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Onze nob’le discipline’ 

 
Door Max Nederkoorn en Stijn van den Wijngaard op de wijs van de Marseillaise 

 

 

Onze nob’le discipline, 

De politieke wetenschap! 

Het debat is voor ons routine, 

Trots op ’t studieus broederschap, 

Dit Leidsch superieur instituut, 

Eren wij de vereniging, 

Die heerst en regeert deze stad: 

Sedert ’t jaar één-en-tachtig 

Is de SPIL oppermachtig! 

Maak plaats, hier is de SPIL! 

De SPIL maakt ‘t verschil! 

Chapeau, chapeau: 

Wij prijzen hoog 

De glorie van de SPIL 

Rijk’lijk vloei’ de alcohol, 

De politieke borrelpraat! 

Drinken hoort bij ’t protocol, 

Zoveel dat het nergens meer op slaat. 

Dit Leidsch superieur instituut, 

Eren wij de vereniging, 

Die heerst en regeert deze stad: 

Wie ons ziet heeft direct een 

Minderwaardigheidscomplex! 

Maak plaats, hier is de SPIL! 

De SPIL maakt ’t verschil! 

Chapeau, chapeau: 

Wij prijzen hoog 

De glorie van de SPIL 
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BELEIDSPLAN SPILUMINOUS 2020-2021 

 

1. LANGETERMIJNDOELSTELLINGEN STUDIEVERENIGING VOOR POLITICOLOGEN 

IN LEIDEN 

 

De doelen van de vereniging zijn vastgelegd in de Statuten. Deze luiden als volgt: 

 

De vereniging heeft als doel: 

1. a. het bijdragen tot een levendige gedachtewisseling over onderwerpen die in de studie Politieke 

Wetenschappen en daarbuiten de aandacht van politicologen behoeven; 

b. het bevorderen van contacten met universiteiten buiten Nederland in de ruimste zin des woords; 

c. het informeren over de mogelijkheden van en over de positie van de politicoloog op de arbeidsmarkt; 

d. het bevorderen van de informele contacten tussen politicologen. 

2. Zij tracht dit doel te bereiken door het organiseren van bijeenkomsten in de ruimste zin des woords, 

binnen- en buitenlandse excursies en de uitgaven van een blad. 

3. De vereniging is politiek neutraal. 

 

Dit zijn de fundamenten waarop het beleid van het 40e bestuur ‘SPILuminous’ gebouwd is.  

 

2. VERENIGINGSBREDE DOELSTELLINGEN  

“Our ability to reach unity in diversity will be the beauty and the test of our society.” - Mahatma Gandhi 

 

Het 40e bestuur der SPIL hanteert voor het komende jaar de volgende drie verenigingsbrede 

doelstellingen. 

 

2.1 Aanpassingsvermogen 

Het 40e bestuur beseft dat het leven van de gemiddelde student behoorlijk is veranderd in de afgelopen 

maanden. Gevolg is hiervan dat veel studenten niet goed weten waar ze aan toe zijn en er veel 

onduidelijkheid heerst. Een van de thema’s die dit jaar centraal zal staan binnen het beleid van het 40e 

bestuur is daarom aanpassingsvermogen. Het 40e bestuur realiseert zich dat de huidige 

gezondheidssituatie vraagt om een flexibele en efficiënte aanpak omtrent de bezigheden van de 

vereniging.  

 

Bovendien erkent het bestuur dat het grote platform van de SPIL hiervoor een extra 

verantwoordelijkheid met zich meebrengt. Hoewel het 40e bestuur graag zoveel mogelijk fysieke 

activiteiten aan de leden aanbiedt, moeten deze wel passen binnen het landelijke COVID-19 beleid en 

het beleid van Universiteit Leiden. Dit betekent dat duidelijke en regelmatige communicatie, zowel 

tussen het bestuur en de universiteit en tussen het bestuur en de leden, dit jaar van uiterst belang is. Het 

bestuur streeft ernaar om nauwe banden te onderhouden met Universiteit Leiden, met name met de 

assessors en studieadviseurs. Hiervoor is specifiek een rol weggelegd voor de voorzitter die ernaar 

streeft een kort lijntje te onderhouden met de faculteit en universiteit.   

 

Net zoals voorgaande jaren heeft het 40e bestuur een jaarplan opgesteld. We beseffen dat deze vanwege 

de huidige gezondheidssituatie aan veranderingen onderhevig kan zijn. Het bestuur vraagt hierbij om 

begrip van de ALV en haar leden. Het bestuur doet hierbij een beroep op de commissies om creatief om 

te gaan met de huidige situatie. Dit wordt aangemoedigd door de recent aangepaste commissiestructuur 

die de commissies meer vrijheid biedt in het organiseren van evenementen. Het aankomend jaar zal veel 

geduld vragen van de vereniging en haar leden, maar gezondheid gaat voorop.  

 

2.2 Diversiteit en inclusie 

Het 40e bestuur is van mening dat groei van de vereniging niet alleen in het ledenaantal zit, maar ook 

in de algemene mentaliteit van de vereniging. Het 40e bestuur ziet in dat er aangaande diversiteit en 

inclusie nog een lange weg te bewandelen is, en erkent de belangrijke rol die de vereniging daarin heeft 

binnen de maatschappij. Verandering begint ook binnen de SPIL. Daarom heeft het 40e bestuur besloten 

zich extra in te zetten voor inclusie en diversiteit, en dit ook één van haar pilaren te maken dit 



6 

 

verenigingsjaar. Het 40e bestuur gelooft dat een inclusieve omgeving bijdraagt aan een betere prestatie 

van de vereniging als geheel.   

 

Wat inclusie betreft, vindt het bestuur het belangrijk dat iedereen zich welkom voelt binnen de 

vereniging, ongeacht afkomst, leeftijd, politieke voorkeur, et cetera. Diversiteit is een belangrijke 

waarde die in de breedste vorm beschouwd kan worden. Het 40e bestuur streeft er onder andere naar de 

leden een divers scala aan activiteiten te bieden, hierbij in acht nemend de balans tussen 

Nederlandstalige en Engelstalige activiteiten. Bij het organiseren van activiteiten wordt de doelstelling 

van diversiteit en inclusie in acht genomen. Het bestuur zal haar commissies hierin ondersteunen. 

 

Het 40e bestuur is erg trots dat er ook dit jaar weer een internationale student in het bestuur zit en hoopt 

hiermee inclusiever te zijn naar internationale studenten toe. Het 40e bestuur erkent de inzet en 

toewijding van de voorgaande besturen aangaande internationalisering. De SPIL is een tweetalige 

studievereniging. Het 40e bestuur streeft ernaar altijd Engels te spreken om zo te voorkomen dat iemand 

die de Nederlandse taal niet spreekt zich buitengesloten voelt. Leden kunnen de meeste bestuursleden 

echter ook in het Nederlands aanspreken.  

 

Het 40e bestuur heeft als voornaamste doel zichzelf te onderwijzen op het gebied van diversiteit en 

inclusie. Dit hopen zij te bereiken door o.a. regelmatig contact te hebben met de Diversity Officer van 

de Universiteit Leiden om het over de ontwikkelingen te hebben binnen de universiteit en hoe de SPIL 

als vereniging daaraan bij kan dragen. Het 40e bestuur hoopt hiermee de leden op het hart te drukken 

dat iedereen welkom is, zich gewaardeerd voelt en gerespecteerd wordt.  

 

Op het moment van schrijven is het 40e bestuur in contact met de Diversity Officer van Universiteit 

Leiden over de mogelijkheden en concretere stappen die de SPIL kan zetten. Diversiteit en inclusie 

zullen een terugkerend thema worden dit jaar.  

 

2.3 Eenheid 

Een vereniging is niks zonder haar leden en de SPIL is geen uitzondering op deze regel. Het 40e bestuur 

vindt het erg belangrijk dat leden zich betrokken voelen bij de vereniging, dat ze ertoe doen en dat ze 

gehoord worden. Het 40e bestuur ziet er net zoveel waarde in dat leden zich onderling met elkaar 

verbonden voelen. Zeker in deze onzekere tijden waarin weinig fysiek onderwijs kan plaatsvinden, is de 

verbindende rol van de SPIL crucialer dan ooit.  

 

Om deze redenen heeft het 40e bestuur ‘eenheid’ gekozen als een van haar kerndoelen. Het bestuur 

wenst een eenheid te vormen met de leden en de verbinding tussen leden onderling te ondersteunen, of 

zij nou politicologie, internationale politiek of IRO studeren. Het bestuur neemt hierin het voortouw 

door een open houding aan te nemen naar alle leden toe en te proberen met iedereen praatje te maken, 

zowel tijdens SPIL-activiteiten als hierbuiten. Het bestuur zal commissieleden aanmoedigen hetzelfde 

te doen, zeker tijdens activiteiten die door de desbetreffende commissie georganiseerd worden. Het 40e 

bestuur hoopt hiermee zowel oude als nieuwe leden een welkom gevoel te geven bij de SPIL.  

 

De commissies zijn een cruciaal onderdeel zijn van de SPIL. Het bestuur juicht een hechte band binnen 

de commissie en tussen commissies onderling van harte toe. Daarin is ook een belangrijke rol weggelegd 

voor de commissarissen en voorzitters. Naast commissie-uitjes die georganiseerd zullen worden door 

de commissaris en de voorzitter van de commissie, toont het 40e bestuur graag gedurende het jaar haar 

waardering aan de commissieleden. Dit kan in de vorm van een ‘commissie bedank dag’, borrel of een 

nader te bepalen activiteit zijn.  

 

De balans tussen Leiden en Den Haag speelt voor de waarde ‘eenheid’ een belangrijke rol. Het doel van 

het 40e bestuur is om bruggen te slaan tussen beide steden. Het bestuur zal dan ook leden stimuleren om 

activiteiten in beide steden bij te wonen indien dit verantwoord is. Dit zal het bestuur onder andere doen 

door leden te wijzen op de mogelijkheid tot meereiskorting voor internationale studenten. Ook zullen er 

diverse formele en informele activiteiten georganiseerd worden in beide steden.  
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Normaliter zijn de hokken een uitstekend middel om een gevoel van eenheid te creëren: in een informele 

setting kunnen leden kennis maken met de vereniging en haar leden en dat alles gewoon op de 

universiteit. Helaas zal het in ieder geval in het eerste semester niet mogelijk zijn om de hokken te 

openen vanwege de COVID-19 crisis. Hier heeft het bestuur uiterst begrip voor, gezondheid komt op 

de eerste plek. Het 40e bestuur heeft voor een online alternatief gekozen, dit in de vorm van een 

chatfunctie op de website waar leden met bestuursleden kunnen chatten tijdens openingsuren. Zodra de 

hokken weer geopend mogen worden voor leden, streeft het 40e bestuur ernaar om de zichtbaarheid van 

de hokken te verbeteren en leden actief uit te nodigen om langs te komen.  

 

Ook hoopt het 40e bestuur de goede relatie met de gangverenigingen in Leiden en Den Haag in stand te 

houden. Ook dit is iets wat mogelijk bemoeilijkt wordt nu de universiteitsgebouwen grotendeels gesloten 

zijn, maar tot op heden is er online intensief contact geweest met de besturen van de gangverenigingen. 

 

3. VOORZITTER & COMMISSARIS LUSTRUM 

 

3.1 Voorzitter 

“Never forget your real identity. You are a luminous conscious stardust being forged in the crucible of 

cosmic fire.” - Deepak Chopra 

 

3.1.1 Interne bestuurszaken 

De interne bestuurszaken zijn belangrijk voor het functioneren van een vereniging. Hierin speelt het 

welzijn van de bestuursleden een vitale rol. De voorzitter zet zich in voor een omgeving waar elk 

bestuurslid wordt gezien, gehoord en geaccepteerd. De voorzitter streeft ernaar op de hoogte te blijven 

van de vooruitgang van het 40e bestuur, op zowel persoonlijk als academisch vlak. Aan het eind van elk 

blok, en indien tussentijds nog, worden uitgebreide evaluatiegesprekken gevoerd. Hierin worden o.a. 

studievoortgang, vooruitgang van de commissies en persoonlijke zaken besproken. Elk bestuurslid is 

gelijkwaardig en er wordt altijd naar consensus gestreefd binnen de vergaderingen. Ook is het belangrijk 

dat het bestuur de ruimte heeft te groeien op professioneel vlak. Om dit te bereiken wordt een 

bestuurstraining gevolgd.  

 

Het 40e bestuur wil zich inzetten voor het beleid dat zij hebben geschreven. De voorzitter vindt het erg 

belangrijk dat deze doelen gedurende het hele jaar nagestreefd worden en ondersteunt de bestuursleden 

in de uitvoering van het beleid door hen hier regelmatig aan te herinneren. De verenigingsbrede 

doelstellingen zullen elke bestuursvergadering geëvalueerd worden.  

 

Ook zet de voorzitter de blok evaluaties voort met de voorzitters van de commissies, om zo goed in 

contact te blijven met de voorzitters van de commissies. De voorzitter ziet dit ook als kans om te 

evalueren op verenigingsbrede doelstellingen waar het bestuur zich dit jaar voor wilt inzetten. 

 

3.1.2 Externe vertegenwoordiging  

De voorzitter is, naast de interne bestuurszaken, ook verantwoordelijk voor de externe 

vertegenwoordiging van de vereniging. De voorzitter acht deze taken cruciaal voor het welzijn van de 

vereniging. De voorzitter vindt het erg belangrijk dat de samenwerking met de vereniging positief wordt 

ervaren door externe partijen. 

 

De voorzitter zal plaatsnemen in het Verenigingen Overleg (VerO), dit zijn de vergaderingen met de 

gangverenigingen van de Faculteit der Sociale Wetenschappen (FSW) en de assessor. Deze 

vergaderingen zullen om de week georganiseerd worden, waarin o.a. facultaire zaken worden besproken. 

De voorzitter ervaart het als erg positief. Het is ontzettend belangrijk om goed contact te hebben met de 

assessor, vooral nu het bestuur extra voorzichtig moeten zijn met de aanvraag van fysieke activiteiten. 

De voorzitter zal ook actief zijn binnen het StOP (Studieverenigingen Overleg Platform). Hierin zal de 

voorzitter de Algemene Vergaderingen bijwonen en zich actief opstellen binnen het GroVer (Grote 

Verenigingen Overleg). De voorzitter hoopt zo de relatie met het StOP goed te onderhouden en up-to-

date te blijven. De Commissaris Intern zal zich dit jaar inzetten om met het StOP samen te werken aan 

het Leidsch Debat. De secretaris zet zich namens SPIL in voor het Interfacultair Congres.  
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3.1.3 Platform voor Politicologen  

Ook dit jaar zal de voorzitter van de SPIL in het bestuur van het PvP zitten, dit jaar als penningmeester. 

Binnen het PvP komt de SPIL met haar zusterverenigingen EoS (Vrije Universiteit), Machiavelli 

(Universiteit van Amsterdam) en Ismus (Radboud Universiteit) samen. Het PvP overziet de PiP-

commissie, die bestaat uit acht leden, twee van elke vereniging. De PiP-commissie streeft ernaar het PiP 

(Politicoloog in Perspectief) congres dit jaar te organiseren. De voorzitter is verantwoordelijk zijn voor 

de PiP-commissie binnen SPIL. Op het moment van schrijven is bekend dat het PiP-congres in April in 

Amsterdam zal plaatsvinden. De verenigingen houden onderling regelmatig contact en houden ook de 

adviezen van het RIVM nauw in de gaten. 

 

De voorzitter van de SPIL wil zich binnen het PvP ook actief inzetten om meer bekendheid van het PiP-

congres onder de verenigingen (SPIL, EOS, Ismus en Machiavelli) te brengen. Dit hoopt ze te bereiken 

door onder andere de social media goed in de gaten en up-to-date te houden. 

 

3.1.4 Andere activiteiten 

De voorzitter streeft ernaar zich in te zetten voor een actieve, toegankelijke en zichtbare houding van de 

SPIL, zowel intern als extern. Intern hoopt de voorzitter dit te bereiken door haar bestuursleden te 

ondersteunen om zoveel mogelijk activiteiten bij te wonen en leden proactief te benaderen. Extern 

betekent dit dat de het 40e bestuur actief open staan voor nieuwe samenwerkingen.  

Het afgelopen collegejaar heeft het 39e bestuur der SPIL de commissie bokaal ingesteld om de opkomst 

van commissieleden op activiteiten te verhogen. Het 40e bestuur ziet hier ook dit jaar weer mooie kansen 

in en is op het moment van schrijven bezig met het opstellen van een lijst van activiteiten waarvoor de 

commissieleden punten voor kunnen verdienen.  

 

De voorzitter wil zich dit jaar ook weer inzetten voor een ‘Commissie bedank dag’. Dit wordt uiteraard 

aan het einde van het jaar gedaan om de commissies te bedanken voor hun inzet. De voorzitter wil ook 

graag halverwege het jaar een ‘commissie bonding dag’ organiseren. Dit is afgelopen jaar geadviseerd 

door de commissievoorzitters. De ‘commissie bonding dag’ wordt naast de aparte commissie uitjes 

georganiseerd. Ze hoopt hiermee de commissies gemotiveerd te houden en ook de band tussen de 

commissieleden van verschillende commissies te versterken.  

