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Aanwezig: Flore van Grunsven, Heleen van Renesse, Tim Von den Hoff, Stef Bos, Evelien Smits, 1 
Marek Voesenek, Isabel Leemhuis, Els van Loo, Fenna Dekkers, Julia Bultink, Chinouq Claessens, Anne 2 
Brand, Ellen van Duinhoven, Giulio Severijnen, Bas Romeijn, Ellen Westenberg, Prisca Fockens, Eefke 3 
Houben, Isabel Hendriksen, Paula van Unen, Merel Hermens, Nina Pijpers, Michelle Geurts, Tim 4 
Bouman, Katrin Brinkman, Jeroen Weerwag (technisch voorzitter), Lieke van Lieshout (technisch 5 
notulist).  6 
 7 
Totaal: 27 aanwezigen. 8 
 9 

1. Opening (door technisch voorzitter Jeroen Weerwag) 10 
 11 
Jeroen Weerwag opent de vergadering om 19:04. 12 
 13 
De technisch voorzitter heet de ALV welkom op de 4e ALV van dit jaar.  14 
Op de agenda vandaag staan: 15 
- Sollicitatieprocedure 16 
- Presentatie Kandidaatsbestuur 17 
- Kandidaturen Raad van Advies 18 
- Resultaten van de jaarlijkse enquête 19 
- Resultaten van de ALV enquête 20 
- Brainstorm werkdrukvermindering 21 
 22 
Er wordt gestart met een namenrondje.  23 
 24 

2. Notulen vorige vergadering 25 
 26 
De technisch voorzitter vraagt of er vragen zijn over de notulen in het algemeen.  27 
 28 
De ALV heeft een aantal vragen over de actiepunten.  29 
De eerste vraag is in hoeverre het bestuur is met het overzetten van de mail naar Roundcube. 30 
Het bestuur is hier achter aan gegaan. Vandaag is een mail ontvangen waarin gezegd werd dat het 31 
vandaag nog overgezet zou worden. Het bestuur verwacht dan ook dat dit vandaag of morgen gelukt 32 
is.  33 
 34 
De ALV heeft vernomen dat er een drukfout in de Almanak staat. De vraag is of deze Almanak 35 
opnieuw gedrukt kan worden en of er dan ook meteen de spellingfouten uit gehaald kunnen worden. 36 
Het bestuur zegt dat het niet zeker is dat het bedrijf een drukfout gemaakt ligt. Het zou ook kunnen 37 
zijn dat de fout bij het bestuur ligt.  38 
 39 
De notulen worden goedgekeurd. 40 
 41 

3. Belangrijke mededelingen/ ingekomen post 42 
 43 
Algemene mededelingen 44 
Het bestuur zegt dat er in de pauze een muntje voor een drankje opgehaald kan worden. 45 
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 46 
Het bestuur heeft een gesprek gehad met onderwijsdirecteur Ruud Meulenbroek. Hij heeft 47 
aangegeven niet blij te zijn met alle reizen die SPiN maakt. De belangrijkste reden hiervoor is dat er 48 
door deze reizen veel werkgroepen gemist worden. Dit jaar was vooral de ski-reis problematisch. 49 
Ruud Meulenbroek heeft een boze mail gestuurd waarin hij zei dat er maar 2 reizen mochten zijn 50 
volgend jaar. Het bestuur is hierover in gesprek gegaan met hem en er is nu een compromis gemaakt 51 
voor het organiseren van 3 reizen volgend jaar.  52 
 53 
De ALV vraagt wat het precieze probleem is van het onderwijsinstituut (OWI). 54 
Het bestuur zegt dat het met name ging over het missen van kernvakken van leden. 55 
De ALV vraagt of dit probleem niet al langer bestond. 56 
Het bestuur zegt dat ze verwachten dat dit probleem inderdaad al langer bestond, en dat dit de 57 
laatste druppel was. 58 
De ALV zegt dat hier vorig jaar ook overleg over is geweest. Er is toen overleg geweest met Elkie in ‘t 59 
Ven. Het probleem is dat de mensen van het onderwijsinstituut denken dat SPiN toch maar doet wat 60 
ze wil.  61 
Het bestuur zegt dat Ruud Meulenbroek ervoor gaat zorgen dat de roosters op tijd bekend zijn zodat 62 
SPiN er omheen kan plannen. 63 
 64 
De ALV vraagt wat de consequenties zijn, van het niet houden aan de afspraken met het OWI. 65 
Het bestuur zegt dat Ruud heeft gedreigd dat de kraan van subsidies dicht gaat voor de studiereis 66 
van het OWI en ook van het Dondersinstituut.  67 
De ALV zegt dat je bij verplichte vakken één les mag missen, maar vraagt zich af of je tijdens andere 68 
vakken ook niet een reis mag plannen.   69 
Het bestuur antwoordt dat het er vooral om gaat dat veel docenten balen dat leerlingen minder naar 70 
werkgroepen komen. Zij krijgen constant mailtjes met redenen waarom studenten ergens niet bij 71 
kunnen zijn. Bovendien wordt het slagingspercentage van cursussen volgens de docenten lager.  72 
  73 
De ALV vraagt of het klopt dat er dus drie reizen volgend jaar zullen plaatsvinden. Dit lijkt de ALV 74 
geen probleem, aangezien deze regel ook ieder jaar kan veranderen.  75 
De ALV vraagt of dit probleem ook speelt bij andere verenigingen. 76 
Het bestuur antwoordt dat dit niet bekend is bij het bestuur.   77 
De ALV zegt dat het weet dat er bij veel studies niet moeilijk gedaan wordt, en dat het OWI daar wel 78 
rekening met de reizen houdt. Wat het OWI hier doet is niet bepaald redelijk.  79 
Het bestuur antwoordt dat het er nu om gaat hoe het OWI van psychologie over de situatie denkt, en 80 
daar moeten wij iets mee doen.  81 
  82 
De ALV vraagt hoeveel geld SPiN mist als het OWI de SPiN-reizen niet meer ondersteunt.  83 
Het bestuur antwoordt dat er dan heel veel subsidies wegvallen. De subsidie die je van het OWI 84 
ontvangt is een voorwaarde voor het aanvragen van subsidies op andere plekken. Uiteindelijk zal het 85 
dan om ongeveer €3000 gaan wat je mist.  86 
De ALV zegt dat het inderdaad beter is om het OWI niet tegen te werken, en volgend jaar drie reizen 87 
te organiseren in plaats van eventueel vier.  88 
De ALV vraagt of er een fout is gemaakt door het bestuur wat betreft de datum voor de ski-reis. De 89 
ALV denkt dat er niet goed met Elkie in ‘t Ven overlegd is, en snapt wel dat het OWI hier niet blij mee 90 
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is. 91 
Het bestuur zegt dat het zich dit niet kan herinneren. Het is belangrijk om in de toekomst goed te 92 
blijven communiceren met het OWI en goed te plannen.  93 
De ALV vraagt welke reis het bestuur zou laten vallen.  94 
Het bestuur antwoordt dat dit aan het nieuwe bestuur is, maar dat hun suggestie de uitwisseling zou 95 
zijn.   96 
De ALV vraagt wat de suggestie van het OWI zou zijn. 97 
Het bestuur antwoordt dat het OWI vooral de ski-reis weg wil hebben.  98 
  99 
Actiepunten 100 
1. Logboeken vergelijken tussen besturen 101 
Het bestuur heeft een overzicht gemaakt van de logboeken van de afgelopen drie besturen. Hierin is 102 
SPiN-tijd, studie-tijd en persoonlijke tijd bijgehouden. Het is te zien dat er over de jaren heen een 103 
afname te zien is in het aantal SPiN-uren en een toename in het aantal studie-uren. Dit beschouwt 104 
het bestuur als een positieve ontwikkeling, gezien de focus op werkdrukvermindering.  105 
 106 
Machtigingen 107 
Amber Timmermans machtigt Ellen van Duinhoven. 108 
Jelle Gerritsma machtigt Els van Loo. 109 
 110 
Afmeldingen: 111 
Stedentripcommissie 112 
Almanakcommissie 113 
Actiecommissie 114 
Praktijk & Infocommissie 115 
Illustratiecommissie 116 
Settelcommissie 117 
Oriëntatiecommissie 118 
 119 
Overzicht van activiteiten 120 
Het bestuur toont een overzicht van de aanwezigheid bij activiteiten. Er wordt gevraagd of hier 121 
vragen over zijn vanuit de ALV.  122 
  123 

