Algemene Leden Vergadering Studievereniging Spectrum
Kies-ALV
Datum: 09-01-2018
Tijd: 17:00 uur
Locatie: Science Park, C1.112
Notulen:
1. Opening ALV en welkom
Opening om 17:09 uur
Aanwezigen:
Jelte Hoekstra, Laryssa Sluijter, Liz Mooij, Lodewijk van Keizerswaard, Lilian Kingma, Booker
Hoekman, Job van Gerwen, Lara Janssen, Renske Grupstra, Karlijn Limpens, Max Koebrugge, Iris
Don, Joran Buwalda, Michelle Smulders, Teddy van Walen, Nina Wagenaar, Ivar Verburg, Kyra
van Heems, Fleur Muller, Maureen Minnema, Claire Hoogenboom, Jeroen de Nobel, Menno van
Gameren, Anne-Sophie van Herweijnen, Lieve Denkers, Sander Doornbos, Nourdin Chadly, Emma
Hissink-Muller, Niels van Opstal, Hannah de Valk, Lisa Augustijn, Josefien Meerevoort, Hanneke
de Lange, Hanneke Prummel, Lucas Jonk, Jurrien Burren, Jasmijn Hoevers, Minne Perdijk, Tamar
Vis
Later binnengekomen:
Emile Hillen, Lucas Fijen, Elske de Waal
Gemachtigden:
Tieme van Stempvoort machtigt Jelte Hoekstra
Mick van Dam machtigt Nourdin Chadly
Redouane Dahurani machtigt Nourdin Chadly
Ellis Spiering machtigt Nourdin Chadly
Jennifer Drieënhuyzen machtigt Nourdin Chadly
2. Vaststellen voorzitter
Job van Gerwen wordt voorgesteld en goedgekeurd
3. Vaststellen notulist
Lara Janssen wordt voorgesteld en goedgekeurd.
4. Vaststellen agenda
1 puntje erbij: vóór kiezen van nieuw bestuur (puntje 6) stelt huidig bestuur datum voor volgende
ALV voor (puntje 5b).
Agenda vastgesteld.
5a. Vaststellen notulen vorige ALV
Er stond dat commissaris reizen commissaris onderwijs werd. Moet aangepast worden naar
commissaris extern.
5b.
Jelte: we willen graag de wissel-ALV houden in februari. Heeft iemand daar bezwaren tegen?
Geen bezwaar.
6. Kiezen van nieuw bestuur

a. Toelichting sollicitatiecommissie
Menno (voorzitter SoCo) komt naar voren om het nieuwe bestuur toe te lichten.
Menno:
De SoCo werkt vanuit vertrouwelijkheid. Ik kan niet alle vragen beantwoorden als die gaan
over personen.
Het is ons opgevallen dat tijdslijn krap was voor de SoCo.
Aan het einde is er ruimte voor vragen.
Menno vertelt wie er in de SoCo zitten.
SoCo is aan de slag gegaan met competentieprofielen per functie. En we hebben het gehad
over samenstelling bestuur. Daarna sollicitatieproces. Motivatiebrief en CV waren leidraad
voor eerste selectieproces. Twee rondes gesprekken. Op het einde hadden we een team-dag
met spelletjes en vergaderoefening om als SoCo een beter beeld te krijgen van hoe de
sollicitanten met elkaar samenwerken.
Menno roept kandidaatsbestuur naar voren
We wilden op individueel niveau kijken of sollicitanten goed waren voor een bepaalde
functie en of ze als team in het bestuur pasten.
Menno omschrijft kandidaten:
Ivar: goed in voorzitten op team-dag, emotioneel intelligent, bekend gezicht in vereniging
Fleur: creatief, enthousiast, goed in samenwerken
Claire: rustig, kritisch, weloverwogen. Staat wat langer stil, kan stapje terug doen om te
kijken of ze wel de goede kant op gaan
Kyra: doordacht, enthousiast, oog voor de leden, vrolijk, energiek
Maureen: gestructureerd (goed voor bijvoorbeeld een commissie zoals ICA), communicatief
vaardig (fijn voor commissies), doelgericht
Jeroen: enthousiast (heeeel vroeg gesolliciteerd), goed op de hoogte van wat er speelt in de
vereniging, ervaren kracht
FPS/BG verdeling is 50/50. 4 1e-jaars en 2 2e-jaars. Leuk, grafiekjes.
Zijn er vragen?
Hanneke Prummel: waarom is er gekozen 4 1e-jaars?
Menno: 1e-jaars zijn actief en representeren groot actief deel van de vereniging. Veel 1e-jaars
hebben dan ook gesolliciteerd. Onze keuze berust meer op of sollicitanten passen in de
groep en bij een bepaalde functie dan op de verdeling in jaarlagen
Niels van Opstal: kan je iets toelichten over de groepsdynamiek van deze groep?
Menno: Ivar als voorzitter met emotionele intelligentie in achtergrond kan een rustige
voorzitter als rol op zich nemen. Samen met Fleur, Kyra en Jeroen en ook Maureen vormt dat
een goeie combi met hun enthousiasme en Claire kan alles goed overzien.
Hannah: kunnen jullie (kandidaatsbestuur) jezelf voorstellen?
Job: ja, doen we zo. Zijn er nog vragen?
Geen vragen.
Kandidaatsbestuur stelt zichzelf voor.
Ivar
Lucas: wat is je visie voor de toekomst voor komend jaar?

