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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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13. Decharges en installaties 
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TUSSENTIJDS VERSLAG XLe BESTUUR DER SPIL, ‘SPILUMINOUS’ 

 

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 XLe bestuur ‘SPILuminous’ gebouwd is.  

 

2. VERENIGINGSBREDE DOELSTELLINGEN  

“Vele verschillende bloemen maken een boeket.” - Islamitisch gezegde  

 

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

doelstellingen.  

 

2.1 Aanpassingsvermogen 

Zoals beschreven in het beleidsplan, verwachtte het bestuur dat aanpassingsvermogen heel hard nodig 

zou zijn. Het XLe bestuur heeft situaties meegemaakt die een flexibele en efficiënte aanpak vereisten. 

Door de voortdurende verandering van overheidsmaatregelen en universitair beleid moest het bestuur 

zich regelmatig aanpassen aan wisselende omstandigheden. Aan het begin van het academische jaar 

werd het beleid van de universiteit via de assessor gecommuniceerd naar alle voorzitters van de 

gangverenigingen tijdens de VerO's. Helaas was het contact met de universiteit door de afwezigheid van 

de assessor niet optimaal. Dit betekende dat de gangverenigingen van FSW informatie misten die aan 

hen gecommuniceerd had moeten worden. Al snel losten de verenigingen dit op door verschillende 

contactpersonen te hebben voor verschillende zaken, wat niet ideaal was, maar op korte termijn werkte. 

Om zich aan situaties aan te kunnen passen, moet de communicatie snel en soepel verlopen. Voor de 

FSW-verenigingen is uiteindelijk een nieuwe assessor aangesteld. 

 

Wat de activiteiten die het bestuur en de commissies organiseren betreft, vinden er binnen het jaarplan 

veel veranderingen op de valreep plaats. Dit biedt commissies de kans creatief te zijn en back-up plannen 

te hebben. Aan het begin van het academische jaar streefde het bestuur ernaar alle activiteiten fysiek te 

organiseren. Online zou als back-up plan dienen. Met de vooruitzichten voor de komende maanden is 

het bestuur geadviseerd om zich eerst te focussen op online activiteiten en deze waar mogelijk fysiek te 

organiseren. 

 

2.2 Diversiteit en inclusie 

Het is altijd, maar vooral tijdens deze pandemie, belangrijk dat studenten zich welkom en gehoord 

voelen. Het bestuur heeft samen met studievereniging Itiwana een input-sessie georganiseerd. Het doel 

was om in gesprek te gaan over hoe het online onderwijs tot nu toe gaat en hoe je het inclusiever kunt 

maken. Helaas werd dit evenement niet door veel SPIL’ers bezocht. Het opende echter wel een gesprek 

met het faculteitsbestuur en de POP-corner. Op het moment van schrijven werken de voorzitters van de 

studieverenigingen samen aan het creëren van een Studenten Support-omgeving voor studenten om het 

onderwijs inclusiever te maken, niet alleen tijdens deze pandemie, maar ook voor de toekomst. De focus 

op dit moment ligt op het creëren van een omgeving waarin studenten zich welkom voelen en niet het 

gevoel hebben dat er een drempel is. Het XLe bestuur heeft bindingsactiviteiten voor commissieleden 
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georganiseerd en streeft er daarnaast naar om meer aandacht te besteden aan de wensen van 

commissieleden willen. De belangrijkste focus op dit moment met betrekking tot inclusie is dat leden 

zich welkom voelen en dat ze zonder belemmering kunnen deelnemen aan activiteiten.  

 

Het bestuur heeft contact met de Diversity Officer. Tot nu toe bestonden concrete stappen voornamelijk 

uit het promoten van meer universitaire evenementen die met deze waarden te maken hebben. Op het 

moment van schrijven heeft het bestuur het voornemen om een diversiteitstraining te volgen die wordt 

georganiseerd door de Diversity Office en zou alle komende besturen aanraden om aan een dergelijke 

training deel te nemen. 

 

Diversiteit en inclusie zijn kernwaarden die binnen onze vereniging onmisbaar zijn. De SPIL is een 

prachtige studievereniging waar het altijd de bedoeling is dat leden zich welkom, gezien en gehoord 

voelen. Het is een eer om meer te leren op dit gebied, om te groeien en plaats te maken voor degenen 

die volgen. 

 

2.3 Eenheid 

Aan het begin van dit academisch jaar heeft het XLe bestuur zich voorgenomen om extra aandacht te 

besteden aan de eenheid die SPIL-leden onderling voelen en de connectie die zij voelen met de 

vereniging. Niet geheel verrassend is dit best lastig gebleken in deze tijden waarin leden elkaar niet 

fysiek kunnen ontmoeten. Het bestuur heeft geprobeerd dit te compenseren door extra actief te zijn op 

sociale media en via informele activiteiten zoals de Instagram spelletjesavonden toch de connectie met 

haar leden aan te gaan. Ook zorgen de bestuursleden dat zij per mail en whatsapp gemakkelijk te 

bereiken zijn voor alle leden. 

 

Binnen de commissies is te zien dat sommige commissies onderling hechter zijn dan andere. Dat is 

normaal en te verwachten. De bestuursleden stimuleren hun commissievoorzitters- en leden om toch 

een band met elkaar op te bouwen door online commissie-uitjes voor te stellen en commissieleden actief 

aan te moedigen om SPIL-activiteiten zoals borrels bij te wonen. De ‘Commissie verbingsdag’ van 27 

november en de ‘Welkom terug dag’ van 2 februari (open voor alle leden) waren hierbij een groot succes 

en hebben vele enthousiaste reacties mogen ontvangen. Het bestuur kijkt uit naar meer van dit soort 

activiteiten, zoals de ‘Commissie bedankdag’ aan het einde van het academisch jaar. 

 

In het kader van eenheid en bereikbaarheid is de chatfunctie op de SPIL website nu 24/7 te bereiken. 

Ook zal het bestuur doorgaan met de online hokuren genaamd ‘SPIL the tea’ die zij vanaf januari heeft 

georganiseerd. Hoewel het online hokuur niet veel bezoekers oplevert, vindt het bestuur de persoonlijke 

communicatie met een kleine groep leden toch de moeite waard om hiermee door te gaan. 

 

Het voordeel van het hebben van online activiteiten is dat het voor de leden niet uitmaakt of zij in Leiden 

of Den Haag studeren: alle activiteiten zijn voor iedereen gemakkelijk bij te wonen. Mochten er in de 

toekomst meer fysieke activiteiten kunnen plaatsvinden, dan houdt het bestuur haar voornemen om 

grofweg hetzelfde aantal activiteiten in beide steden te organiseren. Een zeer belangrijke kanttekening 

hierbij is dat het momenteel lastig kan zijn om een locatie te vinden waar een fysieke activiteit plaats 

kan vinden. Het bestuur en haar commissies kunnen dan ook niet te kieskeurig zijn als het op de locatie 

van een fysieke activiteit aankomt. Het is hierdoor mogelijk dat er ondanks dit streven toch meer fysieke 

activiteiten in de ene stad zullen plaatsvinden dan in de andere. 

 

3. VOORZITTER & COMMISSARIS LUSTRUM 

 

3.1 Voorzitter 

“Als Bas dit nog leest: draag je vestje, volg je colleges en trek bakken. Dan komt alles goed. En voor 

jou natuurlijk ook Maryem! Maar dan zonder de bakken!”- Rex van der Kruit 

 

 

 



7 
 

3.1.1 Interne bestuurszaken  

Een bestuursjaar vergt veel tijd en moeite van haar bestuursleden. In een normaal jaar krijg je veel terug 

van de activiteiten die je organiseert en de leden die je ontmoet. Tijdens de COVID-19 pandemie heeft 

de voorzitter gemerkt dat dit aspect uitdagend is, aangezien het bestuur en de leden elkaar niet fysiek 

zien. Soms is het moeilijk om gemotiveerd te blijven als het einde van de pandemie niet dichterbij lijkt 

te komen. Desalniettemin vindt de voorzitter dat de relatie tussen de bestuursleden goed verloopt; je 

verbindt op een speciale manier tijdens een crisis. Na elk blok houdt de voorzitter individuele evaluaties 

met de bestuursleden waarin persoonlijke doelen, zowel SPIL-gerelateerd als niet-SPIL-gerelateerd, 

worden besproken om te zien waar ondersteuning nodig is. Het bestuur heeft ook een bestuurs-evaluatie 

gehad waarin het bestuur gezamenlijk terug heeft gekeken op het eerste semester en enkele 

verbeteringen besprak waar het bestuur in het tweede semester aan zou willen werken. Het bestuur heeft 

ook aparte brainstormsessies geïnitieerd om nieuwe ideeën aan te moedigen en de 

bestuursvergaderingen beknopt te houden. 

