Leeftijdsindicatie  816 

De ALV vraagt of de bandjes al zijn besteld. 817 
Het bestuur antwoordt dat ze binnen zijn. 818 
 819 
De ALV vraagt zich af omdat er afgelopen jaar te weinig begroot bleek te zijn, waarom er dan wel net 820 
zoals het 9e bestuur is begroot. 821 
Het bestuur geeft aan dat er nog leeftijdsbandjes waren en dat er bandjes zijn bijgekocht. 822 
De ALV merkt op dat je leeftijdsbandjes altijd nog volgende jaren kan gebruiken en raadt aan om er 823 
veel aan te schaffen.  824 
 825 

4.2.7 Lidmaatschap sticker  826 
4.3 Extern  827 
4.3.1 Contributie SOFv  828 
4.3.2 Contributie Koepelvereniging N.K.S.W. Kompanio 829 

4.3.3 Werkgeld SSPN  830 
 4.3.4 SSPN bijeenkomst SPiN  831 
4.4 Administratief 832 

4.4.1 Printer 833 
De ALV vraagt zich af of dat contract al bijna afgelopen is, en zo ja, of er dan een andere genomen 834 
kan worden. Deze is erg duur. 835 
Het bestuur geeft aan dat dit is opgezocht en dat het contract in 2019 zal aflopen.  836 
Dan zal er gekeken worden naar een mogelijke andere printer. 837 
De ALV geeft een tip dat er echt van alles gaat worden aangesmeerd qua printers, en dat het bestuur 838 
hiervoor moet oppassen.  839 

4.4.2 Pinautomaat  840 
4.4.3 Rabobank  841 
4.4.4 Rente Spaarrekening  842 
4.4.5 Bedrijfsverzekering  843 
4.4.6 Kantoorartikelen  844 

De ALV vraagt zich af waarom er een powerbank wordt aangeschaft.  845 
Het bestuur geeft aan dat dit een middel is om de leenservice uit te breiden, en denkt hiermee 846 
flexibel te zijn voor studenten.  847 
 848 
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De ALV merkt op dat de Radboud al een beleid heeft om overal stopcontacten te installeren en dat 849 
een powerbank geen toegevoegde waarde zal zijn. 850 
De ALV suggereert dat er quick chargers kunnen worden aangeschaft, die zijn wel nuttig. 851 
Het bestuur geeft aan hier later over terug te komen.  852 
 853 

4.4.7 Papier  854 
De ALV vraagt zich af waarom het bestuur fotopapier wil gaan gebruiken, dit is namelijk duur. 855 
Het bestuur geeft aan dat dit bedoeld is voor commissies, voor het printen van foto’s. 856 
 857 
De ALV vraagt zich af of er dan een fotoprinter wordt aangeschaft. De ALV merkt op dat met 858 
fotopapier niet gebruikt kan worden in een normale printer.  859 
Het bestuur antwoordt hierop geen andere printer aan te schaffen en zegt geen rekening gehouden 860 
te hebben met het feit dat fotopapier alleen met een fotoprinter kan worden gedrukt.  861 
 862 

Ilse Nijland verlaat de vergadering om 23:44. 863 
 864 

4.4.8 Boekhoudprogramma  865 
De ALV merkt op dat ‘’extern geacquireerd’’ mist. 866 
 867 
4.5 ALV  868 

4.5.1 ALV  869 
4.6 Kamerkosten  870 

4.6.1 Koffie/thee/extra’s  871 
4.6.2 Overige kamerkosten 872 

 De ALV merkt op dat er staat dat de kosten zijn gebaseerd op meerdere grotere uitgaven, maar dit is 873 
niet zo. Waar is dit wel op gebaseerd? 874 
Het bestuur geeft aan dat deze uitgaven geleidelijk worden gedaan, zoals deurstops die het bestuur 875 
wil aanschaffen.  876 
 877 