    Leden  Niet-
leden  

Totaal  

24-4-2018  Themadag (5)      192  

20 t/m 22-4-
2018  

Batavierenrace  15  1  26  

24-4-2018  Eerstejaars activiteit (2)  23  0  23  

25-4-2018  Congres  118  34  152  

25-4-2018  SPiN-feest (4)  192  262  454  

27-4 t/m 6-5-
2018  

Studiereis Tokyo  44  1  45  

15-5-2018  Themadag (6)      209  
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16-5-2018  Workshop (3)  28  2  30  

18 t/m 20-5-
2018  

Actieve leden weekend  81    81  

22-5-2018  Formele lustrumactiviteit  56  13  69  

24-5-2018  Excursie Sire (3)  21  2  23  

24-5-2018  Insomnia (2)  131  126  257  

31-5-2018  Kamerborrel: 
Borrel in Bascafé (3)  

    23  

6 t/m 7-6-
2018  

Dies celebration      323   

  Cantus  32  11  43  

  SPiN-party  83  60  143  

  Hang-over festival      119  

  Mindfulness      18  

 124 
De ALV vraagt hoe de borrel in Bascafé bevallen is. 125 
Het bestuur antwoordt dat er oorspronkelijk een kamerborrel gepland stond, maar dit is het 126 
afgelopen jaar niet altijd goed bevallen. De opkomst bij de borrel in Bascafé was wat hoger, maar 127 
niet zo hoog als gehoopt en verwacht. Het was verder wel een geslaagde borrel, dus in september zal 128 
er nogmaals een borrel in Bascafé georganiseerd worden.  129 
De ALV geeft de tip om de borrel de volgende keer op een andere locatie te organiseren aangezien 130 
Bascafé best druk is. 131 
De technisch voorzitter vraagt of hier concrete suggesties voor zijn. 132 
De ALV geeft Ruygh als tip. 133 
Het bestuur reageert dat zij het graag bij Bascafé willen organiseren omdat het 134 
hoofdsponsorcontract binnenkort afloopt en er gekeken kan worden of in het nieuwe contract deze 135 
borrels opgenomen kunnen worden.   136 
 137 
De ALV vraagt waarom het dies-feest zo slecht bezocht is. 138 
Het bestuur geeft aan dat het tweede jaar OP-presentaties had en dat het aan het einde van het jaar 139 
sowieso minder druk is op SPiN-activiteiten. 140 
De ALV geeft aan de daling wel erg groot te vinden. 141 
Het bestuur zegt toch te denken dat dit de enige reden is. 142 
De ALV vraagt of er in de datum van de dies geschoven kan worden, omdat juni altijd een drukke 143 
maand is. 144 
Het bestuur antwoordt dat de officiële verjaardag van SPiN in juli is, dus wat dat betreft is het 145 
diesfeest dus al naar voren gehaald.  146 
De ALV merkt op dat zij verwacht hadden dat het lustrumfeest toch wat beter bezocht zou worden.  147 
 148 

4. Vaststellen Agenda 149 
 150 
De technisch voorzitter vraagt of de ALV nog punten aan de agenda toe wil voegen. 151 
Vanuit de ALV komen reacties over dat zij graag updates willen horen over het hoofsponsorcontract 152 
en over Athena.  153 
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De technisch voorzitter besluit deze punten nu te bespreken.  154 
 155 
Update hoofdsponsorcontract 156 
Het bestuur is bezig geweest met het nieuwe hoofdsponsorcontract. Ze zijn met de Waagh gaan 157 
zitten om te kijken wat de verbeterpunten zijn. Het bestuur is op dit moment bezig met een 158 
conceptversie van het nieuwe hoofdsponsorcontract waarin deze veranderingen en verbeteringen 159 
geïmplementeerd zijn.  160 
De technisch voorzitter vraagt aan het bestuur of het KB hier ook bij betrokken is.  161 
Het bestuur zegt dat het KB hier snel bij betrokken zal worden.  162 
De ALV vraagt wat er gaat gebeuren met de Insomnia feesten.  163 
Het bestuur zegt dat zij dit het liefste bij de Waagh willen houden omdat de locatie goed is en omdat 164 
ze er hier sponsorgeld voor kunnen krijgen. De Waagh is hier echter niet heel positief over omdat de 165 
feesten niet zo goed meer lopen. Dit is dus nog een punt waarnaar gekeken moet worden. De Waagh 166 
heeft wel aangegeven om bereid te zijn om te kijken hoe het verbeterd kan worden.  167 
 168 
Update Athena 169 
Het bestuur zegt dat het nu goed gaat met Athena. Er is een goed gesprek geweest waarin SPiN en 170 
Athena elkaar tegemoet gekomen zijn. Er moet wel serieus gekeken worden naar hoe deze 171 
samenwerking volgend jaar aangepakt kan worden. Gisteren is er ook een evaluatie geweest en de 172 
samenwerking bevalt nu in ieder geval beter dan voorheen.  173 
 174 
De ALV zegt dat uit de enquête gebleken is dat de samenvattingen verbeterd kunnen worden. 50% 175 
van de respondenten heeft dit aangegeven. 176 
Het bestuur zegt dat Athena de samenvattingen beter wil gaan maken (spelfouten eruit halen e.d.). 177 
De resultaten van de enquête zullen dan ook doorgegeven worden aan Athena.   178 
 179 

