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Agenda punt 1: Situatie omtrent Athena 
Wat is het belang van SPiN om samenvattingen aan te blijven bieden? Wat is hierbij het 
maximum aan werkdruk voor het bestuur en de winstmarge voor SPiN?  
Hoe ziet de optimale toekomst eruit in een eventuele samenwerking met een bijlespartner?  
 
Aan de ene kant is het aanbieden van samenvattingen een gunst van het bestuur aan haar 
leden. Door het aanbieden van samenvattingen komen er veel mensen op de kamer die 
normaal niet snel naar de kamer gaan. Aan de andere kant is het OWI (onderwijsinstituut) 
geen fan van de samenvattingen en wordt de werkdruk voor het bestuur veel hoger door de 
samenvattingen verkoop. Bovendien denkt het Xe bestuur dat ze geld misloopt op de 
boekenverkoop sinds dat de samenvattingen verkoop zo is toegenomen.  
 
Een mogelijkheid om het probleem van de hoge werkdruk voor het bestuur te verminderen 
is een samenvattingencommissie op te richten. Waarschijnlijk is hier echter weinig animo 
voor, en een groot minpunt hiervan is dat het bestuur het contact met de leden op deze 
manier verliest. 
Een andere optie is om een ‘samenvattingen verkoop uurtje’ in te lassen. Dit zal er echter 
voor zorgen dat de werkdruk op dat moment heel hoog komt te liggen. 
 

Na alle voordelen en nadelen genoemd te hebben komt eruit de brainstormsessie dat er een 
aantal voorwaarden aan Pallas Athena moet worden gesteld met betrekking tot de 
samenvattingen verkoop op de SPiN-kamer. Deze voorwaarden zullen worden besproken in 
een gesprek met onder andere het hoofd van Athena. Als zij deze voorwaarden accepteren 
zal het factuur van hen geaccepteerd worden. Onder onze voorwaarden vallen de volgende 
punten:  
1. Het contact gaat weer via Marek na het gesprek. 
2. De baas van Pallas Athena zal bij het gesprek zijn. 
3. SPiN geeft aan hoeveel en welke samenvattingen er op de kamer verkocht zullen worden. 
4. Het accepteren van onze voorwaarden door Athena is een voorwaarde voor dat wij de 
factuur betalen.  
 
In het gesprek met de betrokkenen van Athena zal de gehele situatie besproken worden, 
inclusief de werklast van de bestuursleden van SPiN met betrekking tot de verkoop van de 
samenvattingen. 
 
Als aan alle voorwaarden wordt voldaan, zal SPiN de factuur betalen. Er zal voor volgend jaar 
onderzocht worden of Athena de bijlespartner van SPiN blijft, of niet, en wat er in het 
contract kan worden aangepast, zodat de communicatie optimaal kan verlopen.  
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Agenda punt 2: Werkdrukvermindering 

Hoe kan SPiN, met het oog op internationalisering, werkdrukvermindering in acht nemen 
voor het bestuur?  
Wat kan SPiN doen op het parttime besturen van de vereniging te blijven handhaven?   
Hoe kan de werkdruk verlaagd worden? Bijvoorbeeld door een bestuurondersteunende 
commissie, hoe zou deze ingevuld kunnen worden? 
 

Een van de mogelijkheden om werkdruk te verminderen voor het bestuur is het 
verminderen van vertaalwerk. Zo zouden formele stukken tekst alleen in het Engels 
aangeboden kunnen worden, mits blijkt dat de Engelstalige ALV (algemene 
ledenvergadering) bevallen is. Teksten als bestuurlijke updates en logboeken zijn 
ondersteunend voor een ALV, dus als je ALV’s in het Engels doet, kunnen deze stukken ook 
in het Engels geschreven worden. Mocht uit de resultaten van de enquêtes blijken dat een 
ALV in het Nederlands beter bevalt, is het niet logisch om de stukken alleen in het Engels aan 
te bieden. Als alle communicatie in het Engels aangeboden zou worden, kan dat ervoor 
zorgen dat Nederlanders teksten zoals de nieuwsbrief minder snel lezen.  
  