Ivar: weet ik nu nog niet zo goed, maar ik heb een heel fijn bestuur die mij hierbij kan helpen.
Ik ben ervan overtuigd dat alles goed gaat binnen spectrum.
Karlijn: weet je wat de FSR doet/is?
Ivar: niet heel goed..
Karlijn: kom maar een keertje langs
Fleur
Laryssa: je hebt voor heel veel functies gesolliciteerd, ben je wel content met secretaris
functie?
Fleur: de SoCo had mij alleen voor commissariaat in gedachte, toen heb ik zelf voorgesteld of
ze mij als secretaris kunnen zien omdat ik dat een hele leuke functie vind. Ik heb nog niet
veel verstand over de website, maar wil daar graag meer over leren.
Claire
Lisa: bestuursjaar is pittig, hoe ga je dit combineren met studie?
Claire: volgende week ga ik met de studieadviseur praten. Nu wil ik zo veel mogelijk afmaken
en als dat niet lukt dan lukt dat niet. Heb al wat vakken in gedachte die ik kan laten vallen.
Kyra:
Emma: heb je al een voorkeur voor de kleur bestuurstrui?
Kyra: houd ik nog tussen ons, gaan we nog beslissen. Ik denk wel enigszins blauw.
Lodewijk: hoe gaat dit jaar een groot feest worden voor bestuur en leden?
Kyra: door alle activiteiten even of nog enthousiaster in te gaan om groot feest te maken van
alles
Max: wie waren je intreebegeleiders en hoe leuk vond je ze?
hahahah
Maureen:
Laryssa: wat is je favoriete pils?
Maureen: Hertog-Jan
Jeroen:
Renske: welke kleur onderbroek heb je aan?
Jeroen: palmbomen print
Jelte: wat is je lievelingskleur?
Jeroen: voor de bestuurskleding zou ik voor blauw of paars gaan. Ik heb zelf geen
lievelingskleur, ik ben geen 12 sorry
Jelte loopt weg.
Jelte komt weer terug, want er moet nog gestemd worden.
Liz: als nieuwe extern ga je aantal commissies erbij krijgen. Hoe ga je ervoor zorgen dat jouw
baby de Promocie niet te veel aandacht krijgen?
Jeroen: ik denk niet dat die commissie te veel aandacht zal krijgen. Ik heb al een visie voor
die commissies bedacht en denk dat dat wel goed gaat komen.
voor hele bestuur:
Liz:
- hoeveel Spectrum punten hebben jullie?
Totaal: 27, en dat gaan er nog veel meer worden dit jaar

- Hoe goed kunnen jullie atten en bewijs dit
Gaan we bewijzen na de ALV
Sander: Wat kan je bijdragen aan dit bestuur?
Ivar: voor iedereen per individu ervoor zorgen dat zijn of haar mening naar voren komt. Ik
denk door te zorgen dit bestuur goed bij elkaar te kunnen houden en dat iedereen zich goed
op de plek voelt en dat we een stabiel en goed presterend geheel worden.
Fleur: ik ben enthousiast en kan goed diplomatiek standpunten naar voren brengen
Claire: ik ben het eens met de SoCo dat ik op een nuchtere manier naar dingen kan kijken en
niet zal overschreeuwen en vanaf een afstandje dingen bekijk en vervolgens mijn mening
geef
Kyra: vol enthousiasme nieuwe ideeën inbrengen
Maureen: dat de studie-gerelateerde activiteiten er allemaal goed staan
Jeroen: enthousiasme en ervaring, mijn visie voor de commissies naast de reiscommissies
b. stemming
Job legt stemprocedure uit. Er wordt gestemd op het gehele bestuur zoals voorgesteld door
de SoCo.
41 aanwezigen die mogen stemmen. 5 machtigingen. Totaal: 46 stemgerechtigden.
Voor: 29
Tegen: 8
Blanco: 7
Onthouding: 2
Er is ingestemd met het kandidaatsbestuur
11. Wvttk
12. Rondvraag
Menno: ik wil nieuw kandidaatsbestuur aanraden om te kijken naar startdatum van de SoCo en die
flink te vervroegen
Jelte: heeft ALV advies voor het nieuwe bestuur?
Have fun, niet te veel stressen, veel bier.
Niels: moet er niet een keer worden gekeken naar de stemming en discussie procedure op ALV? Je
gaat heel snel naar stemming toe zonder ruimte om met elkaar van mening te wisselen. Ik heb het
gevoel dat er niet veel ruimte voor is, ook op andere ALVs.
Job: lijkt me goed om daar volgende ALV eventueel naar te kijken.
13. Sluiting
Sluiting om 18:06 uur