 

De voorzitter heeft een training gehad met de voorzitters en een blok II evaluatie. De rode draad hier is 

dat de voorzitters zich het meest verbonden voelen met de SPIL wanneer ze een bonding activiteit 

bijwonen. Zeker nu alle activiteiten online zijn, zijn deze activiteiten een manier om op de een of andere 

manier te verbinden. Om deze reden wil het bestuur zich inzetten om meer binding activiteiten te 

organiseren. 

 

3.1.2 Externe vertegenwoordiging  

De voorzitter neemt deel aan het VerO (Verenigingen Overleg) met de gangverenigingen en de assessor 

van FSW. De voorzitter vindt dat deze cruciaal zijn om het werk goed te doen. In oktober werd de 

assessor ziek en is er tot begin januari geen vervanger gezocht. Helaas heeft dit enkele situaties 

veroorzaakt waarin er informatie ontbrak. De voorzitters van de gangverenigingen vonden steun bij 

elkaar, maar hadden op dat moment allemaal verschillende contactpersonen, wat het beslissen over 

sommige zaken erg moeilijk maakte. Gelukkig werkten er verschillende mensen bij FSW die ons een 

handje hielpen. Op het moment is er een plaatsvervangende assessor aangesteld, namelijk de assessor 

van FGGA. Heel positief is dat de voorzitters nu een tweewekelijks overleg hebben met de decaan van 

het faculteitsbestuur. Dit is ontzettend belangrijk omdat informatie soms onderweg verloren gaat. De 

decaan van het faculteitsbestuur is open om met de besturen in gesprek te gaan. De voorzitter voorspelt 

een betere en vlottere communicatie in het tweede semester. 

 

De voorzitter neemt contact op met de Raad van Advies wanneer zij dit nodig acht. Na de Beleids- ALV 

in oktober en na advies van de voorzitter van het XXXIXe bestuur, bedachten de Raad van Advies en 

de voorzitter een nieuwe manier om met elkaar in contact te komen. Een eerste online vergadering heeft 

plaatsgevonden waar de voorzitter tevreden over is. In plaats van alle documenten voorafgaand aan de 

ALV te sturen, wordt er een inhoudelijke vergadering met de Raad van Advies over bepaalde zaken 

gehouden. De eerste bijeenkomst was na de Beleids-ALV en er werden een aantal zaken besproken. De 

Raad van Advies is, en zeker dit jaar, een zeer waardevol orgaan binnen onze vereniging, waar oud-

bestuursleden met veel ervaring advies geven. Na deze bijeenkomst voelde de voorzitter geen drempel 

meer om contact op te nemen met de Raad van Advies.  

 

De voorzitter is tevens het aanspreekpunt voor het Studievereniging Overleg Platform (StOP). StOP 

organiseert trainingen voor besturen, zoals een diversiteitstraining, COVID-19 bijeenkomsten en 

promotie bijeenkomsten. Deze kunnen erg handig zijn en meestal is er een SPIL-bestuurslid aanwezig. 

Het fijnste aan deze bijeenkomsten is dat je andere voorzitters - of andere functies - binnen andere 

besturen kunt ontmoeten, dus niet alleen bestuursleden van FSW verenigingen. StOP heeft een aantal 

COVID-19 ondersteuning bijeenkomsten georganiseerd, deze waren erg waardevol. Het laat zien dat je 

als bestuur, in tegenstelling tot hoe het soms voelt, er niet alleen voor staat.  
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3.1.3 Platform voor Politicologen  

Het Platform voor Politicologen (PvP) is een platform waar SPIL samenkomt met haar 

zusterverenigingen EOS (Vrije Universiteit), Machiavelli (Universiteit van Amsterdam) en Ismus 

(Radboud Universiteit). Het PvP-bestuur houdt toezicht op de PiP-commissie die het PiP-congres 

(Politicologen in Perspectief) organiseert. Het PiP-congres is op het moment van schrijven nog gepland 

voor 7 april in Amsterdam. De commissie heeft samen met de PiP-coördinator besloten om voor een 

hybride activiteit te gaan, indien de situatie het toelaat. Dit betekent dat de sprekers van het congres in 

dezelfde ruimte aanwezig zullen zijn, maar de mensen die naar het evenement komen online deelnemen. 

Op dit moment denkt het PvP-bestuur na hoe het alsnog aantrekkelijk kan worden gemaakt voor de 

leden van de verenigingen om deel te nemen aan het congres.  

 

De voorzitter van SPIL is de penningmeester van het PvP-bestuur. Helaas heeft de voorzitter door de 

slechte communicatie met de vorige penningmeester van het PvP-bestuur veel problemen ondervonden 

bij het opstarten en het contact met de bank. De voorzitter wil beter contact hebben met haar opvolger 

en een duidelijk witboek voor hen schrijven. 

 

Het contact met de zusterverenigingen verloopt erg goed en het PvP-bestuur heeft regelmatig contact 

met elkaar over bestuurszaken en persoonlijke zaken. De voorzitter is hier erg blij mee. 

 

3.1.4 Andere activiteiten 

Het bestuur hecht veel waarde aan een actieve en zichtbare aanpak. Helaas heeft het bestuur door de 

huidige situatie nog niet veel leden persoonlijk kunnen ontmoeten. Het bestuur heeft en probeert nog 

steeds zo zichtbaar mogelijk te zijn, wat ze proberen te doen door middel van een persoonlijke 

benadering. Dit kan onder andere zijn door meer van henzelf te laten zien op Instagram en om in nauw 

contact te staan met hun commissieleden. 

 

Tegen het einde van het tweede blok heeft het bestuur een ‘Commissie verbindingsdag’ georganiseerd. 

De commissieleden werden uitgenodigd om een moordmysterie op te lossen. Tijdens deze activiteit 

werden commissieleden in breakout rooms geplaatst om andere commissieleden te ontmoeten en een 

Crimibox spel te spelen. Dit werd zeer positief ervaren door zowel het bestuur als de commissieleden. 

Tijdens de voorzitters evaluatie werd besproken dat de voorzitters graag meer binding activiteiten 

zouden zien. 

 

Het bestuur heeft een ‘Welkom terug dag’ georganiseerd in de eerste week van februari. Het 

‘terugkomen’ voor het tweede semester na anderhalve maand kan als overweldigend worden ervaren, 

zeker gezien de huidige situatie. Tijdens de ‘welkom terug dag’ werd ‘De Slimste SPIL’er’ in groepjes 

gespeeld met enkele professoren die mee doen.  

 

3.1.5 CIROS 

Tijdens de Beleids-ALV in oktober is het bij de leden onder de aandacht gebracht dat CIROS een 

statuswijziging van studenten naar studievereniging heeft aangevraagd. Sindsdien voeren beide 

verenigingen een open discussie over mogelijke zorgen en de gevolgen. De beslissing wordt genomen 

door het instituutsbestuur, in tegenstelling tot wat in het begin van het jaar werd gezegd. Op het moment 

van schrijven is er nog geen beslissing genomen. Helaas is het contact door afwezigheid van de assessor 

niet erg vlot verlopen. De voorzitter heeft samen met de vicevoorzitter en secretaris contact met CIROS, 

de Raad van Advies en het student-lid van het Instituutsbestuur en hoopt de ALV hier zo spoedig 

mogelijk van op de hoogte te stellen. 
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3.2 Commissaris Lustrum 

“Finding something good without looking for it.” - Serendipity 

 

De lustrumcommissie heeft in november een dieslezing georganiseerd. Commandant der Strijdkrachten 

Rob Bauer was de spreker. Dit was een geslaagde activiteit, de commissie heeft veel energie gestoken 

in de organisatie van deze activiteit. Een goede communicatie met de beveiliging van FGGA en de 

assessor van FGGA was cruciaal om te weten wat de mogelijkheden waren. Vanwege de COVID-19-

beperkingen mochten vijftig mensen in de collegezaal aanwezig zijn. Daarom besloot de commissie dat 

een livestream meer leden de kans zou geven om aan dit evenement deel te nemen. Tijdens de Dieslezing 

maakte de voorzitter van de commissie samen met haar commissie het thema en de datum van de 

Lustrumweek "SERENSPILITY" bekend - Let's Quarantez-vous! 

