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Aanwezig: Flore van Grunsven, Heleen van Renesse, Tim Von den Hoff, Stef Bos, Evelien Smits, Isabel 1 
Leemhuis, Marek Voesenek, Amber Timmerman, Julia Bultink, Ellen van Duinhoven, Chinouq 2 
Claessens, Anne Brand, Lieke van Lieshout, Fenna Dekkers, Michelle Geurts, Mesian Tilmatine, Nina 3 
Pijpers, Muriël Neeleman, Giulio Severijnen, Eefje Jongstra, Dennis van de Laar, Prisca Fockens, 4 
Anneloes Biert, Johannes Fiebig, Saida Chaairi Taeh, Helen Peeters, Kira van London (technical 5 
minutes secretary), Jelle Gerritsma (technical chair), Jeroen Weerwag (technical chair), Fabian van 6 
der Meer (technical minutes secretary).  7 
Er zijn 29 aanwezigen. 8 
 9 
 10 
1. Opening (door Technisch Notulist Jeroen Weerwag)  11 
Jeroen Weerwag opent de vergadering om 18:46. 12 
 13 
Het Xe bestuur stelt voor om deze ALV in het Nederlands te doen. De stukken zullen naar het Engels 14 
worden vertaald. 15 
De ALV stemt hiermee in. 16 
 17 
2. Notulen van vorige vergadering  18 
De notulen van de vorige vergadering zijn ingestemd. 19 
 20 
3. Belangrijke mededelingen/ ingekomen berichten  21 
Het bestuur geeft aan dat Judith Pauw niet aanwezig was tijdens de laatste kascontrole. Zij is hierbij 22 
vervangen door Bas Romeijn. Als niemand hier opmerkingen over heeft, zal dit punt verder niet 23 
besproken worden.  24 
 25 
Het bestuur geeft aan dat de leden van de RvA geen zitting zullen nemen in een (andere) commissie.  26 
De ALV vraagt of de keuze van de RvA om geen zitting te nemen in een commissie van de RvA zelf 27 
komt of dat dat vanuit het bestuur is gekozen. 28 
Het bestuur geeft aan dat dat vanuit de RvA zelf is gekomen. 29 
 30 
Het bestuur geeft aan dat er op de tijd moet worden gelet vanwege het feit dat de ruimte maar tot 31 
half 2 beschikbaar is en vraagt of de ALV hier rekening mee wil houden. Het bestuur voegt hieraan 32 
toe dat het wel belangrijk is om te kunnen discussiëren. Mocht er tijdsnood ontstaan, dan wordt het 33 
verder opgepakt tijdens de volgende ALV. 34 
 35 
Het bestuur geeft aan dat, ondanks genoemd in de ALV uitnodiging, Best4U niet meer apart zal 36 
worden besproken tijdens deze ALV. Best4u is in het secretarieel jaarverslag besproken.  37 
 38 
Er zijn geen afmeldingen of machtigingen. 39 
 40 
4. Vaststellen agenda  41 
 42 
5. Secretarieel jaarverslag 2017-2018  43 
 44 
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2.2.3 Birthday mail  45 
De ALV geeft een compliment voor deze actie. 46 
 47 
2.3 Website  48 
De ALV vraagt wat Best4u niet is nagekomen, hoe dit is verandert, en wat de tips zijn voor de 49 
komende jaren. 50 
Het bestuur geeft aan dat Best4u voornamelijk deadlines niet gehaald heeft. Toen bleek ook dat 51 
wachtwoorden niet overgezet konden worden en dat leden niet zelf hun wachtwoord konden 52 
aanpassen. Nu is er een nieuw contactpersoon van Best4u en gaat het contact beter.  53 
De ALV zegt dat het nu misschien te laat is om te zeggen tegen Best4u dat SPiN nog recht heeft op de 54 
nieuwe module, waarin leden hun wachtwoord zelf kunnen aanpassen. De ALV vraagt zich af 55 
wanneer het bestuur wist dat wachtwoorden niet aangepast konden worden. 56 
Het bestuur geeft aan dat het dat pas wist toen de site online was. Het bestuur gaat nu kijken wat de 57 
mogelijkheden zijn. 58 
 59 
De ALV vraagt of het bestuur bij Best4u wil blijven en waarom er in de tekst staat dat er 60 
waarschijnlijk minder mensen naar de site gaan als zij hun wachtwoord niet kunnen aanpassen, 61 
terwijl de bezoekersaantallen van de website dit niet laten zien.  62 
Het bestuur adviseert het XIe om te blijven bij bij Best4u. Daarnaast is dat inderdaad niet goed 63 
verwoord in het jaarverslag, en dit zal het Xe bestuur aanpassen.  64 
 65 
De ALV vindt het vreemd dat Best4u zo veel geld vraagt. Bovendien begrijpt de ALV niet waarom 66 
eerst is afgesproken dat leden wel hun wachtwoord konden aanpassen en dat nu blijkt dat dit niet 67 
kan.  68 
Het bestuur geeft aan dat dit waarschijnlijk miscommunicatie was tussen Best4u en SPiN over met 69 
wat bedoelt wordt met de mogelijkheid van het aanpassen van wachtwoorden van leden.   70 
 71 
De ALV vraagt of er een werkgroep kan worden opgericht. Een goed werkende site is wel een 72 
kerntaak van de vereniging naar haar leden toe. 73 
Het bestuur geeft aan dat ze nog goed gaan kijken naar de mogelijkheden om de site gewoon goed te 74 
laten werken. Nu kunnen wachtwoorden wel aangepast worden op de SPiN-kamer en daarnaast 75 
kunnen boeken ook worden besteld zonder dat leden daarvoor moeten inloggen.  76 
Het kandidaatsbestuur voegt toe dat bij bijna iedereen die een sticker ophaalt, wordt gevraagd om 77 
hun wachtwoord aan te passen. 78 
 79 
De ALV vraagt zich af of er een taskforce kan worden gemaakt. 80 
Het bestuur geeft aan erbij te willen helpen. Ook zou het €1040 gaan kosten om de module toe te 81 
passen. Het bestuur wil kijken of het mogelijk is om deze module goedkoper te krijgen. Misschien is 82 
het niet nodig om hier een werkgroep voor op te richten.  83 
 84 
 85 
3. COMPLIANCE POLICY  86 
Flore leidt in. 87 
 88 
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Saida Chaairi Taeh komt binnen om 19:04. 89 
 90 