5. Toelichting sollicitatieprocedure 180 
 181 
Er zijn een aantal dingen die het bestuur wil mededelen wat betreft de sollicitatieprocedure. Op de 182 
volgende ALV is de sollicitatiecommissie ingestemd. Daarna is de vacature op het internet gezet. 183 
Hierop hebben een aantal mensen gesolliciteerd, waarna er uiteindelijk een kandidaatsbestuur 184 
gevormd is. Er zijn 5 kandidaten gevonden in plaats van de 7 waarop gehoopt was. Daarom is de 185 
vacature nog een keer online gezet, maar hierop hebben geen nieuwe sollicitanten zich aangemeld. 186 
Daarom is er nu een 11e kandidaatsbestuur van 5 personen. 187 
 188 
De ALV vraagt wat er precies gedaan is toen de vacature voor de tweede keer online gezet is. 189 
Het bestuur zegt dat zij actief interesse hebben gepeild bij haar leden, mensen hebben 190 
aangemoedigd en mensen hebben laten weten dat de vacature weer online staat.  191 
De ALV vraagt of er ook een draaiboek komt over hoe er met een dergelijke situatie omgegaan moet 192 
worden.  193 
Het bestuur zegt dat dit wel op de planning staat. 194 
De ALV merkt op dat het handig is om hierin ook de ervaringen van het kandidaatsbestuur mee te 195 
nemen. Verder vraagt de ALV zich af hoe het kandidaatsbestuur de sollicitatieprocedure ervaren 196 
heeft. 197 
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Het kandidaatsbestuur zegt dat het leuk was geweest als er 2 extra bestuursleden geweest waren, 198 
maar ze zijn van plan om er met zij vijven helemaal voor te gaan. Er zullen misschien wel wat 199 
activiteiten en werkzaamheden geschrapt moeten worden. 200 
Het bestuur voegt hieraan toe dat er al een afspraak op de planning staat met de RvA, het 201 
kandidaatsbestuur en het bestuur om te kijken hoe de zaken volgend jaar aangepakt kunnen worden. 202 
Verder gaat er ook advies gevraagd worden aan andere besturen die eenzelfde situatie hebben 203 
meegemaakt.  204 
 205 