4.6.3 Kamerborrels  878 
De ALV merkt op dat de aantrekkelijkheid omhoog kan door gratis bier weg te geven. 879 
Het bestuur geeft aan dat niet te willen doen. Het bestuur wil niet zelf bier weggeven of verkopen. 880 
 881 

De pauze begint om 23:47 882 
Ellen van Duinhoven, Lieke van Lieshout, Johanna Breuer en Chinouq Claassens verlaten de 883 

vergadering. 884 
Johanna machtigt Johannes Fiebig, Lieke machtigt Bas Romeijn, Ellen van Duinhoven machtigt Kei 885 

Peitz en Bob Zoutenbier machtigt Judith Pauw. 886 
De vergadering wordt hervat om 00:04 887 

 888 
Het bestuur komt terug op een aantal zaken, 5 in totaal. 889 
 890 
1. Wat betreft de feestcommissie: de ALV vindt €80 voor aankleding weinig. 891 
Het bestuur geeft aan het begrootte bedrag te willen behouden en zal de commissie stimuleren om 892 
het goed te gebruiken en te her besteden.  893 
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 894 
2. Wat betreft de festiviteitencommissie: de ALV denkt dat er te veel baten worden verwacht en te 895 
weinig lasten bij insomnia.   896 
Het bestuur geeft aan dat de berekening voor de beide Insomnia-feesten los staan van de Dies. De 897 
lasten die begroot zijn voor SPiN (de Waagh levert ook een bijdrage, maar die zijn niet opgenomen in 898 
de begroting) aan de feesten zijn als volgt. Lasten per feest zijn €550 aan DJ’s, €100 aan versiering 899 
€50 promotie en €500 licht & geluid. Dit geldt voor twee Insomnia-feesten wat neerkomt op een 900 
totaal van €2400. Dit is in totaal €400 extra aan DJ’s ten opzichte van afgelopen jaar. Met betrekking 901 
tot de baten zijn we uitgegaan van het volgende: we mikken op 600 bezoekers waarbij we 902 
verwachten dat de gemiddelde verkoopprijs €4,17 zal zijn, omdat een groot gedeelte van de leden en 903 
niet-leden de kaartjes pas aan de deur kopen. Verder is meer dan de helft van de bezoekers extern, 904 
waardoor de prijs van de kaartjes ook hoger wordt. In totaal zal zullen de baten dan €5000 zijn. 905 
 906 
De ALV reageert hierop dat de Waaghfeesten niet per se moeten bestaan om geld op te leveren voor 907 
SPiN. Bovendien denkt de ALV dat je met €200 extra voor DJ ’s niet ineens extra mensen gaat 908 
trekken.  909 
Het bestuur reageert dat de commissie kan kiezen voor 1 grote DJ beneden of 2 kleinere organisaties 910 
beneden en boven zodat je 2 muziekstijlen krijgt in de Waagh. 911 
 912 
De ALV vraagt zich af of €200 per feest extra genoeg is. 913 
Het bestuur geeft aan dat Schönes Wochenende nu gepland staat voor beneden, en dat gaat €300  914 
kosten. 915 
De ALV vraagt zich af hoeveel er over is van het eerste feest. 916 
Het bestuur antwoordt dat dat €250 is.  917 
 918 
De ALV vraagt zich af dat wanneer de commissie voor een grote DJ gaat, of dan Sjauwet weer boven 919 
gaat draaien.  920 
Het bestuur geeft aan hier naar te kijken.  921 
 922 
3. Wat betreft de SocialCie: de ALV vraagt zich af wat het bestuur gaat doen als Linksvoort geen €500 923 
korting aanbiedt.  924 
Het bestuur geeft aan er alles aan te doen om de korting te krijgen. Mocht toch blijken dat het niet 925 
lukt zal er op zoek worden gegaan naar een andere locatie voor het actieve leden weekend.  926 
De ALV reageert dat het best gek is in de begroting ervanuit te gaan dat je al korting krijgt. 927 
De ALV reageert dat het een toezegging is en dat je het dan wel degelijk mag verwachten. Bovendien 928 
is een begroting altijd gebaseerd op een verwachting. 929 
 930 
4. Wat betreft de actiecommissie: de ALV vraagt zich af waarom er gekozen is voor minder 931 
tentamenacties en hoe het kan dat er zo weinig geld naar toe gaat. 932 
Het bestuur antwoordt dat er inderdaad 12 tentamen acties in het jaar zullen zijn. Het bedrag wordt 933 
verhoogd van €50 naar €75. Die €75 is voor 1 tentamenactie. Daarnaast zal geprobeerd worden 934 
acquisities door de acquisitiecommissie te verkrijgen.  935 
De ALV vraagt zich af of er rekening is gehouden met beide tracks. 936 
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Het bestuur geeft aan dat beide tracks worden meegenomen. 937 
 938 
5. Wat betreft de kantoorartikelen: de ALV vraagt zich af waarom er een powerbank komt.  939 
Het bestuur geeft aan geen powerbank aan te zullen schaffen, maar wel de snellaad kabels en 940 
multikabel charger aan te schaffen. 941 
De ALV merkt op dat er wel nog veel kabels zijn. 942 
 943 
De ALV merkt op dat er ook nog moet worden besproken dat er te veel is begroot voor het busje 944 
voor de batavierenrace. Wat gaat er gebeuren met dit geld, dat nu niet meer naar het busje gaat?  945 
Het bestuur geeft aan dat die €100 niet wordt weggeschoven. Er is al verlies, nu kun je het in kas 946 
houden. 947 
 948 
5. ANDERE HOOFDPOSTEN  949 
 950 
5.1 Kosten en baten voorafgaand boekjaar  951 