3.1 Lustrum  91 
Flore leidt in. 92 
 93 
De ALV zegt dat het bestuur aanraadt om geen bestuursleden lid te laten zijn van een commissie. De 94 
ALV vraagt zich af wat de redenen daarvoor zijn. 95 
Het bestuur geeft aan dat naarmate het jaar vorderde het moeilijk werd om te begeleiden en 96 
tegelijkertijd deel te nemen aan de commissie. Actief begeleiden is moeilijk als je ook actief 97 
deelneemt. Vandaar het afraden van het deelnemen van een bestuurslid in de commissie. Het is 98 
lastig om de twee functies gescheiden te houden. 99 
 100 
De ALV vraagt zich af of er iets veranderde toen Flore niet meer lid in de commissie was, maar alleen 101 
begeleider en hoe dit is bevallen. 102 
Het bestuur geeft aan dat er een peiling is geweest bij de commissie. De commissie was tevreden 103 
over de verandering. Dit advies is ook in het draaiboek opgenomen. 104 
 105 
De ALV vraagt hoe het bestuur denkt over de zitting van één bestuurslid in de commissie.  106 
Het bestuur geeft aan dat Tim en Flore in de commissie zaten en dat Flore er toen als enige is 107 
uitgegaan. De commissie was veel werk, vandaar dat Tim er in bleef.  108 
De ALV zegt dat in het beleid staat dat er 2 bestuursleden in de lustrumcommissie moeten zitten. De 109 
ALV vraagt zich af hoe het bestuur hier nu op terug kijkt. 110 
Het bestuur geeft aan dat dat de insteek was. In het IXe bestuur was dat ook vastgelegd. Dat had 111 
achteraf meteen zonder een tweede bestuurslid gekund. 112 
De ALV vraagt wat het bestuur zou doen als het nu overnieuw mocht. 113 
Het bestuur geeft aan dat dat lastig is. Tim geeft aan dat het fijn was dat hij als penningmeester van 114 
SPiN in deze commissie zitting nam.  115 
De ALV geeft aan dat het bestuur er nog goed over moet nadenken. 116 
Het bestuur geeft aan dat er nog goed naar moet worden gekeken. Het advies zal worden 117 
toegevoegd aan de bestuursbijbel. 118 
 119 
De ALV vraagt zich af wat de trend gaat worden nu Facebook steeds minder populair wordt. Hoe gaat 120 
er gepromoot worden voor activiteiten? 121 
Het bestuur geeft aan dat het geen idee heeft. Instagram wordt bijvoorbeeld populairder. Wat de 122 
trend gaat zijn, is moeilijk te zeggen. De nieuwe app kan ook gaan werken als promotiemiddel. 123 
 124 
De ALV geeft aan dat het bestuur verdeeld is over de mening van spreiding van de 125 
lustrumactiviteiten. In de tekst staat echter eigenlijk twee keer hetzelfde. Er staat “Ze hoeven niet te 126 
kiezen maar alles vindt ook in 1 week plaats”. Wat is hier de tegenstelling? 127 
Het bestuur gaat dit aanpassen in het jaarverslag. Er staat inderdaad twee keer hetzelfde. De 128 
meningen waren verdeeld omdat door de spreiding van de activiteiten het lustrumgevoel mistte. Dat 129 
is eigenlijk de tegenstelling die mistte en dit zal er in gezet worden. 130 
 131 
De ALV vraagt zich af of er feedback is van deelnemers op de lustrumactiviteiten. 132 
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Het bestuur heeft de enquête uitgevoerd, met ook vragen over de lustrum. Echter is voornamelijk de 133 
feedback van het bestuur en de commissie meegenomen.  134 
 135 
De ALV geeft aan dat het toeleven naar het lustrum een beetje mistte. Er zijn nu 2 lustra geweest. De 136 
ALV concludeert dat als lustrumactiviteiten verspreid plaatsvinden, dat minder leuk is. Is het geen 137 
idee om een lustrummaand te doen? Dan kunnen leden hier naar toe leven.  138 
Het bestuur geeft aan dat het geen slecht idee is om hier over na te denken. Het zou een goede 139 
suggestie zijn, alleen je hebt dan wel een piekbelasting voor de commissie tijdens deze week. 140 
De ALV geeft aan dat het bij elke activiteit erg druk was voor de lustrumcommissie. Maar als je het 141 
goed plant zou het niet met hoge drukte gepaard hoeven gaan om alles in een maand te kunnen 142 
doen. Je moet dan wel goede deadlines stellen. 143 
 144 
De ALV vraagt wat er gaat gebeuren met de overgebleven almanakken. 145 
Het bestuur geeft aan dat er een paar op de kamer blijven. Ook kunnen ze bij activiteiten worden 146 
neergelegd. 147 
De ALV geeft aan dat dat plan niet concreet is. Er zijn een aantal jaar terug 100 almanakken 148 
weggegooid. De ALV vraagt of het bestuur goed kan nadenken over hoe ze nog weg kunnen worden 149 
gegeven. Bijvoorbeeld bij de constitutieborrel. 150 
Het bestuur geeft aan dit online nog te kunnen promoten en dat het een goed idee is om 151 
almanakken mee te nemen naar de constitutieborrel. 152 
 153 
 154 
3.2 Attendance & Enthusiasm  155 
Marek leidt in. 156 
 157 
3.2.1 Promotion officer  158 
De ALV vraagt zich af wat de functie moet zijn van de “promotion officer”. De ALV geeft aan dat de 159 
commissaris communicatie vroeger precies hetzelfde deed als de commissaris promotie. Wat is het 160 
verschil tussen deze functies? 161 
Het bestuur geeft aan dat de toegevoegde waarde is dat hij/zij zich het gehele jaar voornamelijk met 162 
de promotie bezig houdt. Hij/zij zal een promotieschema maken. 163 
 164 
De ALV geeft aan dat het XIe bestuur geen videocommissie en acquisitiecommissie zal hebben. Wat is 165 
het nut van een “promotion officer” als deze alleen posteraanvragen kan doen.  166 
Het bestuur geeft aan dat dat moet worden gevraagd aan het XIe.  167 
 168 
De ALV geeft aan dat de training voor de “promotion officer” niet duidelijk was. Door wie is deze 169 
training gegeven?  170 
Het bestuur geeft aan dat dit door Ward van Gasteren is gegeven. Hij was een professional op het 171 
gebied van implementatie van marketingstrategieën.  172 
De ALV vraagt zich af of het Xe bestuur deze training zou aanbevelen. 173 
Het bestuur geeft aan dat de strategieën die Ward besproken heeft zijn opgenomen in het draaiboek. 174 
Er kan nog worden gevraagd of hij meer aanvullingen heeft. Het Xe bestuur vindt het daarom niet 175 
nodig Ward nog een keer uit te nodigen.  176 
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 177 
De ALV geeft aan dat het doel was om “attendance & enthusiasm” te verhogen. Ziet men dit terug in 178 
de cijfers? 179 
Het bestuur geeft aan dat dit onderzocht is voor themadagen en SPiN-feesten. Bij themadagen is de 180 
opkomst iets lager geweest, bij SPiN-feesten iets hoger.  181 
 182 
De ALV geeft aan dat themadagen niet kerndingen zijn van SPiN. Is er ook naar de opkomst van  183 
formele activiteiten gekken? 184 
Het bestuur geeft aan dat dit niet is gebeurd. Het is moeilijk te meten waardoor de verschillen in 185 
opkomst nou komen. Het bestuur geeft aan dat SPiN-feesten en themadagen niet beïnvloedbaar 186 
worden door capaciteit. Formele activiteiten wel. Formele activiteiten zijn meer afhankelijk van 187 
andere factoren. De ALV geeft aan dat je de opkomstcijfers kan vergelijken met vorig jaar. Het was 188 
fijn geweest als dat was gebeurd. 189 
 190 
3.2.2 Promotion budget 191 
De ALV vraagt zich af of het bestuur aanraadt om het budget te verhogen 192 
Het bestuur geeft aan dat het overzicht goed was, maar dat het soms net iets te weinig was voor 193 
commissies. Maar ze kunnen altijd nog geld uit het creatieve potje vragen. Er zijn geen merkbare 194 
klachten waargenomen over het budget. 195 
 196 
3.2.3 SPiN-application  197 
De ALV vraagt of er al een prototype van de app is.  198 
Het bestuur geeft aan dat er een prototype is. De app is afgestemd met de website.  199 
De ALV vraagt wanneer de app online komt en of hier naar toegeleefd wordt.  200 
Het bestuur geeft aan dat er technische problemen zijn bij Apple. Dit wordt opgelost. De verwachting 201 
bestaat dat de app binnen een maand online is.  202 
 203 
3.2.4 HersenSPiNsels  204 
 205 
3.2.5 Themedays  206 
De ALV geeft complimenten voor het hoge vegetarische gehalte van de themadagen. 207 
 208 
3.2.6 Completion of activities  209 
 210 
3.3 Internationalisation & Integration  211 
Stef leidt in. 212 
 213 
3.3.2.1 Freshmen committee  214 
De ALV vraagt zich af of er bij de eerstejaars zelf is geëvalueerd over de activiteiten van de 215 
eerstejaarscommissie.  216 
Het bestuur geeft aan dat er geëvalueerd is via de jaarlijkse enquête, maar niet op de activiteiten 217 
zelf. 218 
De ALV vraagt zich af of de commissie bevallen is, volgens de enquête.  219 
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Het bestuur geeft aan dat er gevraagd is of het was wat de eerstejaars hadden verwacht en of ze zich 220 
bewust waren dat de activiteiten bestonden.  221 
De ALV vraagt zich af of de commissie professioneel was, aangezien er alleen eerstejaars in zaten. 222 
Het bestuur geeft aan dat de commissie het goed heeft gedaan. Dit kan ook komen doordat de leden 223 
al commissie-ervaring hadden door andere verenigingen. 224 
 225 
3.3.2.2 Language tutoring  226 
 227 
De ALV merkt op dat in het jaarverslag staat dat er weinig aanmeldingen waren voor de bijles. De 228 
ALV vraagt of de mensen die de bijles hebben gedaan de bijles positief hebben geëvalueerd.   229 
Het bestuur geeft aan dat er 2 koppels zijn gevormd. Één daarvan heeft aangegeven dat de bijles  230 
goed bevallen was. Er gaat alsnog worden nagevraagd hoe het is bevallen en hoe het is gebruikt. 231 
 232 
3.4 Internal policy  233 
Flore leidt in.  234 
 235 
Er wordt een rectificatie gemaakt. In de tabel bij regel 25 staat dat 4 mensen gebruik gemaakt 236 
hebben van de 5-euro commissievrijstelling in plaats van 6. 237 
 238 
3.4.6.1 Committee immunity  239 
Flore geeft extra uitleg. Er staan 27 rijen in de tabel, maar het gaat om 24 activiteiten.  240 
 241 
3.4.6.2 SPiN mugs and t-shirts  242 
De ALV geeft aan dat er vorig jaar veel shirts bleven liggen en vraagt zich af hoe dit nu is gegaan.  243 
Het bestuur geeft aan dat dat goed ging. Er liggen geen shirts meer. 244 
 245 
3.4.6.3 Small involvement  246 
De ALV vraagt zich af of er vanuit Ruygh feedback is over hoe vaak de verjaardagskorting gebruikt is.  247 
Het bestuur geeft aan dat Ruygh zegt dat er vaak gebruik van wordt gemaakt. Ruygh is er positief 248 
over. 249 
 250 
3.5 Committees 251 
Evelien leidt in. 252 
 253 
3.5.2 Changes  254 
De ALV geeft aan dat bij regel 497 er wordt gesproken over het contract met SPS-NIP en vraagt zich 255 
af hoe het contact met SPS-NIP nu gaat. Het bestuur geeft aan dat de opstart stroef was maar dat de 256 
afspraken nu duidelijk op papier staan. Er was verbetering en er wordt alsnog opnieuw naar het 257 
contract gekeken.  258 
De ALV geeft aan dat de goede doelencommissie wordt afgeschaft aankomend jaar. De ALV vraagt 259 
zich af wat de mening is over deze commissie, mochten er volgend jaar meer bestuursleden zijn.   260 
Het bestuur geeft aan dat er geëvalueerd is met de commissie. De opkomst viel tegen, maar het was 261 
wel leuk. Het is niet de belangrijkste commissie om als SPiN te hebben, dus het Xe bestuur snapt dat 262 
het XIe bestuur deze commissie heeft geschrapt.  263 
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De ALV complimenteert Evelien voor haar werk. 264 
 265 
3.6 External policy  266 
Isabel leidt in. 267 
 268 
3.6.1.1 Fixed contracts  269 
De ALV vraagt zich af hoe het ging met het versturen van de factuur en de betalingstermijn bij de 3G. 270 
Het bestuur geeft aan dat het volgens de deadline is verstuurd. Er moet nog achter de betaling aan 271 
worden gegaan. Het bestuur heeft ook tegen de Drie Gezusters gezegd dat het vervelend is dat ze zo 272 
laat betalen. 273 
 274 
De ALV vraagt zich af waarom het dan zo lang duurt. 275 
Het bestuur geeft aan dat de 3G het niet allemaal op orde heeft, althans dat zeggen ze zelf. 276 
 277 
3.6.2 SPiN discount  278 
De ALV vraagt zich af of er zelf is gekozen voor Facebook als promotiemiddel door Swapfiets.  279 
Het bestuur geeft aan dat Swapfiets Facebook als voorkeur had. Het bestuur had dat zelf ook als 280 
voorkeur. 281 
 282 
3.6.3 N.K.S.W. Kompanio  283 
De ALV vraagt zich af of heel 3.6.3.1 kan worden weggelaten. Het Buddyproject is niet iets voor het 284 
bestuur van SPiN. 285 
Het bestuur geeft aan dat naar aanleiding van het Buddyproject en beleidsdagen het heeft gevraagd 286 
aan Kompanio of zij ook internationale studenten kunnen aannemen. Het kan er inderdaad nu wel 287 
uit. 288 
De ALV geeft aan dat de beschrijving verder wel weinig is. De ALV vraagt zich bijvoorbeeld af waar 289 
SPiN profijt van heeft gehad van Kompanio. 290 
Het bestuur geeft aan dat dit inderdaad uitgebreider beschreven kan worden. Het was goed 291 
bevallen. Er is om die reden ook niet veel toegevoegd maar dat zal nog worden gedaan. 292 
 293 
De ALV vraagt zich af hoe het zat met het voorschot voor het S-feest. 294 
Het bestuur geeft aan dat er afgelopen jaar een lening is verstrekt vanuit SPiN. Er werd van alle 295 
verenigingen €500 gevraagd en SPiN stond garant voor de rest. Het verlies is gedeeld over alle 6 296 
deelnemende verenigingen en dat pakte voor SPiN goed uit. Deze lening zal komend jaar niet worden 297 
verstrekt. Dit zal gaan worden toegevoegd aan het stuk. 298 
 299 
De ALV vraagt of Kompanio wel genoeg geld heeft voor het S-feest. 300 
Het bestuur geeft aan dat Kompanio genoeg geld heeft voor het S-feest. 301 
 302 
3.6.4 Tutoring partner  303 
 De ALV geeft aan dat het contract opnieuw is getekend maar vindt dit gek aangezien het contact niet 304 
fijn verlopen is afgelopen jaar. 305 
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Het bestuur geeft aan dat er vooral financiële onduidelijkheid was. Bij een bijeenkomst is dat 306 
opgelost. SPiN is daar financieel beter uitgekomen. Het aantal samenvattingen is aangepast in het 307 
contract en daardoor zal het beter worden voor SPiN qua werkdruk. 308 
 309 
3.6.5 Book contract  310 
De ALV geeft aan dat er best vaak mensen zijn die hun boeken niet op tijd hebben. Kan SPiN hierover 311 
in gesprek gaan met Studystore?  312 
Het bestuur geeft aan dat het inderdaad een probleem is. Vorige week is er contact geweest. De man 313 
van Studystore herkende de problemen maar hij is ook weer afhankelijk van de leveranciers.  314 
De ALV vraagt zich af of er actie kan worden ondernomen. 315 
Het bestuur geeft aan dat het echt niet alleen aan Studystore ligt, het ligt ook aan de levering vanuit 316 
Duitsland. Het punt is wel terecht. 317 
 318 
De ALV vraagt zich af hoe het contact was met deze contactpersoon. 319 
Het bestuur geeft aan dat dit contact goed is verlopen. 320 
 321 
De ALV geeft aan dat het geen incident is, maar een terugkerend probleem is. Het is in eerdere jaren 322 
ook zo geweest. 323 
Het bestuur geeft aan dat het punt terecht is. 324 
 325 
De ALV vraagt zich af of het gaat om 3 boeken of 3 soorten boeken. 326 
Het bestuur geeft aan dat het gaat om 3 verschillende soort boeken, en er wordt uitgezocht wat de 327 
cijfers hiervan precies zijn. Dit kan handig zijn voor de onderhandelingen. 328 
 329 
3.6.6 Alumni  330 
De ALV geeft aan dat er in de laatste zin staat dat er opties zijn die bekeken worden. De ALV vraagt 331 
zich af wat dit inhoudt.  332 
Het bestuur geeft aan dat er verschillende opties zullen worden onderzocht maar ook eventueel 333 
samenwerking zal worden gezocht. Er staat meer over in het beleid van het kandidaatsbestuur. 334 
 335 