6. Voorstellen XIe kandidaatsbestuur der Studievereniging Psychologie in Nijmegen 206 
 207 
Er wordt overgegaan naar het voorstellen van de leden van het XIe kandidaatsbestuur.  208 
 209 
Voorzitter: Amber Timmerman 210 
Kandidaatsvoorzitter Amber zit op dit moment in Australië en kan daarom helaas niet bij de 211 
vergadering aanwezig zijn.  212 
Flore leest een voorstelstukje van Amber voor: 213 
“Mijn naam is Amber, ik ben 21 jaar en op dit moment 3e jaars student. Ik kijk er enorm naar uit om 214 
volgend studiejaar jullie voorzitter van SPiN te mogen zijn. SPiN heeft tijdens mijn studietijd veel voor 215 
mij betekent en ik hoop dat wij als nieuw bestuur dit ook kunnen doen voor alle nieuwe (en huidige) 216 
studenten. Mijn ervaringen binnen SPiN zijn al goed gegroeid en volgend jaar wordt dat alleen maar 217 
meer. Ik heb ervaring in mijn eerste jaar deelgenomen aan de tijdschriftcommissie, in mijn tweede 218 
jaar zat ik in de stedentrip commissie als penningmeester en afgelopen jaar was ik voorzitter van de 219 
almanakcommissie. Mijn doelen voor SPiN dit jaar is om te streven naar meer integratie tussen 220 
verschillende jaarlagen, SPiN een stukje groener te maken en duidelijker te maken wat werken in een 221 
bepaald werkveld nu echt inhoudt en het abstracte beeld ervan weg te nemen.” 222 
Flore beantwoordt graag eventuele vragen voor Amber, maar er zijn geen vragen. 223 
 224 
Secretaris: Julia Bultink 225 
Julia stelt zich voor aan de ALV.  226 
Julie is 20 jaar en tweedejaars student psychologie. Ze zegt dat ze dan wel met 5 bestuursleden 227 
zullen zijn, maar geen grote problemen verwachten. Ze hebben met zijn vijven al veel leuke dingen 228 
bedacht en verzonnen en ze hebben zin om ons in te zetten voor SPiN. Julia zegt dat ze waarschijnlijk 229 
meer ‘back to basic’ gaan en kijken wat er nodig is om SPiN beter te maken. Op dit moment zit Julia 230 
in de training en congres commissie, en is ze ook secretaris.  231 
 232 
De ALV vraagt of Julia van notuleren houdt. 233 
Julia zegt dat ze dat nooit erg vindt om te doen. 234 
 235 
De ALV vraagt hoe Julia over vissen denkt. 236 
Julia zegt dat er in het kandidaatsbestuur al twee commissaris vissen zijn ingesteld, namelijk Ellen en 237 
Chinouq.  238 
 239 
Penningmeester en vice-voorzitter: Ellen van Duinhoven 240 
Ellen stelt zichzelf voor aan de ALV. Ze is tweedejaars student, zit in de socio-culturele commissie als 241 
voorzitter en ze heeft ook de functie penningmeester gehad. Beide functies passen dus bij haar.  242 
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 243 
De ALV vraagt of er dingen zijn die het kandidaatsbestuur graag wil doen als zij bestuur zijn. 244 
Ellen zegt dat ze hier met zijn allen goed over na gaan denken. Ze hebben wel wat ideeën, maar het 245 
kandidaatsbestuur moet nog bij elkaar gaan zitten om te kijken wat de overeenkomsten zijn. 246 
De ALV reageert dat zij uitkijkt naar het beleidsplan. 247 
 248 
Het bestuur vraagt wat Ellen het eerste wil gaan kopen met de SPiN-bankpas. 249 
Ellen zegt dat dit een SPiN-shirt zal zijn. 250 
Het bestuur vraagt welke kleur dat shirt zal hebben. 251 
Ellen zegt hier nog geen antwoord op te kunnen geven. 252 
 253 
De ALV merkt op dat het vroeger zo was dat de penningmeester geen vice-voorzitter kan zijn. Als de 254 
voorzitter wegvalt is de vice-voorzitter namelijk degene die de zaken van de penningmeester goed 255 
moet keuren. De ALV vraagt hoe het kandidaatsbestuur dit ziet. 256 
Ellen zegt dat er ook nog een KasCo is en dat zij er ook voor zullen zorgen dat er geen gekke dingen 257 
gebeuren. 258 
Het bestuur voegt hieraan toe dat zij het hier ook al met het kandidaatsbestuur over hebben gehad. 259 
Het bestuur is ervan overtuigd dat dit met een goed buddysysteem en goede inwerking geen 260 
problemen op gaat leveren.  261 
De ALV geeft als tip om te kijken of er een vice-penningmeester ingesteld kan worden en of er een 262 
trio-buddysysteem kan komen.  263 
 264 
Commissaris Intern: Chinouq Clasessens 265 
Chinouq stelt zich voor aan de ALV. 266 
Chinouq is ook tweedejaars, en is op dit moment secretaris in de feestcommissie. Daarnaast komt ze 267 
uit Limburg.  268 
 269 
De ALV vraagt welk speldje de voorkeur heeft van Chinouq. Het speldje van Evelien of het speldje van 270 
Stef? 271 
Chinouq zegt hier nog geen uitspraken over te willen doen. 272 
 273 
Het bestuur maakt een opmerking over dat de interne betrekkingen veel contact heeft met de leden, 274 
op meerdere manieren. Het bestuur vraagt of Chinouq van plan is om voor veel lijntjes in de 275 
voosboom te zorgen. 276 
Chinouq zegt dat zij zich goed gaat gedragen. 277 
 278 
De ALV vraagt hoe Chinouq het ziet zitten om deze functie alleen te doen. Normaal gesproken zijn er 279 
immers twee commissarissen intern. 280 
Chinouq zegt dat ze de werklast van deze functies gaan verdelen over het bestuur, dus denkt dat dit 281 
goed gaat komen.  282 
 283 
Commissaris Onderwijs: Anne Brand 284 
Anne stelt zichzelf voor aan de ALV. 285 
Anne komt uit Breda en is tweedejaars student. Ze heeft in de feestcommissie gezeten en zit op dit 286 
moment in de festiviteitencommissie.  287 
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 288 
Het bestuur zegt dat Anne al ‘live’ mee heeft kunnen maken hoe Ruud Meulenbroek communiceert 289 
en wil weten hoe dat haar bevallen is. 290 
Anne zegt zich prima te kunnen vermaken met zijn input. 291 
 292 
De ALV merkt op dat er dit jaar vijf bestuursleden zijn en dat dit zal betekenen dat er meer druk op 293 
het bestuur zal komen te staan. Ze wil weten hoe Anne ervoor gaat zorgen dat ze dit aan blijft 294 
kunnen. 295 
Anne zegt hier niet zo bang voor te zijn. SPiN gaat sowieso een groot deel van je leven veranderen en 296 
op dit moment hebben ze sowieso geen idee van wat er op ze af gaat komen. Verder zijn alle 297 
kandidaatsbestuursleden flexibel.  298 
De ALV stemt hiermee in en merkt op dat er ook altijd om hulp gevraagd kan worden. SPiN staat wat 299 
dat betreft altijd achter de bestuursleden.  300 
Anne zegt dat zij inderdaad al gemerkt heeft dat SPiN een super actieve achterban heeft. Daarom 301 
voelt het kandidaatsbestuur zich ook nog ontspannen.   302 
 303 
Het bestuur vraagt hoe het kandidaatsbestuur ervoor gaat zorgen dat het externe gedeelte ook 304 
prioriteit gaat krijgen. 305 
Anne zegt dat dit op dezelfde manier gaat gebeuren als bij intern. Het kandidaatsbestuur zal sowieso 306 
moeten inspringen bij elkaar, maar iedereen is ruimdenkend en wil graag nieuwe dingen leren. 307 
De ALV vraagt of de acquisitiecommissie nog een grotere rol zal gaan krijgen. 308 
Het kandidaatsbestuur zegt dit nog te willen bespreken en binnenkort gaat bekijken welke rol de 309 
acquisitiecommissie precies zal gaan vervullen.  310 
 311 
De ALV vraagt hoe het kandidaatsbestuur denkt te gaan zorgen voor wat testosteron in het bestuur. 312 
Het kandidaatsbestuur zegt dat zij de SPiN-mannen wel aan zullen trekken. 313 
De ALV vraagt wie het bestuurspunten systeem zal gaan winnen. 314 
Het kandidaatsbestuur denkt dat Amber dit zal gaan winnen. 315 
 316 
De ALV zegt dat er een traditie is om het kandidaatsbestuur een ABC’tje te laten doen. De ALV wil dit 317 
ook graag in het Engels, maar wat Nederlandse woorden zijn ook toegestaan.  318 
 319 
A - ALV 320 
B - Beer (we drink that a lot) 321 
C - Constitution Drink - we went there yesterday 322 
D - Deurdienst 323 
E - Elf - 11e bestuur 324 
F - Febo 325 
G - Gezelligheid 326 
H - Hoi 327 
I - Insomnia 328 
J - Jeroen, Johannes, Jelle, J(G)iulio  329 
K - Koningsblauw 330 
L - Liefde 331 
M - Mooi 332 
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N - Networking 333 
O - Oliebol - naam van nieuwe vis 334 
P - Psychology 335 
Q - Quality time 336 
R - Reizen (rises) 337 
S - SPiN 338 
T - Tim van Temptation Island, want dat kijken we niet. 339 
U - Uitgaan 340 
V - Versace 341 
W - Waagh 342 
X - XI (11) 343 
Y – Yes, we can 344 
Z – Zeven, want met zeven zijn we niet.  345 
 346 
Na het voorstellen bedankt het bestuur Giulio voor zijn aanwezigheid vanuit de sollicitatiecommissie. 347 
Giulio krijgt een presentje van het bestuur.  348 
 349 