 

3.1.5 CIROS 

De voorzitter streeft ernaar regelmatig contact te onderhouden met de voorzitter van CIROS, en een 

open houding tegenover elkaar te hebben. Hierbij wordt de nadruk gelegd op een open houding omdat 

de voorzitter gelooft dat het tot samenwerkingen kan leiden waar beide verenigingen van kunnen 

profiteren. Beide verenigingen streven ernaar zo min mogelijk overlap van activiteiten te hebben, om 

SPIL-leden die ook CIROS-lid zijn niet te hoeven laten kiezen. Samen met de Commissaris Festiviteiten 

zijn de borrels zo georganiseerd dat overlap vermeden wordt.  

 

3.1.6 COVID-19 

Zoals vermeld in het algemeen beleid, zal het komend jaar een uitdaging zijn vanwege de huidige 

pandemie. De voorzitter erkent de verantwoordelijkheid die de vereniging met zich meedraagt en zal 

gebruik maken van het platform. Zoals we hebben ervaren, bestaat de mogelijkheid dat een evenement 

waarnaar werd uitgekeken een dag van tevoren moet worden afgelast. Dit kan tot teleurstelling leiden, 

maar het bestuur hoopt daarmee op het begrip van leden. Het 40e bestuur zal hier zo flexibel mogelijk 

in zijn. Daarnaast zal het 40e bestuur de commissieleden proactief motiveren om niet op te geven. Er is 

tenslotte altijd iets dat wel gedaan kan worden. 

 

Voor elk fysiek evenement dat het bestuur wil organiseren, moet het bestuur het universitaire protocol 

volgen en goedkeuring aanvragen. Hier wordt het verschil gemaakt tussen reguliere activiteiten en 

introductieactiviteiten. Voor introductieactiviteiten moet een verzoek worden ingediend bij de 

gemeente. Als deze activiteit op het Pieter de la Court plaatsvindt, dient een verzoek te worden ingediend 

bij een toegewezen subgroep. Als dit verzoek is goedgekeurd, kan een kamer op het FSW worden 

gereserveerd. Voor reguliere activiteiten die op het FSW plaatsvinden, dient een verzoek bij de subgroep 

te worden ingediend. Vindt de reguliere activiteit plaats op een externe locatie, dan hoeft er geen 
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aanvraag ingediend te worden. De voorzitter is verantwoordelijk voor de goedkeuring verzoeken die per 

activiteit moeten worden ingediend, omdat ze in nauw contact staat met de assessor. 

 

Het 40e bestuur heeft besloten dat bij fysieke evenementen met een maximumaantal personen vanwege 

de COVID-19 reglementen, niet elk bestuurslid aanwezig zal zijn. Op deze manier hoopt het 40e bestuur 

zoveel mogelijk leden de kans te geven deel te nemen aan de evenementen die fysiek kunnen 

plaatsvinden. Hoewel het bestuur ernaar streeft om bij alle activiteiten met zoveel mogelijk 

bestuursleden aanwezig te zijn, ziet het bestuur de meerwaarde van de binding tussen leden onderling.  

 

3.2 Commissaris Lustrum 

“Life Begins at Forty.” - Walter B. Pitkin 

 

3.2.1 Lustrum 

Dit jaar viert de SPIL haar achtste Lustrum. De voorzitter vindt het belangrijk dat het Instituut Politieke 

Wetenschap vroeg wordt meegenomen in de zaken rondom onze Lustrumviering, zodat de werknemers 

onze Lustrumactiviteiten kunnen bijwonen en geen andere grote activiteiten plannen in die week. De 

voorzitter zal deze verwachting aan het licht brengen tijdens de vergadering met het instituutsbestuur.  

 

3.2.2 Commissie  

De commissie Lustrum is een onafhankelijke commissie die dit jaar de viering van onze 40e verjaardag 

zal organiseren. De commissie is in mei 2020 aangenomen en is sindsdien bezig met het plannen. De 

voorzitter van de SPIL heeft goed contact met de voorzitter van de Lustrumcommissie. Ze stelt zich 

tijdens de vergaderingen op de achtergrond maar blijft wel eindverantwoordelijk. De commissie bestaat 

uit zes leden, waaronder drie oud-bestuursleden. De voorzitter gelooft dat dit in het voordeel van de 

commissie werkt, omdat zij veel ervaring hebben en de commissie veel verantwoordelijkheid. De 

voorzitter is erg enthousiast over de plannen die de commissie heeft gemaakt. De commissie zal haar 

eigen beleidsplannen presenteren.  

 

4. SECRETARIS & COMMISSARIS INTRODUCTIE 

 

4.1 Secretaris 

“What does the secretary of a committee even do?” “Great question, I don’t even know.” - Anna Easton, 

secretaris van het XLe bestuur  

 

4.1.1. Ledenbestand 

Zoals altijd streeft de secretaris ernaar om het ledenbestand up-to-date te houden. Door het huidige 

universitaire beleid ten aanzien van COVID-19 zal het hok in Leiden niet zo toegankelijk zijn als in 

voorgaande jaren. Daarom heeft de secretaris niet altijd toegang tot PCLeden, het ledenbestand van de 

SPIL. Ze zal dit echter verklaren door leden te laten weten waarom het wat langer kan duren voordat e-

mails over hun SPIL-lidmaatschap beantwoord worden. Bovendien zal het ledenbestand het hele jaar 

door regelmatig worden bijgewerkt en zal privacy een prioriteit zijn. Daarom heeft alleen de secretaris 

toegang tot het ledenbestand. 

 

De secretaris is door haar voorgangers geadviseerd om onderzoek te doen naar een nieuw ledenbestand. 

Omdat het aantal SPIL-leden aanzienlijk is gestegen, met nu ook veel internationale studenten als lid, is 

PCLeden achterhaald en onpraktisch gebleken. Op het moment van schrijven onderzoekt de secretaris 

andere mogelijkheden voor het ledenbestand. Ze heeft andere (internationale) studie- en 

studentenverenigingen geraadpleegd om een ledenbestand te vinden dat geschikter is voor het 

registreren van de vele internationale leden van de SPIL. Ze zal de Algemene Ledenvergadering op de 

hoogte houden van het mogelijke nieuwe ledenbestand zodra ze hier meer informatie over heeft. 

 

Momenteel telt de SPIL in totaal ... leden. Dit aantal bestaat uit tenminste ... studenten Politicologie, ... 

studenten Internationale Politiek, .. IBO-studenten, ... IRO-studenten, en ... masterstudenten, waarvan 

tenminste ... leden internationale studenten. 
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4.1.2 Nieuwsbrief 

De secretaris stuurt de maandelijkse nieuwsbrief naar alle leden elke eerste dag van de maand. Ze heeft 

ervoor gekozen om dit te doen omdat ze gelooft dat dit voor onze leden een duidelijk overzicht zal 

creëren van wat er in een bepaalde maand gebeurt. De nieuwsbrief zal het principe ‘Nederlands volgt 

Engels’ volgen. De kalender wordt alleen in het Engels verstrekt. De secretaris zal samenwerken met de 

commissaris Extern om ervoor te zorgen dat de posters in de nieuwsbrief worden opgenomen. De 

nieuwsbrief zal ook worden voorzien van een nieuwe header die past bij het uiterlijk van de vernieuwde 

website die vorig jaar is gemaakt. 

 

4.1.3 Reünisten 

Aangezien de secretaris de eer heeft om de reünisten van de SPIL bij te houden, zal ze ervoor zorgen 

dat de nieuwsbrief van de reünisten drie keer per jaar wordt verstuurd. Bovendien zullen reünisten vier 

keer per jaar het tijdschrift DEBAT ontvangen. 

 

4.1.4 Alumni 

Onder het 39e bestuur is het LAP officieel ontbonden. Hierdoor vallen de activiteiten die voor het 

alumninetwerk worden georganiseerd dit jaar volledig onder de verantwoordelijkheid van de secretaris. 

De secretaris acht dit een zeer belangrijke taak. Ze realiseert zich het potentieel dat het alumninetwerk 

heeft en is van plan dit netwerk te benutten door het een volledig geïntegreerd onderdeel van de SPIL te 

maken. Daarom zal ze ook samen met de commissaris Onderwijs en Politiek kijken of er 

samenwerkingen mogelijk zijn tussen de Alumni commissie en bijvoorbeeld de Master Activiteiten en 

Onderwijs commissie. 

 

Op advies van haar voorganger zal de secretaris dit jaar als testjaar gebruiken om te onderzoeken welke 

commissiestructuur het beste werkt voor de Alumni commissie voordat dit wordt vastgelegd in het 

Huishoudelijk Reglement. De secretaris vormt momenteel de Alumni commissie met vijf alumnileden 

die interesse hebben getoond om dit jaar drie activiteiten te organiseren. Ook heeft de commissie 

interesse getoond in het ontvangen van een nieuwsbrief twee keer per jaar met updates over de faculteit, 

hoogleraren, onderzoek en alumni-evenementen. De secretaris neemt deze taak op zich en houdt contact 

met het alumninetwerk om te kijken of zij deze nieuwsbrief waarderen. 

 

Momenteel telt de SPIL in totaal ... alumnileden. 

 

4.1.5 Algemene Ledenvergadering 

Al jaren proberen SPIL-besturen de opkomst van de ALV’s te vergroten en toegankelijker te maken 

voor de leden. Dit is geprobeerd door het aanbieden van gratis hapjes, Commissie Bokaalpunten en door 

de aanbevelingen van de Werkgroep Hervorming Algemene Ledenvergadering (WHALV) op te volgen 

om het quorum te halen. Hoewel de secretaris doorgaat met deze implementaties, gelooft het 40e bestuur 

ook dat het tijd is voor verandering. Tijdens de Wissel-ALV is een motie aangenomen die vereist dat 

het bestuur een andere structuur uitprobeert voor de Beleids- en Tussentijdse-ALV. In plaats van het 

ALV-boekje punt voor punt door te nemen, presenteert elk bestuurslid zijn eigen beleid met een 

PowerPointpresentatie waarna de leden hun vragen kunnen stellen. Bovendien wordt het ALV-boekje 

om ecologische en financiële redenen niet meer gedrukt, maar een week van tevoren per e-mail aan de 

leden verstrekt.  

 

Met deze nieuwe structuur hoopt het bestuur terug te keren naar de essentie van ALV’s, namelijk het 

informeren van leden over het beleid van het bestuur en het ontvangen van hun inbreng. Het bestuur 

verwacht ook dat de ALV toegankelijker en minder complex zal zijn voor leden, wat hopelijk zal 

resulteren in een hogere opkomst. Aan het eind van de Tussentijdse-ALV zal er gestemd worden over 

deze nieuwe structuur om te beslissen of dit iets is dat zou moeten worden voortgezet. 

Net als in voorgaande jaren kunnen de leden hun vragen zowel in het Nederlands als in het Engels stellen 

aan het bestuur. De notulen worden geschreven in de taal waarin de vragen tijdens de ALV zijn 

uitgedrukt. Nederlandse vragen en antwoorden worden voorzien van een korte vertaling om de 

transparantie naar internationale leden te behouden. 
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4.1.5.1 ALV-pagina website 

Om de deelname aan de procedurele kant van de SPIL nog verder aan te moedigen, is het bestuur van 

mening dat de Statuten en het Huishoudelijk Reglement gemakkelijk toegankelijk moeten zijn voor alle 

leden. Daarom is er een ALV-pagina toegevoegd aan de SPIL-website waarop deze documenten zullen 

worden geüpload, samen met de agenda's en ALV-boekjes. Verder is er een instructievideo gemaakt 

door de commissarissen Onderwijs & Politiek van het 39e en 40e bestuur die de leden informeert over 

hun rechten tijdens een ALV. Deze video is op de website geplaatst. 

 

4.1.5.2 Informatiebijeenkomsten Den Haag 

De secretarissen van het 37e, 38e en 39e bestuur zijn begonnen met de traditie van het houden van 

informatiebijeenkomsten in Den Haag voorafgaand aan de ALV’s, voornamelijk gericht op 

internationale studenten die niet naar Leiden kunnen komen voor de ALV’s. De secretaris heeft besloten 

om voorlopig niet door te gaan met deze bijeenkomsten aangezien deze ALV, en vermoedelijk ook de 

ALV’s in de nabije toekomst, gelivestreamd zullen worden zolang de capaciteit om de fysieke ALV’s 

bij te wonen beperkt is vanwege COVID-19. De locatie vormt daarom geen belemmering meer om 

ALV’s bij te wonen. 

 

Zodra de gezondheidssituatie is verbeterd en livestreams niet meer nodig zullen zijn, zal de secretaris 

weer informatiebijeenkomsten in Den Haag organiseren. Ze is van mening dat, hoewel de opkomst 

misschien laag is, deze bijeenkomsten toch de moeite waard zijn om input te krijgen van internationale 

leden die niet naar Leiden kunnen reizen voor ALV’s. 

 

4.1.6 Oud-besturenborrel  

Om onze dank te tonen aan alle oud-besturen voor alle inspanningen die zij hebben gestoken in onze 

prachtige vereniging, is de secretaris gepassioneerd over het organiseren van een geweldige oud-

besturenborrel. Omdat de borrel vorig jaar vanwege COVID-19 moest worden afgezegd, is er extra 

budget gereserveerd om deze borrel spectaculair te maken. De secretaris hoopt zoveel mogelijk oud-

bestuursleden te verwelkomen. Daarom organiseert zij de borrel op een vrijdag en zal ze de 

uitnodigingen ruim van tevoren versturen.  

 

4.2 Commissaris Introductie 

“Small but mighty!” – Anoniem 

 

Het leven van eerstejaarsstudenten is gigantisch beïnvloed door de maatregelen rondom COVID-19. Ze 

hebben niet alleen geen ‘normale’ afstudeerperiode van de middelbare school meegemaakt, ze hebben 

ook niet deel kunnen nemen aan een volledig fysieke introductieweek en hebben nu weinig fysiek 

onderwijs. Daarom vindt de commissaris Introductie dat deze commissie belangrijker is dan ooit. 

Volgens haar is het de taak van de SPIL om eerstejaarsstudenten de kans te geven Leiden en Den Haag 

te ontdekken en een connectie te maken met hun medestudenten. Ook is haar duidelijk geworden dat 

eerstejaarsstudenten veel stress en onzekerheid ervaren over hun online onderwijs aangezien dit veel 

zelfstudie vereist. Daarom heeft de commissie een belangrijke rol te spelen in het begeleiden van deze 

studenten tijdens hun eerste studiejaar. 

 

De Introductie commissie is nog een hele jonge commissie die pas vorig jaar is opgericht. De 

commissaris is dan ook van mening dat er nog veel ruimte is voor groei binnen het scala aan activiteiten 

dat deze commissie kan organiseren. Ze is verheugd om de ideeën van de commissieleden te horen en 

samen de mogelijkheden van deze commissie te verkennen. 

 

Daarnaast hoopt de commissaris dat door het organiseren van activiteiten speciaal voor 

eerstejaarsstudenten, deze studenten worden aangemoedigd om meer SPIL-activiteiten bij te wonen en 

actief lid te worden van de vereniging. 

 

4.2.1 Activiteiten 

De commissie streeft ernaar dit jaar een tiental activiteiten te organiseren. De commissaris laat het aan 

de commissie over om te bepalen wat voor soort activiteiten zij willen organiseren. Het doel is om een 
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goede balans te vinden tussen educatieve en sociale activiteiten. Deze activiteiten worden in het Engels 

georganiseerd, behalve wanneer de activiteit alleen relevant is voor Nederlandstalige leden. 

 

Een van de activiteiten die de commissie dit jaar zal organiseren is de Vrienden en Familie Dag 

(voorheen ‘Ouderdagen’) in Leiden en Den Haag. Ook is de commissaris enthousiast over het idee om 

een Eerstejaarsdag te organiseren voor de studenten die het Eerstejaarsweekend niet konden bijwonen. 

Op aanraden van haar voorganger zal deze dag georganiseerd worden in de eerste week van september 

2021 zodat de commissie genoeg tijd heeft om deze dag te organiseren.  

 

4.2.2 Eerstejaarsweekend  

De kers op de taart van deze commissie is de organisatie van het Eerstejaarsweekend (EJW). Na het 

succes van de EJW in voorgaande jaren is de commissaris verheugd om in de eerste week van augustus 

weer een geweldige editie van dit evenement neer te zetten. Ze heeft ervoor gekozen om de EJW begin 

augustus te organiseren omdat in voorgaande jaren is gebleken dat er significante voordelen zijn aan het 

ontmoeten van de eerstejaarsstudenten voordat de introductieweken hebben plaatsgevonden. Op deze 

manier worden de eerstejaarsstudenten niet afgeleid door activiteiten van studentenverenigingen en 

hebben ze alle aandacht voor de SPIL. De commissaris gaat er momenteel vanuit dat dit weekend fysiek 

zal plaatsvinden, maar zal een alternatief voor een fysieke EJW bedenken als dit niet mogelijk blijkt te 

zijn.  

 

Het aantal internationale studenten dat dit weekend meedoet is in de loop der jaren gestaag toegenomen. 

De commissaris wil deze positieve ontwikkeling voortzetten. Tijdens het weekend zal zowel het bestuur 

als de commissie ervoor zorgen dat de deelnemers voornamelijk in het Engels converseren. 