4. EPILOGUE  336 

Flore leidt in. 337 
 338 

 339 

Appendix I Year Schedule 340 
Het bestuur geeft aan dat de cijfers voor het SPiN-feest (op pagina 22) zijn kwijtgeraakt. 341 
Op het eerstejaarsweekend waren 54 leden aanwezig. 342 
 343 
De ALV vraagt zich af of er 3 borrels zijn geweest in Bascafé. 344 
Het bestuur geeft aan dat de derde kamerborrel is verplaatst naar Bascafé. 345 
 346 
De ALV vraagt wat die “655” is op bladzijde 4. 347 
Het bestuur geeft aan dat dit een regelnummer is en dat deze niet verwijderd kan worden. 348 
 349 
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De ALV vraagt zich af of de foute bladwijzers nog worden gedefinieerd. 350 
Het bestuur geeft aan dat het zal kijken of dit kan. Dit is een fout van het programma.  351 
 352 
Stemming over aanname van het stuk volgt. 353 
 354 
Er zijn 29 aanwezigen. 355 
 356 
Voor: 20 357 
Tegen: 0 358 
Blanco: 0 359 
Onthouden: 9 360 
Totaal: 29 361 
 362 
Het secretarieel jaarverslag is aangenomen. 363 
 364 

Er volgt een pauze om 20:03. 365 

De ALV-commissie 2018-2019 verwisseld met de ALV-commissie 2017-2018. 366 
 367 

6. Beleidsplan XIe kandidaatsbestuur  368 
Amber geeft een inleiding.   369 

1. PREFACE  370 

2. INVOLVEMENT & ACCESSIBILITY    371 
Anne geeft een inleiding.   372 

2.1 Involvement    373 
Anne geeft een inleiding.    374 

2.1.1 HersenSPiNsels    375 
De ALV vindt de ideeën leuk maar ook risicovol, aangezien de HersenSPiNsels niet vaak worden 376 
gelezen. De ALV vraagt zich af wat het kandidaatsbestuur hier van vindt en wat het alternatief is 377 
wanneer het niet zo uitpakt als gewenst.   378 
Het kandidaatsbestuur is zich hiervan bewust en heeft daarom het stuk in twee delen gedeeld. In het 379 
eerste deel wordt het format veranderd om het lezen toegankelijker te maken, het tweede deel 380 
wordt niet benoemd.   381 

De ALV vraagt zich af of de HersenSPiNsels niet een stuk op zich moet zijn, over wat er mee gedaan 382 
gaat worden, in plaats van een middel om betrokkenheid te begroten.  383 
Het kandidaatsbestuur antwoordt dat het inderdaad meer gaat om de volgorde van het beleid, er zijn 384 
meerdere interventies die worden toegepast op de HersenSPiNsels. Het kandidaatsbestuur heeft er 385 
vertrouwen in dat het beter zal gaan als het blad wordt gedragen door de leden, maar benadrukken 386 
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dat het bij iedere interventie de vraag is of het wel gaat lukken. Het punt wordt meegenomen in de 387 
halfjaarlijkse enquête.    388 

De ALV vraagt zich af of het niet afschrikt om in de commissie te gaan als je niet-actieve leden 389 
stukken laat schrijven.  390 
Het kandidaatsbestuur legt uit dat er juist meer ruimte voor commissieleden is om op de website 391 
stukken te kunnen schrijven. Het kandidaatsbestuur gelooft daarom niet dat dit gaat interfereren.   392 

De ALV vraagt zich af wat er gaat gebeuren als er geen passieve leden zich aanmelden om stukken te 393 
schrijven.  394 
Het kandidaatsbestuur beseft dat het een moeilijke doelgroep is. Daarom willen ze dit promoten 395 
tijdens activiteiten waar veel niet-actieve leden aan meedoen. Zo hopen ze deze mensen te 396 
bereiken.  397 

De ALV vraagt zich wat er gebeurt als dit niet lukt.  398 
Het kandidaatsbestuur antwoordt dat als dit echt niet gebeurt, ze mensen persoonlijk zullen 399 
benaderen om te schrijven. Als dat ook niet werkt zijn er nog twee andere interventies die wel 400 
zouden kunnen werken, de interventies zouden elkaar moeten versterken.   401 
De ALV vraagt zich af wie de stukken gaan schrijven als niemand zich aanmeldt.  402 
Het kandidaatsbestuur legt uit dat er aan de commissie wordt meegegeven dat er een mogelijkheid is 403 
om niet-actieve leden stukjes te laten schrijven, maar er komt geen vaste pagina waarop hier voor 404 
ruimte wordt gemaakt. Wanneer dit niet gebeurt wordt het dus door de commissie zelf 405 
overgenomen.   406 
ALV: Aangezien 3 jaar geleden was er een pagina die open stond voor inbreng, toen al moesten leden 407 
zeer actief benaderd worden dus de ALV benadrukt dat dit echt goed bekeken moet worden door het 408 
kandidaatsbestuur.   409 

De ALV vraagt zich af of het bestuur al contact heeft gehad met BladNL over het nieuwe contract.  410 
Het kandidaatsbestuur antwoordt ja, het contract heeft een opzegtermijn van 6 maanden. Na die tijd 411 
zal het nieuwe format van kortere HersenSPiNsels ingaan. De andere twee interventies kunnen 412 
meteen van start.    413 

De ALV vraagt zich wie bepaald wie er op de spotlight page komt en hoe dit wordt bepaald.   414 
Het kandidaatsbestuur legt uit dat deze pagina al bestaan uit 2 delen. Een deel voor member of the 415 
month (die kan worden gekozen door een commissie en/of het bestuur) en een deel om een student 416 
te belonen voor bijzonder geschreven stukje. Hierover is contact met Me and My Career. De 417 
contactpersoon zal deze stukken leveren dus de universiteit gaat hierover.   418 

De ALV is enthousiast over actuele thema’s in HersenSPiNsels. Ze vraagt zich af of deze altijd 419 
psychologie gerelateerd moeten zijn.   420 
Het kandidaatsbestuur antwoordt dat dit niet hoeft, maar dat dit aan de commissie is. Het doel is om 421 
het nieuws er meer in te betrekken.   422 
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De ALV vraagt of het kandidaatsbestuur contact gehad heeft met JFV, want die vereniging publiceert 423 
leuke artikelen die niet gerelateerd zijn aan rechten.  424 
Het kandidaatsbestuur vertelt dat er geen contact is geweest met JFV.   425 

De ALV is bang dat het vriendenboekje alleen binnen dezelfde vriendengroepen zal blijven, dit is 426 
namelijk ook zo met het vriendenboekje dat al op de SPiN-kamer ligt.   427 
Het kandidaatsbestuur geeft aan dat het doel van involvement is om leden te laten zien. Er komen 428 
vier edities, het kandidaatsbestuur gelooft niet dat de mensen uit dezelfde kliekjes zullen komen. Het 429 
doel is om te zorgen dat leden herkend worden. 430 

De ALV vraagt zich af wat de verhouding wordt tussen formele en informele artikelen.  431 
Het kandidaatsbestuur antwoordt dat de artikelen korter worden, maar de verhouding blijft 432 
hetzelfde.   433 

2.1.2 Active Members  434 

2.1.2.1 Certificates   435 
De ALV vraagt zich af of de certificaten geprint moeten worden, dit sluit niet aan op het duurzame 436 
printbeleid.  437 
Het kandidaatsbestuur wil ze toch printen omdat ze geloven dat het tastbare meer gewaardeerd 438 
wordt dan een mail.   439 

De ALV vraagt zich af of mensen überhaupt zitten te wachten op een certificaat. Eerdere jaren leek 440 
dit namelijk niet interessant gevonden te worden.   441 
Het kandidaatsbestuur was er niet van op de hoogte dat dit eerder gedaan is. Zij hebben ingespeeld 442 
op een vraag van actieve leden om een bewijs dat ze actief zijn geweest en zijn daarom van mening 443 
dat dit wel wordt gewaardeerd.   444 
De ALV antwoord dat er veel relatiegeschenken bestaan. Dat lijkt leuker dan een certificaat omdat je 445 
die echt gebruikt. Daarmee zullen leden zich wellicht meer gewaardeerd worden.   446 
Het kandidaatsbestuur vindt dat het niet gaat over het nut van het certificaat, dus dat je er iets mee 447 
moet kunnen. Het gaat juist over het harde werk dat geleverd en daarom is het niet nodig dit te 448 
vervangen voor een voorwerp. Ze leggen uit dat een werkgever van een actief lid had gevraagd om 449 
een bewijs dat het lid in de commissie heeft gezeten, een voorwerp kan je niet aangeven als bewijs 450 
en een certificaat wel.   451 
De ALV benoemt dat er ook leden zijn die het inderdaad waardeerden.   452 

De ALV vraagt of het voor één persoon is of voor de hele commissie.  453 
Het kandidaatsbestuur antwoord dat het voor één persoon is.   454 

De ALV vraagt zich af hoe er gedurende het jaar voor gezorgd wordt dat actieve leden zich 455 
gewaardeerd voelen.   456 
Het kandidaatsbestuur antwoordt dat ze dit gaan doen door SPiN wat persoonlijker te maken op 457 
verschillende fronten.   458 
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De ALV vraagt zich af waarom dit onder het kopje betrokkenheid staat, omdat het pas aan het eind 459 
van het jaar wordt uitgedeeld lijkt dit ongepast.   460 
Het kandidaatsbestuur antwoordt dat het ze gaat om actieve leden behouden, niet alleen om 461 
werven.   462 

De ALV vraagt zich af hoeveel actieve leden er dit jaar zijn. Hier wordt geen antwoord op gegeven.   463 

De ALV vindt dat er een stuk mist over hoe je niet-actieve leden bij de ALV krijgt en vraagt zich af wat 464 
het bestuur hiervan vindt.    465 
Het kandidaatsbestuur antwoordt dat er verschillende interventies zijn om ook niet actieve leden te 466 
betrekken. Maar omdat actieve leden niet perse bij de vereniging betrokken zijn, wil het 467 
kandidaatsbestuur hier iets aan doen. Voor nu zijn niet actieve leden zeker welkom en blijft dit 468 
gepromoot worden. Actieve leden zijn makkelijkste doelgroep daarom wordt het hier 469 
geïmplementeerd.   470 

2.1.2.2 General Members’ Assembly  471 
De ALV vraagt of de commissie-battle te betrekken in de ALV’s niet de verkeerde motivatie geeft, 472 
omdat het wenselijk is dat mensen die langskomen ook interesse hebben en de stukken lezen.  473 
Het kandidaatsbestuur antwoordt dat ze denken dat leden een stimulans nodig hebben om langs te 474 
komen, aangezien het vooroordeel is dat ALV’s niet leuk zouden zijn. Dat er punten worden 475 
uitgedeeld voor de commissie-battle is puur om meer mensen te trekken. De ALV’s zelf moeten dan 476 
zorgen dat deze mensen vaker terugkomen. Daarnaast wordt het een vast agendapunt, om duidelijk 477 
te maken dat dit echt voor de leden is.   478 
De ALV denk dat er teveel vertrouwen is in de voorzitters van commissies, aangezien de voorzitter 479 
van een commissie zich dan moet inlezen in de stukken. De ALV vraagt zich af hoe het 480 
kandidaatsbestuur er voor zorgt dat voorzitters het er met hun commissie over gaan hebben.   481 
Het kandidaatsbestuur antwoordt dat het levend gehouden wordt doordat het een agendapunt is en 482 
er benadrukt wordt dat het leuk is.  483 
De ALV gelooft dat het moet kunnen mits er goed wordt overlegd met de voorzitter van de 484 
commissie.    485 
De ALV vraagt zich af of er genoeg animo is voor de commissie-battle om hier iets mee te willen 486 
doen.  487 
Het kandidaatsbestuur antwoordt dat ze denken dat er inderdaad genoeg animo is. De hoop is dat 488 
mensen uit zichzelf terugkomen, wat de mate van animo minder van belang maakt.   489 
De ALV vraagt zich af of het kandidaatsbestuur heeft nagedacht over oneerlijke consequenties voor 490 
de SocialCie en de ALV-commissie.  491 
Het kandidaatsbestuur geeft aan dat de ALV-commissie ook punten krijgt voor aanwezigheid, maar 492 
aangezien er ook andere punten verdiend moeten worden, heeft dit geen oneerlijke consequenties.   493 