7. Kandidaturen Raad van Advies (RvA) 350 
 351 
Er zijn drie nieuwe plekken voor de Raad van Advies. Het bestuur heeft besloten dit nu ter stemming 352 
te brengen zodat de nieuwe RvA het XIe bestuur kan bijstaan. Els, Mesian en Tim zijn de nieuwe 353 
kandidaten en stellen zich voor.   354 
 355 
De ALV heeft een paar vragen over de procedure. 356 
De ALV vraagt waarom er gekozen is om geïnteresseerden voor de ALV een motivatiebrief te laten 357 
schrijven.  358 
Het bestuur antwoordt dat zij het belangrijk vindt dat er gemotiveerde mensen in de RvA komen en 359 
vindt het goed om te bekijken wat een persoon kan toevoegen aan de RvA.   360 
De ALV vraagt op basis waarvan de kandidaten gekozen zijn. 361 
Het bestuur antwoordt dat er niet zozeer naar de individuele personen is gekeken, maar meer naar 362 
de samenstelling van de RvA en de variatie in relevante ervaring. Dit is ook besproken met de huidige 363 
RvA.  364 
De ALV vraagt hoe dit is bevallen. Is deze procedure een aanrader voor het volgende bestuur?  365 
De ALV denkt dat als je op zoek bent naar externen deze procedure minder goed zal werken, dus het 366 
raadt aan hier ook aan te denken een volgende keer. 367 
 368 
De ALV merkt op dat er iemand kandidatuur is van de RvA, die niet op tijd heeft gesolliciteerd. 369 
Het bestuur antwoordt dat er een aantal aanmeldingen geweest en er is gekeken wat iedereen kan 370 
toevoegen. Op basis daarvan is er door het bestuur gevraagd of Job in de RvA wilde blijven, 371 
aangezien hij onderwijs ervaring heeft. Dat wilde hij niet, en toen is er naar Mesian gekeken, 372 
aangezien hij ook commissaris onderwijs is geweest.  373 
De ALV zegt dat het bestuur open moet zijn over de procedure. Nu komt het een beetje vreemd over 374 
dat er een deadline is, maar dat er daarna nog mensen benaderd worden.  375 
De ALV vindt dat je hier transparant over moet zijn in de communicatie. Er had gezegd kunnen 376 
worden in de oproep dat er mensen gezocht worden uit verschillende besturen, dat onderwijs 377 
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ervaring een voordeel is, en dat als hier niet genoeg aanmeldingen voor zijn er nog verder gezocht zal 378 
worden. 379 
 380 
Het bestuur geeft aan dat Mesian afwezig is. Hij heeft ervaring met een bestuur wat ook met minder 381 
dan zeven was en hij kan inzichten geven over het onderwijs-aspect vanwege zijn afgelopen rol als 382 
Commissaris Onderwijs en vanwege zijn afgelopen rol als Assessor. 383 
 384 
Els is vorig jaar voorzitter geweest van het SPiN-bestuur. Verder heeft ze afgelopen jaar in de RvA van 385 
Halo gezeten. Dit jaar zal ze beginnen aan een tweejarige master. Ze wil nog graag een adviserende 386 
rol hebben binnen SPiN, vooral over internationalisering. 387 
 388 
Tim is derdejaars psychologie. Hij heeft zich aangemeld voor de RvA omdat het hem leuk leek om 389 
met een meer terughoudende rol bij SPiN advies te geven en te zien hoe het er achter de schermen 390 
bij SPiN aan toegaat.  391 
De ALV vraagt hoe Tim ertegen aankijkt, dat hij als actief lid in de RvA zit en geen bestuurservaring 392 
heeft en de rest wel.  393 
Tim zegt dat hij denkt dat hij hierdoor juist een andere kijk op zaken heeft, iets meer vanuit de 394 
‘normale’ student. Hij denkt dat dit waardevol kan zijn.  395 
De ALV vraagt hoe Tim zijn rol bij SPS-NIP gaat combineren met de rol bij SPiN.   396 
Tim zegt dat hij er van overtuigd is dat hij vanuit beide oogpunten kan kijken wat belangrijk is.  397 
De ALV antwoordt dat het belangrijk is om aan te geven wanneer je merkt dat de rollen met elkaar 398 
gaan interfereren.  399 
De ALV zegt dankjewel tegen Tim dat hij als actief lid heeft gesolliciteerd voor de RvA en denkt dat hij 400 
heel waardevol kan zijn binnen de RvA.  401 
De ALV zegt dat het vernomen heeft dat Tim misschien ook nog in een SPiN-commissie wil, maar dat 402 
hier toestemming nodig voor is vanuit de ALV. Er moet dus nog gestemd hierover worden.  403 
 404 
De technisch voorzitter stelt voor om hier inderdaad over te gaan stemmen.  405 
Het bestuur zegt dat we hierover gaan stemmen volgens artikel 31 lid 4 van het HR. Er zal gestemd 406 
worden per individueel geval.  407 
De ALV vraagt waarom hierover gestemd moet worden.  408 
De technisch voorzitter legt uit dat het tot vervelende situaties kan leiden. Als het bestuur een 409 
moeilijke commissie heeft en het bestuur wil hierover advies vragen bij de RvA speelt deze persoon 410 
een dubbelrol. 411 
Tim zegt dat hij denkt aan een kleine commissie, maar nog geen specifieke commissie in gedachte 412 
heeft. 413 
De ALV geeft aan dat het wel uitmaakt in welke commissie hij wil, dus zij stemt hier liever over 414 
wanneer Tim hier meer duidelijkheid over heeft.  415 
De ALV vraagt of er ook een motie van goed vertrouwen uitgesproken kan worden naar het KB en 416 
Tim dat zij samen goed kunnen regelen dat Tim in een passende commissie wordt geplaatst.  417 
Het bestuur vraagt aan de ALV wat voor hen sleutelcommissies zijn.  418 
De ALV antwoordt dat zij het van grote waarde vindt dat de RvA onafhankelijk is en onafhankelijk 419 
advies kan geven.  420 
De ALV raadt aan om te stemmen over de stelling: ‘Het betreffende lid mag in een andere commissie, 421 
naast de RvA’.  422 
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 423 
Jeroen legt de stemprocedure uit. Er zijn 4 stemkeuzes: Voor, tegen, blanco of onthouden. 424 
 425 
"Het betreffende lid mag sowieso in een andere commissie plaatsnemen ongeacht de commissie." 426 
Voor: 0  427 
Tegen: 8  428 
Onthouden: 21 429 
Blanco: 0  430 
 431 
"Het betreffende lid mag misschien plaatsnemen, afhankelijk van de commissie." 432 
Voor: 10 433 
Tegen: 1 434 
Onthouden: 17 435 
Blanco: 0 436 
 437 
Het is verwarrend geworden waar we nu precies over gaan stemmen. Er wordt besloten om de 438 
stemming te verplaatsen naar het moment waarop er zeker is in welke commissie de persoon terecht 439 
komt. 440 
Er wordt wel gestemd over de instemming van de leden in de RvA. 441 
Omdat er gestemd wordt over personen, zal er besloten gestemd worden.  442 
 443 
Mesian Tilmatine: 444 
14 voor 445 
0 tegen 446 
12 onthouden 447 
3 blanco 448 
 449 
Els van Loo: 450 
17 voor 451 
0 tegen 452 
12 onthouden 453 
0 blanco 454 
 455 
Tim Bouman: 456 
17 voor 457 
0 tegen 458 
12 onthouden 459 
0 blanco 460 
 461 
Alle leden zijn ingestemd.  462 
 463 