Vanzelfsprekend geven het bestuur en de commissie zelf het goede voorbeeld. 

 

4.2.3 Commissie 

De Introductie commissie bestaat dit jaar uit vier leden, van wie drie zelf eerstejaarsstudenten zijn. De 

commissaris vindt het belangrijk om in deze commissie vooral eerstejaarsstudenten te hebben omdat zij 

het beste weten aan wat voor activiteiten hun medestudenten behoefte hebben. Naar aanleiding van het 

advies dat haar door haar voorganger is gegeven, heeft de commissaris een voorzitter gekozen die zelf 

aan het Eerstejaarsweekend heeft deelgenomen. De commissaris is zich ervan bewust dat de Introductie 

commissie van klein formaat is. Hoewel zij het volste vertrouwen heeft in haar commissieleden, zal ze 

overwegen om de hulp van vrijwilligers in te schakelen tijdens grote activiteiten zoals de Vrienden en 

Familie Dag en de EJW als dit nodig blijkt te zijn.  

 

De commissaris heeft de voorzitter aanbevolen om enkele informele bijeenkomsten te organiseren met 

de rest van de commissie om elkaar buiten het serieuze commissiewerk te leren kennen. 

 

5. PENNINGMEESTER & COMMISSARIS FEEST 

 

5.1. Penningmeester 

“I’ll need a credit card that has no limit.” - Nickelback 

 

5.1.1 Begroting 

De penningmeester heeft zijn best gedaan de inkomsten proportioneel te verdelen over de verschillende 

posten van de bestuursleden. De voorgangers van de 40e penningmeester uit het 39e en 38e bestuur 

hebben vorig jaar de individuele posten hernoemd, als gevolg van de herstructurering van de 

commissies. De 40e penningmeester heeft besloten om vast te houden aan deze namen, omdat hij ernaar 

streeft de begroting zo gestructureerd en georganiseerd mogelijk te maken. Het 40e bestuur heeft een 

gift van 750 euro gekregen van het 39e bestuur. Dit geld zal besteed worden aan het verbeteren van de 

verbinding tussen Leiden en Den Haag.  

 

De inkomsten van StudyStore zijn een belangrijk bron van inkomsten voor de SPIL. De penningmeester 

verwacht dat de inkomsten van StudyStore ongeveer hetzelfde zullen zijn als afgelopen jaar. De 

promotie van de boekverkoop voor blok 1 was effectief, maar vanwege de eerste lichting IRO studenten 
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die afgelopen jaar zijn afgestudeerd, verwacht de penningmeester dat de tweedehands boekverkoop 

onder IRO studenten zal toenemen. Meer details over de boekverkoop wordt besproken in het beleid 

van de Commissaris Onderwijs & Politiek. De penningmeester is van plan om nauw contact te houden 

met de Commissaris Onderwijs & Politiek, de Commissaris Extern en StudyStore, om de promotie en 

de inkomsten van de boekverkoop te blijven verbeteren. 

 

5.1.2 Contributie 

In samenwerking met de secretaris heeft de penningmeester besloten om de inning van de contributie 

plaats te laten vinden aan het eind van november. Deze maand wordt gezien als de beste optie voor de 

leden en het bestuur, omdat de meeste activiteiten dan nog georganiseerd moeten worden. Aangezien 

studenten hun studentenlening aan het eind van de maand ontvangen, ziet de penningmeester het eind 

van de maand als het beste moment om de contributie te innen. De penningmeester en secretaris zijn 

door hun voorgangers ingelicht over de problemen waar het 39e bestuur tegenaan liep met het innen van 

de contributie. De XLe penningmeester en secretaris zijn dan ook verheugd om te melden dat deze 

voorgangers hun hulp hebben aangeboden met het innen van de contributie. Zoals besproken is in het 

beleid van de secretaris, is de secretaris aan het kijken naar een nieuw ledenbestand. Met het huidige 

ledenbestand is het niet mogelijke om de contributie te innen van internationale studenten zonder een 

Nederlandse bankrekening. Mocht de secretaris geen geschikt ledenbestand vinden, dan zal de 

contributie van internationale studenten op dezelfde manier geïnd worden als in voorgaande jaren. De 

penningmeester zal vragen of deze leden het geld kunnen overmaken naar de bankrekening van de SPIL. 

Als deze studenten dit na enige tijd nog niet hebben gedaan, zal de penningmeester ook de optie 

aanbieden om de contributie contant te betalen. 

 

5.1.3. Kascommissie 

De Kascommissie is het controlerende orgaan van de penningmeester. Dit jaar zal de Kas Commissie 

bestaan uit Rex van der Kruit en Roos Neven. De Kas Commissie brengt minstens twee keer per jaar 

een verslag uit over het werk van de penningmeester, die zij zullen presenteren aan de Algemene 

Ledenvergadering. De penningmeester is van mening dat de Kas Commissie zeer waardevol is voor de 

financiële gesteldheid van de vereniging en ziet deze commissie niet alleen als een controleorgaan, maar 

ook als een commissie voor raad en advies. De penningmeester acht het van groot belang om goed en 

transparant contact te onderhouden met de Kas Commissie zodat deze haar taken optimaal kan 

uitvoeren.  

 

5.1.4 Mollie 

In samenwerking met de Commissaris Extern is Mollie, een online betaalsysteem, toegevoegd aan de 

website. SPIL zit niet vast aan een contract en kan deze samenwerking ieder moment opzeggen. De 

transactiekosten van Mollie zitten verwerkt in iedere betaling, zodat SPIL deze kosten niet hoeft te 

compenseren. Het XLe bestuur is van plan om Mollie te gebruiken voor de online aankopen van 

merchandise, kaartjes voor gala’s en feesten en nog veel meer. 

 

5.2. Commissaris Feest 

“I gotta feeling, that tonight’s gonna be a good night.” - Black Eyed Peas 

 

5.2.1 Algemeen 

De commissaris Feest is verantwoordelijk voor het organiseren van de borrels, feesten en sociale 

activiteiten. De commissaris zal altijd verantwoordelijk zijn voor het eindresultaat en zal daarvoor nauw 

contact onderhouden met de commissie. De voorzitter van de commissie is verantwoordelijk voor het 

behalen van dit eindresultaat. Om dit te behalen zal de voorzitter de vergaderingen van de commissie 

plannen en voorzitten. Tijdens de vergaderingen zal de voorzitter de deadlines bepalen voor de 

commissieleden en erop toezien dat deze gehaald worden. Na elk studieblok hebben de commissaris en 

de voorzitter een evaluatiegesprek, waarin de ervaringen van de voorzitter en de verhouding tussen de 

commissaris en de voorzitter zullen worden besproken. Daarnaast kan de voorzitter de problemen 

benoemen waar zij tegenaan is gelopen met de commissie en de rol bespreken die de commissaris hierin 

kan nemen om deze problemen op te lossen. 
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5.2.2 Borrels 

Na meerdere mislukte pogingen van de commissaris en zijn voorganger om in contact te komen met de 

eigenaar van Stadsbar De Storm, heeft de commissaris besloten om een nieuwe locaties te zoeken voor 

de maandelijkse SPIL-borrel in Leiden. Tijdens deze zoektocht heeft de commissaris zijn uiterste best 

gedaan om de wensen van de SPIL-leden te behartigen. De commissaris kan met trots zeggen dat de 

nieuwe locatie voor de maandelijkse SPIL-borrel Café De Vergulde Kruik is geworden. De borrels 

zullen, zoals gewoonlijk, op de eerste donderdag van de maand plaatsvinden, van oktober tot en met 

juni. De eerste borrel in oktober kon helaas niet doorgaan door late veranderingen van de COVID-19-

maatregelen. Hierdoor was er voor deze borrel te weinig tijd om met een alternatief te komen, maar in 

de toekomst zal de commissie nadenken over alternatieven voor borrels, mochten deze niet door gaan.  

 

De commissaris is erg positief over het contact en het enthousiasme van de eigenaar van De Vergulde 

Kruik. Tijdens de borrel zal De Vergulde Kruik ons voorzien van gratis bittergarnituur. Daarnaast zijn 

er ook mogelijkheden voor aanbiedingen op dranken, al zullen deze worden gecompenseerd door de 

SPIL. De commissie heeft de vrijheid om zelf te bepalen hoe zij het budget voor de borrels willen 

besteden. Door middel van deze aanbiedingen koestert de commissaris de positieve verwachting dat er 

meer SPIL-leden aanwezig zijn bij de borrel. Doordat de eigenaar van De Vergulde Kruik meerdere 

etablissementen bezit in Leiden, zijn er ook mogelijkheden om de borrel te verplaatsen naar een andere 

locatie, mocht De Vergulde Kruik niet genoeg ruimte kunnen bieden op een avond dat de SPIL haar 

borrel heeft. 

 

De locatie van de maandelijkse borrel in Den Haag, Brody’s American Taphouse, is helaas failliet 

gegaan. De kroeg is overgenomen door een andere eigenaar, maar de commissaris is van mening dat 

nieuwe richting van deze kroeg niet in lijn is met het beleid van de SPIL. De commissaris is in gesprek 

met meerdere locaties om de maandelijkse borrel in Den Haag voort te zetten, maar de huidige situatie 

omtrent het COVID-19 virus maakt het lastiger om een geschikte locatie te vinden waar een grote groep 

mensen samen kan komen. Het 40e bestuur vindt het van groot belang dat de kroeg ons kan garanderen 

dat zij zich houden aan de COVID-19 maatregelen van de overheid. De commissaris zal hier goed op 

letten in zijn zoektocht naar een nieuwe locatie voor de borrel. 

 

De commissaris en de secretaris hebben contact gehad met de voorzitter van de sociale commissie en de 

vicevoorzitter van CIROS. In overleg met hen is er besloten dat, net als afgelopen jaar, de SPIL haar 

borrels op de 1e en de 3e donderdag van de maand organiseert en CIROS op de 2e en de 4e donderdag 

van de maand. Echter, met deze overeenkomst zou SPIL een borrel hebben in de week voor de examens 

en CIROS in de week van de examens. Aangezien beide verenigingen het erover eens zijn dat dit niet 

optimaal is voor de opkomst bij onze borrels, zijn de commissaris en CIROS tot een compromis 

gekomen waarbij er een gezamenlijke ‘after-exam borrel’ zal worden gehouden in oktober en maart. 

Allebei de verenigingen zullen profiteren van deze overeenkomst. De after-exam borrel in december en 

mei zullen niet georganiseerd worden in samenwerking met CIROS, omdat zij hebben aangegeven dat 

de meeste internationale studenten direct na hun laatste tentamen naar huis vliegen voor de kerst- en 

zomervakantie. Aangezien er ook studenten zijn die in Nederland blijven in die tijd, heeft de SPIL 

besloten om voor deze studenten, en alle andere leden die graag willen komen, wel een after-exam borrel 

te organiseren. 

 

Afgelopen jaar hield de voorzitter van de commissie contact met de eigenaren van de kroegen over de 

details van elke borrel. Echter, vanwege de nieuwe samenwerking in Leiden en mogelijk Den Haag, zal 

de commissaris voor nu contact onderhouden met de eigenaren van de kroegen. Mocht de SPIL de 

komende jaren doorgaan met deze samenwerkingen, dan is er de wens om dat deze taak over zal worden 

genomen door de toekomstige voorzitters van de commissie. 

 

5.2.3 Feesten en gala 

De commissaris heeft samen met het bestuur besloten om geen feesten in te plannen in het eerste 

semester van het jaar. Het bestuur is van mening dat het niet realistisch is om te verwachten dat feesten 

georganiseerd kunnen worden onder de huidige COVID-19 maatregelen. Echter, mocht de huidige 

situatie in de komende tijd sterk verbeteren, staat het bestuur open om te kijken naar opties voor feesten 
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in het eerste semester. De SPIL heeft wel als doel om het FSW-Feest te organiseren met de 

gangverenigingen (Labyrint, Itiwana, Emile) in de eerste week van februari en het SPILxB.I.L.-feest in 

mei. Daarnaast kan de commissaris met trots zeggen dat de SPIL wederom plaats mag nemen in de 

organisatie van het Interfacultair Feest in maart. Uiteraard zal de commissaris altijd de huidige situatie 

omtrent het COVID-19 virus in de gaten houden tijdens de organisatie van de feesten. 

 

De Lustrum commissie heeft de wens uitgesproken om een Lustrumgala te organiseren in de 

Lustrumweek. Aangezien het bestuur heeft besloten om geen feesten te organiseren in het eerste 

semester en het tweede semester aardig vol zal zitten, heeft de commissaris besloten geen extra gala te 

organiseren naast het Lustrumgala. Uiteraard zal de commissaris contact houden met de voorzitter van 

de Lustrum commissie om te zien of de Feest commissie haar hulp kan aanbieden in de organisatie van 

het Lustrumgala. 

 

5.2.4 Sociale activiteiten 

De commissaris Feest is van mening de in de huidige tijd met alle COVID-19-maatregelen, de SPIL een 

belangrijke bijdrager is voor het maken en onderhouden van sociale contacten tussen studenten. De 

commissaris heeft als doel om, naast de maandelijkse borrels, minstens één keer per maand een sociale 

activiteit te organiseren, om de onderlinge verbondenheid tussen leden te verbeteren. Activiteiten zoals 

een bandjesavond, karaokeavond of een kroegentocht kunnen uiteraard gecombineerd worden met de 

maandelijkse borrels. Daarnaast zal de commissaris Feest, in samenwerking met de commissaris Intern, 

kijken naar opties om bepaalde activiteiten te combineren met een optreden van de legendarische SPIL-

band.  

 

De commissie heeft als doel om al haar activiteiten in het Engels te organiseren en gedurende een 

activiteit worden deelnemers aangemoedigd Engels als voertaal te gebruiken. Hierdoor kunnen 

internationale studenten ook deelnemen aan alle activiteiten. 

 

5.2.5 Commissie 

De commissie is gevormd aan het eind van september. De commissie bestaat uit acht leden, waarvan 

vijf internationale studenten en drie Nederlandse studenten. De commissaris Feest is van mening dat een 

goede sfeer binnen de commissie erg belangrijk is voor het functioneren van een commissie en wil ook 

aandacht besteden aan het sociale aspect van het zijn van een commissielid. Om deze reden moedigt de 

commissaris de commissie aan om, zolang deze voldoen aan de COVID-19 maatregelen, uitjes of 

activiteiten te organiseren die de verbinding tussen de commissieleden verbeterd.  

 

6. COMMISSARIS ONDERWIJS & POLITIEK 

“The world we build tomorrow is born in the stories we tell our children today. Politics moves the 

pieces. Education changes the game.” - Jonathan Sacks 

 

6.1 Commissie Onderwijs 

De commissie onderwijs, die dit jaar is samengevoegd met de formele activiteiten commissie, richt zich 

op het organiseren van educatieve en formele activiteiten binnen de universiteit. De commissie bestaat 

uit zeven leden, waarvan vijf internationale studenten.  

 

Een van de taken van de commissie is de evaluatie van de opleidingen. De commissie zet de evaluaties 

aan het eind van elk blok voort. Er zullen echter alternatieve manieren worden overwogen om dit uit te 

voeren en om de opkomst te vergroten, aangezien deze afgelopen jaren laag was. Een voorbeeld hiervan 

is dat de evaluatie vragenlijsten via de website ingevuld kunnen worden. 

 

De commissaris is enthousiast over meerdere activiteiten die de afgelopen jaren zijn georganiseerd, o.a. 

carrièreavond, bedrijven hop en de boot lezing. De commissaris streeft ernaar deze activiteiten ook dit 

jaar weer te organiseren. Deze activiteiten moeten echter aangepast worden aan de huidige situatie 

omtrent COVID-19. De commissie zal zich daarom inzetten om zowel online als offline activiteiten te 

organiseren. Er wordt rekening gehouden met de verschillende manieren om fysieke activiteiten te 

organiseren, dit kunnen bijvoorbeeld activiteiten zijn die buiten plaatsvinden.  
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De commissie heeft dusver een activiteit met Popcorner georganiseerd. In blok II zal de comissie in 

samenwerkingen met LeidenMUN en Leiden Debating Union een activiteit organiseren. Daarnaast is 

de commissie op het moment van schrijven bezig met het organiseren van een paneldiscussie over de 

Amerikaanse presidentsverkiezingen.  

 

De commissaris streeft ernaar de commissie aan te moedigen om een nieuwe aanpak voor het 

organiseren van activiteiten uit te proberen, en om niet bang te zijn nieuwe dingen uit te proberen, zowel 

online als offline. De commissaris zet zich ook in voor een veilige omgeving waarin de commissieleden 

hun mening kunnen laten horen.  

 

6.2 Commissie Excursies 

De Excursies commissie organiseert formele activiteiten die buiten de universiteit plaatsvinden. De 

commissie bestaat uit zes leden waarvan één internationale student. De commissaris begrijpt dat de 

commissie door de huidige omstandigheden omtrent COVID-19 voor extra uitdagingen komt te staan. 

De commissaris gelooft dat dit de commissie juist uitdaagt om creatief te zijn en zal de commissie 

daarom begeleiden bij het verkennen van verschillende manieren om de excursies te organiseren. Dit 

kunnen bijvoorbeeld online rondleidingen zijn of Q&A sessies met professionals van verschillende 

organisaties.  