5.1.1 Kosten en baten voorafgaand boekjaar  952 
5.2 Onvoorziene kosten en baten huidig boekjaar  953 

5.2.1 Kosten en baten huidig boekjaar  954 
5.3 Actieve Leden  955 

5.3.1 Mokken Actieve Leden  956 
5.3.2 Actieve Ledenbijeenkomsten  957 
5.3.3 Commissie vrijstelling  958 

Het bestuur vraagt zich af of er na de beleids-ALV nog mensen zijn die het niet eens zijn met de 959 
voorgestelde invulling van de commissie vrijstelling.  960 

De ALV antwoordt dat zij het eens zijn met de invulling die het bestuur heeft voorgesteld. 961 
5.3.4 Actieve Leden-shirts  962 

5.4 Afschrijvingen  963 
5.4.1 Afschrijvingen Computers 2014-2015  964 
5.4.2 Afschrijving Pinautomaat  965 
5.4.3 Afschrijving Videocamera  966 
5.4.4 Afschrijving Website  967 

Het bestuur licht toe dat de kosten van de website € 3057,67 zijn. Dit wordt over vijf jaar 968 
afgeschreven dus 3057,67/5 = €611.534 per jaar. 969 
 970 

5.4.5 Afschrijvingen Computers 2016-2017  971 
5.4.6 Afschrijving Fotocamera  972 

5.5 Multimedia  973 
5.5.1 Oude Website  974 
5.5.2 Hardware  975 

De ALV vraagt zich af waarom het bestuur niet voor onvoorziene kosten begroot, wordt er verwacht 976 
dat dit niet nodig is? 977 
Het bestuur geeft aan dit te hebben gedaan omdat het vorig jaar ook zo gedaan is. 978 
De ALV merkt op dat je beter bij de werkelijke uitgaven van het afgelopen jaar kan kijken in plaats 979 
van bij 'begroot' bij het opstellen van een begrotingsvoorstel.  980 
Het bestuur antwoordt dat het wel een bedrag zal begroten. 981 
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5.5.3 Software  982 
5.5.4 SPiN applicatie  983 
5.5.5 Nieuwe Website  984 