De ALV vraagt zich af wanneer het kandidaatsbestuur tevreden is met de opkomst en wat het doel 494 
is.  495 
Het kandidaatsbestuur antwoordt dat dit lastig te zeggen is. Een ALV is productief wanneer actieve 496 
leden zeggen wat ze vinden. Er zijn geen concrete getallen, maar 2 à 3 leden per commissie wordt 497 
het streven.   498 
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De ALV vindt de stukken in het beleidsplan te langdradig, bovendien kan dit toegankelijkheid 499 
benadelen. Er wordt gevraagd om een samenvatting of om de stukken korter te maken. Over een 500 
samenvatting wordt gediscussieerd binnen de ALV. Een samenvatting wordt lastig, daarom wordt er 501 
geopperd de stukken korter te maken.   502 
Het kandidaatsbestuur antwoordt dat ze zich hiervan bewust zijn maar dat het moeilijk is om in 503 
formeel Engels te schrijven.   504 
De ALV raadt een samenvatting toch aan.  505 
De ALV hoopt dat het kandidaatsbestuur en de ALV-commissie nadenken over het creëren van een 506 
fijne sfeer om mensen terug te laten komen.   507 
De ALV geeft als tip dat het bestuur een schrijfcursus kan volgen om hun niveau van formeel Engels 508 
schrijven te verhogen.  509 
Het kandidaatsbestuur bedankt de ALV voor alle tips en vindt dat ze er iets mee moeten doen.  510 
De ALV ziet graag dat het kandidaatsbestuur aangeeft wat ze willen doen met de tips en wil het 511 
terugzien in het beleid.   512 

 2.1.3 Study-related matters   513 
De ALV vraagt zich af hoe groot de rol is van het kandidaatsbestuur in de klachtenbox.  514 
Het kandidaatsbestuur antwoordt dat SPiN de verbindende factor moet zijn tussen de leden en de 515 
opleidingscommissie (hierna OLC), aangezien klachten vaak niet direct gericht zijn aan de OLC.   516 
De ALV vindt dat SPiN hiermee in het vaarwater van de OLC zit en heeft liever dat er een verwijzing 517 
komt naar de OLC, maar dat de klachten niet doorgestuurd worden.   518 
Het kandidaatsbestuur ziet het als functie van SPiN/service naar de leden om contact te kunnen 519 
waarborgen. Op het moment dat leden zelf veel actie moeten ondernemen wordt de drempel hoger. 520 
Het kandidaatsbestuur begrijpt de opmerkingen van de ALV wel, maar legt uit dat de bedoeling is dat 521 
er een goede samenwerking komt met de OLC. Wanneer de OLC dus tegen dit plan is, wordt het 522 
aangepast. Om het duidelijker te maken zal in het stuk worden toegevoegd dat het hele plan in 523 
samenspraak gaat met de OLC.   524 

De ALV vraagt zich af of dit veel geld kost.  525 
Het kandidaatsbestuur antwoordt van niet.   526 

De ALV vraagt of klachten überhaupt anoniem kunnen worden ingediend, aangezien er online een 527 
emailadres moet worden ingevuld.   528 
Het kandidaatsbestuur heeft hier nog geen oplossing voor en gaat het stuk aanpassen.   529 

De ALV zegt dat de OLC of bestuur kan reageren op de klachten, en denkt dat het daarom 530 
verwarrend is of er iets met de klachten wordt gedaan of dat ze alleen worden doorgegeven.   531 

De ALV vraagt zich af in hoeverre dit aangeeft dat SPiN interesse toont in haar leden, omdat het hier 532 
meer gaat over interesse van de OLC in de leden.   533 
Het kandidaatsbestuur vindt dat studie-gerelateerde zaken een belangrijke functie zijn van de 534 
studievereniging, daarom is het interesse van SPiN in haar leden.   535 
De ALV vindt nog steeds dat SPiN in het vaarwater zit van de OLC.   536 
Er bleek verwarring te zijn binnen de ALV. Sommigen dachten aan een fysieke box, anderen aan een 537 
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box online.   538 
De conclusie is dat SPiN en de OLC nog moeten vergaderen.   539 

De ALV geeft aan dat het probleem van de OLC was dat ze moeilijk te bereiken zijn, daarom lijkt een 540 
klachtenbox wel een goed idee. Een fysieke box niet, want dat werkte eerder ook niet, maar een 541 
online box wordt sterk geadviseerd.   542 

De ALV vraagt zich af waarom het alleen via de website kan.   543 
Het kandidaatsbestuur legt uit dat SPiN al een invulformulier had, waarvan werd gedacht dat er een 544 
extra kopje aan toegevoegd kon worden. Dit blijkt niet te kunnen.   545 

De ALV geeft de tip waarop niet gereageerd hoeft te worden: een forum aanmaken met het OLC, dit 546 
is interactief.   547 

De ALV vraagt zich af waarom dit onder betrokkenheid valt, ze vindt dat het bij extern hoort.   548 
Het kandidaatsbestuur zal dit stuk verplaatsen.   549 

De ALV vraagt zich af of het vernieuwde propedeuse idee door bestuur of commissie gedaan wordt.   550 
Het kandidaatsbestuur legt uit dat aangezien de propedeuse-uitreiking zoals ze nu bestaat verdwijnt 551 
en SPiN moet hierin een rol gaan spelen. Komend jaar bestaat de uitreiking nog wel en gaat het 552 
bestuur het project in stand zetten. Voor nu heeft het kandidaatsbestuur contact de universiteit 553 
aangezien het een langlopend project moet worden, daarom is er geen commissie voor.   554 

De ALV vraagt zich af of het bestuur al iets gaat doen tijdens de komende propedeuse-uitreiking.  555 
Het kandidaatsbestuur antwoordt ja, op 23 oktober zal deze plaatsvinden. Het is dus nog wel een 556 
uitreiking maar SPiN gaat haar gezicht laten zien tijdens deze uitreiking en de uitreiking in februari.    557 

De ALV vraagt zich af of er ook is nagedacht over de bachelor-uitreiking.  558 
Het kandidaatsbestuur vertelt dat ze daar inderdaad over hebben nagedacht, maar er verandert niets 559 
aan deze uitreiking en daarom focus het bestuur zich op de propedeuse-uitreiking. Daar kan SPiN 560 
namelijk een grotere rol gaan spelen.    561 

De ALV vraagt zich af of het kandidaatsbestuur zich ervan bewust is dat SPiN een afspraak heeft met 562 
het onderwijsinstituut, over formele activiteiten en dat ze onder Me & My Career vallen.  De ALV 563 
vindt dat dit beter past onder het kopje betrokkenheid.   564 
Het kandidaatsbestuur is zich hiervan bewust en is het ermee eens dat dit onder betrokkenheid zou 565 
vallen.    566 

2.2 Accessibility    567 
Ellen geeft een inleiding.    568 

2.2.1 Language and communication    569 
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De ALV is bang dat wanneer tijdens een ALV Engels wordt gepraat terwijl alleen Nederlands 570 
sprekenden aanwezig zijn, de Nederlands sprekenden niet meer komen.  571 
Het kandidaatsbestuur gelooft dat de lage opkomst tijdens de huidige ALV veroorzaakt wordt door 572 
het feit dat de commissies nog niet zijn gevormd. Bovendien benadrukken ze dat het voorheen 573 
helemaal niet mogelijk was voor internationalen om de ALV te begrijpen, toen die nog in het 574 
Nederlands gedaan werd.   575 
De ALV vraagt zich af of ALV’s ook in het Engels gehouden worden wanneer er slechts Nederlands 576 
sprekenden aanwezig zijn.  577 
Het kandidaatsbestuur antwoordt ja, met werkdruk als argument. Het kost tijd om de Nederlandse 578 
notulen te vertalen naar het Engels.   579 
Het kandidaatsbestuur legt uit dat een pilot heeft aangegeven dat Nederlands sprekenden het niet 580 
erg vonden als de ALV in het Engels gehouden werd.   581 
De ALV discussieert over dit punt.  582 
De ALV adviseert het kandidaatsbestuur om de uitzondering toe te voegen dat de ALV toch in het 583 
Nederlands gehouden wordt wanneer alleen Nederlands sprekenden aanwezig zijn.  584 
Het kandidaatsbestuur wil hier na de pauze op terugkomen.   585 

2.2.2 Transparency of SPiN   586 
De ALV vraagt zich af hoe de evaluatiewerkgroep wordt ingevuld.   587 
De ALV geeft als tip dat het kandidaatsbestuur naar het halfjaarverslag van het Xe bestuur moet 588 
kijken.   589 
De ALV vindt dat er niet teveel vooruit geschoven moet worden.   590 
Het kandidaatsbestuur wil hierover nog overleggen.   591 
 592 
De ALV vindt dit een lastig stuk. Openheid naar de leden wordt gemist. De ALV vraagt zich af of het 593 
kandidaatsbestuur vindt dat hier al genoeg aan wordt gedaan.   594 
Het kandidaatsbestuur antwoordt dat het gaat om een begripskwestie. Er zit een verschil in wat je 595 
doet en wat je hebt te bieden, het kandidaatsbestuur doelde op wat ze te bieden hebben.   596 

De ALV vraagt zich af welke externe partij het kandidaatsbestuur in gedachten heeft of al gevraagd 597 
heeft.  598 
Het kandidaatsbestuur heeft verschillende opties bekeken, maar nog niet gekozen.  599 
De ALV vraagt zich af hoe duur dit gaat zijn.  600 
Het kandidaatsbestuur antwoordt dat het ongeveer 85 euro gaat kosten.   601 

De ALV vraagt zich af of er een functie is om iedereen een welkomstmail te sturen. Het lijkt best veel 602 
werk om iedere week uit te zoeken wie er actief lid is geworden en die mensen vervolgens een mail 603 
te sturen.   604 
Het kandidaatsbestuur heeft dit nog niet uitgezocht, maar vinden het wel een goed punt. Het is niet 605 
de bedoeling om een welkomstmail te sturen direct wanneer iemand zich aanmeldt als nieuw lid. Het 606 
idee is juist om bijvoorbeeld eens in de drie maanden naar alle nieuwgekomen leden een mail te 607 
sturen.   608 
De ALV vindt drie maanden te laat, ze heeft liever dat het binnen een week of binnen een maand 609 
gebeurt.   610 
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Het kandidaatsbestuur antwoordt dat drie maanden slechts een voorbeeld was.   611 
De ALV vraagt of alle leden de welkomstmail krijgen.  612 
Het kandidaatsbestuur antwoordt met ja.   613 
De ALV vraagt of nieuwe alumni ook een mail krijgen.   614 
Het kandidaatsbestuur vindt dit een interessante optie en wil het in de pauze gaan bespreken.   615 

De ALV geeft als tip dat het kandidaatsbestuur niet moet vergeten om na elke activiteit aan actieve 616 
leden en niet-actieve leden te vragen hoe ze het vonden.   617 
Ook nemen formele commissies vaak uit zichzelf enquêtes af, dit scheelt werkdruk voor het bestuur 618 
dus zij zouden dit kunnen aansporen bij iedere commissie.   619 