 

Aanvankelijk stond de Lustrumweek gepland in de week van 12 tot 16 april. De commissie heeft samen 

met het bestuur besloten dat zij de Lustrumweek willen uitstellen. De redenen hiervoor zijn dat de 

vooruitzichten betreffende de COVID19 pandemie er niet goed uitzien. Vooral omdat er nu een striktere 

lockdown gaande is, met een avondklok. Op het moment is de lockdown verlengd tot ten minste 2 maart. 

Zelfs al zou de lockdown worden opgeheven, is de kans heel groot dat de universiteit geen activiteiten 

zal goedkeuren voor ten minste de drie opeenvolgende weken. De commissie overweegt enkele opties. 

Deze zijn de eerste week van september 2021, een later moment in het eerste semester van het 

academische jaar 2021/2022 of het tweede semester van het academische jaar 2021/2022. 

 

De voorzitter is erg trots op deze commissie. Ze doen erg hun best met creatieve oplossingen te komen. 

De leden zijn enorm enthousiast en doen er alles aan om het feest dit jaar extra speciaal te maken. Op 

het moment is de commissie ook druk bezig met her creëren van een speciaal Lustrum item!  

 

4. SECRETARIS & COMMISSARIS INTRODUCTIE 

 

4.1 Secretaris 

“And remember, if you need someone to help you with typing out the minutes of the Policy GA, ask 

Bas.” - Renée Pietersma  

 

4.1.1 Leden 

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. 

 

Dit zijn minder leden dan zijn doorgegeven tijdens de Beleids-ALV. Dit komt doordat de secretaris er 

de afgelopen weken achter is gekomen dat een aantal leden dubbel in het ledenbestand stond. Ook werd 

het duidelijk dat van een aanzienlijk aantal leden die zich vorig jaar tijdig heeft uitgeschreven, dit niet 

was doorgevoerd in PC Leden waardoor deze leden onterecht zijn meegeteld ten tijde van de Beleids-

ALV.  

 

4.1.2 Ledenbestand 

Zoals voorgenomen tijdens de Beleids-ALV, is de secretaris op zoek gegaan naar een nieuw 

ledenbestand. Zij is zich ervan bewust dat dit een belangrijke taak is waar nog vele secretarissen na haar 

de vruchten van zullen plukken, dus zij wil hierin uiterst secuur te werk gaan. Na het bekijken van 

verschillende opties en gesprekken te hebben gevoerd met vele andere verenigingen, is de secretaris tot 

de conclusie gekomen dat Conscribo het beste programma is voor de SPIL. De belangrijkste reden om 

over te stappen is dat de penningmeester en secretaris geloven dat het nieuwe ledenbestand zal leiden 

tot hogere inkomsten vanuit de contributie. Via Conscribo is het gemakkelijker om een automatische 

incasso te bewerkstelligen bij buitenlandse betaalrekeningen. Waar dit jaar een kleine tweehonderd 
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leden gevraagd moest worden de contributie handmatig over te maken, zal een gedeelte daarvan in de 

toekomst per automatische incasso geïnd kunnen worden wat zal leiden tot een lager percentage 

wanbetalers.  

 

Conscribo zal de vereniging naar verwachting iets minder dan €300,- per jaar kosten, wat betekent dat 

het een van de goedkopere, moderne ledenbestanden is. Het helpdeskcontract van PC Leden kostte de 

vereniging €75,- per jaar. De secretaris gelooft echter dat Conscribo deze extra kosten waard is. Niet 

alleen is Conscribo vele malen gebruiksvriendelijker dan PC Leden, ook is het mogelijk om alle 

alumnileden en internationale leden officieel op te nemen in het ledenbestand. Samenvattend past 

Conscribo beter bij de professionele vereniging die SPIL is geworden. Bovendien heeft de SPIL nu een 

groter budget dan tientallen jaren geleden, waardoor er meer geld kan worden uitgegeven aan het 

ledenbestand. 

 

Op het moment waarop dit beleid geschreven wordt, is de overgang naar Conscribo nog niet voltooid. 

De reden hiervoor is dat de secretaris graag een koppeling wil maken tussen het veld van de website 

waarin nieuwe leden zich kunnen inschrijven en het ledenbestand, zodat zij gemakkelijk nieuwe leden 

kan toevoegen. Hoewel websitebeheer via Conscribo ook mogelijk is, blijft de website van SPIL in eigen 

beheer via Wordpress aangezien dit tot nu toe erg goed bevallen is en de website vorig jaar nog een 

make-over heeft gekregen. De secretaris is samen met de commissaris Extern nog bezig met de 

technische bewerkstellig hiervan. Het helpdeskcontract met PC Leden is opgezegd. Tot de overgang 

naar Conscribo compleet is, kan de secretaris nog wel gebruik maken van PC Leden voor de 

ledenadministratie.  

 

4.1.3 Nieuwsbrief 

In eerste instantie was de secretaris van plan om de nieuwsbrief elke eerste dag van de maand te 

versturen, ook als deze in het weekend valt. Naar aanleiding van de feedback die zij heeft ontvangen na 

de vorige ALV, heeft zij besloten deze te versturen op de eerstvolgende maandag als de eerste dag van 

de maand in het weekend valt. Dit is tot nu toe goed bevallen en heeft over het algemeen geleid tot een 

iets hogere openingsratio vergeleken met vorig jaar.  

 

4.1.4 Reünisten 

In januari heeft de secretaris haar eerste nieuwsbrief aan de reünisten mogen verzenden waarop zij een 

aantal hartverwarmende reacties heeft ontvangen. Ze is actief bezig met het verkrijgen van meer 

reünisten door SPIL-leden die zich uitschrijven wanneer zij afgestudeerd zijn erop te wijzen dat het 

mogelijk is om reünist te worden.  

 

Momenteel telt de SPIL … reünisten.  

 

4.1.5 Alumni 

Samen met een vijftal gemotiveerde alumnileden vormt de secretaris dit jaar voor het eerst de Alumni 

commissie. De samenwerking bevalt tot nu toe goed en de secretaris is enthousiast over de plannen van 

de Alumni commissie. Zij hebben twee activiteiten gepland staan in het tweede semester. Momenteel is 

het echter nog onduidelijk of de activiteiten door zullen gaan of niet. De Alumni commissie heeft 

uitgesproken dat zij alleen interesse hebben in de organisatie van deze activiteit als deze fysiek plaats 

kan vinden, aangezien een groot deel van de oudere SPIL alumni-leden dit soort activiteiten bijwoont 

uit nostalgie naar Universiteit Leiden en de sfeer op de faculteit. Zij hebben daarom geen behoefte aan 

een online alumni-activiteit. De geplande activiteit is daarom uitgesteld naar later in het semester zodat 

deze hopelijk wel fysiek kan plaatsvinden.  
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De secretaris heeft ook een SPIL alumni LinkedIn pagina aangemaakt zodat alumni gemakkelijk met 

elkaar in contact kunnen komen. Ieder die zich aanmeldt als SPIL alumnus ontvangt ook een LinkedIn 

uitnodiging.  

 

Momenteel telt de SPIL … alumnileden.  

