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SPiN heeft al twee jaar een contract met Athena. Athena is een bedrijf die crash courses organiseert 
voor psychologie studenten en samenvattingen ontwikkelt in samenwerking met studenten. De crash 
courses worden alleen online verkocht en de samenvattingen worden zowel op de SPiN kamer als 
online verkocht. Het contract stelt dat SPiN 3% provisie ontvangt op de bruto omzet van de totale 
winst van Athena Psychology in Nijmegen, waarbij er in ieder geval €600 wordt ontvangen.  
 
Het Xe bestuur is in contact geweest met de voorzitter van Athena om het financiële plaatje beter in 
kaart te brengen. SPiN heeft namelijk geen inzicht in de data van online verkochte samenvattingen, 
terwijl SPiN 3% hoort te krijgen op het aantal samenvattingen die online worden verkocht. Athena 
wil deze data niet verstrekken, waardoor er momenteel contact is om dit op te helderen.  
 
Het huidige probleem is dat Athena een factuur heeft gestuurd naar SPiN met betrekking tot de 
2e periode, waar SPiN een bedrag van €2.063,10 dient te voldoen, met betrekking tot de 
samenvattingen die worden verkocht op de SPiN kamer, waarvan het bestuur geen inzicht heeft of 
deze getallen kloppen. Athena heeft een compromis gemaakt door SPiN compensatie te geven voor 
online verkochte samenvattingen voor de afgelopen periode en voor alle samenvattingen die online 
zijn verkocht door minder gemaakte winst in verband met vakanties.   
 
Athena heeft zijn eigen regels en geeft geen duidelijkheid over de vage regel die stelt dat het gaat om 
‘de totale winst van Athena Psychology in Nijmegen’. Nergens in het contract staat gedefinieerd 
of Athena Psychology in Nijmegen gaat over AthenaSummaries of AthenaStudies. In het geval van het 
laatste, betekent dit dat SPiN ook 3% van de winst hoort te ontvangen van studenten die crash 
courses volgen. Daarnaast stelt Athena dat het contract is getekend door een ongeautoriseerd 
persoon, aangezien het contract alleen betrekking heeft tot AthenaSummaries en de persoon in 
kwestie enkel in dienst is van AthenaStudies.   
 
Het Xe bestuur heeft geprobeerd om deze situatie op te lossen samen met Athena, maar is onzeker 
over hoe de gang van zaken dient te worden voortgezet. Het bestuur heeft gesuggereerd om een 
nieuw contract op te stellen met AthenaSummaries en AthenaStudies. Athene wil dit echter niet en 
wil pas aan het einde van het jaar evalueren.  
 
Athena is nu gekomen met een voorstel. Namelijk dat de eerste periode onveranderd blijft 
en SPiN de factuur van periode 2 betaalt. De rest van het jaar zal SPiN een compensatie ontvangen 
voor de online verkochte samenvattingen, en als een bepaalde samenvatting meer dan 30 keer 
verkocht is op de website van Athena zal SPiN hiervoor ook een compensatie ontvangen.  
 
Het Xe bestuur is onzeker over hoe deze situatie moet worden voortgezet. Het contact met Athena is 
de afgelopen weken ervaren als onprofessioneel en onprettig. Alhoewel het bestuur inziet dat het 
aanbieden van samenvattingen een dienst is voor de leden, kost Athena SPiN ook geld omdat 
studenten samenvattingen kopen in plaats van boeken, waardoor de winst van SPiN bij Studystore 
erg verlaagt. 
 
Helaas is er geen ander bedrijf dat dezelfde diensten kan verlenen voor de leden als Athena. Het 
bestuur wil daarom graag de mening van de ALV over hoe deze situatie het beste kan worden 
opgelost.   