2.2.3 SPiN application  620 
De ALV denkt dat een app niet gaat werken en is van mening dat weinig mensen hem zullen 621 
downloaden. Als tip wordt gegeven om iets te doen met Whatsapp. Er kan namelijk een 622 
Whatsappgroep gemaakt worden waar door één persoon berichten in kunnen worden gestuurd, 623 
maar waar niemand op kan reageren.   624 
Het kandidaatsbestuur reageert met de vraag of zo’n groepsapp niet snel als spam wordt ervaren.  625 
De ALV antwoordt dat leden er zelf voor kiezen om in de groepsapp te komen, dus zullen ze het niet 626 
als spam ervaren. Er wordt gespeculeerd dat mensen die de app gaan downloaden waarschijnlijk 627 
dezelfde zullen zijn als mensen die in de groepsapp zouden willen. Wel wordt er afgevraagd of een 628 
Whatsappgroep legaal is met het oog op privacy, aangezien alle telefoonnummers zichtbaar zijn voor 629 
de deelnemers. Hierom is het iets om volgend jaar over na te denken.   630 
Het kandidaatsbestuur denk dat met een Whatsappgroep alleen kliekjes worden bereikt. Het is zeer 631 
persoonlijk, dus de drempel om er in te gaan wordt hoger.   632 

Om 21:45 wordt een pauze ingelast. 633 

Anneloes Biert meldt zich af om 21.43.   634 
Fabian van der Meer meldt zich af om 21.44.   635 
Jeroen Weerwag meldt zich af om 21.45 en machtigt Flore van Grunsven.  636 
Fenna Dekkers meldt zich af om 21.59 en machtigt Lieke van Lieshout.   637 
Prisca Fockens meldt zich af om 21.59. 638 

Het kandidaatsbestuur komt terug op een aantal punten. Allereerst wordt benoemd dat alle gegeven 639 
tips worden meegenomen.   640 
Er zal geen schriftelijke samenvatting worden gepubliceerd voorafgaand aan de ALV. Wel geeft het 641 
kandidaatsbestuur aan gebruik te willen maken van een Engelse training om de stukken 642 
toegankelijker te maken. Door gebruik te maken van de mogelijkheid tot een cursus zal de begroting 643 
veranderen.   644 
Het stuk over betrokkenheid en studieservice zal worden herschreven onder het kopje extern. Dus 645 
samenwerking met het OLC wordt een extern punt.   646 
Er zal, naast een welkomstmail aan nieuwe leden, ook een mail worden gestuurd aan alumni. 647 
Wanneer een lid zich uitschrijft zal deze worden verzonden.   648 
Het kandidaatsbestuur geeft aan inderdaad actief te zullen vragen aan leden hoe een activiteit is 649 
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ervaren, na afloop van die activiteit.   650 
Mochten alleen Nederlands sprekenden aanwezig zijn tijdens de ALV, dan wordt de ALV in het 651 
Nederlands zijn. Het kandidaatsbestuur geeft aan de notulen na afloop in het Engels te vertalen.   652 

De ALV vraagt zich af waarom er machtigingen hebben plaatsgevonden tijdens de ALV, terwijl in de 653 
mail voorafgaand aan de ALV uitdrukkelijk is gesteld dat machtigingen vóór de ALV moeten worden 654 
ingediend. De ALV zoekt het op in het huishoudelijk reglement (HR), terwijl de volgende stukken 655 
worden besproken.   656 

3. WORKLOAD REDUCTION    657 
Amber geeft een inleiding.    658 

De ALV vraagt zich af hoe de toekenning van de beurs is gegaan. De vraag is of de beurs groter is 659 
geworden vanwege het kleinere aantal bestuursleden.  660 
Het kandidaatsbestuur geeft aan dat ze 10,5 maand hebben gekregen. Daarnaast moet het 661 
persoonlijk plan van de bestuursleden nog worden ingeleverd, aan de hand hiervan zal worden 662 
bepaald wat ze precies zullen krijgen.   663 

De ALV vraagt zich af hoeveel uur het kandidaatsbestuur per week verwacht te besteden aan SPiN.   664 
Het kandidaatsbestuur heeft geen expliciet antwoord, ze verwachten de 40 á 45 uur te halen. Er 665 
wordt gestreefd naar minder dan 40 uur.    666 
De ALV noemt reductie op reductie wat heftig. Het kandidaatsbestuur heeft twee bestuursleden 667 
minder. Als daarnaast ook nog gestreefd wordt naar minder dan 40 uur werk in de week is dat ineens 668 
heel veel.  669 
Het kandidaatsbestuur legt uit dat ze wel taken op zich moeten nemen van twee missende 670 
bestuursleden, dus dat het verschil niet extreem groot is met voorgaande jaren.   671 

De ALV geeft als tip dat dit soort inleidende stukken korter en bondiger kunnen, zo wordt het geheel 672 
minder langdradig.   673 

3.1 SPiN’s common room    674 
De ALV vraagt zich af of het niet verwarrend is dat de SPiNkamer tijdens tentamenweken een 675 
kwartier later open is en vraagt waar dit kwartier verschil vandaan komt.  676 
Het kandidaatsbestuur antwoordt dat dit duidelijk wordt aangegeven op Facebook en op de 677 
SPiNkamer zelf, dus het zou niet voor veel verwarring moeten zorgen. Het kwartier verschil is 678 
vanwege het feit dat heel weinig mensen komen opdagen aan het begin van de kamerdienst.   679 
De ALV vraagt zich af waarom de openingstijden dan niet standaard verlaat wordt naar half elf.   680 
Het kandidaatsbestuur antwoordt dat tentamens meestal rond die tijd zijn afgelopen, maar om kwart 681 
over tien nog bezig zijn. Leden kunnen nu na het tentamen langskomen.   682 
De ALV antwoordt dat tentamens sinds dit jaar om half elf starten. Als leden nog snel een 683 
rekenmachine of woordenboek willen komen lenen kan dat nu niet meer.   684 
Het kandidaatsbestuur zal de openingstijden tijdens tentamenweken veranderen naar kwart over 685 
tien.   686 
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De ALV vraagt zich af hoe leden erop reageren dat de SPiNkamer korter open is, dit is nu namelijk al 687 
een aantal weken van kracht.   688 
Het kandidaatsbestuur antwoordt dat ze dit nog niet actief gepeild hebben, maar dit wel willen doen. 689 
Er zijn tot nu toe geen klachten binnen gekomen.   690 

De ALV vraagt zich af hoe internationalen reageren op het feit dat er niet meer contant betaald kan 691 
worden, aangezien hun pinpas soms niet werkt.   692 
Het kandidaatsbestuur heeft hier aan gedacht. Er blijft een “general cash box” zodat er toch contant 693 
betaald moet worden. Hiervoor komt en kasboekje om het overzicht te bewaren.   694 
De ALV wil graag dat het zinnetje over de general cash box wordt opgenomen in het beleid, het 695 
kandidaatsbestuur stemt toe. Een toevoeging van het kandidaatsbestuur is dat overal op de campus 696 
enkel nog gepind kan worden, dus dan moet dat ook op de SPiNkamer geen probleem zijn.   697 

De ALV vraagt zich af of het kandidaatsbestuur iets aan de kamerdiensten wil veranderen ten 698 
opzichte van vorig jaar, aangezien er wel 45 minuten vanaf wordt gehaald terwijl het 699 
kandidaatsbestuur graag toegankelijk wil zijn.    700 
Het kandidaatsbestuur antwoordt dat ze verwachten geen mensen mis te lopen, aangezien uit 701 
ervaring is gebleken dat maar weinig mensen in het laatste uurtje langskwamen vorig jaar. Er is 702 
besloten om duidelijk te verdelen wie voorin de SPiNkamer zit om mensen te ontvangen en wie 703 
achterin aan het werk is.   704 

De ALV benoemt GWS. Zij hebben drie bestuursleden maar zeer lange openingstijden, heeft het 705 
kandidaatsbestuur hierover contact gehad?   706 
Het kandidaatsbestuur heeft inderdaad contact gehad met GWS. Hieruit bleek dat zij een 707 
kamercommissie hebben opgericht, waardoor actieve leden dus kamerdiensten hebben. Daarnaast 708 
mogen zij de kamer alleen laten omdat het een kleine vereniging is, voor SPiN is dit gewoonweg niet 709 
mogelijk.  710 
Ondertussen is uitgezocht wat de regels zijn omtrent machtigingen. In het huishoudelijk reglement 711 
staat dat voorafgaand aan de ALV een volmacht moet worden ingeleverd. De machtigingen die zijn 712 
ingediend tijdens de ALV worden hierbij nietig verklaard.   713 

3.2 Board Updates  714 
De ALV vraagt zich af hoe de board updates werkdruk verminderen, aangezien de voorzitter ze 715 
schrijft en vervolgens wordt er een samenvatting op de SPiN-site gezet.   716 
Het kandidaatsbestuur denkt dat de gehele update niet fijn leest, een samenvatting is 717 
toegankelijker.   718 
De ALV vraagt zich af hoe het bestuur aankijkt tegen het feit dat dit veel werk kost.   719 
Het kandidaatsbestuur legt uit dat de updates informeel worden geschreven, wat werkdruk scheelt. 720 
Om die reden wordt een formele samenvatting van dit stuk online gezet, wat toegankelijker moet 721 
zijn.   722 
De ALV vraagt zich af wat het doel is van deze updates. Vroeger was het doel namelijk om leden te 723 
informeren. Ook wordt gevraagd of het dan niet beter intern gehouden kan worden.   724 
Het kandidaatsbestuur wil wel graag deze optie blijven bieden, maar er niet te veel werk in stoppen 725 
aangezien het niet extreem veel wordt gelezen.   726 
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De ALV geeft als tip dat het kandidaatsbestuur tijdens de bestuursvergaderingen om de drie weken 727 
het punt ‘navolging beleid’ zou kunnen toevoegen aan de agenda. Dan wordt het direct gezamenlijk 728 
besproken en hoeft niet iedereen een apart stukje te schrijven want het is direct opgenomen in de 729 
notulen. Mocht iemand erom vragen dan kunnen de besproken zaken samengevoegd en gedeeld 730 
worden.  731 
Het kandidaatsbestuur vindt dit een goed idee.   732 
Er wordt vanuit de ALV opgemerkt dat het weghalen van deze updates niet overeenkomt met 733 
Transparency.   734 
Het kandidaatsbestuur vindt dat het geven van de optie om het hele stuk in te zien transparant 735 
genoeg is.   736 
De ALV geeft als tip dat het kandidaatsbestuur een format kan maken waarin ingevuld kan worden 737 
wat er is gedaan, dit scheelt werkdruk. Dan kunnen de updates alsnog regelmatig volledig worden 738 
gepubliceerd.   739 
Het kandidaatsbestuur komt hier na de pauze op terug.   740 

De ALV vraagt zich af of de bestuursblogs blijven.  741 
Het kandidaatsbestuur antwoordt ja.   742 

De ALV vraagt zich af hoe vaak de board updates gelezen worden.   743 
Het kandidaatsbestuur geeft aan dat dit niet duidelijk te zien is.   744 
  745 
De ALV vraagt zich af hoe vaak de update geplaatst zal worden.   746 
Het kandidaatsbestuur komt hier na de pauze op terug.   747 

3.3 Committees    748 

3.4 Activities 749 

3.5 Committee-Board dates   750 

De ALV komt met de suggestie dat er een paar data uitgekozen moeten worden waarop mensen zich 751 
kunnen inschrijven, dit scheelt tijd.   752 
Het kandidaatsbestuur vraagt zich hierbij af hoe het opgelost moet worden als veel commissies zich 753 
op dezelfde datum inschrijven.  754 
De ALV legt uit dat er wel een limiet aan het aantal inschrijvingen per datum gesteld moet worden.   755 
Het kandidaatsbestuur antwoordt dat het huidige plan was om een Google Docs aan te maken met 7 756 
data, waar ook een limiet is gesteld aan het aantal personen per dag, dit lijkt dus op de gegeven 757 
suggestie.   758 
De ALV merkt op dat het doel van de uitjes duidelijk moet zijn voor het bestuur. Hoe meer mensen er 759 
zijn, hoe minder je kunt leren kennen.   760 