8. Rapport jaarlijkse enquête 464 
 465 
Er is een enquête afgenomen door de jaarlijkse evaluatiegroep. Deze enquête zal doorgelopen 466 
worden per kopje. 467 
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Demografische gegevens 468 
De ALV vraagt wat de reden is dat de enquête pas zo laat online is gezet.  469 
Het bestuur antwoordt dat deze keuze is gemaakt omdat na het afnemen in collegezalen bleek dat er 470 
weinig respondenten waren.  471 
De ALV antwoordt dat zij zich vooral af vroeg waarom deze zo laat online is gezet.   472 
Het bestuur antwoordt dat dit inderdaad eerder had moeten gebeuren, en dat het dit ook meegeeft 473 
aan het KB. 474 
De ALV zegt dat er maar weinig respondenten zijn, en maar 64 eerstejaars hiervan. De ALV vraagt 475 
zich af in hoeverre de resultaten representatief zijn. 476 
Het bestuur antwoordt dat de verdeling inderdaad niet is zoals hij zou moeten zijn. Dit heeft te 477 
maken met het moment dat het is afgenomen. Het is te laat afgenomen.   478 
 479 
Lustrum 480 
De ALV vraagt wat leden precies de toevoeging vonden aan de al bestaande activiteiten en vraagt 481 
zich af of er ook gevraagd is naar verbeterpunten.   482 
Het bestuur geeft aan dat er geen open vragen hierbij waren en dat er dus ook geen verbeter punten 483 
zijn genoemd.  484 
De ALV vraagt of dit opgenomen wordt in het lustrum overdrachtsstuk. 485 
Het bestuur antwoordt dat zij dit gaat doen.  486 
De ALV vraagt wat het bestuur zelf een toevoeging vond van de lustrum activiteiten aan het 487 
bestaande aanbod.   488 
Het bestuur antwoordt dat zij het een toevoeging vond dat de activiteiten groter opgezet waren, en 489 
meer een lustrum-tintje hadden.  490 
 491 
Internationalisering en integratie 492 
Het bestuur geeft aan dat de internationale track meer behoefte heeft aan contact met de 493 
Nederlandse track, dan andersom. Deze trend bestond vorig jaar ook, maar is nu iets duidelijker.   494 
De ALV vraagt wat we hieraan kunnen doen.  495 
Het bestuur zegt dat dit een lastige kwestie is. De ene groep wil graag meer contact met de andere 496 
groep, maar de andere groep zit hier niet perse op te wachten.  Het is in ieder geval een goed idee 497 
om dit mee te geven aan het KB.  498 
De ALV zegt dat het een idee is om te benadrukken hoe actief lidmaatschap bij SPiN de integratie 499 
tussen de groepen kan bevorderen, zeker aangezien er ook minder actieve leden waren dit jaar.  500 
De ALV vraagt of er sprake was van weinig actieve leden dit jaar.  501 
Het bestuur antwoordt dat het totale aantal ledenaantal wat is gedaald. Vandaar waren er 502 
waarschijnlijk ook wat minder actieve leden.  503 
 504 
Promotie 505 
De ALV vraagt zich af of mensen het irritant vinden om veel van SPiN te horen, op veel verschillende 506 
manieren. 507 
Het bestuur antwoordt dat het inderdaad handig is om dit te vragen in een enquête.  508 
De ALV vraagt of er in de enquête is gevraagd naar de nieuwe site.  509 
Het bestuur antwoordt dat hier niet naar is gevraagd.  510 
De ALV vraagt of er een poll zou kunnen komen (bijv. op de site) om een mening hierover te 511 
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onderzoeken.  512 
Het bestuur antwoordt dat dit gedaan kan worden.  513 
 514 
Diensten van SPiN 515 
De ALV vraagt of wij het eens zijn met de resultaten over wat de belangrijkste diensten van SPiN zijn 516 
en welke het meeste verbetering nodig heeft. 517 
Het bestuur antwoordt dat zij denkt dat mensen de meeste kans voor verbetering zien in de 518 
samenvattingen omdat deze soms op waren of niet aangeboden werden door SPiN. 519 
De ALV vraagt of het bestuur er mee eens is dat de activiteiten ‘over het werkveld’ verbeterd kunnen 520 
worden. 521 
Het bestuur antwoordt dat hier nog niet over is geëvalueerd.  522 
 523 
De ALV vraagt of er bestand is waarin staat hoeveel samenvattingen er verkocht zijn, zodat er 524 
volgende keer een inschatting gemaakt kan worden in hoeveel er verkocht worden. 525 
Het bestuur antwoordt dat dit bestand er is.  526 
De ALV zegt dat het ook een vertekend beeld kan zijn dat de meeste verbeterpunten van SPiN bij de 527 
samenvattingenverkoop ligt, aangezien veel mensen gebruik maken van de samenvattingenverkoop. 528 
Weinig respondenten hebben iets te zeggen over de studiereis, omdat ook maar weinig 529 
respondenten hier aan deelgenomen hebben.  530 
 531 
De ALV merkt op dat gebrek aan Engels taligheid op activiteiten toch een drempel is voor mensen om 532 
naar een activiteit te komen.  533 
Het bestuur antwoordt dat het ook verrast was over deze uitkomst, aangezien er heel veel 534 
Engelstalige activiteiten zijn georganiseerd.  535 
De ALV vraagt in hoeverre het bestuur heeft geprobeerd om Engels te praten op activiteiten. 536 
Het bestuur antwoordt dat iedereen consistent heeft geprobeerd op zich aan de afspraak om Engels 537 
te praten te houden.   538 
De ALV vraagt of het bestuur hier afspraken over heeft gemaakt. 539 
Het bestuur antwoordt dat er in het begin van het jaar afspraken gemaakt zijn over het Engels 540 
spreken op activiteiten. Verder blijkt dat het voor Nederlanders als een minder groot probleem 541 
wordt gezien als er Engels wordt gesproken op de activiteit. Hier kan dus ook iets mee gedaan 542 
worden. Het bestuur denkt verder dat het voor Engelstaligen misschien niet duidelijk is dat een 543 
activiteit in het Engels is. Dit heeft te maken met promotie. Dit is ook iets voor het KB om mee te 544 
nemen.  545 
Het KB reageert dat dit inderdaad iets is om rekening mee te houden. Er kan meer gepromoot 546 
worden met het feit dat activiteiten in het Engels zullen plaatsvinden.  547 
De ALV zegt dat er ook gewerkt kan worden met het principe van : ‘Dutch follows English’, in plaats 548 
van ‘English follows Dutch’.  549 
De ALV reageert hierop dat dit aan het KB is. Hoe je de communicatie met leden doet heeft ook te 550 
maken met welke kant het aankomende bestuur op wil met betrekking tot taligheid.  551 
 552 
Activiteiten 553 
De ALV vraagt waarom de waardering voor tentamenacties is gedaald. Dit was vorig jaar een groot 554 
succes. 555 
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Het bestuur antwoordt dat het deze verbazing deelt. Er is volgens het bestuur niks veranderd ten 556 
opzichte van vorig jaar.  557 
De ALV zegt dat het graag ziet dat de enquêtes in het vervolg meer geëvalueerd worden en meer 558 
onderbouwing voor de antwoorden zoekt. Verder is het handig als de enquêtes eerder in het jaar 559 
afgenomen worden, aangezien er dan nog iets veranderd kan worden aan de situatie. Als je meer 560 
ruimte voor opmerkingen toevoegt aan de enquête, kan je ook beter achterhalen hoe dingen 561 
verbeterd kunnen worden.  562 
 563 
SPiN-kamer en bestuur 564 
De ALV vraagt wat het verschil is tussen Nederlandstaligen en Engelstaligen wat betreft zij zich 565 
welkom voelen op de kamer. 566 
Het bestuur antwoordt dat er geen wezenlijk verschil gevonden is.  567 
De ALV zegt dat mensen vaak het idee hebben dat er alleen kliekjes op de SPiN-kamer. Dit is iets wat 568 
al jaren speelt bij SPiN. Dus als iemand oplossingen weet zijn deze altijd welkom. 569 
 570 