 

Dusver heeft de commissie een online interview opgenomen over de Amerikaanse 

presidentsverkiezingen met de Amerikaanse ambassadeur Pete Hoekstra. Het interview is opgenomen 

en zal geplaatst worden op de sociale media kanalen vlak voor de verkiezingen. De commissie heeft in 

het tweede blok ook een online Q&A activiteit gepland staan met de Organisatie voor het Verbod op 

Chemische Wapens (OPCW). Net zoals binnen de commissie Onderwijs streeft de commissaris ernaar 

een veilige omgeving voor de commissieleden te creëren.  

 

6.3 Master Activiteiten  

SPIL heeft dit jaar voor de tweede keer een eigen commissie voor masterstudenten. De comissie bestaat 

dit jaar uit vier leden, waarvan drie internationale studenten. De commissie richt zich op het aanbieden 

van educatieve activiteiten die relevant zijn voor de toekomstige carrière van masterstudenten. Het 

belangrijkste doel van de commissie zijn de behoeften en interesses van de masterstudenten. De 

commissaris zal de commissie aansturen om samen te werken met master activiteiten commissies van 

andere verenigingen binnen Universiteit Leiden. Ze gelooft dat dit beide partijen ten goede zal komen, 

maar ook praktisch is in tijden van de huidige pandemie. De commissaris streeft ernaar de samenwerken 

met de PhD-studenten van het Instituut Politieke Wetenschap voort te zetten. Zowel masterstudenten als 

PhD studenten zijn tevreden over de samenwerkingen in het verleden. De commissaris gelooft dat de 

samenwerking een nuttige gedachtewisseling zal opleveren en dat SPIL zal profiteren van de 

samenwerking met masterstudenten die na hun studie nog binnen de Universiteit blijven werken.  

 

6.4 Boekverkoop  

De commissaris beseft het belang van de boekenverkoop en de inkomsten die SPIL hieruit ontvangt. 

Daarom zal ze zoveel tijd als nodig aan de promotie van de boekenverkoop besteden. De commissaris 

streeft ernaar meer winst te maken dan het afgelopen jaar, dit hoopt ze te bereiken door de social media 

kanalen actief in te zetten. Ze is van plan de boekenverkoop beter onder de aandacht te brengen met 

betrekking tot de boeken voor de minor en master courses. De commissaris heeft opgemerkt dat dit voor 

veel studenten nog onduidelijk is. In samenwerking met de commissaris Extern, zal de commissaris 

Onderwijs de boekenverkoop regelmatig promoten en het gemak van de boekenverkoop te benadrukken. 

 

Ook vindt de commissaris het belangrijk dat de relatie met StudyStore goed te onderhouden, om de 

samenwerking prettig te houden. Het inkomen van de boekenverkoop in het eerste blok was dit jaar 

minder dan aan het eind van blok I vorig jaar. De commissaris heeft het aantal bij Studystore 

aangevraagd, op het moment van schrijven zijn die nog niet bekend. …. Om zulke problemen in de 

toekomst te vermijden, is de commissaris van plan regelmatig met Studystore af te spreken.  

 

6.5 Opleidingscommissie 
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De commissaris heeft, net als haar voorgangers, verkiesbaar gesteld voor de Opleidingscommissie 

(OLC) en een plekje weten te bemachtigen. Ze heeft een online campagne gevoerd en gebruik gemaakt 

van de verschillende sociale media kanalen. 

 

6.6 Stairs Affairs  

Stairs Affairs is een concept wat toegankelijk is voor alle studenten die studeren op Wijnhaven. Het 

concept is geïnspireerd door ‘Room for Discussion’, wat een serie lezingen is die plaatsvinden aan de 

Universiteit van Amsterdam. Het idee van de commissie is dat er sprekers vanuit de professionele wereld 

worden uitgenodigd voor een interview. Twee studenten interviewen de gast over vier verschillende 

onderwerpen. Tussen de onderwerpen door is er tijd voor het publiek om vragen te stellen. 

 

De commissie zal, volgens het huidige plan, uit zes leden bestaan, drie SPIL-leden en drie B.I.L.-leden. 

Deze zes leden zullen bestaan uit een voorzitter, een vice-voorzitter, twee onderzoekers en twee 

interviewers. De commissie is nog niet gestart of gevormd. Op het moment van schrijven wacht de 

commissaris tot er activiteiten binnen Wijnhaven kunnen plaatsvinden. De commissaris kijkt er naar uit 

de samenwerkingen met B.I.L. binnenkort aan te gaan.  

 

7. COMMISSARIS BUITENLANDSE BETREKKINGEN 

“The world is a book, and those who do not travel only read a page” - Anoniem 

 

De belangrijkste taak van de commissaris Buitenlandse Betrekkingen is het overzien van de commissies 

die de Brussel excursie, de Korte Reis, de Lange Reis en een Congres organiseren. De commissaris zal 

ervoor zorgen dat de beleidsplannen van de vereniging in gedachten worden gehouden bij het opstellen 

van het programma van alle reizen. Bovendien zal er op de reizen een expliciete dresscode gehanteerd 

worden, die door het bestuur in de gaten gehouden wordt.  

 

7.1 Brussel Excursie 

De commissie verantwoordelijk voor de Brussel Excursie is al onder het 39ste bestuur gevormd. 

Normaal gesproken vindt de Brussel-excursie eind november plaats. Helaas mag SPIL geen reizen 

organiseren in het eerste semester, en dus wordt de excursie uitgesteld naar het tweede semester. Daarom 

is de Brussel Excursie dit jaar in week 13 van 2021 (29 maart - 4 april) gepland. Deze data zijn onder 

voorbehoud en exacte data worden later bekend gemaakt. Het voornemen van de commissaris is om 49 

deelnemers toe te laten. Echter kan het deelnemersaantal nog onderhevig zijn aan veranderingen 

vanwege universiteitsbeleid over corona. De inschrijving zal gaan volgens het ‘wie het eerst komt, het 

eerst maalt’ systeem en deelnemersbijdrage per persoon bedraagt maximaal € 55,-. Net als vorig jaar 

komt er een annulering deadline om te voorkomen dat de commissaris op het laatste moment op zoek 

moet naar vervangende deelnemers, wat in de laatste jaren een probleem kon vormen.  

 

7.2 Korte Reis 

De Korte Reis commissie bestaat uit zeven leden, waaronder een voorzitter, secretaris, penningmeester 

en vier algemene leden, en is in september gevormd. Normaal gesproken vindt de Korte Reis plaats in 

de laatste week van het eerste semester. Helaas mag SPIL in het eerste semester geen reizen organiseren 

en daarom, op het moment van schrijven, wordt de Korte Reis georganiseerd in week 6 van 2021 (8 

februari - 14 februari). De exacte data zijn afhankelijk van de financiële voordelen en eventuele colleges 

die de studenten hebben, en worden later bekendgemaakt. Bij het kiezen van de bestemming moet aan 

de volgende criteria worden voldaan: 

• Politieke relevantie; 

• Wetenschappelijke relevantie; 

• Culturele relevantie; 

• Financiële haalbaarheid; 

• Veiligheidswaarborging. 

 

De commissaris zal overzien dat de commissie een bestemming kiest die aan deze criteria voldoet. 

Er kunnen veertig mensen deelnemen aan de Korte Reis en de selectieprocedure zal hetzelfde zijn als 

voorgaande jaren. Echter kan het deelnemersaantal nog onderhevig zijn aan veranderingen vanwege 
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universiteitsbeleid. Geïnteresseerde leden kunnen tot en met 3 december 2020 hun motivatiebrief 

inleveren. De brief wordt geanonimiseerd en gecontroleerd door de commissaris Buitenlandse 

Betrekkingen, een voormalig bestuurslid en een medewerker van het Instituut Politieke Wetenschap van 

de Universiteit Leiden. De schrijvers van de motivatiebrieven met de hoogste score worden toegelaten 

op de reis. De maximale deelnemersbijdrage per persoon voor de Korte Reis wordt vastgesteld op de 

gebruikelijke € 200,-. 

 

7.3 Lange Reis 

De Lange Reis staat gepland tussen 21 juni en 11 juli 2021. De exacte data zijn afhankelijk van financiële 

voordelen en worden later bekend gemaakt. Het doel is om de commissie te laten bestaan uit zeven 

leden, waaronder een voorzitter, secretaris, penningmeester en vier algemene leden, en wordt in 

november gevormd. Het doel van de Lange Reis is om buiten Europa te reizen. Als echter blijkt dat het 

onmogelijk is om buiten Europa te reizen, behoort het reizen binnen Europa ook tot de opties. De criteria 

die voor de Korte Reis worden gebruikt, worden ook gebruikt bij het kiezen van de bestemming voor 

de Lange Reis. De criteria zijn als volgt: 

• Politieke relevantie; 

• Wetenschappelijke relevantie; 

• Culturele relevantie; 

• Financiële haalbaarheid; 

• Veiligheidswaarborging. 

 

De commissaris zal overzien dat de commissie een bestemming kiest die aan deze criteria voldoet. 

Net als in de afgelopen twee jaar zal het aantal deelnemers worden vastgesteld op 35. Dit werd 

geïntroduceerd door het 38e bestuur van SPIL om de ‘inclusiviteit’ te vergroten, wat ook een zeer 

belangrijke pijler is in het beleid. Echter kan het deelnemersaantal nog onderhevig zijn aan 

veranderingen vanwege universiteitsbeleid. De maximale deelnemersbijdrage wordt vastgesteld op 

€700,-. Verder dient de Commissaris Buitenlandse Betrekkingen een aanvraag in bij het LUF om 

CASSA-subsidie te ontvangen. 

 

De selectieprocedure is hetzelfde als voor de Korte Reis. Geïnteresseerde SPIL leden kunnen tot en met 

4 maart hun brief inleveren. De brief wordt anoniem gelezen en nagekeken door de Commissaris 

Buitenlandse Betrekkingen, een voormalig bestuurslid en een medewerker van het Instituut Politieke 

Wetenschap van de Universiteit Leiden. De schrijvers van de motivatiebrieven met de hoogste score 

worden toegelaten op de reis.  

 

7.4 Wijziging Huishoudelijk Reglement 

De commissaris wil een voorstel doen voor een wijziging van het reglement van orde voor de maximale 

vergoedingen voor de reizen. De commissaris Global Relations van het 39ste bestuur heeft zijn zorgen 

geuit over het beschikbare budget voor de reizen. Vorig jaar had de opdrachtgever moeite met het vinden 

van voldoende geschikte locaties binnen de prijsklasse. Om deze reden heeft het 40ste bestuur besloten 

om een wijziging van het Reglement voor te stellen betreffende het maximale deelnemersgeld voor 

reizen. Dit wordt later in deze Algemene Vergadering besproken en meer informatie is te vinden in het 

document dat door de secretaris is verzonden. 

 

7.5 Congres 

De Congres commissie bestaat uit vijf leden, waaronder een voorzitter, secretaris, penningmeester en 

twee algemene leden, en is in september gevormd. De taak van deze commissie is het organiseren van 

een reis naar een relevant congres. Hierbij is een IAPSS-congres altijd de norm is geweest. Echter is de 

commissaris Buitenlandse Betrekkingen aangeraden om ook naar andere opties te kijken. De 

commissaris geeft de Congres commissie de taak om ook andere opties te onderzoeken. Een IAPSS-

congres behoort nog steeds tot de mogelijkheden, maar ook alternatieven worden overwogen. Er is een 

bedrag van €1550 gereserveerd in de begroting voor de reis. 

 

Net als vorig jaar zal de commissaris contact houden met andere studieverenigingen om elkaar op de 

hoogte te houden en elkaar waar mogelijk te informeren over interessante opties om een congres te 
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organiseren. Als er meer informatie beschikbaar is over IAPSS en mogelijke alternatieven, zal een 

beslissing worden genomen op basis van de vraag of de voordelen op het gebied van kwaliteit en 

relevantie hoger zijn bij het bezoeken van een ander congres. 

 

7.6 COVID-19 

Dit jaar wordt natuurlijk een jaar als geen ander jaar. De commissaris is zich bewust van het feit dat het 

waarschijnlijk is dat SPIL dit jaar niet de mogelijkheid heeft om naar het buitenland te reizen vanwege 

COVID-19. De commissaris heeft ervoor gezorgd dat elke commissie hiervan op de hoogte is en 

gelukkig is elk commissielid bereid om alternatieven te bedenken als blijkt dat SPIL niet naar het 

buitenland kan reizen. Voor de Korte Reis kan dit bijvoorbeeld een reis binnen Nederland betekenen. 

De commissaris wil de commissie echter vrij laten zelf alternatieven te bedenken, die uiteraard door het 

bestuur moeten worden goedgekeurd. Ook zal de commissaris nauw contact hebben met de Universiteit 

Leiden over updates over het COVID-19 beleid en reizen. 

 

8. COMMISSARIS INTERN 

 

8.1 Commissaris DEBAT 

“There is no greater agony than bearing an untold story inside you.” - Maya Angelou  

 

De DEBAT commissie stelt studenten Politicologie, IRO en IP in staat om hun journalistieke en 

academische schrijfvaardigheid te ontwikkelen, en om zich te laten informeren over politieke en 

wetenschappelijke vraagstukken en ontwikkelingen. Net als in voorgaande jaren, is het doel om in 

november, februari, april en juni vier gedrukte tijdschriften te publiceren. Bovendien streeft de 

commissie ernaar om één web-only artikel per week te publiceren op de DEBAT Online-website. 

 

8.1.1 Voornaamste doel 

Het doel van de DEBAT commissie is om semiwetenschappelijke artikelen te publiceren voor een zo 

groot mogelijk publiek, in het bijzonder voor zoveel mogelijk SPIL-leden. De semiwetenschappelijke 

aard van DEBAT komt het best tot uiting door het gebruik van academische en niet-academische 

bronnen, en de pilaar diversiteit en inclusie kan worden bereikt door verschillende schrijvers, soorten 

artikelen en onderwerpen aan het licht te brengen. Op deze manier worden lezers blootgesteld aan een 

breed scala aan meningen en artikelen. 

 

8.1.2 Commissie 

Net als vorig jaar, wordt de DEBAT commissie geleid door de benoemde voorzitter van de commissie. 

Daarnaast is er een vicevoorzitter om de voorzitter bij te staan in haar voorzitterstaken en 

verantwoordelijkheden. Bovendien is er een secretaris, verantwoordelijk voor communicatie, notuleren 

tijdens de vergaderingen, de promotie en het beheren van de website. Alle drie maken ze deel uit van de 

redactie, die dit jaar uit in totaal acht leden bestaat. In tegenstelling tot het voorgaande jaar is er geen 

aparte online redactie, wat inhoudt dat schrijvers voor DEBAT Online niet automatisch als redactieleden 

worden aangemerkt. Dit betekent dat elk van hun artikelen dit jaar door de redactie moet worden 

gecontroleerd om er zeker van te zijn dat er geen artikel op de website verschijnt zonder dat deze is 

gecontroleerd. Elke schrijver wordt gekoppeld aan iemand van de redactie, en de redacteur geeft 

feedback aan de schrijvers op basis van taal-, grammatica- en inhoudscontrole. Naast de redactie zijn er 

elf algemene schrijvers en zes schrijvers die zich richten op de DEBAT Online-website. De volledige 

DEBAT commissie bestaat dus uit 25 leden. 

 

Om de inclusiviteit van de DEBAT commissie te garanderen, streeft de commissaris ernaar om alle 

artikelen uit de geprinte versie in het Engels en Nederlands op de website te publiceren. Om dit te 

bereiken, zal er een team van vertalers aan werken. 

 

Het is de taak van de voorzitter om te bepalen hoe zij het beste denkt de commissie te besturen om de 

gewenste resultaten van de commissaris te bereiken. De commissaris wil echter dat de voorzitter ten 

minste één vergadering met de hele commissie organiseert voordat het proces van het maken van een 

nieuwe gedrukte editie begint, om te brainstormen over het onderwerp en de inhoud van het nieuwe 
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tijdschrift. Op deze manier kunnen de leden van de commissie elkaar leren kennen en naar elkaar toe 

groeien, en voelen zij zich hopelijk meer op hun gemak om hun mening en ideeën over DEBAT te uiten. 

Tijdens vergaderingen is het te allen tijde belangrijk dat iedereen zich gehoord voelt, zich op zijn gemak 

voelt, zijn mening en ideeën kan uiten en dat iedereen de mogelijkheid krijgt om bij het proces betrokken 

te worden, van schrijven tot ontwerpen. 

 

Door feedback van de DEBAT commissie in het afgelopen jaar blijkt het een uitdaging om een gevoel 

van verbondenheid of vriendschap te creëren in de DEBAT commissie. Gezien het hoge aantal 

commissieleden en de huidige situatie rondom COVID-19, zal het moeilijk zijn om eerder dit jaar een 

educatief of sociaal evenement voor de commissie te organiseren. Toch streeft de commissaris ernaar 

om komend jaar minimaal één evenement te organiseren, om meer sociale cohesie binnen de commissie 

te creëren en om de commissieleden hun vaardigheden verder te laten ontwikkelen. Een evenement kan 

een bezoek zijn aan het hoofdkantoor of de redactie van een krant, een bezoek aan de parlementaire 

pers, gezamenlijke schrijfsessies met de commissie, een workshop van een schrijver of journalist of 

gewoon gezellig samen borrelen. 