Yoni Reijnhoudt meldt zich aan om 22.31.  761 
Muriël Neeleman meldt zich af om 22.32. 762 
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4. INTERNAL POLICY   763 
Julia geeft een inleiding.    764 

4.1 SPiN’s common room  765 

4.2 Personal Development   766 
De ALV vindt het plan met betrekking tot de coach te streng en geeft als tip dat de bestuursleden zelf 767 
moeten kijken wat ze prettig vind  768 
  769 
De ALV geeft als tip dat in het beleid een onderscheid gemaakt moet worden tussen coach en pop 770 
gesprekken.   771 

Het kandidaatsbestuur vertelt dat de gesprekken niet veel gebruikt worden en zetten er daarom 772 
twee vast, zodat er in ieder geval gekeken kan worden of ze het prettig vinden.   773 
Voormalige besturen in de ALV leggen uit dat een coach niet altijd gewild is. Twee verplichte 774 
gesprekken is dan vervelend.   775 
Het kandidaatsbestuur legt uit dat de indeling van de gesprekken vrij is, dus er kan zelf gekozen 776 
worden wat er besproken wordt.   777 
De ALV vraagt of dit met de coaches is overlegd en wat zij er van vonden.  778 
Het kandidaatsbestuur antwoordt dat er is overlegd en dat de coaches het prima vonden.   779 
De ALV geeft als tip dat dit voor de bestuursleden zelf is, als ondersteuning. Als het niet zo expliciet in 780 
het beleid staat hoeft er ook niet per se naartoe geleefd te worden.   781 

4.3 Sustainability    782 
De ALV vindt het een goed plan dat plastic bekers worden geschrapt, maar wil meer 783 
milieuvriendelijke bijdrages zien. De studiereis kan bijvoorbeeld binnen Europa blijven, dan hoeft er 784 
niet (ver) gevlogen te worden. Er wordt afgevraagd hoe het kandidaatsbestuur hierover denkt.   785 
Het kandidaatsbestuur vindt dat de studiereis georganiseerd wordt om ervan te leren. Wanneer dit 786 
lukt, weegt dat zwaarder dan “sustainability”.   787 

De ALV vraagt zich af waarop de 50% minder flyers is gebaseerd.  788 
Het kandidaatsbestuur antwoordt dat bijvoorbeeld van Insomnia flyers kilo’s zijn weggegooid. Per 789 
evenement wordt dus de helft genomen van wat het jaar ervoor is besteld.   790 

De ALV vraagt zich af waar de meer prominente plek voor Hersenspinsels moet komen.   791 
Het kandidaatsbestuur legt uit dat previews van artikelen op Facebook worden gezet, met een 792 
doorkliklink naar het hele artikel. Alles komt op Facebook en in de nieuwsbrief. Daarnaast blijven 793 
actuele berichten terugkomen op Facebook.   794 

De ALV vindt dat papieren bekertjes ook milieuvervuilend zijn en vraagt zich af of het bestuur nog 795 
een andere manieren heeft om te besparen.   796 
Het kandidaatsbestuur antwoordt dat actieve leden worden gestimuleerd hun herbruikbare mokken 797 
te gebruiken. Daarnaast is papier beter dan plastic, dus de niet-actieve leden die geen mokken 798 
hebben kunnen papieren bekers gebruiken.   799 
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Een tip van de ALV is om de mokken die over zijn op tafel te zetten, zodat ze door iedereen gebruikt 800 
kunnen worden, dit scheelt weer papieren bekertjes.   801 

Een tip van de ALV is om de themadagen minder plastic en reinigingsdoekjes te laten gebruiken. Er 802 
moet gekeken worden naar hoe veel vorig jaar over is gebleven, zodat minder besteld kan worden.   803 

4.4 Missing board positions    804 
De ALV vraagt zich af of het kandidaatsbestuur een evaluatie gepland heeft, om te zien of komende 805 
jaren met vijf leden verder wordt gegaan of toch met zeven.   806 
Het kandidaatsbestuur gaat hier inderdaad naar kijken. Dit komt terug tijdens de halfjaarlijkse ALV.   807 

De ALV vraagt zich af of het kandidaatsbestuur contact heeft gehad met het IVe bestuur, aangezien 808 
zijn ook met vijf leden waren in plaats van zeven.   809 
Het kandidaatsbestuur antwoordt dat ze dit niet hebben gehad. Er zijn wel tips gevraagd aan oud 810 
internen.   811 

4.4.1 External affairs officer 812 
De ALV vraagt zich af hoe het contact met de Drie Gezusters nu zal verlopen.   813 
Het kandidaatsbestuur antwoordt dat Amber zal gaan over het contract. Chinouq zal samen met 814 
Amber langsgaan, omdat Chinouq het aanspreekpunt is tijdens feesten.   815 
De ALV is bang dat de Drie Gezusters dit niet zullen onthouden, dus één aanspreekpunt lijkt beter.   816 
De ALV vraagt zich af wie er verantwoordelijk is voor facturen naar de Drie Gezusters.  817 
Het kandidaatsbestuur antwoordt dat Amber dit op zich neemt. Ze leggen uit dat het Xe bestuur 818 
dezelfde constructie had met De Waagh, wat heel soepel ging.   819 
De ALV antwoordt dat dit waarschijnlijk niet hetzelfde zal gaan met de Drie Gezusters, want zij zijn 820 
vaak in de war, dus één aanspreekpunt lijkt toch beter. Er moet goed over worden nagedacht, maar 821 
de ALV vindt niet dat het nu moet worden vastgelegd.   822 

De ALV vindt het behouden van SPiNkorting geen goed idee en wil juist dat er moeite moet worden 823 
gestoken in algemeen sponsorgeld.   824 
Het kandidaatsbestuur vindt dat de resultaten hiervan niet zouden opwegen tegen de moeite die 825 
erin wordt gestoken. Ze hebben geadviseerd gekregen best een jaar zonder te kunnen. Daarnaast 826 
vinden ze dat korting goed past bij studenten.   827 
De ALV vraagt of er wel eens iets wordt gebruikt naast swapfiets.   828 
Het kandidaatsbestuur antwoordt dat hier geen cijfers over bekend zijn op dit moment. Ze leggen uit 829 
dat vorig jaar 200 euro aan sponsorgeld is opgehaald, met dit bedrag is weinig te beginnen dus dan 830 
heeft korting meer zin. Daarnaast is het regelen van SPiNkorting amper werk omdat de contacten al 831 
vastliggen.   832 
De ALV ziet graag dat er wel wát moeite in de SPiNkorting wordt gestoken.   833 
Het kandidaatsbestuur vindt dat het onderhouden van de bestaande contacten goed te doen is, maar 834 
actief op zoek gaan zal te veel werk zijn omdat de functie niet meer bestaat.    835 

4.4.2 Internal affairs officer  836 
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Rectificatie: ‘kasco’ moet worden veranderd naar ‘financial audit committee’.    837 

De ALV vraagt zich af hoe het kandidaatsbestuur zorgt dat de druk niet te hoog wordt voor Chinouq, 838 
de internal affairs officer, aangezien alleen zij meer commissies gaat begeleiden.   839 
Het kandidaatsbestuur antwoordt dat Chinouq alle formele commissies heeft, wat een heel 840 
gestructureerd systeem is. Daarom zou het mee moeten vallen.   841 
De ALV geeft als tip dat het bestuur veel met elkaar moet blijven overleggen op dit gebied, om te 842 
zorgen dat de werkdruk niet te hoog wordt.   843 
Het kandidaatsbestuur benadrukt dat ze heel veel hebben overlegd over deze verdeling van 844 
commissies. Chinouq wilde alle formele commissies gaan begeleiden omdat het bij haar functie 845 
hoort.   846 

In het beleid staat dat alle bestuursleden meer commissies op zich gaan nemen dan vorig jaar, dit 847 
klopt niet dus het kandidaatsbestuur zal het aanpassen.   848 

De ALV vraagt zich af of de werkdruk van de voorzitter Amber niet te hoog wordt, aangezien zij de 849 
tijdschriftcommissie en de studiereiscommissie op zich gaat nemen. Daarnaast is de voorzitter 850 
verantwoordelijk voor het hoofdsponsorcontract, wat de combinatie heftig maakt. De ALV doet als 851 
voorstel om hierin te schuiven en vraagt zich af hoe het kandidaatsbestuur hier tegenaan kijkt.   852 
Het kandidaatsbestuur antwoordt dat het hoofdsponsorcontract niet veel extra werk zou moeten 853 
kosten wanneer deze eenmaal ondertekend is.    854 

4.5 Administration   855 

4.5.1 Digitalisation   856 
De ALV geeft als tip dat veel documenten die niet officieel bewaard hoeven te worden weg kunnen 857 
worden gegooid.   858 

De ALV vraagt zich af waarom het kandidaatsbestuur heeft besloten veel documenten in te scannen 859 
en dit niet over te laten aan het XIIe bestuur.   860 
Het kandidaatsbestuur antwoordt dat ze in het nieuwe gebouw teruggaan van 6 kasten naar 2 861 
kasten.  Daarom moet er, in ieder geval deels, uitgezocht worden wat bewaard kan worden en wat 862 
niet, anders wordt dit te veel werk voor volgende besturen.  863 
De ALV vraagt zich af of het scannen wel een goed idee is, dit zou namelijk geen prioriteit moeten zijn 864 
met het oog op werkdrukvermindering.   865 
Het kandidaatsbestuur antwoordt dat het zomaar kan dat het volgende bestuur ook uit vijf leden 866 
bestaat. Als er nu niets aan wordt gedaan wordt de werkdruk voor het volgende bestuur ineens 867 
extreem hoog.   868 
De ALV is het ermee eens dat er wel wat aan gedaan moet worden, zoals uitzoeken hoe het precies 869 
uitgevoerd kan worden. Het daadwerkelijk uitvoeren hiervan kan door het volgende bestuur gedaan 870 
worden.   871 
Het kandidaatsbestuur legt uit dat het plan ook niet is om alles uit de kasten in te scannen. Wat ze 872 
gaan doen is een plan schetsen over wat er bewaard kan worden en wat niet. Alleen wanneer het 873 
mogelijk is zullen ze gaan beginnen met inscannen en weggooien.   874 



       Notulen Algemene Ledenvergadering 04-10-2018 

 

 

Studieassociation Psychology in Nijmegen   Montessorilaan 3  
Room A.00.05a     6525 HR Nijmegen 
Mo t/m Th 10.15-14.30    024-361 25 88 
Fr 10.15-13.30         www.spin-nijmegen.com 
info@spin-nijmegen.com      23 

 

Een tip van de ALV is om in ieder geval te focussen op het digitaliseren van eigen zaken. Dan is staat 875 
dat in ieder geval al online en hoeft daar later niets meer aan gedaan te worden.   876 

4.5.2 Privacy  877 

5. COMMITTEES  878 

Chinouq geeft een inleiding.    879 

5.1 Roles within committees  880 
De ALV vraagt zich af hoe de vicevoorzitter van een commissie zal worden vastgesteld.   881 
Het kandidaatsbestuur vertelt dat deze tijdens de eerste commissievergadering zal worden gekozen, 882 
net als de secretaris en de penningmeester.   883 
De ALV vraagt zich af of het niet handiger is deze functies zelf te kiezen.   884 
Het kandidaatsbestuur antwoordt dat de voorzitter van tevoren wordt gekozen. Als iemand anders 885 
dit wilde worden kan die dan vicevoorzitter worden.     886 