 

4.1.6 Algemene Ledenvergadering 

Een belangrijk doel van het XLe bestuur dit jaar is om de opkomst op de ALV’s te verhogen. De motie 

die tijdens de Wissel-ALV is aangenomen betreft het presenteren van het beleid door het bestuur is niet 

door iedereen bevallen, waarna tijdens de Beleids-ALV een motie is aangenomen die oproept tot de 

vorming van een werkgroep, de Tweede Werkgroep der Hervorming van de Algemene 

Ledenvergadering (TWHALV). Het TWHALV is in december en januari enthousiast aan de slag gegaan 

hiermee en zal aan het einde van de Tussentijdse-ALV haar plannen presenteren. Het bestuur heeft 

uiteraard de intentie om het advies van het TWHALV op te volgen en hoopt dat dit zal leiden tot 

efficiëntere ALV’s met een hogere opkomst waarbij er genoeg ruimte is voor levendige discussies tussen 

leden.  

 

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. 

 

Momenteel kan op de ALV-pagina van de website de agenda’s en stukken van de ALV’s van 2020-

2021 worden gevonden. Ook het Huishoudelijk Reglement, Financieel Reglement en de statuten staan 

hier ter inzage.  

 

4.1.7 Statuten 

In dit uitzonderlijke jaar waarin er minder fysieke activiteiten dan normaal kunnen plaatsvinden, heeft 

het XLe bestuur zich voorgenomen meer tijd te steken in het reilen en zeilen van de vereniging achter 

de schermen. Een onderdeel hiervan zijn de statuten. Deze zijn in 2012 voor het laatst gewijzigd en zijn 

mogelijk toe aan wat wijzigingen. Het bestuur is er nog niet exact over uit welke wijzigingen zij wilt 

voorleggen aan de ALV en zal hier mogelijk op de Instemmings-ALV op terug komen. Voor de 

zekerheid is geld gereserveerd voor de notariskosten in de begroting. 

 

4.1.8 Oud-besturenborrel 

Onder de huidige omstandigheden is het niet mogelijk om een spetterende oud-besturenborrel te 

organiseren. De borrel is dan ook uitgesteld naar eind mei in de hoop dat deze dan fysiek plaats kan 

vinden. De secretaris staat er ook voor open om de oud-besturenborrel in de zomer te laten plaatsvinden 

(juni/juli/augustus). Zij hoort graag hoe de ALV hierover denkt.  

 

4.2 Commissaris Introductie 

“As an IR student I would like to comment that Samara and I are superpowers fighting for hegemony 

and Anna is the international system setting us ridiculous rules” - Danique de Laat 

 

4.2.1 Activiteiten 

De commissie heeft tot nu toe een aantal succesvolle activiteiten neergezet. In september, voordat de 

commissie gevormd was, heeft de commissaris een speeddate activiteit in Leiden georganiseerd. In 

november heeft de commissie een video uitgebracht over veilig fietsen in Nederland en heeft de 

commissie een speurtocht georganiseerd die, ondanks het gure weer, goed bezocht werd. In januari 

volgde een succesvol online schaaktoernooi. In februari en maart zullen de online ‘Vrienden en familie’ 
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dagen plaatsvinden. Later in het tweede semester en in de eerste twee weken van september zullen nog 

een aantal introductie-activiteiten plaatsvinden, waaronder de ‘Freshmen day’.  

 

4.2.2 Eerstejaarsweekend 

De commissaris en haar commissie houden hoop dat het Eerstejaarsweekend (EJW) in augustus fysiek 

kan plaatsvinden en zijn dan ook verschillende locaties aan het onderzoeken. De commissie is 

ongelooflijk enthousiast over het EJW en heeft al enkele activiteiten in gedachte. Mocht het niet 

mogelijk zijn om een EJW met overnachting te hebben, dan zullen er EJW-dagen plaatsvinden in Leiden 

en/of Den Haag. De laatste optie is het houden van een online EJW zoals dit vorig jaar ook georganiseerd 

is door de commissie.  

 

4.2.3 Commissie 

De commissaris is ontzettend tevreden met haar commissie en had zich geen betere en hardwerkende 

commissieleden kunnen wensen. Geheel volgens de COVID-19 regels heeft de commissie in het eerste 

semester zich aan en bloedstollende minigolf competitie gewaagd als commissie-uitje om de sociale 

cohesie te bevorderen. De commissie heeft wekelijks een vergadering en heeft regelmatig contact met 

elkaar. Vanwege de kleine omvang van de commissie neemt de commissaris een actieve rol op zich 

binnen de commissie, iets wat aan beide kanten goed is bevallen.  

 

De commissaris heeft ongelooflijk veel vertrouwen in de kwaliteiten en inzet van de 

commissievoorzitter en overige leden. Ze kijkt dan ook uit naar hun samenwerking voor de rest van het 

jaar.  

 

5. PENNINGMEESTER & COMMISSARIS FEEST 

 

5.1 Penningmeester 

“I got a very friendly email that someone wanted to give me 35 million!!” - Commissaris Buitenlandse 

Betrekkingen 

 

5.1.1 Herbegroting 

De inkomsten van de SPIL zijn een stuk lager uitgevallen dan verwacht. Dit kwam voornamelijk doordat 

de inkomsten van de contributie erg tegenvielen. De lagere inkomsten hebben ertoe geleid dat veel 

posten lager zijn herbegroot. Vanwege de beperkingen door de COVID-19 maatregelen is er een stuk 

minder uitgegeven dan gewoonlijk. Veel commissies organiseren voornamelijk online activiteiten waar 

weinig kosten aan verbonden zijn. De penningmeester heeft zijn medebestuursleden aangespoord in het 

tweede semester te blijven kijken naar manieren hoe hun commissies het begrote geld uit kunnen geven. 

Het XLe bestuur heeft besloten de schenking ter waarde van 750 euro van het XXXIXe bestuur te 

besteden aan het moderniseren van de statuten. 

 

Het XLe bestuur heeft besloten de ‘coronareservering’ van het XXXIXe bestuur te besteden aan de 

kosten voor de reizen. Normaliter wordt de Brussel-excursie volledig betaald vanuit het inschrijfgeld 

voor deelnemers. De SPIL-bijdrage voor de Korte en Lange Reis staat in een vastgestelde verhouding 

tot het inschrijfgeld voor deelnemers. Voor in ieder geval de Brussel-excursie en de Korte Reis wordt 

een online programma georganiseerd waar geen deelnemerskosten aan vast zitten. Om mogelijke kosten 

van deze reizen te compenseren zonder dat de deelnemers daarvoor betalen zal de coronareservering 

gebruikt worden. Verdere informatie over de reizen en het programma wordt nader toegelicht in het 

beleid van de Commissaris Buitenlandse Betrekkingen. 

 

5.1.2 Contributie 

Het innen van de contributie stond dit jaar gepland in november. Wegens problemen met PC Leden kon 

dit helaas niet plaatsvinden. De secretaris heeft contact opgenomen met de klantenservice van PC Leden 
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waarna de problemen zijn opgelost en er een nieuw incassomoment is ingepland in het einde van 

december. Deze heeft ook niet plaats kunnen vinden, vanwege de bereikte incassolimiet bij ABN-

AMRO. Het huidige incassocontract geeft ons de mogelijkheid om vier incassobestanden per jaar in te 

dienen. Aangezien een incassobestand maximaal duizend incasso’s mag bevatten en SPIL in ieder geval 

meer dan duizend leden heeft, moeten er twee incassobestanden worden ingediend voor het innen van 

de contributie. Vanwege de problemen die het XXXIXe bestuur heeft ondervonden met het innen van 

de contributie, waren alle incassobestanden die we in een jaar mogen indienen al verbruikt. Hierdoor is 

het innen van de contributie verschoven naar het einde van januari, omdat de SPIL in 2021 weer vier 

verse incassobestanden had. De contributie is eind januari dan ook succesvol geïnd.  

 

Het incasseren van de contributie is niet bij alle SPIL-leden gelukt. De redenen hiervoor zijn erg 

uiteenlopend: zo kan een lid van rekeningnummer zijn gewisseld zonder het aan de secretaris door te 

geven of is de transactie geweigerd omdat het lid niet genoeg geld op zijn of haar rekening had staan. 