 

8.1.3 Inhoud en design 

De besluitvorming over de inhoud van elk gedrukt magazine is aan de voorzitter van de commissie, 

maar de commissaris wil dat alle artikelen politiek en/of wetenschappelijk relevant zijn, en hecht er 

waarde aan dat er een grote diversiteit aan onderwerpen en standpunten wordt behandeld in het 

tijdschrift. Er moet een balans zijn tussen de soorten artikelen, zoals opiniestukken, explainers, recensies 

en interviews. Verder wil de commissaris dat de columns ‘Figuur van de maand’ (online), ‘Political 

science worldwide’ en ‘Retrospect’ behouden blijven en er voor elke gedrukte editie een thema wordt 

gekozen. Wat betreft de taal is de commissaris van mening dat er gestreefd moet worden om de verdeling 

van 70% Engels en 30% Nederlands te behouden, tenzij dit de kwaliteit van de artikelen in de weg komt 

te staan. 

 

De commissaris is van mening dat het goed testen en doorvoeren van grote veranderingen tijd kost en 

heeft er daarom voor gekozen om met de grafische vormgeving en lay-out van de printeditie door te 

gaan in de richting van de afgelopen twee jaar. Naast de, naar de mening van de opdrachtgever, mooie 

en professionele uitstraling van de grafische ontwerpstijl, gelooft ze dat het in het belang is van de 

reputatie van het tijdschrift en de leeservaring van de lezer om deze visuele designstijl verder te 

ontwikkelen. 

 

Voor taalvereisten worden de Brits-Engelse vereisten gehanteerd voor Engelse artikelen en de algemene 

Nederlandse regels voor Nederlandse artikelen. 

 

8.1.4 DEBAT Online 

Met het oog op de toekomst en rekening houdend met het doel om met DEBAT een groter publiek te 

bereiken, vormt de website een uitstekend platform. Om lezers en potentiële toekomstige lezers van 

voldoende leesmateriaal te voorzien, is het de bedoeling dat er wekelijks een artikel in het Engels en 

Nederlands verschijnt. Om de exposure van DEBAT te vergroten wil de commissaris meer gebruik gaan 

maken van sociale media platforms (zoals Instagram, Facebook, Twitter en wellicht LinkedIn) om 

artikelen en de website als geheel te promoten. Het is de taak van de secretaris om de sociale media 

taken goed te laten verlopen, maar er zijn ook commissieleden die zich hiervoor inzetten. 

 

Om een groter publiek aan te trekken, wil de commissaris nieuwe mediamogelijkheden verkennen. 

Daarom is het de bedoeling om dit jaar één, of mogelijk meerdere, podcasts op te nemen. In de podcast 

wordt er met academici of andere professionals gesproken over politiek relevante onderwerpen. Naast 

de podcast wil de commissaris dit jaar verder gaan met het opzetten van een online archief van oude 

DEBAT-issues, als de situatie rond COVID-19 dit toelaat. Dit gebeurt in de vorm van volledige 

tijdschriften die naar de website worden geüpload, of afzonderlijke artikelen die opnieuw worden 

gepubliceerd. Zo kunnen commissieleden en lezers kennis maken met de rijke geschiedenis van DEBAT 

en meer te weten komen over de politieke ontwikkelingen en vraagstukken uit het verleden. 
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De commissaris wil dit jaar experimenteren met het gebruik van zelfgemaakte illustraties boven 

artikelen op de website, om copyright issues te voorkomen. Hoewel het een uitdaging was om 

gemotiveerde illustratoren te vinden om lid te worden van de commissie, zal de commissaris de 

mogelijkheden onderzoeken om enkele artikelen te laten publiceren met illustraties of zelfgemaakte 

ontwerpen in plaats van met afbeeldingen. 

 

Naast de artikelen die door DEBAT Online commissieleden zijn geschreven, hoopt de commissaris de 

website uit te breiden met artikelen van gastschrijvers. Terwijl algemene schrijvers al artikelen kunnen 

bijdragen aan de website wanneer ze willen, is het ook een mogelijkheid voor niet-commissieleden om 

artikelen voor de website te schrijven, op voorwaarde dat deze artikelen door de redactie worden 

gecontroleerd en goedgekeurd zijn door de voorzitter en de commissaris. Op deze manier kan DEBAT 

een platform zijn voor meer schrijvers en kunnen lezers genieten van een steeds grotere verscheidenheid 

aan artikelen en schrijvers. 

 

8.2 Commissaris Almanak 

“Words are timeless. You should utter them or write them with a knowledge of their timelessness.” 

 -Khalil Gibran 

 

8.2.1. Algemeen 

De almanak is een essentieel maar, volgens de commissaris, ondergewaardeerd onderdeel van de SPIL. 

Het geeft leden de mogelijkheid om geweldige herinneringen opnieuw te beleven en om hun jaar binnen 

de SPIL te vereeuwigen. Daarom streeft de commissie ernaar om weer een fantastische almanak uit te 

brengen en tegelijkertijd meer naamsbekendheid aan de almanak te geven gedurende het jaar. Aangezien 

het een lustrum jaar is, streeft de commissaris ernaar om de almanak nog specialer te maken, zeker nu 

het budget hoger is. Om deze doelen te bereiken wordt het thema van de almanak bekend gemaakt bij 

een van de maandelijkse borrels en wordt de almanak van het vorige bestuur meegenomen naar de 

meeste activiteiten die het 40e bestuur organiseert, bijvoorbeeld bij de tour de wafel. Om de almanak 

aantrekkelijker en inclusiever te maken voor internationale studenten, zal het bovendien volledig in het 

Engels zijn. De situatie rondom COVID-19 kan het moeilijker maken om de almanak te vullen. Echter, 

de commissaris wil het aan haar commissie overlaten om te kiezen hoe zij deze pagina’s willen invullen, 

door bijvoorbeeld extra interviews of artikelen. De commissaris streeft ernaar de almanak op tijd af te 

ronden en heeft er vertrouwen in dat haar commissie daarin zal slagen. 

 

8.2.2. Commissie 

De commissie, bestaande uit zes leden, wordt geleid door de voorzitter, die wordt geholpen door de 

penningmeester en secretaris om alle taken in goede banen te leiden. Gezien het enthousiasme van de 

commissieleden om de almanak zowel te schrijven als te ontwerpen, heeft de commissaris ervoor 

gekozen de commissie niet op te splitsen in een redactie en een grafisch ontwerp subcommissie.  

Om te garanderen dat de commissie dit jaar een geweldige tijd beleeft aan het samenstellen van de 

almanak, zal de commissaris nauw samenwerken met de voorzitter om verrijkende sociale of educatieve 

activiteiten te organiseren. Zo kan de commissie, naast het opdoen van ervaring en skills in schrijven en 

grafisch design, mogelijke vriendschappen en sociale contacten aangaan. 

 

9. COMMISSARIS EXTERN  

 

De Commissaris Extern houdt zich bezig met het vergaren van acquisities en het overzien van de 

acquisitie commissie. De commissaris is ook verantwoordelijk voor het onderhouden van de social 

media accounts, het promoten van de activiteiten en zorgt ervoor dat de leden op de hoogte zijn van de 

alle aankomende evenementen in samenwerking met de promotie commissie. Ten slotte, zal zij de 

website beheren en zal ze dit jaar ook commissaris van het SPIL-weekend zijn. 

 

9.1 Commissaris Acquisitie 

“Music makes her dance and money, money, money maker her smile.” - Bruno Mars 
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9.1.1 Target 

Het target voor de acquisitie van dit jaar staat, zoals te zien in het budget, op €2080,-. Wegens COVID-

19, kan de commissaris moeite hebben met het vinden van bedrijven die open staan voor het sponsoren 

van de SPIL. Desondanks, zal de commissaris haar uiterste best doen om het target te behalen, door 

middel van het verkopen van advertenties in DEBAT magazine en op de website. De commissaris streeft 

er ook naar om meerdere samenwerkingen aan te gaan met student georiënteerde bedrijven waar alle 

leden voordeel uit kunnen halen. 

 

9.1.2 Samenwerkingen 

De commissaris wil de al bestaande relaties en samenwerkingen van de SPIL, zoals Joorit en Einstein,  

zo goed mogelijke onderhouden en bovendien nieuwe samenwerkingen creëren. Omdat één van de 

pilaren, waarop het bestuur zijn beleid heeft gebaseerd, diversiteit en inclusiviteit is, streeft de 

commissaris ernaar om de bedrijfsethiek van alle mogelijke toekomstige partners zorgvuldig te 

onderzoeken. 

 

9.1.3 Merchandise 

Vanwege de veertigste verjaardag van de SPIL, zal de commissaris dit jaar drie merchandise items 

uitbrengen. Hiervan zal één item opgedragen worden aan het achtste lustrum der SPIL. De commissie 

Acquisitie zal het design en de ontwikkeling van het item bepalen, maar zij zullen dit in goed overleg 

met de lustrum commissie doen. De commissaris wil graag bruikbare objecten ontwikkelen die van pas 

komen in het alledaagse studentenleven. 

 

9.1.4 Commissie 

De commissie Acquisitie bestaat dit jaar uit vijf leden, waaronder een voorzitter en een secretaris. De 

commissie zal overzien worden door de commissaris. Dit jaar zal er geen penningmeester aangewezen 

worden in de commissie, aangezien de commissie alleen maar geld op zal brengen en niet (tot 

nauwelijks) uit zal geven. De enige uitgaven die mogelijk gedaan zal worden is voor de acquisitie 

training. De geschatte prijs voor deze training is meegerekend in het target. 

 

De commissie zal dit jaar drie nieuwe merchandise items uitbrengen. Deze zullen zowel bruikbaar zijn 

in het leven van iedere studenten, als van pas komen als reclame voor de vereniging. De commissie zal 

ook brainstormen over nieuwe mogelijke partners van de SPIL, waar ze vervolgens contact mee zullen 

leggen om de mogelijkheid van een sponsor of partnerschap te bespreken. 

 

De acquisitie commissie zal een standaard email opstellen die naar mogelijke partners gestuurd kan 

worden. De commissaris moet alle mogelijke partners eerst goedkeuren voordat de introductie mail 

verstuurd wordt. 

 

9.2 Commissaris Promotie 

“Content is fire. Social media is gasoline.” - Jay Baer 

 

9.2.1 Social Media 

Dit jaar zal de focus van promotie nog steeds liggen op Instagram en Facebook. Alle activiteiten en 

belangrijke informatie zullen gedeeld worden op beide platformen en op de website De commissaris zal 

ook Instagram Stories gebruiken om extra aandacht te geven aan evenementen die naderen. Bovendien, 

zal de commissaris gebruik maken van polls en “Q&A-stickers” om zo beter in te kunnen spelen op de 

vraag van de leden. 

 

Het gebruik van Snapchat zal dit jaar weer geherintroduceerd worden. De commissaris is van plan dit 

platform te gebruiken om een persoonlijker en meer ‘behind the scenes’ kijkje te nemen bij het bestuur 

en de activiteiten die zullen plaatsvinden dit jaar. 

 

Zoals voorgaande jaren, zal ook dit jaar de nieuwsbrief gebruikt worden om een overzicht te geven van 

alle aankomende activiteiten in de maand, maar ook om foto’s te delen van de afgelopen activiteiten. 

De commissaris wil meer regelmaat brengen in de posts op zowel Instagram als Facebook, zodat het de 
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leden niet zal overdonderen met alle informatie. Ze streeft er naar de posts te verspreiden over de week. 

De dagen en tijden waarop gepost zal worden hangt af van de statistieken die Instagram biedt. Om het 

nog overzichtelijker te maken zal ze aan de hand van de jaarplanning een postingsschema maken en zal 

ze iedere commissie zijn eigen kleur geven die verwerkt zal worden in de post. 

 

9.2.2 Posters en foto’s 

Voorgaande jaren zijn er voor grote evenementen, zoals het jaarlijkse gala, fysieke posters gedrukt. Op 

het moment van schrijven worden er vrijwel geen fysieke colleges gegeven op beide faculteiten en 

daarom zal de commissaris voorlopig geen posters laten drukken. Mochten er later in het jaar wel weer 

meer fysieke colleges gegeven gaan worden wil de commissaris graag weer fysieke poster gebruiken als 

promotiemateriaal.  

 

9.2.3 Commissie  

De commissie bestaat dit jaar uit vijf leden, waaronder een voorzitter en een secretaris. De commissie 

zal zich voornamelijk focussen op het maken van social media posts, het maken van foto’s en het editen 

van deze zodat ze via de verschillende kanalen gedeeld kunnen worden. De commissaris zal deze 

commissie overzien en zal de uiteindelijke posts en bewerkte foto’s op de verschillende social media 

platformen en de website plaatsen. 

 

9.3 Commissaris ICT 

“Ow shittie even vergeten dat ik zoveel doe voor dit bestuur.” - Jette Boonstra, commissaris Acquisitie, 

Promotie, ICT en SPIL Weekend 

 

9.3.1 Doel 

Het afgelopen jaar is de website van de SPIL aanzienlijk verbeterd. Dit jaar zal de commissaris ervoor 

zorgen dat de kwaliteit en gebruiksvriendelijkheid van de website intact blijven. Ze zal dit doen door de 

website regelmatig te updaten en door in contact te blijven met de contactpersonen die de commissaris 

heeft voor ICT. 

 

9.3.2 Online hokuren  

Gedurende de afgelopen maand heeft het bestuur haar best gedaan om een creatieve oplossing te vinden 

voor de gesloten SPIL hokken in zowel Leiden als Den Haag. Uiteindelijk heeft het bestuur besloten 

een online versie aan te bieden. Om het zo toegankelijk mogelijk te maken heeft de commissaris een 

chatfunctie geïnstalleerd op de website. Deze zal automatisch openen als de website bezocht wordt 

tijdens ‘openingsuren’. Het bestuur heeft er voorlopig voor gekozen om het hok iedere werkdag van 11 

tot 3 uur te openen, met uitzondering van woensdag (van 11 tot 1 uur). Omdat de chatfunctie te gebruiken 

is vanaf iedere smartphone, lijkt dit tijdslot voor nu voldoende voor de leden om al hun vragen te stellen. 

De opkomst is vrij klein en daarom denkt het bestuur vooralsnog niet aan het uitbreiden van de hokuren.  

 

9.4 Commissaris SPIL Weekend 

“A journey is best measured in friends, rather than miles.” - Tim Cahill 

 

De sollicitaties voor de SPIL Weekend commissie zullen openen in november. In december zal de 

commissie gevormd worden. De commissie zal vanaf dat moment bezig gaan met het organiseren van 

een informeel weekend in Nederland, of indien mogelijk België of Duitsland, dat zal plaatsvinden in het 

weekend van 30 april tot 2 mei.  