De ALV vraagt zich af wat er gebeurt als er minder dan vijf leden zijn.   887 
De ALV vraagt zich af of de vicevoorzitter daarnaast nog een extra functie kan hebben.   888 
De ALV vraagt zich af of de vicevoorzitter ook een training krijgt.   889 
Het kandidaatsbestuur antwoordt dat de functie van vicevoorzitter niet vervalt als er minder dan vijf 890 
leden zijn, want mensen kunnen inderdaad dubbele functies op zich nemen. De vicevoorzitter krijgt 891 
tegelijk met de voorzitter een training.   892 

5.2 Changes   893 
De ALV vraagt zich af hoe het kandidaatsbestuur gaan zorgen dat volgend jaar de ALV eerder in het 894 
jaar gepland staat, zodat mensen zich niet aanmelden voor een commissie die later geschrapt blijkt 895 
te worden.   896 
Het kandidaatsbestuur antwoordt dat de beleids-ALV volgend jaar gepland staat voor half 897 
september. Dan zijn er nog geen commissieleden gekozen en moet het probleem opgelost zijn.   898 
De ALV vraagt zich af of de sollicitatieprocedure dan vervroegd moet worden.   899 
Het kandidaatsbestuur antwoordt dat de Heidag ook prima voor de sollicitatie kan plaatsvinden. Op 900 
deze manier moet het haalbaar zijn en dan hoeven sollicitaties niet vervroegd te worden.   901 

5.2.1 Cancellation of committees   902 
De ALV vraagt zich af hoe het bestuur zelf gaat bijdragen aan de RAGweek zonder dat dit extra 903 
werkdruk oplevert.   904 
Het kandidaatsbestuur legt uit dat ze het willen gaan implementeren in een activiteit om zo toch een 905 
bijdrage te kunnen leveren. Over de invulling hiervan kan nog geen uitspraak gedaan worden, er 906 
moet nog overleg gaan plaatsvinden.   907 

De ALV geeft als tip dat er een SPiNfeest gepland staat aan het einde van de RAGweek. Als er een 908 
euro extra wordt gevraagd als entree kan deze opbrengst hieraan bijdragen.   909 
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De ALV vraagt zich af of het bestuur op de RAGweek-kalender wil komen.   910 
Het kandidaatsbestuur antwoordt dat ze dit in overweging zullen nemen.    911 

De ALV vraagt zich af hoe de plannen van de exchange eruit gaan zien.  912 
Het kandidaatsbestuur legt uit dat dit aan het XIIe bestuur is, mits zij een uitwisseling willen doen.   913 

Rectificatie: de almanakcommissie wordt in 2021 opgericht in plaats van 2022.   914 

De ALV vraagt zich af of er nu al materiaal bewaard wordt voor de volgende almanak. Er was in het 915 
verleden namelijk weinig materiaal te vinden.   916 
Het kandidaatsbestuur zal hierover overleggen.    917 

De ALV vraagt zich af of het plan nu is dat twee promotion officers van willekeurige commissies de 918 
goodiebags gaan vullen. Daarnaast wordt gevraagd wie verantwoordelijk is voor het acquireren van 919 
goodies.   920 
Het kandidaatsbestuur beantwoordt de eerste vraag met ja, de goodiebags worden uitgedeeld bij het 921 
congres en experience your future. De promotion officers van deze commissies hebben de taak 922 
gekregen ze te vullen. De reden hiervoor is dat het bij deze activiteiten het belangrijkst is om wat uit 923 
te delen. De commissie helpt in principe met zijn allen, maar de promotion officer is hiervoor 924 
verantwoordelijk.   925 

De ALV vind het een verkeerde aanpak om de aquisitiecommissie te schrappen. De leden van deze 926 
commissie zijn vaak wat serieuzer, dus ze zouden meer verantwoordelijkheid kunnen krijgen.   927 
Het kandidaatsbestuur antwoordt dat de werkdruk te hoog is voor hoeveel deze commissie oplevert. 928 
Ze hebben de meeste taken die hierbij horen daarom op een andere manier onderverdeeld. Het 929 
oorspronkelijke plan van het kandidaatsbestuur was om de aquisitiecommissie juist groter op te 930 
zetten, met meer verantwoordelijkheid. Maar toen is geadviseerd dit niet te doen, omdat het 931 
risicovol is zo’n interventie te baseren op de hoop dat deze commissie vol komt.   932 

De ALV vraagt zich af hoe het zit als een andere commissie graag goodiebags wil.   933 
Het kandidaatsbestuur antwoordt dat wanneer een commissie dit graag wil, het wordt 934 
meegenomen. De promotion officer van die commissie moet de taak dan op zich willen nemen.   935 

De ALV is van mening dat de acquisitiecommissie juist interessanter wordt wanneer deze meer 936 
verantwoordelijkheid krijgt, dus zou het ook meer aanmeldingen moeten opleveren. De vraag hierbij 937 
is of het kandidaatsbestuur hierover heeft nagedacht.   938 
Het kandidaatsbestuur is bang dat de commissie echt niet vol komt als deze groter wordt opgezet, 939 
aangezien er nu al weinig actieve leden zijn. Het risico hiervan is te groot. Mocht de commissie niet 940 
volkomen of de verantwoordelijkheid niet goed worde genomen, gaat dit het bestuur heel veel extra 941 
werk krijgen.   942 
De ALV bedoelde niet om de commissie groter op te zetten, maar om de onzinnige taken te 943 
vervangen voor zinnige taken.   944 
Het kandidaatsbestuur legt uit dat dan nog steeds de werkdruk hoger wordt voor een bestuurslid, 945 
aangezien iemand de commissie dan op zich moet nemen.   946 
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De ALV vraagt zich af of het kandidaatsbestuur zich ervan bewust is dat veel artikelen afwijken van 947 
het huishoudelijk reglement.   948 
Het kandidaatsbestuur heeft hier niet naar gekeken en moet dit nog doen.   949 

5.2.2 Changes in activities   950 
De ALV vraagt zich af waarom Psypop wordt behouden, vanwege een terugloop in bezoekerss.  951 
Het kandidaatsbestuur antwoordt dat activiteiten divers moeten blijven, Psypop is anders dan veel 952 
andere activiteiten.   953 
Een deel van de ALV denkt dat er geen behoefte meer is aan Psypop, aangezien het bezoekersaantal 954 
terugloopt. Een ander deel vindt het punt van diversiteit heel goed en gelooft dat Psypop van 955 
toegevoegde waarde is. Internationals zouden behoefte kunnen hebben aan andersoortige 956 
activieiten. Bovendien loopt het bezoekersaantal van veel verschillende activiteiten terug, niet alleen 957 
van Psypop.   958 

De ALV vraagt zich af waarom de socioculturele commissie nog dezelfde naam draagt.  959 
Het kandidaatsbestuur legt uit dat psypop de culturele activiteit is. De vrije activiteit zal dan de 960 
sociale activiteit zijn, dus vandaar nog steeds sociocultureel.   961 

De ALV vraagt zich af of het slim is om twee plaatsen binnen één commissie voor een halfjaar open te 962 
stellen en die vervolgens te vervangen. Je weet niet of deze vrijgekomen plaatsen weer opgevuld 963 
gaan worden en twee mensen weg uit één commissie is wel heftig.   964 
Het kandidaatsbestuur antwoordt dat eerder de galacommissie en de goede doelencommissie maar 965 
een halfjaar duurden. Aangezien de goede doelencommissie vervalt, wilden ze een andere optie 966 
geven waarbij mensen slechts een halfjaar in de commissie kunnen. In de actiecommissie leek dit het 967 
beste mogelijk, deze zal bestaan uit zes mensen. Mochten de na een halfjaar vrijgekomen plekken 968 
niet opnieuw opgevuld worden, kan deze commissie nog blijven bestaan met (minstens) vier 969 
personen. Daarnaast worden wel nieuwe sollicitaties verwacht.   970 
De ALV blijft het tricky vinden.   971 

De ALV denkt dat de examenacties veel werkdruk gaan opleveren.   972 
Het kandidaatsbestuur is het hier niet mee eens. Er zijn nu namelijk vier acties in plaats van twaalf. 973 
De tijd per actie mag dan langer zijn, maar dat weegt hier niet tegenop.   974 
De ALV vraagt zich af of er ook is nagedacht over de werkdruk van de commissie.   975 
Het kandidaatsbestuur antwoordt dat dit geen probleem moet zijn aangezien het gaat om een uurtje 976 
bij een lokaal staan. Daarnaast is er een plan om te werken in shifts, zodat dit nog minder tijd gaat 977 
kosten.   978 
De ALV benadrukt dat er rekening gehouden moet worden met verschillende jaarlagen, er kan niet 979 
oneindig worden afgewisseld.   980 

De ALV vraagt zich af waarom het bestuur is geswitcht van acties voor het tentamen naar acties na 981 
het tentamen.   982 
Het kandidaatsbestuur was van mening dat de toegankelijkheid vergroot wordt als de actie na afloop 983 
van het tentamen is. Voor het tentamen zijn mensen alleen gefocust op het tentamen, na afloop niet 984 
meer.   985 
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De ALV benoemt dat er vroeger afterborrels bestonden voor na het tentamen, maar hier was geen 986 
behoefte aan.   987 
Het kandidaatsbestuur legt uit dat dit waarschijnlijk niet werkte omdat mensen dan naar de 988 
SPiNkamer moeten komen. Nu staan er mensen bij de tentamenlocatie, wat veel toegankelijker is. Ze 989 
zullen daar op mensen afstappen.   990 
De ALV vindt dat het bestuur er wel rekening mee moet houden dat dit kan zorgen voor 991 
geluidsoverlast.   992 
Ook wil de ALV dat de ervaring van commissieleden moet worden meegenomen. Een uur lang daar 993 
staan kan namelijk afschrikkend werken.   994 

De ALV vraagt zich af wat er wordt bedoeld met de uitleg over de acties in dit stuk.   995 
Het kandidaatsbestuur antwoordt dat er vier tentamenacties komen, één per bachelorjaar. 996 
Aangezien de Engelse en Nederlandse track nog gescheiden tentamens heeft in het eerste jaar komt 997 
er een actie bij elk van deze tentamens. Daarnaast komt een actie na een tweedejaars en derdejaars 998 
tentamen. In de vierde periode zullen geen acties zijn, dus in een van de andere drie periode komen 999 
er twee.   1000 

Waarom wordt deze actie toegevoegd terwijl dit de werkdruk vergroot, in plaats van dit schrappen 1001 
en de acquisitiecommissie behouden.   1002 
Het kandidaatsbestuur wilde de bestaande activiteit behouden en het doel beter bereiken, een hele 1003 
commissie erbij nemen zou meer tijd kosten.  1004 

5.3 New committees   1005 
De ALV vraagt zich af hoe veel aanmeldingen voor de commissies te weinig waren.   1006 
Het kandidaatsbestuur antwoordt dat ze 14 aanmeldingen te kort komen. De commissies zijn 1007 
ingedeeld met het aantal beschikbare mensen, zo bleek het probleem mee te vallen. Daarnaast is 1008 
een plan opgesteld over hoe ze de rest van de aanmeldingen zullen krijgen, het kandidaatsbestuur 1009 
heeft hier vertrouwen in. 1010 

5.4 Number of activities   1011 
De ALV vindt het heftig dat er twee themadagen geschrapt zijn en vraagt zich af of het niet al 1012 
werkdruk scheelt door alleen in de pauzes eten uit te delen.   1013 
Het kandidaatsbestuur heeft hier over nagedacht en dacht dat het de werkdruk amper zou 1014 
verminderen. De dag moet namelijk alsnog worden voorbereid. Bovendien is er voor de commissie 1015 
ook een hogere werkdruk wanneer er twee extra dagen gepland worden, zij moeten dan namelijk 1016 
met meer thema’s en aanvullende ideeën komen. Het doel van de themadagen wordt op deze 1017 
manier ook bereikt.   1018 

