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Aanwezig: Jeroen Weerwag (Voorzitter), Stef Bos (Notulist), Els van Loo, Giulio Severijnen, Jelle 1 
Gerritsma, Eefje Jongstra, Muriël Neeleman, Michelle Geurts, Job Vervoordeldonk, Wojtek Bialek, 2 
Lieke van Lieshout, Marek Voesenek, Bram van Loenen, Merel Hermens, Isabel Hendriksen, Anne 3 
Brand, Flore van Grunsven, Thomas Bast, Cami Geenen, Julia Bultink, Jana Reintjes, Julia van Paridon, 4 
Ilse Steegemans, Egbert Heins, Raoul Selten, Eline Essed, Stefanie Winterscheid, Jane Mateika, Elise 5 
Thomassen, Suzanne op ‘t Hof, Femke van Kaam, Ellen Westenberg, Paula van Unen, Liselotte 6 
Breedveld, Ronja Hemmersbach, Jody Cavadino, Roos van Mens, Tilman Nols, Samuel Hofmann, Sofie 7 
Nooijen, Floor van Dun, Johannes Fiebig, Tim von den Hoff, Sanne Rockx, Eva van Keulen, Mesian 8 
Tilmatine. Dennis van de Laar, Judith Pauw, Saida Chaairi Taeh.  9 
Er zijn 49 aanwezigen in totaal, waarvan twee Engelstalige leden die ook Nederlands verstaan. Er is 10 
dus geen reden om tussentijdse Engelstalige samenvattingen in de vergadering op te nemen.  11 
 12 

1. Opening (door technisch voorzitter Jeroen Weerwag) 13 
De Technisch Voorzitter Jeroen Weerwag opent de vergadering om 19:12 uur.  14 
De vergadering start met een uitleg door de Technisch Voorzitter over wat een ALV inhoudt, specifiek 15 
over wat deze ALV inhoudt voor de leden die er nog nooit een hebben bijgewoond. 16 
 17 

2. Notulen vorige vergadering  18 
Het bestuur merkt op een rectificatie te hebben op de notulen van de vorige vergadering: op pagina 5 19 
(regelnummer 203, 224 en 242) moet “Kascontrolecommissie” worden vervangen door ‘Raad van 20 
Advies’. 21 
De notulen zijn hiermee vastgesteld. 22 
 23 

3. Belangrijke mededelingen/Ingekomen post 24 
Algemene mededelingen 25 
Het bestuur moedigt de ALV aan om vragen te stellen als er onduidelijkheden zijn. Daarnaast wordt 26 
de ALV verzocht zich af te melden bij de Technisch Notulist (Stef Bos), indien zij de vergadering 27 
voortijdig moet verlaten. 28 
 29 
Secretaris Nina Pijpers wordt geopereerd aan haar schouder, waardoor ze de vergadering niet bij kan 30 
wonen. Indien er vragen zijn, ben je welkom bij Nina. Giulio Severijnen neemt haar taken met 31 
betrekking tot deze vergadering over.   32 
 33 
Het bespreken van de Taskforce Website wordt doorgeschoven naar de volgende ALV, omdat het 34 
bestuur verwacht niet genoeg tijd te hebben om dit onderwerp te bespreken tijdens deze 35 
vergadering.  36 
 37 
De ALV vraagt zich af of de Taskforce Website goed op schema zit.  38 
Het bestuur bevestigt goed op schema te zitten en merkt op dat Nina’s aandeel hierin wordt 39 
overgenomen door Els van Loo.  40 
 41 
Tot slot wordt medegedeeld dat leden in de pauze een muntje kunnen ophalen voor een drankje.  42 
 43 
Actiepunten 44 

1. Het bestuur gaat een concreet plan opstellen omtrent de Lustrumcommissie en gerelateerde 45 
Commissies 46 
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Het bestuur geeft aan dat dit is gebeurd. Er is een planning gemaakt en deze wordt aangepast aan 47 
het tentamenrooster van volgend jaar, zodra deze bekend is gemaakt. Het gala van volgend jaar 48 
wordt een taak van de Lustrumcommissie, en niet van de Galacommissie. 49 
 50 

2. Het bestuur gaat kijken naar andere opties dan de feestlocaties van Oubaha beheer 51 
(Molenstraat) 52 

Het bestuur geeft aan in gesprek te zijn met de Billabong. Er is gebleken dat Doornroosje geen optie 53 
is en dat er naast de Billabong nog andere opties worden geëxploreerd.  54 
De ALV vraagt zich af waarom Doornroosje geen optie is. 55 
Het bestuur geeft aan dat deze optie te duur is.  56 
De ALV merkt op dat Merleyn wellicht een optie is. Het bestuur vermoedt dat deze locatie niet groot 57 
genoeg is, maar geeft aan ernaar te zullen kijken. 58 
 59 
Machtigingen 60 
Nina Pijpers machtigt Giulio Severijnen 61 
Annika Dippel machtigt Saida Chaairi Taeh 62 
 63 
Afmeldingen 64 
De volgende commissies hebben zich afgemeld: Galacommissie, Almanakcommissie, 65 
Uitwisselingscommissie, Lezingcommissie, Socioculturele commissie, Tijdschriftcommissie, 66 
Settelcommissie.  67 
 68 

4. Vaststellen agenda 69 
De agenda is vastgesteld 70 
 71 

5. Secretarieel halfjaarverslag 2016-2017 72 
 73 
1. Voorwoord 74 
Het bestuur geeft aan het afgelopen halfjaar bezig te zijn geweest met internationalisering, 75 
tweetaligheid van de vereniging, integratie van internationale studenten in Nederland en in de 76 
vereniging. Daarnaast is het bestuur bezig geweest met professionalisering, modernisering, de 77 
website en Eventix. Deze hoofdpunten worden besproken in het secretarieel halfjaarverslag. Het 78 
bestuur geeft aan met een goed gevoel terug te kijken, en moedigt de ALV aan vragen te stellen 79 
indien van toepassing. 80 

Het bestuur geeft aan een rectificatie te hebben: in de inhoudsopgave ontbreekt het kopje 3.4.4. 81 
´waardering actieve leden´.  82 
 83 
2. Secretariaat 84 
Het bestuur licht toe dat het ledenbestand is opgeschoond en geüpdatet. Verder is er dit jaar meer 85 
animo voor actief lidmaatschap dan in de voorgaande jaren, waardoor commissies groter zijn 86 
geworden in ledenaantal. 87 
 88 
Daarnaast geeft het bestuur aan drie rectificaties te hebben:  89 

- In de grafiek die het ledenaantal over de jaren heen illustreert, moet de maand “februari” 90 
vervangen worden door “december”; 91 
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- In paragraaf 2.1.3 staat dat actieve leden verdeeld zijn over 26 commissies, maar dit moet 27 92 
commissies zijn; 93 

- In paragraaf 2.3 moet het VIIIe bestuur worden toegevoegd aan de lijst met eerdere besturen 94 
die aanpassingen hebben gemaakt aan de website sinds augustus 2013.  95 

 96 
2.1 Ledenbestand  97 
 98 

2.1.1 Ledenaantal  99 
De ALV geeft aan de grafiek, die het ledenaantal over de jaren heen illustreert, verwarrend te vinden: 100 
er lijkt een daling te zijn in het jaar 2014-2015.  101 
Het bestuur geeft aan niet op de hoogte te zijn van de details, aangezien Nina er niet bij is. De 102 
gegevens komen uit het secretarieel halfjaarverslag van vorig jaar. Er is wel degelijk een stijging, 103 
maar er zal nog verder naar worden gekeken.  104 

 105 
2.1.2 Ereleden en alumni 106 
2.1.3 Actieve leden 107 

De ALV geeft aan benieuwd te zijn naar wat actieve leden vinden van de werkdruk en grootte van 108 
commissies. 109 
Het bestuur geeft aan over het algemeen positieve verhalen te horen. Sterker nog, er is nog geen 110 
enkel negatief verhaal gehoord. De groepsgrootte valt uiteindelijk wel mee, met gemiddeld zes tot 111 
zeven leden per commissie.   112 

 113 
2.2 Correspondentie 114 
De ALV vraagt zich af of er cijfers zijn met betrekking tot de kerst- en verjaardagsmail. 115 
Het bestuur geeft aan dat deze met Roundcube zijn verstuurd, echter komen deze vaak niet aan bij 116 
Gmail-accounts: deze mail komt terecht in de spamfolder. Het bestuur geeft aan dat dit op de 117 
agenda staat en hiermee bezig te zijn. 118 
  119 

2.2.1 Nieuwsbrief 120 
2.2.2 Kerstgroet 121 
2.2.3 Verjaardagsmail 122 
 123 

2.3 Website 124 
 125 
3. Naleving beleid 126 
3.1 Internationalisering 127 
Het bestuur geeft aan dat internationalisering een van de grootste punten van dit jaar is. Hierbij is het 128 
bestuur erg bezig geweest met de tweetaligheid van activiteiten. Er zijn 26 internationale actieve 129 
leden, en het grootste deel van de activiteiten is dan ook in het Engels georganiseerd. 130 
 131 
Het bestuur geeft aan een rectificatie te hebben: in paragraaf 3.1.3 wordt vermeld dat er drie 132 
Engelstalige lezingen zijn geweest, maar dit moeten er twee zijn. 133 
 134 

3.1.1 Mondelinge communicatie  135 
3.1.2 Schriftelijke communicatie  136 

De ALV vraagt zich af wat er nog niet is vertaald naar het Engels op de website, en wanneer dit wel zo 137 
zal zijn. 138 
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Het bestuur geeft aan dat de website bijna volledig is vertaald. Alle grote stukken zijn vertaald, maar 139 
af en toe zit er een Nederlands woord tussen. Het bestuur geeft aan dit zo snel mogelijk te willen 140 
aanpassen.  141 
 142 