Ook zijn er veel leden die, al dan niet met een geldige reden, zijn of haar contributie terug hebben laten 

storten. Alle wanbetalers hebben een mail ontvangen met het vriendelijke doch dringende verzoek de 

contributie zo snel mogelijk over te maken. Hierbij hebben deze leden de keuze gekregen om het bedrag 

handmatig over te maken, of door middel van de bijgestuurde Mollie-betalingslink. De leden zijn op de 

hoogte gesteld dat het gebruik maken van de Mollie-betalingslink extra transactiekosten ter waarde van 

€0,28 met zich meebrachten. Hierdoor hebben de wanbetalende leden de keuze gekregen tussen het 

handmatig overmaken zonder extra kosten, of overmaken via het gemak van de Mollie-link met extra 

kosten. De penningmeester heeft ervoor gekozen de transactiekosten bij het SPIL-lid neer te leggen, 

omdat de penningmeester het oneerlijk vindt tegenover de SPIL-leden die wel netjes hun contributie 

betalen dat SPIL op zou moeten draaien voor de extra kosten van de niet-betalende leden.  

 

5.1.3. KasCommissie 

De eerste kascontrole heeft plaatsgevonden op 11 december 2020. Een verslag van deze controle zal bij 

het ALV-boekje worden gevoegd. De penningmeester heeft met de Kascommissie afgesproken in het 

tweede semester nog twee controles plaats te laten vinden. De penningmeester is erg tevreden met de 

Kascommissie. Zeker in een jaar waarin de uitgaven sterk verschillen van voorgaande jaren en er voor 

een aantal activiteiten een aparte situatie is ontstaan, is de penningmeester erg blij met het kundige 

advies van de Kascommissie. 

 

5.2. Commissaris Feest 

“Wait English!!!! For Petra: zuipe = drinkin.” - Commissaris Intern 

 

5.2.1 Commissie 

De commissaris is erg tevreden met de commissie Feest. Normaliter organiseert deze commissie de 

meeste activiteiten in het jaar, wat een extra uitdaging met zich meebrengt in de huidige tijden waarin 

alles online plaatsvindt. De commissaris prijst dan ook de enorme creativiteit en het 

aanpassingsvermogen van de commissieleden. Door telkens veranderende maatregelen en een 

onduidelijk toekomstperspectief verliep het begin van het jaar enigszins stroef, maar de commissie heeft 

laten zien dat ze over flexibiliteit beschikt en wist met duidelijke regelmaat toch meerdere activiteiten 

te organiseren. 

 

5.2.2. Borrels 

Met veel trots kon de commissaris Feest in oktober aankondigen dat de nieuwe locatie voor de 

maandelijkse SPIL-borrel in Leiden ‘Café De Vergulde Kruik’ was geworden. Wegens de COVID-19 

maatregelen heeft hier helaas nog geen fysieke borrel plaats kunnen vinden om de nieuwe locatie in te 

luiden. De COVID-19 maatregelen hebben er ook voor gezorgd dat de zoektocht naar een nieuwe locatie 

voor de maandelijkse SPIL-borrel in Den Haag stil is komen te liggen. Vanwege het onduidelijke 

toekomstperspectief voor horecagelegenheden ziet de commissaris er op moment van schrijven niet het 
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nut van in contact op te nemen met cafés en kroegen over een mogelijke SPIL-borrel. De commissaris 

houdt de maatregelen omtrent COVID-19 nauwlettend in de gaten en koestert de positieve verwachting 

dat tegen het eind van het tweede semester één of meerdere fysieke borrels mogelijk zijn. Mochten de 

maatregelen het toelaten, dan gaat de commissaris ervan uit dat dit in Leiden bij ‘De Vergulde Kruik’ 

zal plaatsvinden. Voor de mogelijke SPIL-borrel in Den Haag zal op korte termijn een locatie worden 

gevonden. Tot die tijd zullen uiteraard alle borrels online plaatsvinden. 

 

De commissaris heeft gemerkt dat het lastig is om mensen te blijven motiveren om online borrels te 

bezoeken. Om de aanwezigheid op borrels te vergroten in plaats van te verspreiden heeft de commissaris 

ervoor gekozen het aantal maandelijkse online borrels terug te schalen van twee naar één per maand. 

Tijdens de borrels worden uiteenlopende activiteiten georganiseerd om ervoor te zorgen dat aanwezige 

leden betrokken en actief blijven. Zo is onder andere het spel ‘Weerwolven’ gespeeld, is bij de 

nieuwjaarsborrel een ‘goede voornemens’ spel gespeeld en hebben er met de Halloween borrel en de 

Mexicaanse borrel twee themaborrels plaatsgevonden. Tijdens die laatste borrel was het voor aanwezige 

leden mogelijk om versnaperingen binnen het thema te kopen, die tot een bepaald bedrag vergoed 

werden door SPIL. De commissaris is erg tevreden met dit concept en zal dit in de toekomst vaker 

gebruiken om meer leden naar de borrels te trekken en gebruik te maken van het budget van de 

commissie. Ondanks dat de aanwezigheid bij de activiteiten niet zo hoog was als gehoopt, waren de 

activiteiten zelf een groot succes. 

 

5.2.3. Feesten 

De commissaris koesterde in oktober de positieve verwachting dat het tweede semester meer 

mogelijkheden zou bieden voor het organiseren van feesten. De huidige COVID-19 maatregelen maken 

deze verwachting echter niet realistisch, waardoor de commissaris met het bestuur heeft moeten 

besluiten ook voor het tweede semester geen feesten in te plannen. Mocht de huidige situatie sterk 

verbeteren, dan staat de commissaris ervoor open om te kijken naar alternatieven die georganiseerd 

kunnen worden. Een van de feesten waar een alternatief voor georganiseerd kan worden is het FSW-

Feest. De eerste gesprekken met de gangverenigingen (Labyrint, Itiwana, Emile) over een alternatief 

hebben eind 2020 plaatsgevonden, maar deze liggen op moment stil door het onduidelijke 

toekomstperspectief. Daarnaast hebben er al regelmatig vergaderingen plaatsgevonden met de 

organiserende verenigingen van het Interfacultair Feest, om ook hiervoor een waardig alternatief op te 

stellen. Meerdere plannen en opties zijn opgesteld die nader worden uitgezocht wanneer er meer licht 

aan het einde van de COVID-19 tunnel te zien is.  

 

5.2.4. Sociale activiteiten 

De commissaris heeft in oktober het doel gesteld om per maand minstens één sociale activiteit te 

organiseren naast de maandelijkse borrels. Dit is op één maand na gelukt. Er zijn twee filmavonden 

georganiseerd, de bestuurs- en commissieleden zijn met de ‘Tour du Waffle’ en ‘SPIL to your door’ bij 

leden langs de deuren gegaan en op moment van schrijven vinden de voorbereidingen plaats voor online 

‘Cards Against Humanity’. De commissaris prijst de creativiteit van de commissieleden, maar merkt 

ook dat het met alle beperkingen lastig is origineel te blijven. Vanwege de online activiteiten ziet hij 

ook dat het verschil tussen borrels en sociale activiteiten nu erg klein is. De commissaris hoopt dan ook 

dat de COVID-19 maatregelen het zo snel mogelijk toelaten om weer fysieke activiteiten te kunnen 

organiseren. Hiermee koestert de commissaris de positieve verwachting dat het verschil tussen borrels 

en sociale activiteiten duidelijker wordt. Een van de activiteiten waarvan onderzocht wordt of deze 

plaats kan vinden is het traditionele ‘Rellen met de ME’. Ondanks de uitdagingen waar de Mobiele 

Eenheid recentelijk voor heeft gestaan, hoopt de commissaris dat zij in het tweede semester nog een 

trainingsmoment organiseren waarbij de SPIL-leden hun relvaardigheden kunnen laten zien. 
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6. COMMISSARIS ONDERWIJS & POLITIEK 

 

6.1. Commissaris Onderwijs 

“It doesn't hurt to get more education.” - Donald Trump 

 

6.1.1 Commissie Onderwijs 

De commissie Onderwijs heeft verschillende geplande activiteiten niet kunnen realiseren. Redenen voor 

deze annuleringen zijn bijvoorbeeld tijdmanagementkwesties, geen goedkeuring krijgen om een 

geplande activiteit fysiek te laten plaatsvinden en moeite hebben om een back-upplan te bedenken. Dit 

jaar heeft de commissie wat moeite gehad met het bedenken van ideeën voor activiteiten en het 

benaderen van gastsprekers voor activiteiten. Bovendien verliepen praktische zaken zoals vergaderingen 

en communicatie tussen commissieleden niet altijd zo soepel als de commissaris zou willen. Om dit in 

de toekomst te voorkomen zal de commissaris een grotere rol in de commissie op zich nemen dit 

semester. 