5.6 Contributie  985 
5.6.1 Contributie leden  986 
5.6.2 SNUF studentenlidmaatschap  987 

De ALV merkt op dat er wellicht geen lidmaatschapssubsidie meer is aangezien SNUF niet meer 988 
bestaat. 989 
5.7 Sponsoring  990 

5.7.1 Hoofdsponsoring  991 
5.7.2 Algemene Sponsoring  992 
5.7.3 Sponsoring Drie Gezusters  993 
5.7.4 Athena  994 

5.8 Studiemateriaal  995 
5.8.1 Bonus Studieboeken  996 
5.8.2 Samenvattingen  997 

De ALV vraagt zich af, aangezien het bestuur veel bezig is met de verkoop van samenvattingen, in 998 
hoeverre dit een positieve of negatieve invloed heeft op de werkzaamheden in de SPiN-kamer. 999 
Het bestuur geeft aan hier veel tijd mee kwijt te zijn maar het aanbieden van de samenvattingen wel 1000 
als een dienst ziet voor de leden. 1001 
 1002 
De ALV vraagt zich of het bestuur hiermee een soort verdienmodel van Athena is. 1003 
Het bestuur geeft aan dat SPiN €1 per samenvatting aan een niet-lid verdient en dat ze mede hierom 1004 
het wel in stand willen houden.  1005 
 1006 
De ALV snapt niet waarom de prijs laag moet worden gehouden. Er is een bestuurslid Externe 1007 
Betrekkingen, die moet €300 aan sponsoring minder vragen. Als je €0,20 meer vraagt per 1008 
samenvatting heb je dat bedrag allang bereikt. 1009 
 1010 
De ALV stelt dat er nauwelijks minder mensen samenvattingen zullen kopen wanneer je 20 cent 1011 
toevoegt aan de prijs. Op deze manier kan je als SPiN meer verdienen aan de samenvattingen. 1012 
 1013 
De ALV merkt op dat €0,05 of €0,55 cent extra beter is, qua rekenen.  1014 
De ALV reageert hierop dat SPiN genoeg geld heeft, en geen winst hoeft te maken. 1015 
Het bestuur reageert dat er geprobeerd gaat worden om met Athena een betere deal te sluiten. 1016 
De ALV reageert hierop dat Athena eigenlijk hun taak uitbesteedt aan SPiN en dat SPiN er veel 1017 
werkuren in stopt. 1018 
 1019 
6. RESERVERINGEN  1020 
6.1 Lustrum reservering  1021 
6.2 Lustrum almanakreservering  1022 
6.3 Nieuwbouwreservering  1023 
 1024 
7. TOTALEN  1025 
7.1 Totalen commissies  1026 
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7.2 Totalen algemeen  1027 
7.3 Andere hoofdposten  1028 
7.4 Lustrum Totaal  1029 
7.5 Absoluut Totaal  1030 
 1031 
De ALV complimenteert het begroten van verlies. 1032 
 1033 
8. NAWOORD  1034 
 1035 
BIJLAGE I VERDELING PROMOTIEBUDGET  1036 
De ALV vraagt zich af waarom een aantal commissies maar €20 krijgen als promotiebudget, terwijl 1037 
bijvoorbeeld de batavierenrace toch best een grote activiteit is. De ALV is van mening dat hetzelfde 1038 
geldt voor de orientatiecommissie.  1039 
Het bestuur antwoordt dat met betrekking tot de sportcommissie activiteiten goed vol liepen. Alleen 1040 
bij de batavierenrace liep dit wat stroever. De €20 aan promotie kan nu dus ook goed aan de 1041 
batavierenrace besteed worden.  1042 
 1043 
De ALV vraagt zich af waarom er naar de oriëntatiecommissie maar €20 aan promotie gaat en naar 1044 
de training- en congrescommissie €50. 1045 
Het bestuur geeft aan dat het gemerkt heeft dat het congres niet druk bezocht was, daarom is daar 1046 
nu €50 promotiebudget voor. Bij de orientatiecommissie heb je bovendien nog SPS-NIP die geld 1047 
bijlegt. 1048 
 1049 
De ALV reageert dat de avonden min of meer even groot zijn. 1050 
Het bestuur reageert dat je bij een congres meer externen wil. Vandaar dat er voor gekozen is om 1051 
hier een groter promotiebudget aan te geven. 1052 
De ALV geeft als advies om het promotiebudget voor de orientatiecommissie en de training- en 1053 
congrescommissie gelijkt te trekken. 1054 
 1055 
De ALV vraagt zich af of het een doel is om externen te trekken.  1056 
Het bestuur geeft aan dat het niet het doel was om externen te trekken. 1057 
 1058 
De ALV merkt op dat het een goed congres was vorig jaar en vraagt of dat aan de promotie lag of aan 1059 
de uitvoering. 1060 
Het bestuur geeft aan dat dat lastig is om te zeggen, het kan ook aan de jaarplanning liggen. 1061 
 1062 
Het bestuur vraagt om een voorstel wat betreft de promotie voor de oriëntatiecommissie. 1063 
De ALV stelt voor om de oriëntatiecommissie toe te voegen aan schaal 2. 1064 
Het bestuur stemt hiermee in, er komt €30 promotiebudget bij voor de oriëntatiecommissie. 1065 
 1066 
BIJLAGE II BALANS  1067 
De ALV geeft aan dat ook hier bovenaan de pagina een tekstuele fout staat.  1068 
 1069 
BIJLAGE III OVERZICHT BEGROTING  1070 
 1071 
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De ALV vraagt zich af wat het nieuwe eindtotaal is. 1072 
 1073 
Totaal: Baten:€158.423,72, Lasten:€160.129,84, Resultaat €-1706,12 1074 
 1075 
De ALV vraagt zich af of het bestuur kan letten op de opmaak, er zijn veel spelfouten in de tekst. 1076 
Het bestuur geeft aan dit door te gaan nemen. 1077 
 1078 
De ALV vraagt zich af of het bestuur open staat voor ideeën van commissies als zij nog een vet idee 1079 
hebben maar het budget bijna op is.  1080 
Het bestuur stemt in met de strekking van dit idee. 1081 
 1082 