3.1.3 Activiteiten  143 
De ALV vraagt zich af wat het beeld is van het bestuur over de betrokkenheid van internationale 144 
leden bij SPiN. Specifiek of ze even vaak naar activiteiten komen als Nederlandstalige eerstejaars 145 
studenten altijd deden, of dat er sprake is van een andere verhouding.  146 
Het bestuur geeft aan dat dit best moeilijk is te peilen, maar dat internationale leden over het 147 
algemeen erg enthousiast overkomen en voornamelijk studiegerelateerde activiteiten bijwonen. 148 
Hierbij is het moeilijk te peilen hoeveel leden internationaal zijn en hoeveel Nederlands. Ze zijn 149 
enthousiast en betrokken, maar niet zozeer meer dan Nederlandse leden. 150 
De ALV sluit hierop aan met de vraag of internationale leden en leden van de Nederlandse track zich 151 
met elkaar mengen. 152 
Het bestuur geeft aan dat dit niet echt het geval is. Uit de enquête blijkt dat er niet veel contact 153 
wordt gezocht met de andere bachelortrack. Er is vooral sprake van kliekjes, wat wellicht wordt 154 
veroorzaakt doordat ze als groepjes meedoen samen met studenten die ze al eerder hebben leren 155 
kennen binnen hun track.  156 
De ALV reageert hierop dat dit ook het geval is geweest in eerdere jaren toen de studie nog 157 
uitsluitend Nederlands was, waar Duitse studenten meer met elkaar optrokken dan dat men zich 158 
vermengde met Nederlandse studenten. 159 
 160 
De ALV vraagt zich af of de introductie dit jaar ook gescheiden verloopt, met betrekking tot de 161 
Nederlandse en internationale track. 162 
Het bestuur geeft aan dat dit een vraag is voor de Introductiecommissie. Waarschijnlijk blijft dit 163 
gescheiden, maar dit wordt nog besproken met de Introductiecommissie.  164 
 165 
De ALV vraagt zich af of de doelstelling van het bestuur, om 75% van de formele activiteiten te 166 
organiseren in het Engels, is behaald.  167 
Het bestuur geeft aan dat dit nog niet bekend is omdat dit percentage is gebaseerd op het gehele 168 
studiejaar, maar dat dit waarschijnlijk wel wordt gehaald op basis van de afgelopen activiteiten. 169 
 170 

3.1.4 Commissies  171 
 172 

3.2 Integratie 173 
Het bestuur geeft aan druk te zijn met integratie, zodat internationale studenten zich beter thuis 174 
voelen en zich kunnen mengen met Nederlandse studenten. Dit jaar wordt er een boek geschreven 175 
door de Freshmen Information Committee. Dit gaat bijvoorbeeld over het leven hier, zodat ze weten 176 
hoe het in Nijmegen in elkaar zit. De eerste activiteit is al geweest: de dagtrip naar Amsterdam. Hier 177 
waren veel internationale studenten aanwezig. Daarnaast geeft het bestuur aan bezig te zijn om 178 
korting te regelen voor het volgen van Nederlandse taalcursussen. De onderwijsdirecteur staat achter 179 
dit idee en hier wordt een punt van gemaakt. Tot slot is een ludieke evaluatie gepland, waarbij leden 180 
van de internationale track worden gevraagd naar hun ervaringen als internationale student bij SPiN. 181 
 182 
Het bestuur geeft aan een rectificatie te hebben: in paragraaf 3.2.4 staat dat de ludieke evaluatie 183 
plaatsvindt op 15 februari, maar dit moet zijn 21 februari.  184 
 185 

3.2.1 Handboek 186 
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De ALV vraagt zich af of het handboek op tijd af is dit jaar. 187 
Het bestuur geeft aan te verwachten van wel. De commissie is momenteel druk bezig met 188 
brainstormen. Het plan is om samen te werken met de Introductiecommissie, maar het is lastig te 189 
zeggen hoe de samenwerking er precies uit gaat zien.  190 
 191 

3.2.2 Activiteiten 192 
3.2.3 Taalcursus 193 

De ALV vraagt zich af of onderwijsdirecteur Ruud Meulenbroek heeft toegezegd dat er korting wordt 194 
geregeld voor de taalcursus. 195 
Het bestuur geeft aan in gesprek te zijn geweest met het onderwijsinstituut, onder anderen met 196 
Ruud Meulenbroek. Hij was enthousiast, maar gaf aan dat hij vergeetachtig is en hij moest worden 197 
herinnerd. Het is de taak aan het bestuur om dit te doen. 198 
De ALV raadt het bestuur aan dit te doen, omdat de ALV meent dat de onderwijsdirecteur 199 
daadwerkelijk erg vergeetachtig is.  200 
Het bestuur geeft aan dit mee te nemen. 201 
 202 
De ALV vraagt zich af of de korting op de taalcursus wel of niet gaat lukken. 203 
Het bestuur geeft aan dat Ruud Meulenbroek positief reageerde en dat hij een grote invloed heeft. 204 
Er wordt achteraangegaan, maar dit wordt geregeld via de Radboud Universiteit en niet door Ruud 205 
Meulenbroek zelf. Het bestuur geeft aan niet te weten of het realistisch is.   206 
 207 

3.2.4 Ludieke evaluatie 208 
De ALV vraagt zich af wat de invulling is van de ludieke evaluatie. 209 
Het bestuur geeft aan dat er een spinnenweb wordt gemaakt, waar studenten rode en groene 210 
briefjes in kunnen hangen. Dit zijn tips en tops omtrent internationalisering en ervaringen van 211 
internationale studenten in hun bachelortrack. 212 
De ALV vraagt zich af waar dit spinnenweb komt te hangen. 213 
Het bestuur geeft aan dat deze komt te hangen buiten de collegezaal van Brein 1.  214 
De ALV suggereert dat het handig is om studenten van deze track over deze actie te informeren (via 215 
de Facebook of de website), zodat ze weten dat het gebeurt. 216 
Het bestuur geeft aan dit een goede suggestie te vinden en complimenteert hiervoor de ALV.  217 
 218 
3.3 Professionaliteit en Modernisering   219 
Het bestuur leidt het onderwerp van Professionaliteit en Modernisering in door aan te geven dat er 220 
punten zijn opgenomen om de vereniging professioneler en moderner in te richten. 221 
  222 

3.3.1 Professionaliteit Evaluaties   223 
3.3.2 Professionaliteit commissies 224 
3.3.3 Modernisering media 225 

1. Website  226 
De ALV vraagt zicht af waarom er geen ICT-deskundige meer in de taskforce zit? 227 
Het bestuur geeft aan gekozen te hebben om de taskforce op de schuiven naar de volgende 228 
algemene leden vergadering om het verder te exploreren. Tot op het heden is het nog niet nodig 229 
geweest om een ICT-deskundige in de taskforce op te nemen, maar dit zou eventueel nog wel later 230 
kunnen. Het bestuur geeft aan wel contact te hebben met ervaren mensen die een website kunnen 231 
maken. Er wordt dus nog naar de website gekeken door een ICT-deskundige als dit nodig is.  232 
 233 

2. SPiN applicatie 234 
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3.3.4 Modernisering inschrijvingen 235 
De ALV geeft aan problemen te hebben ervaren met online inschrijvingen: op het moment dat 236 
inschrijvingen worden geopend lukt het niet om op tijd in te schrijven, doordat het verversen te 237 
langzaam gaat en op die manier de openstaande plaatsen al gevuld zijn door anderen met een 238 
snellere internetverbinding. De ALV geeft aan dat dit wellicht een kwestie van pech is, maar denkt 239 
dat meerdere mensen hier last van hebben. De ALV verzoekt het bestuur om hierover na te denken. 240 
Het bestuur geeft aan dit verder uit te zoeken, aangezien dit probleem inderdaad bij meerdere 241 
mensen voorkomt. Er wordt gekeken naar andere opties voor volgend jaar. 242 
  243 

3.3.5 Nieuwe computers 244 
 245 

3.4 Intern beleid 246 
Het bestuur leidt dit deel in met de verandering van de openingstijden van de SPiN-kamer. Deze 247 
verandering bevalt goed bij het bestuur zelf en de leden van SPiN. Daarnaast zijn de tentamenacties 248 
en kamerborrels goed bevallen. De actieve leden shirts zijn uitgedeeld en hier waren de actieve leden 249 
erg blij mee. 250 
 251 
Tot slot is er sprake van een rectificatie: paragraaf 3.5.1 ‘waardering actieve leden’ moet zijn 252 
paragraaf 3.4.4 ‘waardering actieve leden’.  253 
 254 

3.4.1 SPiN-kamer 255 
 1. Openingstijden 256 

De ALV merkt op informatie met betrekking tot een enquêtevraag over de openingstijden van de 257 
SPiN-kamer niet terug te kunnen vinden in het enquêteverslag. 258 
Het bestuur geeft aan dat deze informatie uitgebreid op de website staat vermeld. Er is geen 259 
eenduidig antwoord of leden een voorkeur hebben voor vroegere of latere openingstijden. Langere 260 
openingstijden zijn echter niet haalbaar. 261 

 262 
De ALV vraagt zich af waarom openingstijden zijn veranderd. 263 
Het bestuur legt uit dat een half uur later openen beter aansluit op de colleges en dat de SPiN-kamer 264 
’s middags veel meer bezoekers heeft dan ’s ochtends.   265 

 266 
2. Leenservice 267 
3. Betrokkenheid 268 

De ALV vraagt het bestuur of zij het idee hebben dat kamerborrels en tentamenacties hebben 269 
bijgedragen aan de betrokkenheid van actieve leden? 270 
Het bestuur geeft aan dat dit is gemeten in de enquête. Hieruit bleek dat tentamenacties het meest 271 
bijdragen aan de betrokkenheid. Daarnaast bleken kamerborrels hier ook aan bij te dragen. 272 

 273 
De ALV vraagt zich af wat leden en bestuursleden vinden van de kamerborrels. 274 
Het bestuur geeft aan deze erg leuk te vinden en positieve feedback te hebben ontvangen van leden 275 
die hierbij aanwezig waren.  276 

 277 
3.4.2 Werkdrukvermindering 278 

De ALV vraagt zich af of de genomen maatregelen bij werkdrukvermindering helpen. Dit was vorig 279 
jaar moeilijk in te schatten voor het VIIIe bestuur, omdat de groep toen uit zes bestuursleden 280 
bestond. 281 
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Het bestuur geeft aan het idee te hebben van wel. Vooral het SPiN-vrij systeem wordt als prettig 282 
ervaren. Als er sprake is van een drukke periode en je hebt het recht om “nee” te zeggen, dan kan dit 283 
erg stress verlagend werken. Daarnaast is het overnemen van kamerdiensten fijn om achter de hand 284 
te hebben.  285 
De ALV reageert hierop met de vraag of er logboeken zijn bijgehouden en of het bestuur een 286 
indicatie kan geven over het aantal uren dat men per week besteedt aan SPiN. 287 
Het bestuur geeft aan logboeken bij te houden en per week 40 tot 45 uur kwijt te zijn aan SPiN rond 288 
de ALV’s aan het begin van het jaar, maar dat dit normaalgesproken 35 tot 37 uur zijn.  289 
De ALV reageert hierop door haar complimenten te geven over hoe gelijk jullie logboeken eruitzien: 290 
een goede verhouding, alhoewel sommigen wel iets meer zouden kunnen studeren.  291 
 292 

1. Aanwezigheid activiteiten    293 
2. SPiN-vrij     294 
3. Overnemen kamerdiensten  295 

De ALV vraagt zich af of het bestuur het komende halfjaar nog van plan is gebruik van te maken van 296 
overname van kamerdiensten. 297 
Het bestuur geeft aan hier al tweemaal gebruik van te hebben gemaakt in de pauze en dat dit erg fijn 298 
was. Het bestuur hoopt hier nog meer gebruik van te kunnen maken tijdens de skireis.  299 

   300 
3.4.3 Afspraken binnen het bestuur 301 
3.4.4 Waardering actieve leden  302 
  303 