9. Rapport Algemene Leden Vergadering enquête 571 
 572 
Het bestuur vertelt dat er enquêtes zijn afgenomen tijdens de Nederlandstalige en Engelstalige ALV’s. 573 
De resultaten hiervan zijn vergeleken. De conclusie van het bestuur is dat het zeker een optie is om 574 
de voertaal van de ALV te veranderen naar het Engels, zonder de kwaliteit van de ALV te verliezen. 575 
Het advies van het Xe bestuur naar het XIe bestuur is om de ALV’s in het Engels te houden.  576 
 577 
De ALV vraagt hoe het kan dat er zo weinig mensen op de ALV zijn, aangezien in het begin van het 578 
jaar verteld werd dat er meer gepromoot zou worden voor ALV’s.   579 
Het bestuur antwoordt dat er voor de Engelstalige ALV meer gepromoot is door posters te printen, 580 
meerdere berichten in het evenement te plaatsen en een extra herinnering via de mail te sturen.  581 
De ALV heeft als idee om iets met de commissiebattle te doen en ALV’s. Misschien dat je 582 
bonuspunten zou kunnen verdienen als er meer mensen van de commissie naar de ALV’s gaan.  583 
Het bestuur antwoordt dat dit een leuke suggestie is.  584 
 585 
De ALV vraagt aan het KB hoe zij denkt over Engelstalige ALV’s. 586 
Het kandidaatsbestuur antwoordt dat het hier nog over nadenkt. Misschien willen zij ‘moeilijke’ 587 
ALV’s in het Nederlands doen, maar wat simpelere (waarin ze meer input van leden vragen) in het 588 
Engels. Hier wordt nog over nagedacht. 589 
 590 
Het bestuur bedankt Bas en Chris voor het meehelpen met de enquêtes. 591 
 592 