 

Tijdens dit weekends kunnen de studenten van de verschillenden specialisaties (IP, POL, IBO en IRO) 

elkaar beter leren kennen. Op het moment van schrijven, hoopt de commissaris dat het SPIL weekend 

onverstoord kan plaatsvinden. Mocht dit toch niet mogelijk lijken, zal de commissie haar uiterste best 

doen om een passend alternatief te vinden. Deze alternatieven kunnen variëren van online activiteiten 

tot een gezellig bioscoop avondje (als de COVID-19 maatregelen het toelaten). 
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JAARPLANNING SPILUMINOUS 2020-2021 

Week Datum Activiteit 

September 2020 
  

Week 36 2 september Q&A met bestuur 

 
4-5 september Eerstejaarsweekend 

Week 37 10 september Wissel-ALV 

 
13 september Eerstejaarsdag  

Week 38 15 september ‘Ontmoet de PHDs’ 

 
16 september Tour du waffle 

 
18 september Deadline commissie 

aanmeldingen 

Week 39 23 september Speeddaten  

 
24 september Introductie Studentenleven 101 

Oktober 2020 
  

Week 40 30 september Onderwijs workshop 

 
1 oktober  Borrel Leiden 

Week 41 6 oktober  Studiegroep  

 
8 oktober  Spelletjesavond: commissie 

bokaal 

Week 42 13 oktober  Studiegroep 

Week 43 
 

Tentamens 

 
23 oktober  Madurodam 

 
23 oktober  Post-tentamen borrel The 

Hague f.t. CIROS 

 
23 oktober  Online spelletjesavond/ borrel 

Week 44 27 oktober  Online Q&A OPCW 

 
29 oktober  Beleids-ALV 

 
30 oktober  Pre Amerikaanse verkiezingen 

activiteit 

 
 

DEBAT I 
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November 2020 

Week 45 3 november  Amerikaanse verkiezingen live 

stream 

 
5 november  Borrel Leiden 

 
6 november  Discussiepanel Amerikaanse 

verkiezingen 

  
Reünisten nieuwsbrief 

Week 46 12 november  Dies lezing 

  
Master activiteit 

  
Introductie activiteit 

Week 47 16 november  Commissie aanmelding open 

SPIL-Weekend en Lange Reis  

 
19 november  Borrel Den Haag: Korte Reis 

bekendmaking 

 
20 november  Lustrum pre-activiteit II 

  
Onderwijs/ excursie activiteit  

  
Festiviteiten activiteit 

Week 48 
 

Introductie activiteit 

  
Commissie binding dag 

  
Activiteit met DEAL 

foundation 

December 2020 
  

Week 49 3 december Sinterklaasborrel Leiden: 

lancering merchandise 

acquisitie  

 
3 december Deadline aanmelding Korte 

Reis 

 
4 december Deadline commissie 

aanmeldingen SPIL Weekend 

en Lange Reis  

  
Onderwijs/Excursie activiteit 

  
Studiegroep 

Week 50 
 

Studiegroep 
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Festiviteiten activiteit (kerst) 

Week 51 
 

Tentamens  

 
18 december Post tentamen borrel Den Haag 

  
Alumni nieuwsbrief 

Week 52 
  

Week 53 
  

Januari 2021 
  

Week 1 7 januari  Nieuwjaarsborrel Leiden 

Week 2 
 

Festiviteiten activiteit 

(schaatsen CIROS) 

Week 3 
  

Week 4 
 

Pre-activiteit I Korte Reis 

Februari 2021 
 

DEBAT II 

Week 5 3 februari  FSW feest 

 
4 februari  Borrel Leiden 

 
6 februari  Vrienden en familiedag Leiden 

  
Onderwijs activiteit 

  
Pre-activiteit II Korte Reis 

Week 6 
 

Korte Reis 

Week 7 15 februari  Registratie Brussel Excursie 

 
17 februari  Leidsch Debat 

 
18 februari  Borrel The Hague: 

announcement Long Trip 

destination 

  
Master activiteiten  

  
Excursie activiteit 

Week 8 
 

Tussentijdse-ALV 

  
Onderwijs activiteit  

  
Festiviteiten activiteit  
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Maart 2021 

Week 9 4 maart Borrel Leiden: bekendmaking 

SPIL Weekend  

 
4 maart Deadline brieven Lange Reis  

 
6 maart Vrienden en familiedag Den 

Haag 

  
Excursie activiteit 

Week 10 10 maart Interfacultair feest  

 
12 maart Oud besturen borrel  

  
Studiegroep  

  
Tweede Kamerverkiezingen 

activiteit 

Week 11 
 

Studiegroep 

Week 12 
 

Tentamens 

 
26 maart Post tentamen borrel The 

Hague ft. Ciros 

April 2021 
 

DEBAT III 

Week 13 1 april Borrel Leiden: lancering 

Lustrum merchandise 

  
Brussel Excursie 

  
Bootlezing  

  
Reünisten nieuwsbrief 

Week 14 5 april Deadline SPIL-weekend 

aanmelden  

 
6 april PiP-Congres Amsterdam 

  
Excursie activiteit (Bedrijven 

Hop) 

  
Introductie activiteit 

Week 15 12 - 16 april  Lustrum week 

Week 16 22 april Borrel Den Haag 

 
23 april Interfacultair congres 
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Festiviteiten activiteit 

(Ramadan) 

Week 17 30 april - 2 mei SPIL weekend 

  
Onderwijs activiteit  

  
Bestuurs interesse borrel 

  
Pre-activiteit I Lange Reis  

Mei 2021 3 mei  Commissie aanmeldingen Dies 

and Brussel Excursie open  

Week 18 6 mei  Borrel Leiden: Bekendmaking 

Almanak thema  

  
Studiegroep 

  
Excursie activiteit  

  
Master activiteit 

Week 19 
 

Studiegroep 

  
Introductie activiteit  

  
Onderwijs activiteit  

Week 20 
 

Tentamens  

 
17 mei  Deadline commissie 

aanmeldingen Dies en Brussel 

Excursie  

 
21 mei  Deadline bestuurs 

aanmeldingen  

 
21 mei  Post tentamen borrel Den Haag: 

lancering merchandise  

  
‘Schoolreisje’ 

Week 21 
 

Commissie bedank dag  

  
Alumni nieuwsbrief  

Juni 2021 
 

DEBAT IV 

Week 22 3 juni Borrel Leiden  

  
Pre-activiteit II Lange Reis  

Week 23 
 

Kandidaatsbestuur 

bekendmaking borrel 
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Week 24 
 

Pre-activiteit III Lange Reis  

Week 25 
 

Instemmings-ALV 

  
Lange Reis 

Juli 2021 
  

Week 26 
 

Lange Reis 

Week 27 
 

Lange Reis 

Week 28 
  

Week 29 
  

Week 30 
 

Reünisten nieuwsbrief  

Augustus 2021 
  

Week 31 
 

Eerstejaarsweekend 

Week 32 
  

Week 33 
  

Week 34 
  

September 2021 
  

Week 35 2 september Borrel Leiden 

  
Eerstejaarsdag  

  
Onderwijs activiteit  

Week 36 
 

Introductie activiteit 

  
Wissel-ALV: Almanak 

presentatie  
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BEGROTING BESTUUR 2020-2021 ‘SPILUMINOUS’ 

  Inkomsten  

 Begroot  

19/20 

Realisatie 

19/20 

Begroot 

20/21 

Contributies1 € 23.112,00 € 24.291.11 € 22.320,00 

Rente  € 0,29 € 0,29 € - 

Algem. Bijdrage 

Departement  

€ 1.600,00 € 1.600,00 € 1.600,00 

Alumnibijdrage 

Departement2 

€ 200,00 € 200,00 € - 

StudyStore3 € 6.000,00 € 7.130,03 € 7.000,00 

Commissie 

Acquisitie4 

€ 2.080,00 € 820,00 € 2.080,00 

Opname 

Lustrumreserverin

g 

€ - € - € 7.000,00 

Vrienden van de 

SPIL 

€ 130,00 € 121,88 € 130,00 

Overige Inkomsten € 50,00 € 0,00 € 50,00 

Schenking 

voorgaand bestuur5 

€ 510,00 € 510,00 € 750,00 

LAP6 € 0,00 € 320,79 € 820,79 

Opname 

reiskostenvergoedin

g Int. Bestuurslid7 

€ - € - € 250,00 

Totaal  € 33.682,29 € 34.994,10 € 42.000,79 

Toelichting:  

1. Met het berekenen van de contributie is uitgegaan van 1550 leden en 10% wanbetalers. Vanwege 

de problemen met het innen van de contributie in het afgelopen jaar, zijn er toen 3 incassobatches 

uitgevoerd in plaats van 2. Hierdoor lag het geïnde bedrag een stuk hoger dan verwacht. Dit jaar 

wordt er echter weer uitgegaan van de gebruikelijke berekening van de contributie. 

2. Doordat SPIL de activiteiten en de daarbij behorende subsidie van het LAP heeft overgenomen, 

komt de alumnibijdrage van het departement te vervallen. 

3. De verwachting is dat de boekverkoop via StudyStore ongeveer evenveel gaat opleveren als vorig 

jaar. 

4. De acquisitietarget is vastgesteld op 2000 euro. Daarbovenop komen de kosten van de 

acquisitietraining die de commissaris graag wil volgen, omdat de commissie Acquisitie bedoeld is 

om geld op te leveren, niet uit te geven. 

5. Het 39e bestuur heeft, vanwege hun begrotingsoverschot, het 40e t/m 44e bestuur een gift gegeven 

van elk 750 euro. Het bestuur wil dit geld besteden aan het verbeteren van de verbinding tussen 

Leiden en Den Haag. 
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6. Het LAP is afgelopen jaar overgenomen door SPIL. De jaarlijkse bijdrage van 500 euro die het 

LAP ontving gaat nu naar SPIL. Daarbovenop komt de ‘LAP reservering’ van 320,79 euro die het 

39e bestuur aan het 40e bestuur heeft gegeven. 

7. Het 39e bestuur heeft een reservering gemaakt van 1.750 euro, om de reiskosten van internationale 

bestuursleden te vergoeden. Aangezien het 40e bestuur één internationaal bestuurslid heeft, wordt 

er 250 euro opgenomen uit deze reservering. 

 

 Uitgaven   

 Begroot  

19/20 

Realisatie 

19/20 

Begroot 

20/21 

Bestuur  € 4.557,75 € 4.000,16 € 3.958,00 

Secretaris  € 600,00 € 0,00 € 1.850,00 

Introductie € 827,28 € 366,26 € 800,00 

Intern  

DEBAT 

Almanak 

Dies  

€ 8.601,00 

€ 5.700,00 

€ 2.500,00 

€ 401,00 

€ 5.941.14 

€ 2.635,32 

€ 2.904,82 

€ 401,00 

€ 9.750,00 

€ 5.600,00 

€ 4.000,00 

€ - 

Buitenlandse betrekkingen 

Lange Reis  

Korte Reis 

Congres 

€ 12.193,34 

€ 4.900,00 

€ 2.666,80 

€ 1.520,00 

€ 5.550,41 

€ 700,00 

€ 2.666,80 

€ 0,00 

€ 9.346,80 

€ 4.900,00 

€ 2.666,80 

€ 1.530,00 

8e Lustrum der SPIL € - € - € 8.500,00 

Extern 

SPIL-Weekend 

ICT 

Promotie  

Acquisitie   

€ 2.690,54 

€ 550,00 

€ 1.060,54 

€ 400,00 

€ 80,00 

€ 2.973,25 

€ 750,00 

€ 1.475,23 

€ 420,50 

€ 45,00 

€ 2.085,94 

€ 700,00 

€ 705,94 

€ 600,00 

€ 80,00 

Feest € 2.906,54 € 2.068,22 € 1.850,00 

Reserveringen € 1.700,00 € 13.826,28 € 1.800,00 

Onderwijs & Politiek  

Onderwijs 

Excursies 

Masteractiviteiten 

€ 900,00 

€ 400,00 

€ 250,00 

€ 100,00 

€ 207,09 

€ 111,79 

€ 17,49 

€ 10,26 

€ 750,00 

€ 500,00 

€ 150,00 

€ 100,00 

Afschrijvingen  € 350,00 € 350,00 € 350,00 

Reiskostenvergoeding Int. € - € - € 250,00 
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bestuurslid 

PvP € 150,00 € 150,00 € 150,00 

Investeringen € 100,00 € 300,00 € 100,00 

Onvoorzien €1.010,47 € 1.429,51 € 1.260,02 

Totaal  € 33.680,39 € 34.994,10 € 42.000,76 

 

Uitgaven per post  

Bestuur Begroot  

19/20 

Realisatie  

19/20 

Begroot 

20/21 

Commissie-bedankdag € 900,00 € 600,00 € 900,00 

ABN-Amro Kosten Zakelijke Rekening1 € 500,00 € 681,51 € 500,00 

Kosten Algemene Ledenvergadering2 € 800,00 € 792,00 € 500,00 

Van den Berg-Bachelorscriptieprijs € 91,50 € 91,50 € 100,00 

Constitutieborrelcadeaus3 € 60,00 € 48,26 € 60,00 

Constitutieborrel SPIL4 € 1.352,15 € 1.352,15 € 1.350,00 

Kantoorartikelen  € 220,00 € 121,16 € 150,00 

StOP-Contributie € 10,00 € 10,00 € 10,00 

Exploitatie SPIL-hokken € 150,00 € 57,52 € 750,00 

Rondje Kroeg na Wissel-ALV5 € 104,60 € 104,60 € 93,00 

Medewerkers-lunch6 € 49,50 € 49,50 € 0,00 

Algemene Bestuursuitgaven7 € 250,00 € 45,80 € 150,00 

Sollicitaties bestuur 2020-2021 € 70,00 € 0,00 € 70,00 

Totaal € 4.557,75 € 4.000,16 € 3.958,00 

Toelichting:  

1. Vanwege de extra incassobatch die het 39e bestuur heeft moeten doen, waren de kosten van de 

zakelijke rekening afgelopen jaar hoger. Het 40e bestuur gaat er niet vanuit dat zij deze extra 

incassobatch ook nodig gaan hebben, waardoor het gebruikelijke bedrag is begroot. 

2. Doordat er geen boekjes meer worden geprint voor de ALV en de Beleids-ALV online zal zijn, 

wordt er verwacht dat de totale kosten voor de ALV’s lager gaat zijn. 

3. Helaas zijn er in het 1e semester nog geen Constitutieborrels georganiseerd. Het bestuur verwacht 

dat deze in het 2e semester wel georganiseerd gaan worden. 

4. De Constitutieborrel van de SPIL zal ook in het 2e semester plaatsvinden. 
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5. Ondanks alle COVID-19-maatregelen in de horeca heeft er toch een borrel plaats kunnen vinden 

na de Wissel-ALV. De opkomst op deze borrel was hoog. Voor deze prijs heeft iedereen een 

drankje kunnen nuttigen.  

6. Vanwege het COVID-19 virus vindt er geen medewerkerslunch plaats. 

7. Onder algemene bestuursuitgaven vallen onder andere kerstkaarten, de bestuurstraining(en) en 

bestuursinteresseboekjes. 

 

Secretaris Begroot 

19/20 

Realisatie 

19/20 

Begroot 

20/21 

Oud-besturenborrel1 

Alumni Borrel2 

€ 400,00 

€ 200,00 

€ 0,00  

€ 0,00 

€ 550,00  

€ 450,00 

Introductie 

Algemene uitgaven3 

Freshmen Day  

Ouderdag 

 Ouderdag Leiden4 

 Ouderdag Den Haag  

Eerstejaarsbrunch5 

Interfacultair Congres6 

€ 827,28 

€ 100,00 

€ 100,00 

€ 600,00 

€ 450,00 

€ 150,00 

€ 27,28 

€ - 

€ 366,26 

€ 100,00 

€ 0,00 

€ 238,98 

€ 238,98 

€ 0,00 

€ 27,28 

€ - 

€ 800,00 

€ 200,00 

€ 100,00 

€ 500,00 

€ 350,00 

€ 150,00 

€ 0,00 

€ 50,00 

Totaal € 1.427,20 € 366,26 € 1.850,00 

Toelichting: 

1. Doordat de oud-besturenborrel vorig jaar niet plaats heeft kunnen vinden is er besloten om 

daar dit jaar meer geld voor te begroten. 

2. Door de overname van het LAP door de SPIL is er meer geld beschikbaar voor de 

Alumniborrel. 

3. De algemene uitgaven zijn gestegen, omdat de commissaris Introductie het in deze tijden met 

online onderwijs belangrijk vindt om meer aandacht te geven aan introductie-activiteiten. 

4. De kosten voor het openhouden van het FSW-gebouw zullen ook dit jaar weer gedeeld 

worden met studievereniging Labyrint. 

5. De eerstejaarsbrunch/borrel vindt normaal gesproken altijd plaats na een college in de 1e week 

van het academische jaar. Doordat er geen fysieke hoorcolleges worden gegeven aan 

eerstejaars studenten heeft er geen eerstejaarsbrunch/borrel plaatsgevonden. 

6. Dit jaar vraagt het StOP een bijdrage aan de verenigingen voor het Interfacultair Congres. 

 

Intern Begroot 

19/20 

Realisatie 

19/20 

Begroot 

20/21 

DEBAT 

4x DEBAT 

Workshops  

Digitaal DEBAT 

€ 5.700,00 

€ 5.500,00 

€ 100,00 

€ 100,00 

€ 2.635,32 

€ 2.614,91 

€ 0,00 

€ 20,41 

€ 5.600,00 

€ 5.500,00 

€ 50,00 

€ 50,00 
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Almanak1 

 

Dies2 

 

Leidsch Debat3 

 

€ 2.500,00 

 

€ 401,00 

 

€ - 

 

€ 2.904,82 

 

€ 401,00 

 

€ - 

 

€ 4.000,00 

 

€ - 

 

€ 150,00 

Totaal € 8.601,00 € 5.941,14 € 9.750,00 

Toelichting:  

1. Omdat het Lustrumjaar een extra speciaal jaar is, hoort daar ook een extra speciale almanak bij. 

Hierdoor is er meer geld begroot voor de Almanak. 

2. Vanwege het Lustrum vindt er geen Diesweek plaats. 

3. Leidsch Debat viel vorig jaar onder de Commissaris Onderwijs & Politiek. Om die reden staan het 

begrote en gerealiseerde bedrag van het Leidsch Debat van het 39e bestuur niet in deze begroting, 

maar in de begroting van de Commissaris Onderwijs & Politiek. 