3.5 Commissies 304 
Het bestuur leidt dit deel in met de notie dat het aanmeldingsformulier is aangepast aan de 305 
tweetaligheid van de studie. Er zijn vijf nieuwe commissies opgestart, waaronder de Goede 306 
Doelencommissie. Tijdens het feest in samenwerking met MFVN waren er problemen met de 307 
entreekosten (€1,-) voor leden. Deze kosten gingen naar het goede doel. Het was uiteindelijk moeilijk 308 
te tellen om hoeveel leden het ging, waardoor er geschat moest worden. Deze schatting kwam uit op 309 
225 leden.  310 
 311 

3.5.1 Indeling 312 
3.5.2 Wijzigingen 313 

De ALV vraagt zicht af hoe is het opstarten van Kompanio is gegaan?  314 
Het bestuur legt uit dat Kompanio de koepelvereniging is van sociale wetenschapen. De 315 
bekendmakingsborrel is geweest en vandaag was er een voorlichting over het buddyproject, wat 316 
vroeger door SPiN werd georganiseerd. Hierbij waren achttien aanwezigen. Het opstarten gaat dus 317 
goed. 318 
 319 
De ALV vraagt zicht af of de draaiboeken voor de commissies in het Engels worden geschreven. 320 
Het bestuur geeft aan dat het dit jaar in het Engels wordt gedaan. Er komt één versie die Engelstalig 321 
is. Dit is met uitzondering van Nederlandse commissies, zoals de Acquisitiecommissie. 322 
 323 

3.5.3 Nieuwe commissies 324 
De ALV vraagt zich af wat de opbrengst is van de goede doelenweek. 325 
Het bestuur geeft aan dat dit bedrag rond de €800 ligt.  326 
 327 
De ALV vraagt zich af hoe het is bevallen dat de goede doelen werkgroep een commissie is 328 
geworden. 329 
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Het bestuur geeft aan dat dit goed is bevallen, maar dat het wel erg wennen was. Het was vorig jaar 330 
vanzelfsprekend dat commissieleden al wisten wat ze moesten doen, aangezien de werkgroep 331 
bestond uit leden die al in een andere commissie zaten en een taak moesten verrichten die 332 
correspondeerde met de desbetreffende commissie (lid actiecommissie was verantwoordelijk voor 333 
de themadag). Dit jaar was dit niet het geval en was het daarom een klein beetje ambigu.  334 
 335 
De ALV vraagt zich af hoe de goede doelenweek is verlopen. 336 
Het bestuur geeft aan dat het bedrag wat meer had kunnen zijn, maar dat er laat is begonnen met 337 
promoten. Dat is niet heel handig geweest.  338 
 339 
De ALV vraagt zich af hoe het bestuur de goede doelenweek evalueert en wat het advies wordt voor 340 
het nieuwe bestuur. 341 
Het bestuur geeft aan de goede doelenweek een leuke en goede toevoeging te vinden voor SPiN. 342 
Wat volgend jaar beter kan is een duidelijkere rolomschrijving om de ambiguïteit te verminderen. 343 
De ALV wil hieraan toevoegen dat de commissie bestond uit allemaal nieuwe actieve leden, wat kan 344 
hebben bijgedragen aan het feit dat het zo is gegaan. 345 
Het bestuur reageert hierop met de notie dat er geen draaiboek was, en dat de commissie moest 346 
improviseren. Hiervoor geeft het bestuur haar complimenten. 347 
De ALV geeft aan dat er vorig jaar wel een draaiboek is gemaakt. 348 
Het bestuur geeft aan dat dit draaiboek door een werkgroep is gemaakt zit deze anders in elkaar dan 349 
wanneer het door een commissie is geschreven. Hierdoor kan het voor de huidige commissie lastiger 350 
zijn geweest om de goede doelweek in goed banen te organiseren.  351 
 352 
De ALV vraagt zich af of het laten deelnemen van twee bestuursleden als lid van de 353 
lustrumcommissie heeft bijgedragen aan een betere organisatie en/of verloop. 354 
Het bestuur geeft aan dat dit moeilijk is te zeggen, maar dat het net wat sneller is verlopen en ook 355 
handig is voor volgend jaar. 356 
 357 

3.5.4 Wijzigingen 358 
 359 
3.6 Extern beleid 360 
Het bestuur leidt deze paragraaf in met de notie dat er wijzigingen zijn met betrekking tot het externe 361 
beleid: er is een nieuwe partner voor bijlessen (AthenaSummaries), die ook samenvattingen maakt die 362 
SPiN verkoopt op de SPiN-kamer. Door interne problemen bij die organisatie zijn er in het eerste 363 
semester geen samenvattingen gemaakt, maar vanaf deze week zijn ze wel beschikbaar. Op het 364 
gebied van vaste contracten loopt niet alles even goed. Er zijn problemen met het Bascafé en dit 365 
wordt meegenomen in de halfjaarlijkse evaluatie. Daarnaast is het eerste feest van Insomnia niet 366 
super verlopen, waardoor de eerste bonusregeling niet is gehaald. Er wordt wel verwacht deze te 367 
behalen voor het tweede feest. Wat betreft algemene sponsering gaat alles prima.   368 

 369 
3.6.1 Sponsoring 370 

1. Vaste contracten 371 
De ALV vraagt of er binnenkort een evaluatiemoment is met Harm van Laar, over hoe het loopt en 372 
wat hij verwacht in de toekomst. 373 
Het bestuur geeft aan na het eerste feest geëvalueerd te hebben over dat feest en de samenwerking. 374 
Er is gevraagd of er behoefte was aan evaluatie, maar dit was er niet namens beide kanten. Er is nog 375 
niet gebeld over een vervolg van de samenwerking.  376 

 377 
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De ALV merkt op dat het bestuur het eerder had over een grens die moest worden behaald bij het 378 
tweede feest, en vraagt zich af wat dit inhoudt. 379 
Het bestuur geeft aan dat er een bepaalde hoeveelheid muntjes moet worden verkocht om geld te 380 
krijgen. 381 
De ALV reageert hierop met de vraag of er minder muntjes zijn verkocht dan was gehoopt. 382 
Het bestuur geeft aan dat verwachtingen zijn gebaseerd op twee feesten. Deze verwachting is met 383 
het eerste feest nog niet gehaald, maar wordt waarschijnlijk wel gehaald met twee feesten samen. 384 

 385 
De ALV vraagt zich af wat er wordt bedoeld met problemen met het Bascafé. 386 
Het bestuur legt uit dat het altijd erg druk is in het Bascafé. Dit is normaalgesproken niet echt een 387 
probleem, maar wel als er een informatiebijeenkomst gehouden wordt. Dit komt dan niet goed over 388 
door de drukte. Dit wordt meegenomen in de evaluatie, waarbij er wordt gekeken of er een rustigere 389 
locatie is te vinden. 390 

 391 
De ALV vraagt zich af hoe de samenwerking verloopt met de Drie Gezusters en hoe de 392 
facebookpromotie verloopt in plaats van flyers. 393 
Het bestuur legt uit dat de samenwerking ingewikkeld is. Er wordt altijd erg laat gereageerd, waarbij 394 
de helft van de gestelde vragen wordt beantwoord. Dit wordt als vervelend ervaren en hier zijn ze op 395 
aangesproken, maar ze lijken er niets mee te doen. Er is nu een nieuwe contactpersoon, waarmee 396 
alles prima verloopt. De facebookpromotie verloopt goed, maar het bestuur wil wel nog weten hoe 397 
de commissie en de Drie Gezusters er zelf tegenaan kijkt. 398 
 399 
2. Algemene sponsoring 400 
 401 

Judith Pauw komt binnen. 402 
 403 

3.6.2 Samenvattingen 404 
De ALV vraagt of de samenvattingen voor alle leerjaren zijn. 405 
Het bestuur geeft aan dat deze er voor alle leerjaren zijn, maar niet voor alle cursussen. Voor welke 406 
cursussen wel of geen samenvatting wordt gemaakt is nog onduidelijk. Deze periode is er alleen een 407 
samenvatting voor Brein 1. 408 
De ALV haakt hierop in door te vragen of SPiN sowieso geld zou krijgen, onafhankelijk of er wel of 409 
niet veel samenvattingen worden gekocht. 410 
Het bestuur geeft aan dat ze sowieso geld krijgen ongeacht het aantal gekochte samenvattingen. Dit 411 
wordt aan het einde van het jaar gefactureerd. 412 
 413 
De ALV vraagt zicht af hoe het bestuur de organisatie AthenaSummaries evalueert als 414 
samenwerkingspartner, in aspecten van hoe goed hun cursussen zijn en hoe goed de communicatie 415 
is met deze organisatie. 416 
Het bestuur geeft aan dat de cursussen best goed worden beoordeeld, maar dat veel zaken los van 417 
SPiN worden georganiseerd, waardoor het bestuur er niet veel van meekrijgt. Op gebied van 418 
communicatie loopt alles prima; er wordt snel gereageerd, er is een duidelijke contactpersoon en er 419 
wordt meegedacht. Er zijn wat problemen met de faculteitsmanager geweest, die samenvattingen 420 
regelt. Dit is hen niet op tijd gelukt, waardoor het minder goed is verlopen dan gehoopt. Het bestuur 421 
geeft aan dit een goed punt te vinden om te evalueren of het volgend jaar wel gaat lukken.  422 
 423 
De ALV vraagt zich af of het bestuur een overzicht of zeggenschap heeft over welke samenvattingen 424 
al dan niet worden gemaakt. 425 
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Het bestuur geeft aan dat er wel naar hun input is gevraagd met betrekking tot welke vakken het 426 
nuttigst zijn om samenvattingen voor te leveren. Dit is samen doorgenomen en het moeilijke is om 427 
mensen te zoeken die het vak volgen en er een willen schrijven. Tot op het heden is dit nog niet zo 428 
succesvol verlopen, waarbij er tot nu toe alleen succes is behaald voor Brein 1. De volgende periode 429 
komt er een samenvatting voor Statistiek 1, maar verder kunnen er geen beloftes worden gemaakt. 430 
 431 
De ALV vraagt zich af of er rekening is gehouden met het illegaal kopiëren en verspreiden van 432 
samenvattingen. 433 
Het bestuur geeft aan dat er gebruik wordt gemaakt van een speciaal soort papier, waardoor dit niet 434 
mogelijk is. 435 
 436 