Een andere optie voor werkdrukvermindering is een extra bestuurslid toevoegen. Dit zou 
veel werkdruk kunnen verminderen, echter is het onzeker of er zoveel geïnteresseerden zijn. 
Bovendien is het de vraag wat de functie van deze persoon zal zijn. Waarschijnlijk zou deze 
persoon algemene taken uitvoeren en een aantal commissies kunnen begeleiden. Met een 
extra bestuurslid heb je echter ook meer overlegtijd nodig en krijgt ieder individu minder 
bestuursbeurzen.   
 

Een derde optie is om er als bestuur voor te kiezen om geen studiepunten te behalen en je 
alleen op het bestuursjaar te focussen. De druk om 1/3e van het aantal beurzen te behalen 
kan voor velen als groot ervaren worden. Echter, vereist dit extra toewijding van 
toekomstige bestuursleden omdat dit inhoudt dat je naast een bestuursjaar geen 
studiepunten meer gaat halen. Als je het zo presenteert is het dus mogelijk dat je kandidaten 
weghaalt. Een andere optie hiervoor is om de optie om geen studiepunten te behalen meer 
te benadrukken in voorlichtingen over een bestuursjaar, zodat mensen weten dat je hier ook 
voor kan kiezen. De sollicitanten zijn dan op de hoogte van deze mogelijkheid en dan kan de 
keuze door henzelf gemaakt worden. Verder kan er ook gekeken worden naar de 
mogelijkheid om de helft van een bestuur parttime te laten werken en de andere helft 
fulltime. In theorie klinkt dit als een goed idee, maar in praktijk zou dit minder goed kunnen 
werken. Er is een kans dat er twee groepen ontstaan binnen het bestuur, en dat de 
fulltimers de taken van parttimers moeten overnemen als zij het druk hebben. Op deze 
manier creëer je geen gelijkheid binnen het bestuur.  
 

Er kan ook geschrapt worden in commissies. Commissies nemen namelijk veel contacturen in 
beslag (tijdens bestuursvergaderingen, doordeweeks met appjes, etc.). Het is bijvoorbeeld 
een idee om commissies samen te voegen. Het aantal leden binnen die commissie zou 
hetzelfde kunnen blijven en de activiteiten ook. Je schrapt dan echter wel op actieve leden. 
Verder zouden de commissie-bestuursuitjes geschrapt kunnen worden. Ook kan ervoor 
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gekozen worden om te schrappen in de hoeveelheid activiteiten. Hierbij kan er bijvoorbeeld 
gekeken worden naar activiteiten die veel tijd kosten, zoals reizen. 
 
Verder kan er gekeken worden of je werkdruk kan verminderen op het gebied van 
kamerdiensten. Postelein (Studievereniging Pedagogische wetenschappen en 
onderwijskunde), bijvoorbeeld, hanteert een ander systeem. Een bestuurslid start en gaat 
door tot en met de pauze, en een ander bestuurslid die start in de pauze en werkt door tot 
het einde. De ervaring leert echter wel dat het bestuurslid die de kamerdienst begint vaak 
blijft hangen en tot het einde blijft. Er zou ook gekeken kunnen worden naar de optie om de 
kamer maar een halve dag open te laten als er die dag vergadert wordt.  Vrijdag is daarnaast 
een dag waarop er bijna geen mensen langskomen op de kamer. Er zou gekozen kunnen 
worden om vrijdag de kamer helemaal te sluiten.  
  
Een laatste idee is om een testweek te doen. Dit houdt in dat er aan het begin van de week 
afgesproken wordt dat ieder bestuurslid maximaal 30 uur (bijvoorbeeld) aan SPiN mag 
besteden. Ieder bestuurslid moet dit zelf bijhouden. Dit kan ervoor zorgen dat er meer 
geprioriteerd wordt en dat er daardoor efficiënter gewerkt wordt. Echter is het een 
realistische verwachting dat de testweek gevolgd wordt door een week waarbij zaken 
worden bijgewerkt waardoor er juist extra uren gemaakt worden. Door deze testweek te 
doen kan er gekeken worden of er efficiënter gewerkt gaat worden binnen een bepaalde 
tijdsdruk. 
 