 

Vorig jaar is de commissie begonnen met het schijven van wekelijke nieuwsupdates. De updates worden 

geschreven door commissieleden en gepubliceerd door de commissaris Extern. In oktober heeft de 

commissie een online studieworkshop georganiseerd met de Popcorner. De opkomst bij deze activiteit 

was relatief laag met slechts tien deelnemers. Ten tijde van de Amerikaanse verkiezingen in november 

organiseerde de commissie haar tweede activiteit, een paneldiscussie over de resultaten van de 

verkiezingen. De commissie heeft positieve feedback ontvangen over deze activiteit en bijna veertig 

leden waren aanwezig. In november organiseerde de commissie een workshop over publiekelijk spreken 

met Leiden MUN. De workshop vond plaats in het Pieter de la Court gebouw in Leiden. Vanwege de 

COVID-19 regels mochten er twintig leden deelnemen. Ook deze activiteit kon rekenen op positieve 

reacties. Daarom is de commissie van plan om nog een activiteit met Leiden MUN te organiseren voor 

de leden die eerder niet deel konden nemen. Momenteel is de commissie bezig met de organisatie van 

een paneldiscussie omtrent de Nederlandse verkiezingen in maart en de Carrière-avond in april. De 

commissaris streeft ernaar om in het tweede meer lezingen te organiseren.  

 

De vakkenevaluaties worden nu gedaan op de SPIL website. De commissaris hoopte dat de opkomst 

hierdoor zou toenemen. Dat is echter niet gebeurd. De opkomst is nog steeds relatief laag, net als in 

voorgaande jaren. De commissaris streeft er niettemin naar om de vakkenevaluaties voort te zetten en is 

van mening dat bij grotere promotie de opkomst kan toenemen. Zelfs als het geen impact had op de 

uitkomst, is de commissaris van mening dat de evaluaties beter zijn af te nemen via de SPIL website en 

beschouwt de evaluatieformulieren als professioneler. 

 

6.1.2 Master Activiteiten commissie  

De SPIL heeft dit jaar voor de tweede keer een eigen commissie voor masterstudenten. Tot nu toe heeft 

de commissie vier activiteiten georganiseerd. Twee hiervan waren sociale activiteiten en twee waren 

georganiseerd samen met PHD-studenten. De opkomst bij deze activiteiten is relatief laag. De 

commissaris is hierdoor niet verbaasd of verrast aangezien masterstudenten slechts een kleine groep 

binnen de SPIL vormen.  

 

De eerste activiteit van de commissie vond plaats in november. Het ging hierbij om een online borrel 

waarbij er verschillende spellen werden gespeeld en er tijd was voor sociale interactie. De opkomst was 

goed: zo’n twintig studenten waren aanwezig. De commissie ontving positieve reacties van deelnemers 

en er werd gevraagd om vaker soortgelijke activiteiten te organiseren. Eén maand later, in december, 

vond dan ook een soortgelijke activiteit plaats, maar helaas namen maar een aantal studenten deel 

hieraan. In februari heeft de commissie een tweede activiteit met PhD-studenten georganiseerd. Hierbij 

konden studenten vragen aan hen stellen betreft het schrijven van hun masterscriptie.  

 

De PhD-studenten nemen graag deel aan de activiteiten van de commissie en werken goed met de SPIL 

samen, iets waar de commissaris erg blij mee is. De commissaris heeft de intentie om door te blijven 

gaan met deze samenwerking en zal haar opvolger adviseren hetzelfde te doen. In het tweede semester 

wil de commissaris meer loopbaan gerelateerde activiteiten organiseren. Ze heeft hierover gesprekken 
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gehad met de FSW Carrière Serviceen streeft ernaar dit voorjaar minimaal één activiteit met hen te 

organiseren. 

 

6.1.3 Boekverkoop 

De commissaris is bij het werken met Studystore tegen wat problemen aangelopen. Ze heeft 

bijvoorbeeld onjuiste informatie ontvangen over de betalingen. De SPIL heeft op het moment van 

schrijven nog geen geld ontvangen uit de boekverkoop van dit studiejaar. Volgens Studystore is het geld 

echter overgemaakt. Ook zijn momenteel de exacte cijfers van de boekverkoop nog niet bekend bij de 

commissaris. Aan het begin van het jaar volgde de commissaris de opgegeven deadlines om de 

boekenlijsten online te krijgen. Toch waren de lijsten voor blok 2 nog wat laat. De commissaris heeft 

daarvan geleerd en heeft er nu voor gezorgd dat de lijsten minimaal een week voor de gestelde deadline 

klaar zijn. Dat heeft gewerkt en de lijsten zijn op tijd gepubliceerd voor blok 3. 

 

Het huidige contract van de SPIL met Studystore staat tot het einde van het volgende collegejaar. De 

commissaris is van plan om een vergadering in te plannen met de Onderwijs commissarissen van andere 

studieverenigingen om hun boekverkoop en partners te bespreken. Ze hoopt zo een duidelijk overzicht 

te krijgen van de alternatieven voor Studystore. Ze gelooft ook dat dit haar opvolger zal helpen die 

volgend jaar zal moeten beslissen om het contract met Studystore te verlengen of een nieuwe partner te 

zoeken.  

 

Aan het begin van dit jaar was de commissaris van plan een ophaalpunt voor studenten op te zetten om 

hun boeken op te kunnen halen. Vanwege de COVID-19 situatie is dit niet mogelijk geweest. Ze gelooft 

echter nog steeds dat dit de cijfers van de boekverkoop omhoog kan brengen, bezorgproblemen kan 

voorkomen, en zal zorgen voor meer promotie van de boekverkoop op de universiteitscampus. De 

commissaris zal haar opvolger adviseren om een ophaalpunt in overweging te nemen.   

 

6.1.4 Opleidingscommissie 

De commissaris heeft een plek bemachtigd in de opleidingscommissie. Met deze functie blijft ze op de 

hoogte van de behoeften en wensen van de studenten. Ze vindt het belangrijk om te weten met welke 

onderwijsvraagstukken de studenten te maken hebben. Tot nu toe hebben de vergaderingen van de 

opleidingscommissie zich vooral gefocust op problemen rondom COVID-19 en online onderwijs.  

 

6.2 Commissaris Politiek 

“Can we have a Leids half uurtje?” - Bas van der Tas 

 

6.2.1 Excursie commissie 

De Excursie commissie heeft verschillende online excursies en Q&A sessies georganiseerd. In oktober 

heeft de commissie een interview gehad met ambassadeur Pete Hoekstra over de Amerikaanse 

verkiezingen. Het interview is opgenomen en online gepubliceerd. In november organiseerde de 

commissie een activiteit met de OPCW. Deze activiteit vond online plaats en trok bijna twintig leden. 

In december organiseerde de commissie een lezing over de rechtstaat met Amnesty International. Deze 

lezing trok minder deelnemers: minder dan tien leden waren aanwezig. In februari organiseerde de 

commissie een online excursie naar Europol. Rondom de komende Nederlandse verkiezingen heeft de 

commissie gewerkt aan een podcastserie waarin ze meerdere Tweede Kamerkandidaten interviewen. 

Deze podcast-afleveringen verschijnen begin maart. 