3.6.3 Alumni 437 
3.6.4 Meeloopdagen 438 

De ALV vraagt zich af hoeveel mensen meedoen aan deze meeloopdagen. 439 
Het bestuur geeft aan dat er een onderscheid is tussen meeloopdagen bij het BSI en bij het Donders 440 
Instituut. Het is moeilijk te zeggen omdat het buiten SPiN omgaat. Het zou goed zijn om bij hen na te 441 
gaan wat de cijfers zijn. Daarnaast geeft het bestuur aan dat meeloopdagen zijn vertaald naar one-442 
day-internships, in verband met de tweetaligheid van de studie.  443 
 444 
De ALV vraagt zich af of meeloopdagen ook in het Engels worden aangeboden. 445 
Het bestuur geeft aan drie mensen te hebben die openstaan om meeloopdagen te organiseren. Die 446 
zijn nog niet benaderd. 447 
De ALV adviseert dat het slim is om dit bij te houden en doelen te stellen voor volgend jaar. 448 
Het bestuur geeft aan dit mee te nemen. 449 
 450 
De ALV vraagt zich af of meerdere alumni zich hiervoor beschikbaar hebben gesteld voor de 451 
meeloopdagen? 452 
Het bestuur geeft aan dat het goed verloopt: drie mensen hebben al interesse getoond.  453 
 454 

Dennis van de Laar komt binnen. 455 
 456 

3.6.5 Boekencontract 457 
De ALV geeft aan verwarring te hebben ervaren bij het bestellen van boeken voor kernvakken in het 458 
tweede jaar. Hierbij kan men denken dat je alle boeken nodig hebt voor de kernvakken omdat deze 459 
op de lijst staan, ondanks dat je niet alle kernvakken volgt. Hierdoor worden boeken besteld door 460 
studenten die deze boeken helemaal niet nodig hebben. De ALV verzoekt het bestuur of dit 461 
duidelijker kan worden aangegeven op de website. 462 
Het bestuur geeft aan hier inderdaad meerdere studenten over te hebben gehoord. Hier is contact 463 
over opgenomen met de boekensite. Er is een tekst toegevoegd dat je goed moet opletten bij het 464 
bestellen van boeken voor je kernthema. Wel wil het bestuur laten staan dat boeken verplicht zijn 465 
voor kernthema’s. Het bestuur raadt studenten aan om in het vervolg dus even extra goed te kijken 466 
wat er staat.  467 
De ALV reageert hierop dit niet te hebben gezien, maar dat er ook niet op is gelet.  468 
De ALV voegt hieraan toe dat dit vooral in het begin van het jaar belangrijk is, omdat tweedejaars 469 
studenten niet weten wat een kernthema is. 470 
Het bestuur geeft aan dit mee te nemen.  471 

 472 

4. Nawoord 473 
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Het bestuur licht toe ernaar uit te kijken om aan het tweede halfjaar te beginnen en door te gaan op 474 
de ingeslagen weg. Alle input is welkom en de ALV wordt gevraagd zich vrij te voelen om vragen te 475 
stellen.  476 
 477 
Er is sprake van twee rectificaties wat betreft de jaarplanning:  478 

- Er staat dat de nieuwe datum van de studiereis is van 22 t/m 30 april, maar dit moet 23 t/m 479 
30 april zijn;  480 

- Bij de cantus wordt vermeld dat er sprake was van een aanwezigheid van 44 leden en twee 481 
niet-leden. Dit moeten 35 leden en 11 niet-leden zijn.  482 

 483 
De ALV merkt op het idee te hebben dat het bestuur bezig is met het maken van een mastergids en 484 
vraagt zich af hoe dit ervoor staat. 485 
Het bestuur geeft aan dat dit klopt en dat deze bijna af is. Er ontbreekt nog een deel, daarna is die 486 
beschikbaar op de website en de SPiN-kamer. Dit zal nog ongeveer één week duren.  487 
 488 
Bijlage I Jaarplanning 489 

 490 
Pauze van 20:33 tot 20:50. 491 

 492 
Ronja Hemmersbach, Elise Thomassen, Suzanne op ‘t Hof, Samuel Hofmann en Tilman Nols gaan 493 

weg. Saida Chaari Taeh komt binnen. 494 
 495 

De vergadering wordt voortgezet om 20:59 uur. 496 
 497 

6. Financieel halfjaarverslag 2016-2017 498 
 499 
1. VOORWOORD 500 

Het bestuur leidt het financieel halfjaarverslag in met een uitleg wat de tabellen betekenen. Kosten 501 
zijn de uitgaven van bijvoorbeeld de commissies en de baten zijn de inkomsten. Het resultaat geeft 502 
weer of er sprake is van verlies (negatief), winst (positief) of quitte (resultaat = 0). Het verschil met de 503 
begroting indiceert hoeveel geld er nog uitgegeven kan worden. Het is een weergave van de huidige 504 
stand van zaken, met een reflectie hierop aan het einde van het document. 505 
 506 
Daarnaast is er sprake van een rectificatie: het verslag betreft de huidige stand van zaken op 7 507 
februari 2017 in plaats van 8 februari 2017. 508 
 509 
2. Commissies  510 
De ALV vraagt zich af hoe zit het met de tijd en de tabellen.  511 
Het bestuur legt uit dat we nu ongeveer op de helft van het jaar zitten, maar dat het van de 512 
commissie afhangt of er nog uitgaven zullen zijn of niet. Commissies als de Stedentripcommissie 513 
zullen bijvoorbeeld geen uitgaven meer hebben, omdat beide reizen al hebben plaatsgevonden. 514 
 515 

2.1 Studiegerelateerde commissies 516 
Het bestuur licht toe dat er in de tabellen staat welke kosten zijn gemaakt en welke inkomsten binnen 517 
zijn gekomen. 518 
 519 
De ALV vraagt zich af hoe veel subsidie de Training- en Congrescommissie ontvangt. 520 
Het bestuur geeft aan dat dit €300 bedraagt. Dit is momenteel binnengekomen, maar niet op het 521 
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moment van schrijven. Daarom staat het niet vermeld. 522 
De ALV reageert hierop met de vraag of de gehele subsidie nodig zal zijn. 523 
Het bestuur geeft aan te denken van wel. 524 
 525 
De ALV vraagt zicht af of er al een concreet plan is voor een bekende spreker, met betrekking tot de 526 
Lezingcommissie.  527 
Het bestuur geeft aan dat de commissie wel wat ideeën heeft, maar die worden nu nog geheim 528 
gehouden. Deze staat gepland voor de laatste lezing van dit studiejaar in mei.  529 
 530 
Het bestuur geeft een tussentijdse toelichting, waarin wordt uitgelegd dat 7 februari het moment van 531 
schrijven is geweest en de laatste getallen zijn gecheckt. Nu zijn er al een aantal veranderd die niet in 532 
het verslag staan. Als die substantieel zijn zullen die worden toegelicht.  533 
 534 

2.2 Reizen commissies 535 
Het bestuur geeft aan dat er niet veel bijzonderheden zijn met betrekking tot de reizen commissies. 536 
De stedentripcommissie heeft bij de eerste reis meer subsidie gebruikt dan er begroot was.  537 
 538 
De ALV vraagt zich af hoe het gaat met de inschrijvingen voor de studiereis en of er kosten aan 539 
verbonden zijn als de reis niet vol komt. 540 
Het bestuur geeft aan bang te zijn dat het niet vol komt. Er zijn 20 plaatsen geannuleerd met een 541 
totaal van maximaal 25 deelnemers, inclusief commissie- en bestuursleden. Momenteel zijn er 542 
achttien deelnemers, met dus nog zeven beschikbare plaatsen. Mochten de plaatsen niet worden 543 
gevuld, dan kunnen de openstaande plaatsen nog geannuleerd worden voor 9 maart. Hier zullen 544 
kosten aan verbonden zijn, maar dit zijn niet hele hoge kosten.  545 
 546 
De ALV vraagt of het bestuur een indicatie kan geven of het budget klopt met de begroting, met 547 
betrekking tot de Stedentripcommissie? 548 
Het bestuur indiceert dat er vanaf vandaag afschrijvingen kunnen worden verwerkt omdat de 549 
deelnemers net terug zijn. Waarschijnlijk is er minder subsidie uitgegeven tijdens de tweede reis, dus 550 
de verwachtingen zijn dat er ongeveer op de begrote kosten wordt uitgekomen.  551 
 552 
De ALV vraagt zich af of het bedrag bij de skireis een aanbetaling is of het gehele inschrijfgeld. 553 
Het bestuur geeft aan dat dit de aanbetaling is. Het resterende bedrag is al geïnd, maar het staat er 554 
nog niet in.  555 
 556 

2.3 Niet-studiegerelateerde commissies 557 
Het bestuur licht toe dat er iets opvalt bij de Sportcommissie. Bij de eerste activiteit is er iets 558 
misgegaan, waardoor er €100 aan onvoorziene kosten waren. Echter heeft het bestuur al het 559 
vertrouwen dat het geen invloed heeft op de Batavierenrace. 560 
 561 
De ALV vraagt zich af waarom transacties met MFVN onder de Feestcommissie vallen en niet onder 562 
de Goede Doelencommissie.  563 
Het bestuur geeft aan dat de pintransacties geboekt zijn onder de Feestcommissie, omdat het totale 564 
bedrag op een grote hoop is terecht gekomen. Hierover is de winst verdeeld en de opbrengsten van 565 
de Goede Doelencommissie zijn al van dit winstbedrag afgehaald. 566 
 567 
De ALV vraagt zich af of er betaald is voor het concept en dat data nog te veranderen zijn, of dat er 568 
per poster is betaald, met betrekking tot posters van de Festiviteitencommissie. 569 
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Het bestuur geeft aan dat het betaalde bedrag €85 bedroeg. De werkbestanden zijn verkregen dus er 570 
kan mee worden verder gewerkt. De nieuwe editie wordt waarschijnlijk door een commissielid 571 
ontworpen. 572 
De ALV reageert hierop door te vragen of er al onderhandeld is met Nastasia. 573 
Het bestuur geeft aan niet in onderhandeling te zijn geweest, maar dat dit nog wel kan.  574 
 575 
De ALV vraagt zich af of kosten voor licht en geluid zijn gedeeld met De Waagh? 576 
Het bestuur geeft aan dat deze inderdaad gelijk zijn gedeeld. 577 
 578 
De ALV vraagt hoeveel de DJ-kosten zijn die nog gaan komen. 579 
Het bestuur geeft aan dat deze kosten €450  bedragen en gedeeld zijn met De Waagh.  580 
 581 
De ALV wil het bestuur de tip meegeven dat De Waagh betaalt voor alles als het contract wordt 582 
gevolgd. Dit scheelt €1000 op jaarbasis. 583 
Het bestuur geeft aan hiervan op de hoogte te zijn en dat dit inderdaad staat in het contract. Echter 584 
kiezen zij de Dj’s in een lagere prijsklasse dan Dj’s die wij graag willen. Daarom is er bewust gekozen 585 
om kosten bij te dragen, zolang Dj’s van betere kwaliteit zijn. Het bestuur geeft aan dit het waard te 586 
vinden.  587 
De ALV reageert hierop met het verzoek om nog eens goed te kijken naar de verhoudingen (ook al 588 
zijn ze 50/50), maar dat het 100% meer dan je eigenlijk hoeft te betalen.  589 
Het bestuur geeft aan dit mee te zullen nemen.  590 
 591 
De ALV geeft aan dat de Galacommissie gebruik heeft gemaakt van ludieke promotie, maar vraagt 592 
zich af waarom dit niet onder ludieke promotie is geboekt. 593 
Het bestuur geeft aan dat hier een tekstuele fout is gemaakt en dat dit nog wordt gecorrigeerd. 594 
 595 
De ALV geeft aan dat er een fout staat met betrekking tot de Actiecommissie: baten moet kosten 596 
zijn. 597 
Het bestuur geeft aan dat dit nog wordt aangepast. 598 
 599 
De ALV vraagt zich af of kosten zijn gemaakt door mensen die het organiseren of door de Goede 600 
Doelencommissie. 601 
Het bestuur geeft aan dat deze kosten vielen onder de commissie en dat opbrengsten naar de Goede 602 
Doelenweek zijn gegaan. 603 
 604 
De ALV vraagt zich af of er een mogelijkheid is om meer geld vrij te maken voor de Actiecommissie. 605 
De commissie is zich bewust van het idee dat themadagen fungeren als lunch vervangende opties, 606 
maar dat het budget te klein is en dit beperkt de commissie.  607 
Het bestuur geeft aan dat het budget in het begin van het jaar is aangenomen en dat hier helaas niet 608 
in kan worden geschoven. Dit bedrag is genomen op basis van de laatste themadag van het VIIIe 609 
bestuur. Het bedrag is op basis hiervan berekent over acht themadagen.     610 
De ALV vult haar eerdere opmerking aan met de notie dat de opties voor themadagen erg af 611 
beginnen te nemen, door het vaststaande bedrag van €120.  612 
Het bestuur geeft aan dit door te geven aan het volgende bestuur.    613 
De ALV vraagt zich af of het bestuur niet kan afspreken dat de commissie over het budget heen mag 614 
gaan.         615 