10. Brainstorm werkdrukvermindering 593 
 594 
Het bestuur zegt dat er tijdens de heidag is gebrainstormd over werkdrukvermindering, maar dat het 595 
denkt dat het goed is om dit punt nog een keer tijdens de ALV te bespreken. De centrale vraag voor 596 
de ALV is hoe zij denkt dat het XIe bestuur werkdrukvermindering kan toepassen.  597 
 598 
Werkdrukvermindering in algemene bestuurstaken 599 
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De ALV zegt dat het denkt dat er minder bestuursleden hoeven te zijn bij bijvoorbeeld de lezingen. Er 600 
zitten dan altijd twee bestuursleden bij de kas, maar dit kan ook door één bestuurslid gedaan 601 
worden. 602 
Het bestuur antwoordt dat er altijd twee bestuursleden aanwezig moeten zijn volgens de statuten en 603 
het HR. Dit zou eventueel aangepast kunnen worden.  604 
 605 
De ALV zegt dat je deurdiensten op feesten tot 2 uur zou kunnen doen. Na deze tijd komen er  bijna 606 
geen mensen meer. Op deze manier hoeven bestuursleden minder lang aanwezig te blijven.  607 
De ALV zegt dat er ook iets kan worden veranderd aan de kamerdiensten. Bij postelein is er iemand 608 
in de ochtend, en een ander in de middag en hebben deze twee mensen in de pauze samen 609 
kamerdienst. Is dit geen idee? 610 
De ALV zegt dat het wel lastig is als je alleen kamerdienst hebt, en je dan even naar buiten moet of 611 
naar de WC.  612 
Het bestuur vraagt wat de ALV er van vindt om op vrijdag de kamer dicht te doen. 613 
De ALV zegt dat het wel fijn is om ook op vrijdag open te zijn en aangezien het op vrijdag altijd rustig 614 
is zou je als bestuur dan nog wel nuttige dingen kunnen doen. 615 
De ALV zegt dat het hen beter lijkt om de tijden in te korten, dan om een dag de kamer dicht te doen. 616 
Als je bijvoorbeeld de kamer van 11 tot 3 open gaat doen, scheelt dit al, en als je deze verandering 617 
goed communiceert met de leden zal het voor weinig problemen zorgen.  618 
 619 
De ALV zegt dat het Xe bestuur redelijk wat activiteiten heeft geschrapt. Destijds werd hen ook 620 
aangeraden om te kijken of er commissies samengevoegd konden worden. Het is iets voor het KB om 621 
hier ook naar e kijken. 622 
Het bestuur zegt dat het er ook over na heeft gedacht om de verantwoordelijkheid meer bij 623 
commissies te gaan leggen en iets minder bij het bestuur.  624 
De ALV reageert dat SPiN tot nu toe vooral op het bestuur heeft geleund. Hier kan wel iets in 625 
veranderd worden.  626 
Het KB zegt dat het denkt dat er ook gekeken moet worden naar de commissies. De ene commissie 627 
kan meer zelfstandigheid krijgen dan de andere.  628 
De ALV zegt dat het denkt dat het wel goed is om commissies te schrappen maar dat het leuk is om 629 
dan wel meer mensen in de commissie te doen. Zo kan je ook meer mensen leren kennen en dat is 630 
vaak wel de reden dat mensen actief lid worden. Daarnaast kan je met meer leden in een commissie 631 
ook meer taken verdelen.  632 
Het bestuur antwoordt dat het vaak wel zo is dat hoe meer mensen er in een commissie zitten, des 633 
te minder de leden verantwoordelijkheid voor taken nemen.  634 
Het KB vraagt aan het bestuur of het wil vragen wat commissies van de ledenaantallen binnen de 635 
commissies vinden. 636 
Het bestuur antwoordt dat het dit gaat doen.  637 
 638 
De ALV zegt dat het ook een idee is om sollicitatiegesprekken te houden voor voorzitters van 639 
commissies. 640 
De ALV zegt dat het al moeilijk is om voorzitters voor commissies te vinden, en dat de drempel 641 
waarschijnlijk hoger wordt als je hier ook sollicitaties voor invoert  642 
 643 
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De ALV zegt dat het heel veel tijd scheelt als je stukken niet gaat vertalen.  644 
De ALV zegt dat je minder ALV’s zou kunnen inplannen. Leden kunnen zelf een ALV inroepen als zij 645 
dat nodig vinden.  646 
Het bestuur vraagt aan de ALV welke stukken zij echt nodig vinden.  647 
De ALV antwoordt dat je ‘nice to have’ hebt, en ‘need to have’. Sommige stukken hoeven niet per se 648 
geschreven te worden. 649 
De ALV zegt dat bestuurlijke updates misschien weg kunnen. 650 
De ALV reageert hierop door te zeggen dat bestuurlijke updates wel heel handig zijn voor de 651 
voorzitter om overzicht te houden over het beleid. Eventueel zouden de bestuurlijke updates wel op 652 
een andere manier ingevuld kunnen worden.  653 
De ALV vraagt hoe populair de blogs zijn. 654 
Het bestuur antwoordt dat het niet weet hoe populair de blogs zijn, maar dat het niet veel werk is 655 
om deze te schrijven.  656 
 657 
De ALV zegt dat je ook efficiënter kan vergaderen. Staand vergaderen schijnt effectief te zijn. Verder 658 
is het handig om van tevoren op te schrijven wat je wil bespreken tijdens de vergadering. Zorg dat 659 
vergaderingen door iedereen goed voorbereid zijn.  660 
De ALV zegt dat vergaderen op de SPiN-kamer niet altijd handig is. Naast het uitproberen van een 661 
andere locatie kan je ook op een ander tijdstip vergaderen, die misschien effectiever is.  662 
 663 
Functiespecifiek: 664 
De ALV vraagt aan het bestuur waarom het heeft gekozen om externe betrekkingen en intern te 665 
schrappen.  666 
Het bestuur antwoordt dat intern een functie is die makkelijker over andere functies te verdelen is. 667 
Er is gekozen om extern te schrappen, omdat het handig is om alle informatie die een commissaris 668 
onderwijs opdeed tijdens vergaderingen bij één persoon te houden.  669 
De ALV zegt dat het het misschien niet waard is om volgend jaar je energie in het behalen van 670 
sponsorgeld te steken.  671 
De ALV vraagt zich af of de acquisitiecommissie blijft bestaan. 672 
De ALV raadt aan om de hoofdsponsorcontracten niet bij de penningmeester neer te leggen, 673 
aangezien je dan maar één persoon hebt die de geldstromen in de gaten houdt en die de contracten 674 
begrijpt. Dit is niet wenselijk.  675 
 676 
Het bestuur vraagt aan de ALV welke functie-specifieke taken weg kunnen vallen. 677 
De ALV zegt dat het misschien handiger is om het hier met oud-bestuursleden een keer over te 678 
hebben. Actieve leden die in de vergadering zitten kunnen hier misschien niet zoveel aan bijdragen. 679 
Het bestuur antwoordt dat dit inderdaad een goed idee is.  680 
De ALV zegt dat je de commissie-battle weg zou kunnen laten vallen. 681 
Het bestuur vraagt aan de ALV wat zij ervan zouden vinden als er in het vervolg niet meer met cash 682 
betaald zou kunnen worden bij SPiN.  683 
De ALV zegt dat het misschien niet wenselijk is om deze verandering al in het begin van het jaar toe 684 
te passen, omdat veel internationalen dan nog geen bankpas hebben.  685 
De ALV zegt dat je op de uni ook bijna nergens meer met cash kan betalen dus dat het niet gek is als 686 
SPiN mee gaat met deze trend.  687 
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De ALV zegt dat het ook een idee is dat je wel met cash kan betalen, maar dan alleen gepast. Dan 688 
hoeft er geen kas aangemaakt te worden door de penningmeester.  689 
 690 

11. WVtTK  691 
 12. Vaststellen datum volgende vergadering 692 
 693 
18 september zal de beleidsALV plaatsvinden en waarschijnlijk 20 september de constitutieborrel.  694 
 695 
 13. Rondvraag 696 
 14. Sluiting 697 