Amendementen volgen om 00:45. 1083 
 1084 
Amendement 1: Het voorstel van de ALV is om de €100 die ‘’wegvalt’’ bij de sportcommissie als extra 1085 
subsidie te steken in de feestcommissie. Zo kunnen zij voor de 4 feesten die alleen van SPiN zijn, per 1086 
feest €25 meer uitgeven aan versiering. Dit voorstel is ondertekend door Muriël Neeleman, Eefje 1087 
Jongstra, Michelle Geurts, Giulio Severijnen, en Johannes Fiebig. 1088 
 1089 
De ALV voegt hieraan toe dat het jammer is dat als er €100 over is, het niet in een commissie gestopt 1090 
wordt die hier veel mee kan doen. 1091 
De ALV voegt eraan toe dat versieringen echt duur zijn. 1092 
Het bestuur wil hier straks op terug komen. 1093 
 1094 
Amendement 2: De post ‘’bestuurskleding’ blijft gelijk aan voorgaande jaren: €150 p.p., in totaal dus 1095 
€1050. Dit voorstel is ondertekend door Bas Romeijn, Lieke van Lieshout, Johanna Breuer, Johannes 1096 
Fiebig en Judith Pauw. 1097 
 1098 
De ALV zegt dat terughoudendheid siert. Het geld dat je aan bestuurskleding besteedt kan niet 1099 
worden uitgegeven aan bijvoorbeeld een feestcommissie.  Het klopt dat bestuursleden herkenbaar 1100 
moeten zijn, maar dit wordt ook gesubsidieerd. Bovendien is een bestuurspak nog wel bruikbaar na 1101 
afloop van je bestuursjaar. Ten slotte is het nooit de bedoeling geweest dat de vergoeding alle kosten 1102 
dekt. 1103 
 1104 
Het bestuur reageert dat het amendement niet geldig is omdat de volmacht schriftelijk moet zijn 1105 
aangeleverd. 1106 
 1107 