         Notulen Algemene Leden Vergadering 20-02-2017 

 

14 
 

Het bestuur reageert dat dit zou kunnen, maar dat er dan per themadag een substantieel groter 616 
bedrag moet worden betaald, waardoor je flink over de begroting heen kan gaan. Hiervoor zou er om 617 
de tafel moeten worden gezeten met de Actiecommissie.      618 
De ALV meent dat dit toch wel kan.         619 
Het bestuur geeft aan dat het niet mogelijk is om hier op dit moment een antwoord op te geven, 620 
omdat er niet zomaar meer geld kan worden gegeven.       621 
De ALV vraagt of het bestuur ernaar zou willen kijken.  622 
Het bestuur geeft aan het mee te nemen en er na de pauze op terug te komen. 623 
 624 

2.4 Overige commissies 625 
De ALV vraagt zich af of er een locatie is voor het S-feest? 626 
Het bestuur geeft aan dat het S-feest zal plaatsvinden in Doornroosje, op 12 april. 627 
 628 
  2.5 Totaal commissies 629 
Het bestuur licht toe dat alle informatie in deze paragraaf voor zichzelf spreekt. De skireis, Actieve 630 
Ledenweekend, stedentrip en de studiereis moeten nog worden betaald, dus er gaat nog geld van af. 631 
Het gala is net betaald. De tabel geeft een vertekend beeld met een positief resultaat, terwijl het juist 632 
de bedoeling is dat SPiN hier verlies op maakt. Echter maken commissies goed gebruik van de 633 
subsidies, anders worden ze nog aangestuurd.  634 
 635 
3. Algemeen 636 
Het bestuur licht toe dat het meeste voor zich spreekt. Bestuurskosten zijn kosten van SPiN voor het 637 
bestuur, representatiekosten zijn kosten voor promotiemateriaal, extern zijn kosten naar externe 638 
organisaties, administratieve kosten spreken voor zich, ALV kosten zijn kosten gemaakt voor de ALV, 639 
en kamerkosten zijn kosten die gemaakt worden ten behoeve van de SPiN-kamer. 640 

 641 

3.1 Bestuurskosten 642 
3.2 Representatie 643 

De ALV vraagt zich af hoeveel T-shirts etc. er tot nu toe zijn verkocht in het kader van de 644 
merchandising. 645 
Het bestuur geeft aan negen truien, één T-shirt zonder bedrukking en 152 T-shirts met bedrukking 646 
voor commissies te hebben verkocht. Zeven T-hirts waren kosteloos maar dit valt onder Actieve 647 
Leden.  648 
 649 
De ALV vraagt zich af waarom de gratis account voor de verjaardagskaarten nog niet is omgezet naar 650 
een betaald account. 651 
Het bestuur geeft aan dat dit nog niet is omgezet omdat de website onduidelijk is over wat wordt 652 
bedoeld met een betaald account. Je krijgt 2000 kudo’s, maar op de site is niet duidelijk of een kudo 653 
een mailadres is, of een eenmalige mail is. Het kan dus zijn dat je eenmalig betaalt en dat de 654 
verjaardagskaart één keer per jaar aankomt, maar het kan ook voor de nieuwsbrief zijn. Dit wordt 655 
nog uitgezocht.  656 
 657 

3.3. Extern 658 
De ALV vraagt zich af waarom het bestuur kosten van het S-feest niet laat vallen onder kosten van 659 
Kompanio omdat de rest er ook onder valt. 660 
Het bestuur geeft aan nog geen kosten te hebben gemaakt voor het S-feest, maar dat dit nog wel kan 661 
gebeuren. Het bestuur zal het daarom meenemen.  662 
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 663 
3.4 Administratief 664 
3.5 ALV 665 
3.6 Kamerkosten 666 

De ALV vraagt zich af of koffie wordt gekocht in de bonus. 667 
Het bestuur geeft aan dit over het algemeen wel te doen, maar mocht het zo zijn dat de koffie op is 668 
en het niet in de bonus is, dan wordt de koffie gewoon gekocht.   669 

 670 
3.7 Totaal algemeen 671 

 672 
4. Andere hoofdposten 673 
Het bestuur leidt in met de notie dat er geen grote veranderingen zijn geweest, maar dat dit 674 
gaandeweg het stuk nog wordt bezien.  675 
 676 

4.1 Actieve leden 677 
4.2 Afschrijvingen 678 
4.3 Multimedia 679 

De ALV merkt op dat er voor het hele jaar is betaald bij DualBrands en niet voor één termijn.  680 
Het bestuur geeft aan niet nog eens te betalen.  681 

 682 
4.4 Onvoorziene kosten 683 

De ALV merkt op dat Café de Fiets nog veel geld schuldig is aan SPiN en vraagt zich af hoe dit is 684 
afgelopen. 685 
Het bestuur geeft aan dat dit in principe vorig jaar is afgehandeld. Er stond een bedrag van €40 open, 686 
maar dit is opgelost. Café de Fiets is op de zwarte lijst beland. 687 
 688 

4.5 Contributie 689 
De ALV vraagt zich af wanneer de contributie wordt geïnd. 690 
Het bestuur geeft aan dit aan het eind van deze week te doen.  691 
 692 

4.6 Sponsering 693 
De ALV merkt op dat de deadline van het hoofdsponsorbedrag lag in december, maar dat dit nog niet 694 
is gefactureerd. Daarnaast merkt de ALV op dat de deadline van de Drie Gezusters ligt na het derde 695 
SPiN-feest, en dat dit als het goed is al is geweest. 696 
Het bestuur merkt op niet op de hoogte te zijn van de deadline van de hoofdsponsor: er werd 697 
gedacht dat dit halfjaarlijks was. Het bedrag van de Drie Gezusters wordt gefactureerd als bekend is 698 
of de bonus is gehaald.  699 

 700 
Tim von den Hoff verlaat de vergadering. 701 

 702 
4.7 Boeken 703 

De ALV vraagt zich af hoeveel geld er wordt ontvangen van StudyStore. 704 
Het bestuur geeft aan een factuur te hebben ontvangen van circa €10.000. Het bedrag komt binnen 705 
op 28 februari. Het bedrag is €2000 meer over het eerste semester dan dat er over het hele jaar 706 
werd verwacht.  707 
 708 

4.8 Reserveringen 709 
4.9 Nog te verwerken kosten 710 
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De ALV merkt op dat het ook mogelijk is binnen Conscribo geld naar elkaar overmaken. 711 
Het bestuur geeft aan dat dit meer was bedoeld als overzicht voor de Penningmeester zelf. De tip 712 
wordt meegenomen. 713 
 714 

4.10 Totaal Andere Hoofdposten 715 
 716 

5. Totaal 717 
De ALV vraagt zich af of het bestuur al een plan heeft als meer winst wordt gehaald dan begroot. 718 
Het bestuur geeft aan momenteel geen plan te hebben in het geval van veel positief resultaat. Hier 719 
kan over vergaderd worden. Hieraan wordt toegevoegd dat volgend jaar een lustrumjaar is, waaruit 720 
is gebleken dat in het verleden vaak een negatief resultaat is ontstaan. Hier wordt op teruggekomen 721 
als dat wordt gewenst. 722 
 723 
6. Tussentijdse balans 724 
Het bestuur licht toe dat er twee dingen opvallen. Ten eerste is het kopje ‘Debiteuren’ leeg. Dit 725 
betekent dat het sponsorbedrag van Café van Buren uit 2014-2015 is ontvangen, en die van de Drie 726 
Gezusters uit 2015-2016 ook is ontvangen. Ten tweede heeft de bestuursrekening een flink bedrag 727 
erop staan, omdat er binnenkort veel geld wordt overgemaakt. Om deze reden staat het niet op de 728 
spaarrekening.  729 
 730 
7. Nawoord 731 
De ALV merkt op dat uit de enquête is gebleken dat betrokkenheid wordt verhoogd door 732 
themadagen en dat het nuttig is om dit mee te nemen in de budgetoverweging voor de 733 
Actiecommissie. Investeren in themadagen zou dus goed zijn voor het verhogen van de 734 
betrokkenheid. 735 
Het bestuur geeft aan dit mee te nemen.  736 
 737 

7. Kascontroleverslag 738 
 739 

Hoofdkas 740 
De Kascontrole Commissie leidt het verslag in door uit te leggen dat de Kascontrole Commissie een 741 
commissie is die de kas controleert van SPiN en geeft aan dat Elien van Rooijen is verhinderd. Dit is 742 
het tweede verslag van dit jaar. De commissie wil haar complimenten geven aan Penningmeester 743 
Jelle Gerritsma, die het uitstekend heeft gedaan. Het enige wat opvalt is dat er wat onduidelijkheden 744 
waren bij de inventaris. Advies is gegeven om dit nog een keer te labelen en het dit keer wel goed bij 745 
te houden. Bij vragen is iedereen van harte welkom. 746 
 747 
De ALV wil hieraan toevoegen erg trots te zijn op Jelle Gerritsma.  748 
  749 
Bestuursrekening 750 
Contributie 751 
Inventaris 752 
Openstaande posten 753 
Conclusie 754 
 755 