De ALV vraagt zich af wat de plannen zijn voor Insomnia de komende jaren.   1019 
Het kandidaatsbestuur legt uit dat de Waagh heeft besloten dat er dit jaar maar één Insomnia mag 1020 
plaatsvinden. Als deze goed loopt willen ze wel proberen dit weer op te schroeven naar meer per 1021 
jaar. Het verloop wordt deels overgelaten aan de commissie. Het contract verloopt na een jaar, dus 1022 
hierna zou weer kunnen gekeken worden naar een extra editie het jaar erop.   1023 
De ALV vraagt zich af of het bestuur niet bang is dat het concept minder bekend word aangezien er 1024 
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dit jaar maar één editie is.   1025 
Het kandidaatsbestuur antwoordt dat dit door de Waagh is bedacht dus het is niet anders. Ze zullen 1026 
hard hun best doen om het feest zo groots mogelijk op te zetten. Aangezien de Waagh goed past bij 1027 
het imago leek een andere locatie geen goed idee.   1028 

De ALV vraagt zich af of het bestuur er rekening mee heeft gehouden dat de skireis geen hoodies kan 1029 
krijgen als de afterborrel weg wordt gehaald.   1030 
Het kandidaatsbestuur heeft hier rekening mee gehouden, daarom is de sponsoring van de hoodies 1031 
opgenomen in het hoofdsponsorcontract.   1032 

5.5 Overview of committees   1033 
De ALV vraagt zich af hoe talen worden gehandhaafd per commissie, met name bij informele 1034 
activiteiten.   1035 
Het kandidaatsbestuur antwoordt dat bij het doel is om alle activiteiten in het Engels te houden. Wel 1036 
is het moeilijk om grip te krijgen op communicatie.   1037 
De ALV vraagt zich af wat het bestuur ermee wil doen als de kwaliteit achteruit gaat vanwege het 1038 
Engels.   1039 
Het kandidaatsbestuur antwoordt dat ze ernaar streven om alles in het Engels te doen.  1040 
De ALV vindt dat dit dan anders verwoord moet worden, aangezien het er nu zeer stellig staat.   1041 

5.5.1 Committees related to workfield and study    1042 
De ALV vraagt zich af of er al een gesprek is geweest met SPS-NIP over de misscommunicatie.   1043 
Het kandidaatsbestuur heeft alleen nog een kennismakingsgesprek gehad, maar dit gesprek komt er 1044 
wel.   1045 

5.5.2 Non-study related committees    1046 

5.5.3 Trip committees 1047 
De ALV vraagt zich af wat de overweging is geweest om toch buiten Europa te gaan. Met afgelopen 1048 
besturen was het plan om dit niet te doen.   1049 
Het kandidaatsbestuur heeft hiervoor gekozen omdat er een aantal andere activiteiten zijn 1050 
geschrapt. Bovendien willen ze divers blijven en een studiereis binnen Europa zou te veel lijken op de 1051 
stedentrip.   1052 
De ALV is het hier niet mee eens, aangezien een studiereis studiegerelateerd is en op een stedentrip 1053 
staat lol/alcohol meer centraal.    1054 
Het kandidaatsbestuur vindt het belangrijk om de activiteiten die ze gaan doen groots aan te pakken, 1055 
aangezien er dus andere activiteiten zijn geschrapt.   1056 
De ALV vraagt zich af of het bestuur heeft gekeken naar de optie om een soort roadtrip te doen. Dit 1057 
doen veel andere verenigingen ook en hierdoor wordt het ook grootser.   1058 
Het kandidaatsbestuur zal dit meenemen in de overweging.   1059 

5.5.4 Supporting committees   1060 
De ALV geeft de suggestie om de illustratiecommissie te veranderen in een mediacommissie. Mocht 1061 
een commissie dan een aftermovie willen, dan blijft dit en optie.   1062 
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Het kandidaatsbestuur geeft aan hier nog niet over te hebben nagedacht. Zij denken dat er op dit 1063 
moment al mensen binnen de actieve leden zijn die video’s kunnen maken, dus als de wens er is dan 1064 
kan dit gebeuren. Daarom vindt het kandidaatsbestuur het niet nodig hiervoor een commissie op te 1065 
richten.   1066 

De ALV vraagt zich af waarom de evaluatiewerkgroep onder commissies staat. Ook wordt afgevraagd 1067 
wanneer deze op zal starten.   1068 
De ALV vraagt zich af of er een sollicitatieprocedure is voor de evaluatiewerkgroep.  1069 
Het kandidaatsbestuur antwoordt dat er nog geen sollicitaties voor zijn geweest. Daarnaast moet nog 1070 
bepaald worden wanneer ze wordt opgestart.   1071 
De ALV vraagt zich af waarom er niet volgens dezelfde procedure als andere ondersteunende 1072 
commissies wordt gehandeld.   1073 
Het kandidaatsbestuur komt hier nog op terug.   1074 
De ALV denk dat solliciteren te heftig klinkt en dat dit de drempel zal verhogen voor mensen om zich 1075 
aan te melden. Zij geven als tip dat dit genuanceerder kan worden benoemd.   1076 

5.5.5 Association institutions   1077 

Om 00.04 wordt een pauze ingelast.   1078 
Helen Peeters meldt zich af om 00.07. 1079 

Het kandidaatsbestuur komt terug op een aantal punten.   1080 
Over de bestuurlijke update is besloten dat deze vier keer dit jaar zal verschijnen. Er wordt een 1081 
format gemaakt en die zullen ze samen invullen.   1082 
Daarnaast komt het kandidaatsbestuur terug op de evaluatiewerkgroep. Er is besloten om hier geen 1083 
sollicitatie voor te doen. In plaats daarvan zal ‘open voor aanmelding’ komen te staan, aangezien dat 1084 
minder zwaar klinkt.    1085 

6. EXTERNAL POLICY  1086 
Chinouq geeft een inleiding.  1087 

De ALV vraagt zich af wat het kandidaatsbestuur wil doen met het in januari aflopende princontract.   1088 
Het kandidaatsbestuur moet hier nog over nadenken maar is er mee bezig. Dit wordt een puntje voor 1089 
de volgende ALV in februari.   1090 
De ALV vindt dit lastig want het contract eindigt al in januari.   1091 
Het kandidaatsbestuur zal erover nadenken.    1092 

6.1 Sponsoring   1093 

6.1.1 Fixed contracts    1094 

6.1.2 General Sponsoring  1095 
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De ALV wil het bedrag graag veranderd hebben naar 0, aangezien het kandidaatsbestuur er geen 1096 
aandacht aan zal geven moeten ze hier niets mee doen.   1097 
Het kandidaatsbestuur geeft aan dit te zullen aanpassen.   1098 

6.2 SPiN discount   1099 
De ALV vraagt zich af hoeveel van de contracten aflopen en welke er worden verlengd.   1100 
Het kandidaatsbestuur geeft aan dat alle samenwerkingen met SPiNkorting worden verlengd.   1101 
De ALV vraagt zich af of alle partners weten dat de contracten stilzwijgend worden verlengd.   1102 
Het kandidaatsbestuur antwoordt dat zij dit als het goed is wel weten.   1103 

6.3 Athena   1104 

6.4 Bookcontract   1105 
De ALV geeft aan dat dit als prettig wordt ervaren en vraagt zich af of het kandidaatsbestuur wel in 1106 
gesprek gaat over wat eerder is gesproken en of er een actiepunt van wordt gemaakt tijdens de 1107 
halfjaarlijkse ALV.   1108 
Het kandidaatsbestuur antwoordt dat het zeker opnieuw wordt besproken.    1109 

6.5 Alumni  1110 

7. EPILOGUE   1111 
Amber geeft een inleiding.   1112 

De ALV vraagt zich af wanneer het complete gerectificeerde beleid online komt.  1113 
Het kandidaatsbestuur antwoordt dat de grootste veranderingen worden doorgevoerd vóór de 1114 
begrotings-ALV. Tijdens de begrontings-ALV wordt doorgegeven wanneer het officieel naar buiten 1115 
komt.   1116 

Attachment I: Year planning  1117 
De ALV vraagt zich af hoe de bestuurswissel volgend jaar gaat verlopen. Het plan is om deze eerder 1118 
te laten plaatsvinden, maar daarna zijn er nog activiteiten van het XIe bestuur.   1119 
Het kandidaatsbestuur antwoordt dat na de beleids-ALV nog twee activiteiten zullen plaatsvinden, 1120 
maar deze zijn vóór de begrotings-ALV dus het XIe is dan nog officieel bestuur.   1121 

De ALV vraagt zich af of de leden die zitting hebben in de galacommissie er van op de hoogte zijn dat 1122 
het gala pas 4 februari plaatsvindt. Mensen die in de commissie zitten omdat ze daarna naar het 1123 
buitenland gaan zijn dan namelijk al weg.   1124 
Het kandidaatsbestuur antwoordt dat de leden hier inderdaad van op de hoogte zijn.  1125 

Er zijn amendementen ingediend.   1126 

Het eerste amendement stelde dat de acquisitiecommissie behouden moest worden. Het eerste 1127 
amendement stelde dat de acquisitiecommissie behouden moest worden. Het kandidaatsbestuur 1128 
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heeft besloten om dit amendement niet aan te nemen. Ze denken dat ze niet weten wie er dan in 1129 
zou moeten, wie die er dan bij moet nemen van het bestuur en voor 200 euro extra het niet waard is 1130 
om deze moeite te nemen.  1131 
Binnen de ALV is veel discussie. Een deel van de ALV is het eens met het kandidaatsbestuur en 1132 
benoemt dat het behouden van de acquisitiecommissie te veel werkdruk gaat opleveren, een ander 1133 
deel is van mening dat met zeer gemotiveerde actieve leden in de commissie dit mee kan vallen.   1134 
Als idee wordt geopperd om een acquisitiewerkgroep op te stellen. Dit scheelt het bestuur een hoop 1135 
werkdruk   1136 
De ALV en het kandidaatsbestuur komen er niet uit, daarom wordt er gestemd over het 1137 
amendement.   1138 
7 stemmen voor,  1139 
9 stemmen tegen,  1140 
8 stemmen onthouden,  1141 
0 stemmen blanco.   1142 

Hiermee wordt het amendement afgewezen.   1143 
Het kandidaatsbestuur zal de optie van een werkgroep wel bekijken.   1144 

Yoni Reijnhoudt meldt zich af om 01:08. 1145 

Het volgende amendement gaat over de tentamenacties. De ALV wilde het aantal tentamenacties 1146 
verdubbelen van vier naar acht. Voorheen waren er twaalf acties, dus dat getal naar vier veranderen 1147 
is een groot verschil. Met acht zit je in het midden en kan worden bekeken hoe dit bevalt.   1148 
Het kandidaatsbestuur benoemt dat ze inderdaad voor minder tentamenacties hebben gekozen, 1149 
maar ze laten deze langer duren en dat is in hun ogen een compromis.   1150 
De ALV vindt het juist belangrijk dat de bestuursleden hun gezicht laten zien.   1151 
Het kandidaatsbestuur stelt voor om vier korte tentamenacties voorafgaand aan een aantal 1152 
tentamens toe te voegen als compromis.  1153 
De ALV is het hiermee eens dus dit zal worden opgenomen in het beleid. 1154 

Er wordt gestemd over de aanname van het beleidsplan.   1155 
17 stemmen voor,  1156 
0 stemmen tegen,  1157 
0 stemmen blanco,   1158 
7 stemmen onthouden.  1159 

Het beleidsplan is aangenomen met alle aanpassingen van dien. 1160 

7. AOB (Any Other Business) 1161 

8. Determination of the date of the next GMA  1162 

9. Concluding poll   1163 
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De ALV bedankt het Xe bestuur voor afgelopen jaar en feliciteert het XIe en wenst ze veel plezier en 1164 
succes.   1165 

10. Adjournment  1166 
Vergadering sluit om 01.21.  1167 