Agenda punt 3: Moment van bestuurswissel 
Wat is de beste situatie voor SPiN in de overgang van besturen? En hoe zien de activiteiten 
eruit in de tussentijd van twee besturen? 
 

Een van de mogelijkheden is om van twee ALV’s naar één ALV te gaan. Dit houdt in dat de 
beleids ALV en de begrotings ALV samengevoegd worden. Veel andere verenigingen doen dit 
ook. Een groot nadeel hiervan is dat heel veel leden weg zijn bij het presenteren van de 
begroting, aangezien deze ALV waarschijnlijk heel lang zal duren. Een voordeel hiervan is dat 
het oud bestuur dan echt klaar is na dit moment. 
 
Een andere mogelijkheid zou zijn om de beleids ALV in het begin van september te doen en 
de begroting in het begin van oktober. Het nadeel is dan alleen dat je een lange periode hebt 
waarin je twee besturen hebt.  
Volgens de statuten kan je waarschijnlijk wel de beleids ALV in september doen. Er staat 
namelijk ‘Indien mogelijk op dertig (30) september, maar uiterlijk vóór vijf (5) oktober, van 
elk jaar wordt er door het bestuur een algemene ledenvergadering bijeengeroepen.’ 
Het financiële jaar kan pas na 30 september afgesloten worden. Als ervoor gekozen wordt 
om de begrotings ALV/ financieel jaarverslag voor oktober gedaan te willen hebben, zou er 
dus een statutenwijziging moeten worden gedaan. Als dat dit jaar gedaan wordt zal dit geld 
kosten. Een keer in de zoveel jaar vergoed de universiteit een statutenwijziging. Het is 
handig om hier gebruik van te maken.  
 



    
 
   Notulen Heidag 07-03-2018 

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

Als de beleids ALV twee weken eerder plaatsvindt, heeft de ALV nog inspraak in de vorming 
van commissies. Het kan echter wel onduidelijk zijn wie de activiteiten in september dan 
organiseert. Het handigst is het als het huidige bestuur deze activiteiten inplant en dan het 
kandidaatsbestuur meehelpt met het uitvoeren van deze activiteiten. Dit is ook een 
onderdeel van de inwerking van het kandidaatsbestuur. De activiteiten van het huidig 
bestuur, die plaatsvinden na de beleids ALV, kunnen geboekt worden in het financieel jaar 
van het komende bestuur.  
 
Er kan een adviesstuk worden geschreven voor het volgende bestuur, zodat zij de statuten 
gratis kunnen aanpassen. Voor de zomervakantie en in augustus kan het kandidaatsbestuur 
inwerkt worden. In september zijn er activiteiten waarbij het kandidaatsbestuur inwerkt kan 
worden. Als het huidige bestuur activiteiten tot en met de begrotings ALV heeft gepland, zijn 
er nog enkele activiteiten in september. Er kan dan na de beleids ALV begonnen worden met 
het werven van actieve leden. Een nadeel is echter dat er ook nieuwe inzichten over 
commissies kunnen ontstaan tijdens de begrotings ALV.   
 

Een andere optie is om wisselcommissies te hebben. Dit houdt in dat een aantal 
commissieleden eerder stoppen en een andere tot later doorgaan. Dan zouden de leden die 
langer door gaan in de commissie nog activiteiten organiseren die in september 
plaatsvinden.  
 

Een ander idee is om de wissel halfjaarlijks te doen. Denk hierbij aan het principe van de 
introductiecommissie. De helft van het bestuur stopt dan in het midden van het jaar, en de 
andere helft gaat door. Dat betekent dat er instroom in februari en in september is. Dan 
moet er een halfjaarlijks beleid geschreven worden. Een nadeel hiervan is dat de inwerking 
van het nieuwe bestuur plaatsvindt terwijl het oude bestuur nog even door moet werken. 
Dit kan voor een hoge werkdruk zorgen. 
 

Voor nu gaat het huidige bestuur een adviesstuk schrijven aan het volgende bestuur, zodat 
zij de statuten gratis kunnen aanpassen. Het bestuur gaat ernaar streven om de beleids- en 
begrotings ALV eerder in het studiejaar te laten plaatsvinden.  