8. Enquêteverslag  756 
Het bestuur leidt het verslag in met de notie dat er twee enquêtes zijn dit jaar: één in december 2016 757 
en één in mei 2017. Dit zijn de resultaten van de eerste enquête van december 2016. Hier is samen 758 
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met de evaluatiewerkgroep aan gewerkt. Een uitgebreid verslag staat op de website en de 759 
belangrijkste actiepunten staan in dit verslag. Er zijn vragen toegevoegd aan de vorige versie 760 
vanwege de internationalisering van dit jaar.  761 
 762 

1. Diensten van SPiN 763 
Het bestuur leidt in met de notie dat er vragen zijn gesteld over wat leden belangrijkste diensten 764 
vonden en of ze hier verbetering in zagen. Er werden vooral samenvattingen gewenst. Verschillende 765 
jaarlagen hebben interesse in verschillende diensten. Hierbij is er rekening gehouden met promotie en 766 
planning.  767 
 768 
De ALV adviseert het bestuur niet te veranderen van plan, omdat er dan misschien bij bepaalde 769 
jaarlagen minder wordt gepromoot. 770 
Het bestuur geeft aan dat het idee was om in alle jaarlagen te promoten, maar bij een collegepraatje 771 
voor studiegerelateerde activiteiten als Experience Your Future, vooral aandacht te besteden aan 772 
derdejaars studenten. Er wordt echter niet voor één jaar gepromoot. 773 
 774 
 1.1 Samenvattingen 775 
 1.2 Promotie 776 

1.3 Reizenaanbod 777 
1.4 Algemene activiteitenaanbod 778 
 779 

2. Internationalisering 780 
Het bestuur geeft aan dat er veel tevredenheid is over de tweetaligheid. Men is tevreden over de 781 
HersenSPiNsels en activiteiten als de ALV. Er is weinig behoefte aan integratie tussen de 782 
bachelortracks, maar er wordt wel verder naar gekeken.  783 
 784 
De ALV merkt op dat de opzet voor het jaar heel goed leek, en dat het nu zijn vruchten afwerpt. Dit is 785 
fijn om te horen. 786 
 787 

2.1 Activiteiten 788 
2.2 ALV 789 

De ALV merkt op dat de groep die positief staat tegenover Engelstalige ALV’s even groot is als de 790 
groep die er negatief tegenover staat. Hierbij vraagt de ALV zich af of dit is gesplitst op nationaliteit. 791 
Het bestuur geeft aan dat dit inderdaad het geval is. Er kwam uit dat er binnen de Engelse 792 
bachelortrack positiever naar wordt gekeken dan in de Nederlandse bachelortrack. Bij de 793 
Nederlandse bachelortrack was bijna 13% minder gemotiveerd als de ALV’s in het Engels zouden 794 
worden gevoerd. In de Engelse bachelortrack is 35% meer gemotiveerd om naar een ALV te gaan. 795 
Dus eigenlijk het effect dat kan worden verwacht. 796 

 797 
2.3 HersenSPiNsels 798 
2.4 Integratie tussen bachelortracks 799 
2.5 Integratie in Nederland 800 
 801 

3. Betrokkenheid en toegankelijkheid 802 
Het bestuur licht toe dat deze sectie gaat over betrokkenheid en toegankelijkheid van leden bij het 803 
bestuur en de SPiN-kamer. De resultaten zijn vrij positief. Punt van verbetering: een groot deel voelt 804 
zich deels welkom, het doel is om hieraan te werken. Het bestuur vraagt de ALV of er suggesties zijn 805 
voor een toegankelijkere SPiN-kamer.         806 
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De ALV merkt op dat men zich welkom voelt als bestuursleden binnenkomende leden aanspreken. 807 
De ALV merkt op dat het zo kan zijn dat mensen zich minder welkom voelen op de SPiN-kamer en 808 
daarom minder snel hier naar toe gaan, maar dat dit ook wordt veroorzaakt doordat je minder 809 
mensen kent. De drempel om naar de SPiN-kamer te gaan ligt erg hoog als je niet veel mensen kent. 810 
De ALV merkt op dat het voor een eerstejaars student eng kan zijn om de SPiN-kamer te betreden, 811 
omdat veelal ouderejaars studenten zich hier begeven en maar weinig eerstejaars studenten.   812 
De ALV geeft zijn complimenten voor het resultaat dat 81,5% van de leden het SPiN-bestuur als 813 
toegankelijk/benaderbaar heeft beoordeeld. Ondanks dit goede resultaat meent de ALV dat het nog 814 
steeds een punt is dat er vooral Nederlands wordt gesproken. Dit zorgt ervoor dat het moeilijk kan 815 
zijn voor een internationale student om hier te blijven.    816 
Het bestuur geeft aan al het advies te zullen meenemen.       817 
De ALV wil hierop aansluiten door op te merken van veel studenten van beide bachelortracks 818 
gehoord te hebben dat ze het bestuur van dit jaar heel erg leuk vinden.  819 
 820 
De ALV vraagt zich af of het niet mogelijk is dat mensen überhaupt niet weten dat er bordspellen zijn 821 
op de SPiN-kamer. 822 
Het bestuur geeft aan dat dit zou kunnen, maar dat er leukere bordspellen kunnen worden gekocht.  823 
 824 
 3.1 Verhogen betrokkenheid 825 
 3.2 Toegankelijkheid bestuur 826 

3.3 Toegankelijkheid SPiN-kamer 827 
 828 

4. Modernisering 829 
De ALV merkt op dat de inschrijfprocedure bij reizen is veranderd. Hierbij vraagt de ALV zich af of er 830 
is geëvalueerd hoe leden dit hebben ervaren of dat dit nog wordt gedaan. 831 
Het bestuur geeft aan dat dit nog niet is gedaan, maar dat dit zeker nog wordt gedaan in mei. Er is 832 
gehoord dat de leden het eerlijk vinden.  833 
 834 
Het bestuur licht toe dat er is gekeken hoe Eventix onder studenten bevalt en of er animo is voor een 835 
SPiN-applicatie. Hieruit is gebleken dat er genoeg animo voor is, dus er wordt verder naar gekeken. 836 
Eventix wordt positief ontvangen en de meeste mensen zijn hier blij mee.  837 
 838 
De ALV merkt op dat degene met het langzaamste internet niet mee kan en stelt voor dat het 839 
misschien een idee is om eerst een deel van de plekken weg te geven. Op deze manier zijn alle 840 
kaartjes niet op één moment weg. Dit is dus een suggestie om het ververs-probleem te omzeilen.  841 
De ALV reageert hierop dat het wellicht een idee is om een aantal plaatsen alleen te verkopen op de 842 
SPiN-kamer.           843 
Het bestuur vraagt zich af of de ALV alle activiteiten bedoelt of alleen drukke activiteiten.  844 
De ALV geeft aan dat het alleen de drukke activiteiten betreft.      845 
Het bestuur geeft aan dat het moeilijke is dat iedereen snel gaat klikken bij een activiteit met 846 
maximaal 20 plaatsen, waardoor de plaatsen zo weg zijn. Met een andere provider hou je hetzelfde 847 
probleem.         848 
De ALV stelt een lotingssysteem voor, waarbij er een loting plaatsvindt tussen allen die zich hebben 849 
aangemeld in de eerste 15 minuten na de opening van  de activiteit.  850 
Daarnaast vraagt de ALV zich af of het mogelijk is om meerdere excursies naar een populaire 851 
bestemming te organiseren.      852 
Het bestuur reageert dat dit in voorgaande jaren niet mogelijk was en dat de excursie naar de 853 
Pompekliniek dit jaar ook niet twee keer mogelijk was. Naar de training mindfulness wordt nog 854 
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gekeken, maar hierover kan niks worden beloofd. Ook zal er nog worden gekeken naar de activiteit in 855 
Lent dat gaat over angststoornissen. 856 
 857 
De ALV vraagt zich af of het een optie is om meer plekken te reserveren voor populaire activiteiten. 858 
Het bestuur geeft aan dit niet te doen doordat er sprake is van een maximumcapaciteit. Wel kunnen 859 
er bij sommige activiteiten eventueel extra trainingen worden gegeven, in het geval van de training 860 
mindfulness.  861 
 862 
De ALV merkt op dat excursies vaak populair zijn, maar dat deze inderdaad niet groter kunnen zijn. 863 
Deze zijn belangrijk voor werkveldoriëntaties. Daarom vraagt de ALV zich af of het mogelijk is om 864 
volgend jaar meer excursies te organiseren. 865 
Het bestuur geeft aan dit mee te zullen nemen. 866 
 867 

4.1 Eventix 868 
4.2 SPiN-applicatie 869 

De ALV wil het bestuur een tip meegeven over de SPiN-applicatie. Namelijk dat het handig is om bij 870 
de ontwikkeling van de applicatie een feedbackoptie in te bouwen, zodat de mening van leden 871 
achterhaald kan worden. 872 
Het bestuur geeft aan dit te zullen meenemen. 873 

 874 
De ALV merkt op dat het bestuur heeft aangegeven verdere opties te onderzoeken. Hierbij vraagt de 875 
ALV zich af hoe dit wordt geadviseerd aan het nieuwe bestuur en of er dan sprake is van een 876 
specifieker plan. 877 
Het bestuur geeft aan dat het idee is om met een concreet plan te komen over wat er in de app 878 
komt, wie partner is en wat de kosten zijn.         879 
De ALV verzoekt of het bestuur hierop terug wil komen. 880 
 881 
De ALV vraagt zich af of de enquête de mogelijkheid heeft geboden aan leden om nog andere dingen 882 
kwijt te willen, naast de gestelde vragen. 883 
Het bestuur geeft aan dat dit zo is, maar dat het moeilijk is om deze te standaardiseren en hier een 884 
conclusie uit te trekken. Wel is er een overzicht gemaakt en dat wordt meegenomen.  885 
 886 

5. Algemene conclusie 887 
Het bestuur geeft aan dat er een aantal actiepunten zijn opgesteld, waar komend halfjaar mee wordt 888 
gewerkt. Het bestuur bedankt de ALV voor de input en het invullen van de enquête.  889 
 890 

10 minuten pauze. Om 22:15 wordt de vergadering hervat. 891 
 892 

Jana Marteika, Stefanie Winterscheid, Julia van Paridon, Egbert Heins, Eline Essed, Isabel Hendriksen 893 
en Julia Bultink verlaten de vergadering. 894 