 

In het tweede semester streeft de commissaris ernaar om in ieder geval de Ambassade Hop en een 

virtuele bezoek aan het Internationaal Strafhof en het Internationaal Gerechtshof te organiseren. Al deze 

activiteiten zullen zeer waarschijnlijk online plaatsvinden. De opkomst voor de activiteiten was tot 

dusver goed. Aangezien de activiteiten online plaatsvinden, overlappen zij enigszins met de activiteiten 

van de commissie Onderwijs. De commissaris ziet dit echter niet als een probleem gezien de 

uitzonderlijke omstandigheden van het moment. 
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6.2.2 Stairs Affairs 

Stairs Affairs is bedoeld als een activiteit die openstaat voor alle studenten van Wijnhaven. Stairs Affairs 

is een samenwerking tussen de Faculteit Governance and Global Affairs, de SPIL en de B.I.L. Het 

concept is geïnspireerd op “Room for Discussion”, een serie lezingen aan de Universiteit van 

Amsterdam. Het idee van de commissie is om sprekers uit de professionele wereld te verwelkomen voor 

een interview. Twee student-interviewers vragen de gast naar vier verschillende onderwerpen. Tussen 

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

 

De commissaris werkt momenteel samen met de voorzitter van de SPIL en twee bestuursleden van de 

B.I.L. aan deze activiteit. Samenwerking met B.I.L. is vruchtbaar geweest en de verenigingen zijn het 

eens over hoe de commissie eruit moet zien. Evenzo zijn beide verenigingen het erover eens dat voordat 

de commissie aanmeldingen opengaan, het concept Stairs Affairs breed gepromoot moet worden om de 

studenten bewust te maken van de commissie en haar doel. 

 

Volgens het huidige plan wordt de commissie dit voorjaar gevormd, ook als de universiteit grotere 

activiteiten nog niet fysiek zal laten plaatsvinden. Dit is om de commissie gevormd te hebben en klaar 

te zijn om aan het werk te gaan zodra deze activiteit mag plaatsvinden. De commissaris heeft voor 

uitdagingen gestaan bij het bereiken van contactpersonen binnen de universiteit. E-mailen is niet gelukt 

en de communicatie is traag. De commissaris hoopt dat daar verandering in komt als het nieuwe semester 

eenmaal is begonnen. 

 

7. COMMISSARIS BUITENLANDSE BETREKKINGEN 

“You can’t just give up! Is that what a dinosaur would do?” - Joey Tribbiani 

 

Zoals voor iedereen is het ook voor de commissaris een bijzonder jaar. Normaal gesproken schrijft de 

commissaris Buitenlandse Betrekkingen in het tussentijdse beleid over de fantastische reizen die de 

Brussel en Korte Reis commissie al georganiseerd hebben. Helaas loopt dat dit jaar anders en zijn beide 

commissies nog volop bezig om er alsnog een prachtige online ‘reis’ van te maken. Daarnaast is de 

Congres commissie ook hard bezig om een prachtig congres neer te zetten en heeft de commissaris eind 

januari de Lange Reis commissie gevormd. Natuurlijk werken de commissieleden in een niet eerder 

ervaren situatie. De commissaris is dan ook diep onder de indruk van al zijn commissies en hun 

enthousiasme en doorzettingsvermogen, ondanks de bijzondere omstandigheden waarin ze moeten 

werken.  

 

De nieuwe commissiestructuur waarin de commissie Buitenland is opgedeeld in de Brussel-, Korte- en 

Lange Reis commissie, wordt ook door deze commissaris als zeer positief ervaren. In plaats van één 

commissie die alle reizen verzorgd, zijn er nu drie commissies die een eigen reis organiseren. De focus 

van de commissies ligt alleen op hun eigen bestemming, waardoor deze reis tot op de puntjes uitgewerkt 

kan worden. Hoewel de commissaris vergeleken met twee jaar geleden meer commissies onder zich 

heeft, wordt dit niet als een probleem ervaren. 

 

7.1 Brussel Excursie 

De Brussel commissie is net als de voorgaande jaren al gevormd voor de zomervakantie. Echter is al 

snel in het nieuwe academische jaar besloten om de Brussel excursie niet al in november te houden, 

maar het uit te stellen naar het tweede semester in de hoop dat de situatie rond COVID-19 zou 

normaliseren en de commissie in het tweede semester wel een fysieke excursie zou kunnen organiseren. 

Echter, de pandemie is hardnekkiger dan gehoopt en hierdoor blijkt een fysieke excursie niet mogelijk. 

Daarom is de commissie hard bezig om er online alsnog een prachtige Brussel ervaring van te maken. 

Het online evenement zal plaatsvinden tussen 29 maart en 1 april. De registratie opent op halverwege 

maart. Op deze datum kunnen geïnteresseerden zich per activiteit kunnen inschrijven. Voor de Brussel 

excursie zal dit jaar geen deelnemersbijdrage zijn en geen maximaal aantal deelnemers.  
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Deelnemers ontvangen een goodiebag met verschillende Brusselse versnaperingen wanneer ze zich 

inschrijven voor minstens drie activiteiten. De kosten die de commissie maakt, komen voor rekening 

van SPIL, met een maximaal bedrag van 600 euro dat kan worden uitgegeven. Het bestuur zal het 

gereserveerde ‘corona-geld’ gebruiken dat gereserveerd was door het XXXIXe bestuur. Dit budget is 

gereserveerd voor exceptionele omstandigheden. Het bestuur ziet dit als een exceptionele situatie 

waarbij er geen deelnemersbijdrage wordt gevraagd omdat het een online activiteit is. Verder kunnen 

ook niet-leden zich aanmelden voor activiteiten die geen geld hebben gekost om te organiseren. Op deze 

manier kunnen meer deelnemers meedoen en krijgen niet-leden een idee van wat SPIL organiseert. 

Activiteiten die wel geld kosten zijn alleen toegankelijk voor SPIL-leden. De commissaris is erg 

tevreden hoe de commissie functioneert onder de moeilijke omstandigheden en kijkt erg uit naar de 

Brussel excursie.  

 

7.2 Korte Reis 

Zoals elke andere commissie, is ook de Korte Reis commissie sterk beïnvloed door COVID-19. Het was 

al snel duidelijk dat een reis naar het buitenland niet mogelijk zou zijn. Doordat Universiteit Leiden voor 

het tweede semester nog geen duidelijk bericht had gegeven wat betreft fysieke activiteiten, is de 

commissie na de vorming aan de slag gegaan om een reis binnen Nederland te organiseren in het tweede 

semester. Herhaaldelijk is gevraagd naar ontwikkelingen wat betreft het beleid van de universiteit over 

COVID-19, maar helaas was de communicatie niet voldoende. Als resultaat hiervan werd de reis 

gepromoot op sociale media, maar werd de voorzitter al snel gebeld door de assessor dat dit niet door 

kon gaan.  

 

Ondanks deze enorme teleurstelling heeft de commissie zich keihard ingezet om binnen beperkte tijd 

alsnog met een online alternatief te komen. Dit evenement zal plaatsvinden tussen 5 en 10 maart waarin 

elke dag een bezoek wordt gebracht aan een ander Europees land. De commissie heeft besloten dat 

geïnteresseerden zich per dag kunnen registreren. De registratie zal openen in week 8. De commissaris 

is erg onder de indruk van het doorzettingsvermogen van de commissie en heeft er het volste vertrouwen 

in dat het alsnog een onvergetelijke ‘reis’ wordt.  

 

Er zal dit jaar geen deelnemersbijdrage worden gevraagd en zal er geen maximum aantal deelnemers 

zijn. De commissaris en de commissie hebben dit besloten vanwege het online format dat de ‘reis’ dit 

jaar zal hebben. Wel zal er maximaal 600 euro beschikbaar zijn voor de commissie om activiteiten te 

organiseren die eventueel geld zouden kosten. Dit geld zal ook in de begroting van de coronapost worden 

gehaald, omdat het bestuur dit, net als de Brussel excursie, als een uitzonderlijk geval ziet. Verder is 

ook de Korte Reis toegankelijk voor niet-leden zolang er geen geld aan de activiteiten is besteed. 

 

7.3 Lange Reis  

De Lange Reis commissie bestaat dit jaar uit zes enthousiaste leden, waaronder een voorzitter, secretaris, 

penningmeester en drie reguliere leden. 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. Uiteraard geldt 

ook voor deze commissie dat COVID-19 veel invloed heeft op de organisatie. De insteek zal zijn om 

een fysieke reis te hebben in de zomer en de commissaris zal contact houden met de voorzitter over het 

beleid van de Universiteit Leiden wat betreft reizen. Als blijkt dat het niet mogelijk zal zijn om buiten 

Europa te reizen, behoren een reis binnen Europa, een reis binnen Nederland, of een online alternatief 

tot de mogelijkheden. De commissaris zal de commissie duidelijk maken dat er geen kosten gemaakt 

mogen worden, totdat er meer zekerheid is over het beleid van de universiteit betreft COVID-19.  