 

Buitenlandse betrekkingen Begroot 

19/20 

Realisatie 

19/20 

Begroot 

20/21 

Korte Reis  

 

Lange Reis 

 

Pre- en postactiviteiten  

 

Congres 

Pre-congres activiteit  

SPIL-bijdrage  

€ 2.666,80 

 

€ 4.900,00 

 

€ 200,00 

 

€ 1.520,00 

€ 20,00 

€ 1.500,00 

€ 2.666,80 

 

€ 700,00 

 

€ 180,00 

 

€ 0,00 

€ 0,00 

€ 0,00 

€ 2.666,80 

 

€ 4.900,00 

 

€ 250,00 

 

€ 1.530,00 

€ 30,00 

€ 1.500,00 

Totaal € 12.193,34 € 5.550,41 € 9.346,80 

 

Lustrum Begroot 

19/20 

Realisatie 

19/20 

Begroot 

20/21 

Lustrum activiteiten1 € - € - € 8.500,00 

Totaal € - € - € 8.500,00 

Toelichting: 

1. De Lustrum Commissie maakt een eigen begroting en zal deze zelf toelichten. 

 

Extern Begroot Realisatie Begroot 
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19/20 19/20 20/21 

Acquisitie1  

 

ICT 

Licentie Snelstart  

Abonnement PCleden  

Hosting www.spilplaats.nl 

Domeinregistratie Argeweb 

Website reparaties2 

Zoom 

 

Promotie  

Algemene uitgaven  

ELCID en HOP stand  

 

SPIL-Weekend 

  

€ 80,00 

 

€ 1.710,54 

€ 140,00 

€ 75,00 

€ 325,54 

€ 20,00 

€ 500,00 

€ 0,00 

 

€ 400,00 

€ 100,00 

€ 300,00 

 

€ 550,00 

 

€ 45,00 

 

€ 1.475,23 

€ 180,00 

€ 71,39 

€ 325,54 

€ 20,00 

€ 776,72 

€ 101,58 

 

€ 420,50 

€ 395,50 

€ 25,00 

 

€ 750,00 

€ 80,00 

 

€ 705,94 

€ 180,00 

€ 75,00 

€ 325,54 

€ 20,00 

€ 105,40 

€ - 

 

€ 600,00 

€ 300,00 

€ 300,00 

 

€ 700,00 

Totaal € 2.690,54 € 2.873,25 € 2.085,94 

Toelichting:  

1. De Commissaris Extern heeft de wens uitgesproken om een Acquisitietraining te volgen met de 

commissie. De commissie zal de kosten voor deze training zelf terugverdienen, omdat de 

commissie bedoeld is om geld op te leveren, niet uit te geven. De Commissaris is in gesprek met 

studievereniging Emile om de kosten voor deze training te delen. 

2. Aangezien er door het 39e bestuur veel tijd, geld en moeite is gestopt in een nieuwe website en het 

40e bestuur daar nu de vruchten van plukt met een goed werkende website, is de verwachting dat 

er weinig geld besteed hoeft te worden aan reparaties van de website. 

 

Feest  Begroot 

19/20 

Realisatie 

19/20 

Begroot 

20/21 

Borrels1 

Feesten2 

Gala3 

Sociale activiteiten 

€ 500,00 

€ 750,00 

€ 1.656,54 

€ 475,00 

€ 175,79 

€ 171,28 

€ 1.656,54 

€ 600,00 

€ 600,00 

€ 400,00 

€ - 

€ 850,00 

Totaal € 2.906,58 € 2.003,61 € 1.850,00 

 

Toelichting: 

http://www.spilplaats.nl/
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1. De commissaris Feest ziet in deze tijden met alle COVID-19-maatregelen de SPIL als een 

belangrijke bijdrager voor studenten om sociale contacten te maken en onderhouden. Hierdoor is 

besloten meer geld te begroten voor de borrels en sociale activiteiten. 

2. Vanwege de COVID-19-maatregelen zullen er minder feesten georganiseerd worden. 

3. De Lustrum Commissie heeft laten weten dat zij graag een Lustrumgala wil organiseren. Dit zal 

gefinancierd worden vanuit het Lustrumbudget. De commissaris Feest heeft ervoor gekozen geen 

extra gala te organiseren. 

 

Reserveringen Begroot  

19/20 

Realisatie 

19/20 

Begroot 

20/21 

8e Lustrum der SPIL € 1.500,00 € 1.500,00 € 1.500,00 

SPIL-hok Leiden1 

Lustrum DEBAT 

LAP 40e bestuur 

Gift 40e t/m 44e bestuur 

€ 100,00 

€ 100,00 

€ - 

€ - 

€ 1.150,00 

€ 355,49 

€ 320,79 

€ 3.750,00 

€ 150,00 

€ 150,00 

€ - 

€ - 

Lange termijn investeringen (camera, 

podcast apparatuur, DEBAT-archief 

digitaliseren) 

€ - 

 

€ 3.000,00 € - 

Reiskosten internationale bestuursleden € - € 1.750,00 € - 

‘Coronareservering’ 40e bestuur € - € 2.000,00 € - 

Totaal € 1.700,00 € 13.826,28 € 1.800,00 

Toelichting:  

1. Doordat alle activa in het SPIL-hok in Leiden al zijn afgeschreven, wordt er per jaar een bedrag 

gereserveerd om zo toch de kosten voor het vernieuwen in de toekomst gevangen kunnen worden. 

Het 39e bestuur heeft hiervoor meer geld begroot dan gewoonlijk, door hun begrotingsoverschot. 

Het 40e bestuur zal het gebruikelijke bedrag begroten. 

 

Onderwijs & Politiek Begroot 

19/20 

Realisatie 

19/20  

Begroot 

20/21 

Excursies 

 

Formeel1 

Algemene uitgaven 

Leidsch Debat2 

 

Onderwijs 

Onderwijsevaluaties  

Activiteiten & workshops 

€ 150,00 

 

€ 250,00 

€ 100,00 

€ 150,00 

 

€ 400,00 

€ 0,00 

€ 250,00 

€ 67,55 

 

€ 17,49 

€ 17,49 

€ 0,00 

 

€ 111,79 

€ 0,00 

€ 10,92 

€ 150,00 

 

€ - 

€ - 

€ - 

 

€ 500,00 

€ 0,00 

€ 350,00 
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Carrière   

 

Master activiteiten 

Workshops 

Carrière   

€ 150,00 

 

€ 100,00 

€ 50,00 

€ 50,00 

€ 100,87 

 

€ 10,26 

€ 10,26 

€ 0,00 

€ 150,00 

 

€ 100,00 

€ 50,00 

€ 50,00 

Totaal € 900,00 € 207,09 € 750,00 

Toelichting:  

1. Door de wijziging van het Huishoudelijk Reglement valt de Commissie Formeel nu onder de 

Commissie Onderwijs. 

2. Het Leidsch Debat valt dit jaar niet onder de Commissaris Onderwijs & Politiek, maar onder de 

Commissaris Intern. Daarom wordt Leidsch Debat hier niet begroot, maar bij de Commissaris 

Intern.  

 

Afschrijvingen Begroot  

19/20 

Realisatie 

19/20 

Begroot 

20/21 

SPIL-hok Den Haag1 € 250,00 € 250,00 € 250,00 

Afschrijving camera € 100,00 € 100,00 € 100,00 

Totaal € 350,00 € 350,00 € 350,00 

Toelichting:  

1. De penningmeester heeft een volledige lijst met de activa. Onder afschrijving valt: meubilaire; de 

bank, en alle apparaten; ijskast, koffieapparaat, waterkoker, tosti-ijzers, muziek boxen, en overige 

producten. 

 

Reiskostenvergoeding Int. bestuurslid     Begroot 

19/20 

Realisatie 

19/20 

Begroot 

20/21 

Reiskostenvergoeding (1)1 € - € - € 250,00 

Totaal € - € - € 250,00 

Toelichting:  

1. Vanwege hun begrotingsoverschot heeft het 39e bestuur geld gereserveerd om de reiskosten van 

internationale bestuursleden te vergoeden. 

 

Platform voor Politicologen     Begroot 

19/20 

Realisatie 

19/20 

Begroot 

20/21 

Contributie € 150,00 € 150,00 € 150,00 

Totaal € 150,00 € 150,00 € 150,00 
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Investeringen Begroot  

19/20 

Realisatie 

19/20 

Begroot 

20/21 

Investering ter promotionele doeleinden1 € 100,00 € 300,00 € 100,00 

Totaal € 100,00  € 300,00 € 100,00 

Toelichting:  

1. Het 39e bestuur heeft SPIL-gele T-shirts aangeschaft, zodat de SPIL goed herkenbaar is op 

activiteiten zoals de EL CID en HOP week. Het 40e bestuur heeft weer het gebruikelijke bedrag 

begroot, onder andere om de voorraad SPIL-stickers aan te vullen. 

 

Onvoorzien Begroot  

19/20 

Realisatie 

19/20 

Begroot 

20/21 

Algemene uitgaven1 

 

Schadevergoeding Verch2 

 

Commissietruien3 

 

€ 635,47 

 

€ 375,00 

 

€ 0,00 

€ 0,00 

 

€ 375,00 

 

€ 1.054,51 

€ 1.260,02 

 

€ - 

 

€ - 

Totaal € 1.010,47 € 1.429,51 € 1.260,02 

Toelichting:  

1. Onvoorzien is begroot op 3% van de totale inkomsten. 

2. Afgelopen jaar heeft het 39e bestuur een schadevergoeding moeten betalen voor een foto die zij 

niet mochten gebruiken. 

3. Het 40e bestuur gaat de commissieleden eerst voor de commissietruien laten betalen, voordat ze 

besteld worden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



39 

 

Balans 

Balans 

Debet   Credit    

ABN-bestuursrekening  € … Eigen vermogen   € … 

ABN-spaarrekening € … DEBAT-reservering € 1.005,49 

Dassen (162) € 972,00 

SPIL-hok Leiden 

reservering € 1.600,00 

Strikjes (60) € 360,00 ‘Coronareservering’ € 2.000,00 

Bretels (94) € 2.068,00 Afschrijvingen € 2.246,00 

Vlinderdassen (91) € 910,20 Artikelen  € 2.962,42 

Doppers (41)  € 397,50 Reserve contributie € 12.080,00 

Oud-besturenspeldje (54) € 110,70 Reserve extra € 14.570,55 

Paraplu’s (9) € 50,15 

Reservering 

reiskostenvergoeding int. 

bestuursleden € 1.500,00 

Fietspakketjes (35) € 340,36   

Kaarthouders (4) € 14,34   

Sjaals (18) € 96,84   

Kas bestuur  € 0,00   

    

Debiteuren  € 3.600,00    

Totaal € …  Totaal    € … 

 

 

Debiteuren Crediteuren 

Algemene Bijdrage Departement 

 

Alumni Bijdrage Departement 

 

 

€ 3.200,00 

 

€ 400,00 

- - 

Totaal € 3.600,00 Totaal € - 
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BELEIDSNOTA VIIIste LUSTRUM COMMISSIE 

LET’S QUARENTEZ-VOUS 

 

1. Commissie 

De gloednieuwe Lustrum commissie bestaat uit zes enthousiaste leden die ieder ontzettend uitkijken 

naar het organiseren van de XLste verjaardag van de SPIL. De commissie bestaat uit Josephine Bensdorp 

als voorzitter, Abel van de Sluis als secretaris, Ingrid Mehammer als penningmeester, en Marjolein van 

Nieuwenhuijsen, Nicola Otten en Annabel van Holst als algemene commissieleden. De commissie is 

werkzaam in sub-commissies, bestaande uit de Formele sub, de Informele sub en de Promotie sub. Op 

deze manier heeft de voorzitter een goed overzicht van de taakverdeling en de inhoud van de taken. De 

commissie mag zich gelukkig prijzen dat zij is aangesteld in juni, zodat zij nu alle tijd heeft om de 

komende Lustrum activiteiten te plannen en te organiseren. 

 

2. Doel 

Dit Lustrum kent allereerst als doel om de XXXIXste verjaardag van de SPIL te vieren. Juist in deze 

vreemde tijden, verheugt de commissie zich op het vieren van dit festijn samen met de leden en alumni 

van de SPIL. De commissie heeft gekozen om een Lustrum week te organiseren in plaats van 

afzonderlijke activiteiten door het jaar heen, gezien dit een week van feestelijkheid zal creëren – een 

week waar de leden een geheel jaar hebben om naar uit te kijken. Dit werd bovendien aangeraden door 

de VIIde Lustrum commissie in hun Lustrum evaluatie. Door het organiseren van een Lustrum week, 

hoopt de commissie een samenhangend vijftal aan activiteiten samen te stellen, zodat de leden de 

verjaardag van de SPIL op een feestelijke manier kunnen ervaren. Bovendien hoopt de commissie dat 

deze Lustrum week kans biedt voor de leden om elkaar te ontmoeten (online, maar uiteraard hopelijk 

fysiek) in deze bijzondere tijden – of zoals de commissie dat liever noemt: zodat de leden kunnen 

quarentez-vous’en. De week zal worden gehouden van 12 april 2021 tot en met 16 april 2021. Dit is 

twee weken na de geplande tentamenweek van blok 3 voor de studenten van politieke wetenschap. Door 

deze week te kiezen hoopt de commissie dat lage opkomst door tentamen-stress wordt voorkomen, en 

bovendien dat het Nederlandse klimaat de leden zal verblijden met gunstig weer. 

 

Het thema waarvoor de commissie heeft gekozen zal worden bekend gemaakt tijdens de tweede pre-

activiteit, aankomende november – tijdens de kroegentocht. Uiteraard gaat de commissie ervan uit dat 

de ALV inmiddels op de hoogte is van de prachtige Lustrum-leus, die bekend is gemaakt op het 

Instagram profiel van de commissie (@spillustrum): ‘Let’s Quarentez-Vous’. Deze leus verwijst naar 

het celebreren van de verjaardag van de SPIL in deze tijden van quarantaine, en belichaamt de wens 

onder de leden om elkaar weer te zien na deze maanden van weinig contact. De Lustrum commissie 

streeft ernaar dit verlangen om elkaar te zien te beantwoorden met het aanbieden van de mogelijkheid 

tot een rendez-vous met de leden. Natuurlijk is het de kenner van de Franse taal niet ontgaan dat de leus 

bovendien verwijst naar het woord ‘quarante’, wat kan worden vertaald naar veertig (40), en dus kan 

worden gezien als een knipoog naar de XXXIXste verjaardag van de SPIL. 

 

3 .Corona 

Op het moment van schrijven heeft de commissie, net als de rest van Nederland, geen zicht op 

hoe het coronavirus zich zal ontwikkelen aankomende maanden. Dit zorgt voor een extra 

uitdaging voor de commissie in het organiseren van de VIIIste Lustrum week en de pre-

activiteiten. Er is een hoge waarschijnlijkheid dat het coronavirus nog steeds onze levens 

beïnvloedt tegen de tijd dat april voor de deur staat. Daarom streeft de commissie om een 

Lustrum week te organiseren die de geldende maatregelen van het RIVM, de Universiteit 

Leiden en de gemeente Leiden in acht neemt. In eerste instantie zal de commissie kijken naar 

het organiseren van corona-bestendige activiteiten, waar de 1,5-meter maatregel en de 

mondkapjesplicht zullen worden gehandhaafd. De commissie wil voorkomen dat de SPIL leden 

risico lopen tijdens activiteiten. De commissie streeft ernaar om voor het merendeel van de 

activiteiten – waar mogelijk/wenselijk – een live stream (zoals men dat zegt) te organiseren, 

zodat alle leden op afstand, veilig achter hun computer scherm deel kunnen nemen aan een 

activiteit. Dit zal makkelijker zijn voor de formele activiteiten dan voor de informele 
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activiteiten, gezien het doel van informele activiteiten draagt dat leden met elkaar verbonden 

kunnen voelen binnen een gemoedelijke, gezellige sfeer – een sfeer die moeilijk te bereiken is 

via een online verbinding. De commissie zal proberen het interactieve en verbonden aspect te 

behouden via online platforms, zodat de leden deel zullen uitmaken van de activiteiten, ook al 

zijn zij niet fysiek aanwezig. De commissie streeft ernaar om voor elke fysieke activiteit, een 

vervangende online activiteit klaar te hebben staan, mochten fysieke activiteiten onhaalbaar 

blijken. De commissie zal een kort lijntje houden met het SPIL bestuur om de vorm van de 

Lustrum week te bespreken: of dit nu fysiek of online gaat zijn, of met een jaar wordt uitgesteld. 
 

4. Activiteiten 

Tijdens de Lustrum week zal er een combinatie van formele en informele activiteiten worden 

georganiseerd, met een streven om de Lustrum activiteiten te onderscheiden van de normale SPIL 

borrels en lezingen waar wij allen bekend mee zijn (en ongelooflijk waarderen). De commissie zal twee 

formele activiteiten organiseren, die beiden politiek relevant en bovendien plezierig zullen zijn voor 

onze leden. Het doel is om binnen een feestelijke sfeer een interessant politiek perspectief te bieden aan 

de geïnteresseerde SPIL’ers. De commissie kan alvast verklappen dat er een spectaculaire 

openingslezing zal worden georganiseerd om de Lustrum week mee te beginnen. Voor de SPIL leden 

die meer genieten van het drinken van een SPIL-geel pilsje dan van een informatieve lezing, heeft de 

commissie drie informele activiteiten op de planning staan. Deze activiteiten hebben als doel een 

feestelijke sfeer te creëren waarbinnen de leden de verjaardag van de SPIL groots en goed kunnen vieren. 

De commissie heeft besloten een cantus te organiseren, gezien dit vorig jaar een groot succes was en de 

commissie hoopt dat met deze voortzetting een nieuwe traditie wordt gestart binnen de SPIL. Ook heeft 

de commissie besloten om alvast met de ALV te delen dat een SPIL gala zeker niet zal ontbreken in 

deze Lustrum week. De commissie streeft ernaar om het gala te houden op een externe locatie, buiten 

Leiden en Den Haag, en belooft natuurlijk aan de leden dat er een open bar zal zijn. 

 

Natuurlijk kan de commissie de SPIL leden niet tot april laten wachten totdat de eerste activiteit zal 

plaatsvinden. Daarom zal de commissie twee pre-activiteiten in november organiseren: de welbekende 

dies lezing en een kroegentocht. Middels de pre-activiteiten hoopt de commissie zich op de kaart te 

zetten onder de SPIL leden en bovendien de leden alvast een voorproefje te geven van de Lustrum week. 