 895 
9. Engelstalige bestuursleden 896 

 897 
Inleiding 898 
Het bestuur geeft aan dat dit stuk gaat over het openstellen van sollicitaties voor internationale leden 899 
wat betreft een bestuursjaar bij SPiN. Hierbij is het belangrijk om te weten dat dit geldt voor het 900 
aankomende jaar en niet voor de oneindige toekomst. Alle voor- en nadelen van de opties worden 901 
besproken en bij optie drie worden de mogelijkheden per optie besproken. Ook wordt de visie van het 902 
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bestuur op deze kwestie besproken, waarbij het bestuur van mening is dat optie drie de beste optie is. 903 
De functies die hierbij openstaan voor internationale leden betreft één van de Interne Commissarissen 904 
en de Penningmeester. Het bestuur merkt op benieuwd te zijn naar de mening van de ALV.  905 
 906 
De ALV geeft aan het volledig eens te zijn met het bestuur. 907 
De ALV geeft aan duidelijk te willen nuanceren welke opties beschikbaar zijn voor internationale 908 
leden in het bestuur. Hierbij geeft de ALV aan het niet eens te zijn met één van de Commissarissen 909 
Intern, de Voorzitter en gedeeltelijk Commissaris Onderwijs. De ALV is van mening dat deze functies 910 
wel open moeten staan voor internationale leden. De ALV argumenteert dat de Voorzittersfunctie 911 
geen probleem moet vormen voor internationale leden, omdat collegepraatjes ook in het Engels 912 
kunnen worden gegeven voor studenten van de Nederlandse bachelortrack.     913 
De ALV reageert hierop het punt deels te begrijpen. Echter is de ALV van mening dat de taak van de 914 
Voorzitter groter is dan enkel het geven van collegepraatjes: de Voorzitter is het gezicht van de 915 
vereniging. Hieraan wordt toegevoegd dat ervanuit kan worden gegaan dat Engels niet de 916 
moedertaal is van een internationale Voorzitter, met het gevolg dat de Voorzitter een bestuur moet 917 
managen in een taal die niet de moedertaal is.  918 
De ALV vervolgt het totaal niet eens te zijn met de opvatting dat de functie Commissaris Onderwijs 919 
open zou moeten staan voor internationale leden: het is niet realistisch om te verwachten dat alles 920 
zo snel Engelstalig wordt op bestuursniveau.  921 
De ALV reageert hierop dat het buddysysteem wellicht een gelegenheid kan zijn om onderling hulp te 922 
bieden en dat dit niet een taak van de Voorzitter is.  923 
 924 
De Technisch Voorzitter geeft aan vanaf nu de opties te willen bespreken en dat reacties kunnen 925 
worden gegeven op een geordende manier per optie, ten behoeve van de kwaliteit van de discussie.  926 
 927 
Optie 1: Niet openstellen voor internationale studenten 928 
Niemand is hier helemaal voor. 929 
 930 
Optie 2: Gehele bestuur openstellen voor internationale studenten 931 
De ALV geeft aan voor optie twee te zijn en merkt op dat iemand bij de sollicitatie kan laten zien 932 
inzetbaar te zijn voor de vereniging. Er is geen enkele functie die het echt vereist dat iemand 933 
Nederlands als moedertaal moet hebben, als je kijkt naar eerdere bestuursleden als Mesian Tilmatine 934 
en Johannes Fiebig: die hebben prima gefunctioneerd en zouden ook prima Voorzitter kunnen zijn. 935 
De ALV geeft aan het goed te vinden dat het bestuur de eis heeft gesteld om een zekere mate van de 936 
Nederlandse taal te beschikken, en dat met dat niveau elke functie open is te stellen.  937 
Het bestuur geeft aan het deels eens te zijn met de ALV, maar dat er wel rekening moet worden 938 
gehouden met het feit dat Johannes en Mesian in een jaar zaten met een verplichte Nederlandse 939 
taalcursus. Dit is een substantieel verschil met studenten van dit jaar, die mogelijk geen enkele 940 
kennis kunnen hebben van de Nederlandse taal. De eerdere Nederlandse bachelortrack moest een 941 
taalcursus volgen en de huidige track niet, waardoor het niveau te laag is.     942 
De ALV reageert hierop met de notie dat Engelssprekend staat voor niet-Nederlands sprekend  en 943 
merkt op Johannes en Mesian te zien als Nederlandssprekenden, maar niet-Nederlands sprekende 944 
studenten te zien als een probleem.         945 
Het bestuur merkt op dat internationale studenten die een A2-niveau van de Nederlandse taal 946 
beheersen niet uit de voeten kunnen op de Secretaris functie of Commissaris Externe Betrekkingen, 947 
omdat zij vaak mail moeten beantwoorden in het Nederlands. Daarnaast heb je als Commissaris 948 
Onderwijs alleen contact met besturen binnen de universiteit, die een hoog niveau van de 949 
Nederlandse taal hanteren.           950 
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De ALV merkt op dat het niveau van de Nederlandse taal een gestelde eis kan zijn, en dat de 951 
Sollicitatiecommissie moet beoordelen of er goed genoeg aan deze eis wordt voldaan. 952 
 953 
De ALV vraagt zich af waarom beheersing van het A2-niveau voldoende is bij de andere functies, 954 
maar niet bij functies als Commissaris Onderwijs en Secretaris. 955 
Het bestuur geeft aan dat er specifiek is besloten op A2-niveau en dat B2-niveau echt hoger is. Hierbij 956 
is A2-niveau is een sociaal praatje, maar dat sommige functies echt een hoger niveau van de 957 
Nederlandse taal behoeven. Dit niveau is niet per se nodig voor een van de Commissarissen Intern, 958 
omdat je de Engelstalige en Nederlandstalige commissies handig kunt verdelen. Voor de andere 959 
functies is dit niveau dus niet vereist. 960 
De ALV merkt op dat het toekomstige bestuur een goed niveau van de Engelse taal moet kunnen 961 
hanteren om efficiënt te vergaderen, en dat hiermee ook minder kansen worden gecreëerd voor 962 
Nederlandstalige sollicitanten.  963 
Het bestuur geeft aan daarom ook voor beheersing van het A2-niveau te zijn. 964 
 965 
De ALV merkt op dat sollicitanten voor bepaalde functies dus ook echt goed Nederlands moeten 966 
kunnen spreken. Hierbij vraagt de ALV af of er nu ook bepaald moet worden hoeveel leden er 967 
maximaal in het bestuur mogen zitten.  968 
Het bestuur geeft aan dit stuk geschreven te hebben met de gedachte dat deze functies eventueel 969 
mogelijk zijn voor Engelstalige studenten en hierbij te zijn uitgekomen op twee functies. Er is dus per 970 
functie gekeken wat de mogelijkheden zijn. Het idee is niet dat er per se twee Engelstalige leden en 971 
vijf Nederlandstalige leden in het bestuur moeten komen.       972 
De ALV reageert hierop met de vraag op welke kwaliteiten wordt geworven.    973 
Het bestuur geeft aan dat dit een eerste vraag is, maar dat een tweede vraag is of deze grens 974 
voorafgaand aan de sollicitatie wordt gelegd, of dat de Sollicitatiecommissie dit moet beoordelen 975 
tijdens de sollicitatie.             976 
De ALV merkt op dit een legitieme selectiekwaliteit te vinden. 977 
De ALV verwijst terug naar een eerder punt met betrekking tot het reële aspect over het aantal 978 
Engelstalige bestuursleden voor volgend jaar, met een maximum van twee bestuursleden. Hierbij 979 
merkt de ALV op dat het afschrikkend kan zijn om op maar twee functies te mogen solliciteren, 980 
vooral als het niet eens je voorkeur heeft. Hierbij meent de ALV dat het een kwestie is van werving 981 
en eisen stellen, waarbij het niet uit de hand moet lopen naar grote aantallen (zes) van 982 
internationale sollicitanten. 983 
Het bestuur geeft aan dat er valse hoop kan worden gewekt als er wordt aangegeven dat 984 
internationale leden op elke functie terecht kunnen komen, en merkt op dit niet fijn te vinden. De 985 
ALV merkt op dat het misschien een idee is om minder kritisch te zijn naar internationale leden bij de 986 
andere twee open functies. 987 
De ALV merkt op dat de vereniging van de master een niet-Nederlandssprekende Commissaris PR 988 
had (vergelijkbaar met Commissaris Externe Betrekkingen) en adviseert het bestuur hiernaar te 989 
informeren. 990 
Het bestuur geeft tussendoor aan dat de discussie vooral gaat over welke functies beschikbaar zijn 991 
voor internationale leden. 992 
De ALV merkt op dat er interesse is in de Engelse bachelortrack voor het SPiN-bestuur en dat het een 993 
goed besluit is om een Nederlandse taalkennis eis te stellen. Echter zou de ALV het zelf op B2-niveau 994 
neerzetten en dan geen verder onderscheid maken. 995 
Het bestuur geeft aan dat het volgen van een B2-niveau cursus erg veel geld kost en wil voorkomen 996 
dat sollicitanten deze cursus voor niets volgen, als sollicitanten als gevolg kunnen worden afgewezen. 997 
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De ALV suggereert dat het een optie is voor het bestuur om hier tijdens het huidige bestuursjaar nog 998 
aan te werken.           999 
Het bestuur geeft aan dat het lastige is dat het beleid al in de zomer wordt geschreven en dat 1000 
internationale bestuursleden hier dan niet aan kunnen meeschrijven, omdat deze cursus op 1001 
hetzelfde moment plaatsvindt. Daarnaast is het ook lastig dat het onbekend is of internationale 1002 
studenten de cursus wel of niet gaan afronden: het is een gok.  1003 
 1004 
De ALV merkt op dat er ook een ander taalniveau is, namelijk het NT2-niveau, wat ligt tussen het A2- 1005 
en het B2-niveau. Echter vindt de ALV het wel een heftige eis om dit certificaat te vragen, en merkt 1006 
op dat de Sollicitatiecommissie wel door heeft of iemand goed Nederlands kan of niet. Wellicht is het 1007 
iets voor de commissie zelf om hier rekening mee te houden en dit te beoordelen.   1008 
De ALV reageert hierop met de notie dat het mogelijk is dat het Nederlands van de desbetreffende is 1009 
weggezakt in het geval de cursus een lange tijd geleden is afgerond. Het is mogelijk om beter 1010 
Nederlands te spreken zonder in het bezit te zijn van een formulier dan wel in het bezit te zijn. De 1011 
vraag is nog steeds waar deze grens wordt gelegd: vóór de sollicitatie of erna.    1012 
Het bestuur merkt op de punten van de ALV te snappen en dat Engelstalige leden wellicht in het 1013 
bestuur kunnen functioneren. Echter geeft het bestuur aan dat de vereniging er niet echt op staat 1014 
ingesteld. Ook al kunnen de leden het, dan kan de vereniging het nog niet aan.  Om deze reden denkt 1015 
het bestuur dat het de beste optie is om bepaalde functies open te stellen vanuit de vereniging. 1016 
De ALV geeft zijn steun aan de beslissing van het bestuur.       1017 
 1018 
De ALV merkt op het probleem niet helemaal te snappen als iemand op de valreep solliciteert en 1019 
meent dat diegene zich vanzelf aanpast aan de taal.      1020 
Het bestuur geeft aan dat het grootste probleem is dat het bestuur zich kan aanpassen, maar er komt 1021 
meer bij kijken bij de specificaties in functies die niet geleidelijk kunnen veranderen.  1022 
De ALV geeft aan dit te snappen, maar meent dat iemand die de Nederlandse taal niet machtig is 1023 
nooit in het bestuur terecht kan komen.  1024 
De ALV geeft de voorkeur aan het geven van valse hoop in plaats van iemand meteen af te wijzen.  1025 
De ALV reageert hierop door zelf de focus leggen op hoe ervoor kan worden gezorgd om het leren 1026 
van de Nederlandse taal aantrekkelijker te maken voor mensen die niet goed genoeg Nederlands 1027 
spreken, en vervolgens bestuur te doen dan te functioneren met iemand die niet Nederlands 1028 
spreekt.               1029 
Het bestuur geeft aan het punt te snappen, echter merkt het bestuur op het beter te vinden om te 1030 
focussen op hoe iemand wel kan functioneren binnen het bestuur. Het is namelijk niet gewenst om 1031 
de mogelijkheid helemaal te ontnemen bij niet-Nederlandssprekende sollicitanten. 1032 
De ALV geeft aan voor selectie aan de poort te zijn bij het bestuur en merkt op dat de 1033 
Sollicitatiecommissie wellicht ook moet kijken naar taalvaardigheid als selectiefactor, maar dat dit 1034 
wellicht discriminerend kan zijn: hier moet dus aandacht aan worden gegeven. Tot slot merkt de ALV 1035 
op dat het beoordelen van taalvaardigheid geen belemmerende factor moet worden voor het 1036 
bestuur. 1037 
 1038 