Er wordt een pauze genomen van 5 minuten. 1108 
 1109 
Over amendement 1 concludeert het bestuur dat het deze aanneemt. 1110 
Daarmee is het amendement aangenomen. 1111 
 1112 
Over amendement 2 wordt wat toegelicht. 1113 
Het bestuur geeft aan dat zij vindt dat zij een professionele uitstraling moet hebben. Bovendien zijn 1114 
er ten opzichte van afgelopen jaar 2 bestuursbeurzen minder aan de bestuursleden toegedeeld.  1115 
 1116 
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De ALV vindt het feit dat er geen bestuursbeurzen zijn een heel andere kwestie. Bestuursbeurzen is 1117 
geld voor de bestuursleden. De bestuurskleding tegemoetkoming is geld van SPiN. 1118 
 1119 
Het bestuur denkt dat als je de tegemoetkoming nu op €200 zet dit bedrag niet verder zal toenemen.  1120 
De ALV reageert dat het wel gevaarlijk is om de prijs te verhogen omdat het bedrag mogelijk dan 1121 
steeds hoger wordt. 1122 
Het bestuur reageert dat het niet zo is dat ze zichzelf geld geven. Het bestuur vindt het zelf ook 1123 
vervelend om hier naar te vragen maar ze staan er alsnog wel achter. 1124 
De ALV geeft aan dat het bestuur dan niet de argumenten van de verminderde bestuursbeurzen 1125 
moet gebruiken. 1126 
 1127 
Amendement 2 wat betreft tegemoetkoming van de bestuurlijke kleding wordt ter stelling gebracht. 1128 
‘’Amendement 2: De post ‘bestuurskleding’ blijft gelijk aan voorgaande jaren: €150 p.p., in totaal dus 1129 
€1050.’’ 1130 
Voor: 8 1131 
Tegen: 4 1132 
Blanco: 0 1133 
Onthouding:13 1134 
 1135 
Het amendement is hiermee aangenomen. 1136 
 1137 
De ALV vraagt of het geld dan ook naar posten kan gaan die het nodig hebben. Het vermogen hoeft 1138 
niet te stijgen naar inziens van de ALV. 1139 
 1140 
Allebei de amendementen worden aangenomen. 1141 
 1142 
Ten slotte wordt er gestemd over aanname van het financieel begrotingsplan. 1143 
 1144 
Voor: 16 1145 
Tegen: 0 1146 
Blanco: 0 1147 
Onthouding: 9 1148 
 1149 
Het financieel begrotingsplan 2017-2018 is daarmee aangenomen. 1150 
 1151 
10. WVtTK (Wat Verder ten Tafel Komt)  1152 
 1153 
 1154 
11. Vaststellen datum volgende vergadering  1155 
27 februari 2018, volgens de huidige planning. 1156 
 1157 
12. Rondvraag  1158 
Johannes zegt shotjes te regelen voor het bestuur.  1159 
 1160 
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De ALV voegt toe dat de statuten wel serieus moeten worden genomen. Er moet strenger worden 1161 
toegezien dat het schriftelijk moeten gebeuren.  1162 
Het bestuur zegt dat de machtingen de volgende ALV op papier moeten worden doorgegeven.  1163 
De ALV vraagt of het bestuur zo snel mogelijk een heidag kan inplannen. 1164 
 1165 
13. Sluiting  1166 
Technisch Voorzitter Jeroen Weerwag sluit de vergadering om 01:21.  1167 