Een formele pre-activiteit staat gepland later in het jaar en zal voor nu nog even geheim blijven. Houd 

echter de sociale media van de commissie in de gaten om als eerste op de hoogte gesteld te worden van 

de nieuwe activiteiten! De commissie hoopt met het organiseren van succesvolle pre-activiteiten de 

opkomst tijdens de Lustrum week te verhogen. 

 

Rekening houdende met de regelmatige wijzigingen in maatregelen betreffende het coronavirus, poogt 

de de commissie om zo flexibel en creatief mogelijk te zijn in het het vinden van alternatieve opties voor 

het organiseren van activiteiten. Veel activiteiten zullen daarom online aangeboden worden. De 

commissie streeft er naar om zoveel mogelijk activiteiten fysiek te laten plaatsvinden, echter enkel waar 

de maatregelen dit toestaan. De commissie hoopt op het vertrouwen van de ALV te mogen rekenen dat 

de commissie voorzichtig en waakzaam zal handelen omtrent het organiseren van fysieke activiteiten. 

Tijdens de kroegentocht zal er bijvoorbeeld op elke locatie een bestuurs-en commissielid aanwezig zijn 

om in de gaten te houden of de corona regels worden gerespecteerd. Elke deelnemende kroeg wordt 

zorgvuldig geselecteerd op basis van hun corona-handhaving en alle deelnemers zijn verplicht zich 

vooraf in te schrijven. De dies-lezing wordt gehouden voor maximaal dertig personen en online 

aanmelden is verplicht om fysiek aanwezig te zijn. De commissie houdt nauw contact met de beveiliging 

van de universiteit om een vlot verloop te garanderen. Mochten SPIL-leden fysiek verhinderd zijn 

kunnen zij meekijken via een livestream. 

 

De commissie streeft ernaar om een alternatief online activiteit te organiseren voor elke activiteit die 

fysiek plaats zou vinden. Een fysieke lezing of debat is gemakkelijk om te zetten naar een corona-proof 

situatie of een online evenement. Een doorsnee online Zoom-borrel zal niet volstaan om een het Lustrum 

te vieren en de alternatieve online evenementen zullen daarom vermakelijk en interactief worden. 

Voorbeelden hiervan zijn een borrel aan huis, een pubquiz of online spelshow. De commissie hoopt 
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natuurlijk dat de plannen -B voor de activiteiten niet uitgevoerd hoeven te worden, maar bereidt zich 

voor om er wat moois van te maken. De Lustrum commissie staat altijd open voor tips of ideeën met 

betrekking tot het organiseren van alternatieve activiteiten.   

 

5. Alumni 

Omdat het het XL-jubileum van de SPIL is, wil de commissie niet alleen huidige leden maar ook 

voormalige SPIL leden betrekken. De commissie streeft ernaar dat alumni kunnen meedoen aan de 

activiteiten die tijdens de Lustrumweek worden georganiseerd. De commissievoorzitter zal contact 

opnemen met de secretaris van de SPIL om ervoor te zorgen dat de activiteiten van de Lustrum week in 

de reünisten-nieuwsbrieven worden vermeld. Het alumniplatform (LAP) heeft de commissie laten weten 

niet benaderd te willen worden over de Lustrum activiteiten. 

 

6. Begroting 

De commissie heeft de luxe genoten van een groot budget, dat verstandig moet worden besteed en onder 

toezicht zal staan van de penningmeester van de commissie, evenals de penningmeester van de SPIL. 

De commissie heeft besloten om meer geld uit te geven aan de sociale activiteiten, omdat de commissie 

zich richt op het organiseren van grootse en bijzondere evenementen voor de leden om het VIIIste 

Lustrum en hopelijk het einde van de corona maatregelen te vieren. Bovendien streeft de commissie er 

ook naar om de ticketprijs voor de leden zo laag mogelijk te maken, zodat ook zij die leven van DUO 

tot DUO aanwezig zullen zijn. De voorzitter staat in contact met CASSA van het LUF en Fonds 1818, 

dat zal worden gebruikt voor de extra kosten die de commissie verwacht bij het online livestreamen van 

de formele evenementen. De commissie verwacht dat deze beurzen een professionele en interactieve 

voortzetting van onze activiteiten zullen garanderen. De commissie verwacht dat vanwege corona het 

budget regelmatig zal moeten herzien om ervoor te zorgen dat de best mogelijke evenementen voor de 

SPIL'ers kunnen worden georganiseerd. Daarom zal de penningmeester in nauw contact staan met de 

penningmeester van de SPIL. Bovendien zal de commissie tijdens de tussentijdse AV een herziene 

begroting presenteren, die zal worden aangepast aan de juiste situatie van corona op dat moment. 

 

7. Promotie 

Er is genoeg geld opzij gezet voor de promotie van activiteiten, aangezien de commissie gebruik wil 

maken van promotie via gesponsorde sociale media posts. Op deze manier kan de relevante doelgroep 

in korte tijd worden bereikt. De commissie onderzoekt mogelijkheden om met DEBAT samen te werken 

voor extra promotie, vanuit het feit dat deze niet alleen naar actieve leden, maar ook naar reünisten van 

de SPIL wordt gestuurd. Daarom zal de commissie contact hebben met de commissaris. Dit kan een 

goede manier zijn om het Lustrum nog verder te promoten. 

 

8. Acquisitie 

De post acquisities worden gebruikt voor het merchandise-item dat de commissie samen wil creëren 

uitbrengen met de commissie Acquisitie. Dit jaar hebben we meer geld ontvangen vanwege het 

overschot van het XXIXste bestuur. De commissie zal dit verstandig besteden, om een geweldig 

Lustrumjaar te creëren! 

 

9. Jaarplanning 

Jaarplanning 2020 

Week 42       -        Presentatie beleid 

Week 44       -        Presentatie beleid op de beleids-ALV 

Week 46       -        Dies-lezing 

Week 47       -        Lustrum kroegentocht (thema bekendmaking van het VIIIth Lustrum) 

  

Jaarplanning 2021 

Week 6         -        Pre-lustrum activiteit 3 + ‘borrel’ 

Week 7         -        bekendmaking dag 1: Openingslezing 

Week 8         -        bekendmaking dag 2: Cantus 

Week 9         -        bekendmaking dag 3 

Week 10       -        bekendmaking dag 4 
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Week 11       -        bekendmaking dag 5: Gala 

Week 12       -        Tentamenweek blok 3 

Week 15       -        Lustrumweek 

  

10. Begroting 

 

 

Verwacht 

inkomen 

  Verwachte uitgaven   

Oorspronkelijk 

budget 

 €8.500,00 Lange reis  €1.225,00 

Fondsen  €2.000,00 Pre-activiteiten  €1.500,00 

 CASSA €1.000,00  Dies €1.000,00 

 Fonds 1818 €1.000,00  Kroegentocht €250,00 

    Pre-Activiteit 3 €250,00 

   Sociale activiteiten  €4.400,00 

    Cantus €900,00 

    Activiteit 2  €1.500,00 

    Gala €2.000,00 

   Formal activiteiten  €1.400,00 

    Lustrum lezing €700,00 

    Activiteit 4 €700,00 

   Overig  €1.100,00 

    Promotie €400,00 

    Acquisitie €700,00 

   Onvoorzien  €875,00 
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Totaal   €10.500,00 Totaal  €10.500,00 
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VOORSTEL TOT WIJZIGING HUISHOUDELIJK REGELEMENT  

 

De SPIL-reizen zijn een van de meest bijzondere evenementen die SPIL organiseert. Veel van het 

bestuur hebben al reizen met SPIL meegemaakt. Er zijn echter zorgen doorgegeven door de commissaris 

Buitenlandse Betrekkingen van het 39e bestuur. Bezorgdheid die de huidige commissaris Buitenlandse 

Betrekkingen ook heeft meegemaakt als voorzitter van de Korte Reis commissie, namelijk het 

beschikbare budget voor de reizen. Zowel de Korte als de Lange Reis ondervonden grote beperkingen 

bij het vinden van een geschikte bestemming om te bezoeken. Daarom wil het 40ste bestuur een 

wijziging van het Huishoudelijk Reglement voorstellen en het maximale deelnemersgeld verhogen tot 

€250 voor de Korte Reis en €800 voor de Lange Reis. Dit zou de commissie de mogelijkheid geven om 

te kijken naar de best mogelijke en politiek relevante bestemming voor dat jaar. 

 

Allereerst zijn de maximale deelnemersvergoedingen die nu in het Huishoudelijk Reglement staan in 

2013 vastgesteld door het 33e bestuur. De reden hiervoor was dat het bestuur op het probleem 

beperkingen ondervond om bestemmingen te vinden binnen het budget die op dat moment €600 

bedroeg. Vanwege inflatie was een verhoging onvermijdelijk voor henzelf en voor hun opvolgers. Elk 

inflatiecijfer vanaf 2013 meegerekend, is de totale inflatie met meer dan 10 procent gestegen. Dit beperkt 

de mogelijkheden van de Korte en Lange Reis aanzienlijk, wat de essentie van de reizen die de SPIL 

organiseert, het elk jaar vinden van een politiek relevante bestemming, ondermijnt. De maximale 

deelnemersvergoedingen die in 2013 zijn vastgesteld, staan niet in verhouding tot de inflatie die we 

vandaag hebben. 

 

Deze beperkingen zijn ook zichtbaar voor de reizen van vorig jaar. In de Korte Reis commissie van het 

39e bestuur waren slechts twee bestemmingen financieel haalbaar (Boedapest en Warschau), waardoor 

de mogelijkheden voor de commissie sterk beperkt waren. Bovendien waren in de Lange Reis 

commissie wederom slechts twee politiek relevante bestemmingen die ze onderzochten financieel 

haalbaar (Bangkok en Taipei). Het 39e en 40e bestuur vinden beide dat de essentie van de reizen wordt 

ondermijnd door de beperking van keuzes. Door het deelnemersgeld te verhogen, wordt het mogelijk 

om elk jaar de best mogelijke bestemming te vinden. 

 

Verder is een van de grote zorgen van de studenten van de Universiteit Leiden dat de universiteit te 

westers gericht is en dat veel culturen over het hoofd worden gezien. Wij als SPIL moeten niet dezelfde 

weg volgen, maar onze leden elk jaar een afwisselende reis aanbieden. Door de contributie voor 

deelnemers te verhogen, krijgt SPIL de kans om meer cultureel diverse reizen te organiseren. 

 

Deze wijziging gaat hand in hand met een wijziging van de SPIL-bijdrage voor de reizen. Op dit moment 

draagt SPIL €1 bij voor elke €3 die een deelnemer betaalt voor de Korte Reis, en €1 voor elke €5 die 

een deelnemer betaalt voor de Lange Reis. SPIL heeft echter niet de financiële mogelijkheden om deze 

ratio gelijk te houden bij het verhogen van de vergoedingen van deelnemers. Daarom zal de verhouding 

veranderen naar SPIL die €1 bijdraagt voor elke €3,75 die een deelnemer betaalt voor de Korte Reis en 

€1 voor elke €5,70 die een deelnemer betaalt voor de Lange Reis. 

 

Een belangrijk punt om op te merken is dat alleen het maximale deelnemersbedrag wordt verhoogd. Dit 

betekent niet dat de deelnamekosten worden vastgezet op €250 voor de Korte Reis en €800 voor de 

Lange Reis. Het bestuur en de commissies zullen er nog steeds naar streven om de reizen zo goedkoop 

en toegankelijk mogelijk te houden voor elk lid. 

 

Ten slotte erkent het 40e bestuur dat een verhoging van de deelnamekosten de reizen exclusiever maakt. 

Deelnemers van de reizen zijn studenten en de reizen kosten veel geld. Het bestuur wil echter het belang 

van de verhoging benadrukken. Met het huidige budget is het niet mogelijk om de kwaliteit van de reizen 

die de afgelopen jaren zijn georganiseerd te handhaven. Als zodanig hoopt het bestuur de Algemene 

Leden Vergadering te overtuigen om in te stemmen met deze wijziging in het Huishoudelijk Reglement. 
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Amendement 1 

 

VOORWAARDEN REISBIJDRAGE  

Artikel 1  

  

1.1  

De maximale deelnemersbijdrage voor de Korte Reis staat vastgesteld op 200 euro per persoon, maar 

het staat de commissaris Buitenlandse Betrekkingen vrij om een lagere deelnemersbijdrage te vragen.   

  

1.2   

Dit bedrag kan slechts bij noodzaak verhoogd worden met 50 euro per persoon, indien voor deze 

verhoging twee weken voorafgaand aan de bekendmaking van de bestemming goedkeuring is gekregen 

van de Kascommissie.   

  

1.2.1  

De Kascommissie beoordeelt het verzoek tot verhoging aan de hand van de volgende criteria:   

- het extra geld leidt tot een reis waarvan de bestemming aantoonbaar politiek relevanter is, 

bijvoorbeeld door verkiezingen en/of politieke ontwikkelingen.   

- het extra geld moet toekomen aan noodzakelijke onderdelen van de reis, zoals vervoer, verblijf 

of essentiële programma onderdelen die de reis voorzien van haar culturele/politieke relevantie. 

 

Alleen indien aan beide criteria wordt voldaan, kan de 50 euro per persoon extra toegekend worden.   

  

1.3  

Tegenover elke euro SPIL-bijdrage aan de Korte Reis, moet minstens 3 euro deelnemersbijdrage staan. 

 

IN: 

 

VOORWAARDEN REISBIJDRAGE  

Artikel 1  

 

1.1  

De maximale deelnemersbijdrage voor de Korte Reis staat vastgesteld op 250 euro per persoon, maar 

het staat de commissaris Buitenlandse Betrekkingen vrij om een lagere deelnemersbijdrage te vragen.   

  

1.2   

Dit bedrag kan slechts bij noodzaak verhoogd worden met 50 euro per persoon, indien voor deze 

verhoging twee weken voorafgaand aan de bekendmaking van de bestemming goedkeuring is gekregen 

van de Kascommissie.   

  

1.2.1  

De Kascommissie beoordeelt het verzoek tot verhoging aan de hand van de volgende criteria:   

- het extra geld leidt tot een reis waarvan de bestemming aantoonbaar politiek relevanter is, 

bijvoorbeeld door verkiezingen en/of politieke ontwikkelingen.   

- het extra geld moet toekomen aan noodzakelijke onderdelen van de reis, zoals vervoer, verblijf 

of essentiële programmaonderdelen die de reis voorzien van haar culturele/politieke relevantie. 

 

Alleen indien aan beide criteria wordt voldaan, kan de 50 euro per persoon extra toegekend worden.   

  

1.3  

Tegenover elke euro SPIL-bijdrage aan de Korte Reis, moet minstens 3,75 euro deelnemersbijdrage 

staan.   
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Amendement 2 

 

2.1  

De maximale deelnemersbijdrage voor de Lange Reis staat vastgesteld op 700 euro per persoon, maar 

het staat de commissaris Buitenlandse Betrekkingen vrij om een lagere deelnemersbijdrage te vragen.  

  

2.2   

Dit bedrag kan slechts bij noodzaak verhoogd worden met 50 euro per persoon, indien voor deze 

verhoging twee weken voorafgaand aan de bekendmaking van de bestemming goedkeuring is gekregen 

van de Kascommissie.   

  

2.2.1  

De Kascommissie beoordeelt deze verhoging aan de hand van de volgende criteria:  

- het extra geld leidt tot een reis waarvan de bestemming significant politiek relevanter is, 

bijvoorbeeld door verkiezingen en/of politieke ontwikkelingen.   

-  het extra geld moet toekomen aan de praktische totstandkoming van de reis, zoals vervoer of 

verblijf.  

 

Alleen indien aan beide criteria wordt voldaan, kan de 50 euro per persoon extra toegekend worden.   

  

2.3  

Tegenover elke euro SPIL-bijdrage aan de Lange Reis, moet minstens 5 euro deelnemersbijdrage staan.  

 

IN: 

 

2.1  

De maximale deelnemersbijdrage voor de Lange Reis staat vastgesteld op 800 euro per persoon, maar 

het staat de commissaris Buitenlandse Betrekkingen vrij om een lagere deelnemersbijdrage te vragen.  

  

2.2   

Dit bedrag kan slechts bij noodzaak verhoogd worden met 50 euro per persoon, indien voor deze 

verhoging twee weken voorafgaand aan de bekendmaking van de bestemming goedkeuring is gekregen 

van de Kascommissie.   

  

2.2.1  

De Kascommissie beoordeelt deze verhoging aan de hand van de volgende criteria:  

 -  het extra geld leidt tot een reis waarvan de bestemming significant politiek relevanter is, 

bijvoorbeeld door verkiezingen en/of politieke ontwikkelingen.   

-  het extra geld moet toekomen aan de praktische totstandkoming van de reis, zoals vervoer of 

verblijf.  

 

Alleen indien aan beide criteria wordt voldaan, kan de 50 euro per persoon extra toegekend worden.   

  

2.3  

Tegenover elke euro SPIL-bijdrage aan de Lange Reis, moet minstens 5,70 euro deelnemersbijdrage 

staan.  

 

 

 

 