Bram van Loenen en Wojtek Bialek verlaten de vergadering. 1039 
 1040 

Optie 3: Slechts enkele functies openstellen voor internationale studenten 1041 
 1042 
3.1 Algemeen 1043 
3.2 Per functie 1044 
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 1045 
Voorzitter  1046 
Het bestuur geeft aan dat je als Voorzitter niet echt steun kan geven in het Engels, omdat je geen 1047 
inzicht kan krijgen in werkzaamheden van bestuursleden die Nederlandse functies uitoefenen. Het 1048 
bestuur meent dat je als Voorzitter andere bestuursleden niet kunt helpen, omdat je ze niet kan 1049 
begrijpen.            1050 
De ALV geeft aan dit te steunen en de Voorzittersfunctie geen optie te vinden voor internationale 1051 
leden, omdat je als Voorzitter alles een beetje bijhoudt om het te begrijpen en  het mee te krijgen. 1052 
          1053 
De Technisch Voorzitter vraagt de ALV of er op dit moment nog leden zijn die vinden dat de 1054 
Voorzittersfunctie open moet worden gesteld voor internationale sollicitanten. Echter lijkt niemand 1055 
uit de ALV hier nog achter te staan. 1056 
 1057 
Secretaris  1058 
De ALV is het eens over dat deze functie moet worden uitgevoerd door een Nederlandstalige. 1059 
 1060 
Penningmeester  1061 
Het bestuur legt uit dat er drie woorden zijn die de Penningmeester moet leren om de functie goed 1062 
uit te voeren, dus dit zou geen probleem moeten vormen. Andere woorden kunnen worden 1063 
veranderd.  1064 
 1065 
De ALV vraagt zich af of er training moet worden aangeboden. Tot nu toe waren Penningmeesters 1066 
heel goed, maar de ALV vraagt zich af of dit nodig is voor minder goede leden.  1067 
Het bestuur meent dat dit niet nodig is. 1068 
 1069 
De ALV vraagt zich af of de boekhouding volgend jaar in het Engels wordt gedaan. 1070 
Het bestuur geeft aan dit inderdaad van plan te zijn. 1071 
 1072 
Intern  1073 
De ALV adviseert maximaal één van de twee Commissarissen Intern te laten bestaan uit 1074 
internationale leden.  1075 
Het bestuur geeft aan dat de scheiding eigenlijk heel klein is tussen de Commissarissen Intern, en dat 1076 
deze functies ook Commissaris Nederlands en Commissaris Engels kunnen worden genoemd. Hierbij 1077 
kan er een taal-aansluitende commissie aan het bestuurslid worden gekoppeld, waar het bij 1078 
Nederlandse commissies erg handig is om een Nederlands bestuurslid te hebben die de commissie 1079 
begeleidt.  1080 
 1081 
Onderwijs 1082 
De ALV merkt op dat verandering niet binnen twee jaar te realiseren is, maar dat er tegen die tijd 1083 
andere verhoudingen zijn tussen het aantal Nederlandstalige en Engelstalige studenten van beide 1084 
bachelortracks.  1085 
Het bestuur merkt op dat dit is gevraagd in de ALV van het SOFv. Het bestuur geeft aan dat hoe meer 1086 
besturen Engelstalig worden, hoe vaker processen in het Engels zullen verlopen. Dit gaat echter 1087 
langzaam en is voorlopig nog geen optie. 1088 
 1089 
Extern  1090 
De ALV is van mening deze functie niet open te stellen voor internationale sollicitanten.  1091 
Het bestuur geeft aan dit ook bijna onmogelijk te vinden.  1092 
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Conclusie 1093 
Het bestuur concludeert dat de enige resterende vraag is wat het taalniveau moet zijn, wat 1094 
momenteel is aangegeven A2-niveau en B2-niveau. Het bestuur merkt hierbij op dat dit wellicht een 1095 
iets te strakke richtlijn is en mogelijk bij de Sollicitatiecommissie moet worden neergelegd. Hierover 1096 
wil het bestuur graag input van de ALV. 1097 
 1098 
De ALV geeft aan dat cursisten van het A2-niveau vooral gericht zijn op het leren voor kennis die in 1099 
de praktijk heel anders gaat. De ALV is van mening dat dit taalniveau anders moet worden getoetst 1100 
dan met certificaten.            1101 
De ALV meent dat men hierachter moet komen bij de sollicitatie, maar dat dit wordt ontkracht als 1102 
men er voor de poort achter komt.        1103 
Het bestuur reageert hierop met de notie dat het taalniveau kan worden aangegeven en worden 1104 
getoetst door de Sollicitatiecommissie, waarbij de overweging kan worden gemaakt om de taalcursus 1105 
te doen in de zomervakantie als diegene het niveau niet aan kan.     1106 
De ALV merkt op dat diegene dan niet goed kan meeschrijven aan het beleid, zoals het bestuur 1107 
eerder heeft aangegeven.        1108 
Het bestuur reageert hierop dat het hele beleid dan wellicht in het Engels moet worden geschreven. 1109 
De ALV merkt op dit meer een richtlijn te vinden dan een vaste eis.     1110 
Het bestuur stemt hier mee in.  1111 
 1112 
De ALV vraagt zich af of het een idee is om een taalspecialist toe te voegen aan de 1113 
Sollicitatiecommissie. 1114 
Het bestuur geeft aan te kunnen overwegen in hoeverre dat haalbaar is.     1115 
De ALV geeft het bestuur de tip mee dat er genoeg mensen zijn bij de gemeentewinkel, die mensen 1116 
integreren en precies kunnen vertellen hoe goed je Nederlands moet kunnen spreken om te 1117 
functioneren in de maatschappij.        1118 
Het bestuur bedankt de ALV voor de tip. 1119 
 1120 
Het bestuur geeft aan nog terug te komen met een plan bij de volgende ALV, die gaat over het 1121 
voorstellen van de Sollicitatiecommissie.  1122 
 1123 

10. WVtTK 1124 
Het bestuur wil graag terugkomen op de discussie omtrent het budget van de Actiecommissie, 1125 
waarbij het bestuur heeft besloten dat de commissie over het budget heen moet kunnen omdat er 1126 
genoeg ruimte voor is. Echter moet er wel om de tafel worden gezeten om te kijken waar dit nodig is. 1127 
Dit is een actiepunt waarop wordt teruggekomen tijdens de volgende ALV.  1128 
De ALV vraagt zich af of themadagen wel populairder zijn geworden, en of het een goed is om daar 1129 
geld naar toe te sturen. In het begin waren er 364 aanwezigen, maar nu slechts 149. De ALV merkt op 1130 
dit wellicht niet zo verstandig te vinden. 1131 
Het bestuur geeft aan dat dit komt doordat leden die keer geld moesten betalen.   1132 
De ALV reageert hierop dat de impact hiervan wel mee lijkt te vallen, aangezien het aantal 1133 
aanwezigen vrijwel even groot was.         1134 
Het bestuur geeft aan hier goed naar te zullen kijken.       1135 
De ALV sluit hierop aan met de opmerking dat vorig jaar hetzelfde patroon is opgetreden en dat het 1136 
aantal aanwezigen steeds minder is geworden door het jaar heen.     1137 
Het bestuur merkt op dat dit wellicht samenhangt met veranderingen in het rooster, waarbij er eerst 1138 
colleges waren rond de pauze en dit nu niet meer het geval is.       1139 
Het bestuur geeft aan dat hier nog over zal worden gediscussieerd.  1140 
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 1141 
11. Vaststellen datum volgende vergadering 1142 

De volgende Algemene Ledenvergadering zal plaatsvinden op maandag 11 April in De Waagh. 1143 
 1144 

12. Rondvraag 1145 
De ALV geeft aan dat het bestuur goed bezig is en zo door moet gaan. 1146 
De ALV geeft haar kudo’s voor de toegankelijkheid en betrokkenheid van het bestuur en merkt op 1147 
dat het bestuur het memoires ingaat als het rectificatiebestuur.  1148 
De ALV feliciteert het bestuur en bedankt haar voor het leuke eerste halfjaar. 1149 
De ALV geeft aan het bestuur een leuk bestuur te vinden. 1150 
De ALV geeft haar complimenten voor het gehele bestuur. 1151 
De ALV vraagt zich af wat er is gebeurd met de speldjes van de jasjes. 1152 
Het bestuur geeft aan dat deze tijdens een Constitutieborrel zijn weggelopen. Deze zullen worden 1153 
betaald door de portemonnee van SPiN.  1154 
Het bestuur bedankt de ALV heel erg voor alle input, de komst en hoopt dat de leden die er voor de 1155 
eerste keer waren het leuk vonden. 1156 
 1157 

13. Sluiting 1158 
De Technisch Voorzitter sluit de vergadering om 23:08 uur. 1159 
 1160 
Actiepunten IXe bestuur 1161 

1. Het bestuur gaat kijken naar andere opties dan de feestlocaties van Oubaha beheer 1162 
(Molenstraat). 1163 

2. Het bestuur gaat in gesprek met de Actiecommissie om te kijken naar mogelijkheden voor 1164 
het budget. 1165 

3. Het bestuur gaat kijken naar een oplossing voor de inschrijvingen van drukke activiteiten, 1166 
waarbij leden met sneller internet meer kans hebben op een plaats. 1167 

4. Het bestuur gaat verder opties voor een SPiN-applicatie bekijken.  1168 
5. Het bestuur gaat een plan opstellen voor het geval dat de vereniging dit jaar veel winst 1169 

maakt.  1170 
6. Het bestuur gaat een stuk schrijven over Engelstalige bestuursleden, over haar eigen aanpak 1171 

tijdens bestuurswerving en als advies aan de sollicitatiecommissie. 1172 