 

Uiteraard wordt er bij de Lange Reis ook rekening gehouden met de criteria waar een SPIL-reis aan 

moet voldoen: 

• Politieke relevantie; 

• Wetenschappelijke relevantie; 
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• Culturele relevantie; 

• Financiële haalbaarheid; 

• Veiligheidswaarborging. 

 

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

Indien er een fysieke reis plaatsvindt, zal de registratie verlopen als in vorige jaren en kunnen 

geïnteresseerde leden een motivatiebrief kunnen insturen. Ook zal er in het geval van een fysieke reis 

plaats zijn voor 35 leden. Echter kan de registratie en het deelnemersaantal onderhevig zijn aan 

veranderingen vanwege universiteitsbeleid. 

 

7.4 Congres 

Ook voor de Congres commissie werd al snel duidelijk dat een buitenlands congres erg lastig zou zijn. 

Daarom is door de commissaris en commissie besloten om een congres binnen Nederland te houden. De 

Congres commissie heeft initiatief genomen om verschillende verenigingen in Nederland te benaderen 

om een samenwerking aan te gaan. Hierbij ontving de Congres commissie een mail terug van de 

Utrechtse vereniging Urios. Deze studievereniging voor Internationaal en Europees Recht in Utrecht 

was erg geïnteresseerd in een samenwerking om een congres op te zetten, en sindsdien is de Congres 

commissie hard aan het werk samen met Urios.  

 

Het congres zal plaatsvinden op 9 juni. Daarnaast zal de commissie samen met Urios workshops 

opzetten voor deelnemers aan het congres een dag voor of een dag na het congres. Wanneer blijkt dat 

fysieke activiteiten weer mogelijk zijn, zal dit toch nog een interactief aspect aan het congres toevoegen. 

Het thema van het congres zal later in het jaar bekend gemaakt worden. Ook voor het congres zal geen 

deelnemersbijdrage worden gevraagd en is ieder geïnteresseerd lid vrij om zich in te schrijven. De 

commissaris is erg onder de indruk van het werk dat tot dusver is verzet en kijkt erg uit naar de verdere 

werkzaamheden van de commissie. 

 

7.5 COVID-19 

Helaas blijkt COVID-19 erg hardnekkig en is er qua perspectief nog weinig veranderd vergeleken met 

de eerste ALV van dit jaar. Communicatie met Universiteit Leiden ging op momenten stroef, waardoor 

duidelijkheid geven aan de commissies erg lastig was. De commissaris hoopt dat dit in het tweede 

semester zal verbeteren. Echter is de onzekerheid die er aan het begin van dit jaar was nog steeds, wat 

vooruit plannen erg lastig maakt. De commissaris is dan ook erg gelukkig en onder de indruk van hoe 

zijn commissies tot nu toe hebben gewerkt. Er zijn veel tegenslagen geweest en toch hebben de 

commissies vol enthousiasme en ijverig gewerkt om alternatieven te bedenken. De commissaris kijkt 

dan ook uit naar de evenementen die ondanks COVID-19 alsnog georganiseerd worden door zijn 

commissies. 

 

8. COMMISSARIS INTERN 

 

8.1 Commissaris DEBAT 

“Things that are infinite: One, the universe. Two, your commitment to DEBAT.” - Commissaris Intern 

tegen de secretaris 

 

In december heeft de DEBAT commissie haar eerste editie gepubliceerd. Hoewel het magazine gepland 

was in november, werd het een decembereditie. Aanvankelijk was de vertraging met opzet zodat de 

commissie een artikel over de Amerikaanse verkiezingen kon toevoegen, maar later zorgden problemen 

met Adobe, grafisch ontwerp en de strengere lockdown ervoor dat het tijdschrift een maand vertraging 

opliep. Ondanks deze tegenslagen is de commissaris tevreden en erg trots op het werk dat haar 

commissie heeft verricht. Zij is zeer tevreden over het eerste DEBAT-magazine en verwacht dat de 

volgende edities volgens de planning van februari, april en juni zullen verlopen. 
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8.1.1 Commissie 

De commissaris is van mening dat de commissiestructuur zeer goed werkt en is erg blij en dankbaar 

voor de motivatie en vaardigheden van de DEBAT commissieleden. Dankzij de getalenteerde voorzitter 

verlopen de vergaderingen soepel met een zeer hoge opkomst en worden de schrijvers’ deadlines 

gehaald. Wanneer een DEBAT qua pagina’s vol is en een commissielid niet meer voor de huidige editie 

kan schrijven, zorgt de voorzitter ervoor dat er een plaats wordt gereserveerd voor de volgende editie. 

Op deze manier kunnen alle leden schrijven voor het tijdschrift en worden de pagina's eerlijk verdeeld. 

Het thema van elk DEBAT-magazine wordt door de volledige commissie democratisch bepaald via 

online polls, wat goed lijkt te werken. De redactie functioneert goed, alle redacteuren hebben hun 

schrijvers op tijd feedback gegeven en geen enkel artikel wordt op de website gepubliceerd zonder een 

peer review. 

 

Hoewel aanvankelijk niet gepland, is de vormgeving van het tijdschrift DEBAT uiteindelijk ingrijpend 

veranderd. De commissaris en het design team besloten om de lay-out en het grafisch ontwerp van het 

tijdschrift te veranderen om te proberen het een meer nieuwe look te geven, terwijl tegelijkertijd het 

gebruik van vectoren behouden blijft en het originele lettertype van het DEBAT logo blijft om het 

verleden van DEBAT te eren. De commissie is van plan de ontwerpstijl de rest van het jaar zo te houden. 

Verder is de commissaris zeer te spreken over het design team en de prachtige vectoren die zij hebben 

gemaakt. Het team bestaat uit redactieleden, de commissievoorzitter en commissaris intern, gewone 

DEBAT-leden, van wie de meesten nog niet eerder hadden gewerkt met Adobe! 

 

De DEBAT commissie is traditioneel niet de meest sociale commissie vanwege haar omvang, en 

vanwege COVID-19 is de commissie niet in staat geweest om persoonlijk bijeen te komen. Toch hebben 

sommige commissieleden aangegeven dat ze sociale cohesie voelden binnen de commissie, vooral 

tijdens de Verenigde Staten verkiezingen liveblog. Ook worden commissieleden gestimuleerd om 

gezamenlijk artikelen te schrijven, wat de sociale cohesie ten goede komt. Uit een peiling van de 

commissaris is gebleken dat sommige commissieleden graag commissie-activiteiten zouden willen zoals 

een online spelletjesavond of schrijversworkshop, dus de commissaris en voorzitter zullen hier in het 

tweede semester aan werken.   

 

8.1.2 DEBAT Online 

De commissaris is van mening dat de beleidsdoelen die voor DEBAT Online zijn gesteld erg goed gaan. 

De exposure van DEBAT Online is aanzienlijk toegenomen, waarvoor speciale erkenning moet gaan 

naar het uitstekende werk van de secretaris en de DEBAT Online subcommissie. DEBAT Online heeft 

nu een LinkedIn pagina en een nieuwe Instagram layout om elk web-only artikel te promoten. De 

Instagram engagement en volgers zijn dit jaar flink toegenomen, mede dankzij de US Elections 

Liveblog, die positief is ontvangen. 

 

De commissie heeft ten minste één artikel per week op de DEBAT-website gepubliceerd, maar 

publiceert meestal meerdere artikelen per week. Ook hebben we dit jaar meerdere artikelen van 

gastschrijvers gepubliceerd. Een duidelijk verbeterpunt is echter het vertalen van de artikelen van het 

Engels naar het Nederlands. Het is moeilijk gebleken om voldoende vertalers te vinden die bereid zijn 

om te helpen, vooral vanwege de vele artikelen die elke week worden gepubliceerd en de tijd die het 

vertalen van een artikel kost. Gelukkig worden de artikelen van Nederlandse schrijvers in het Engels 

vertaald, zodat alle studenten de artikelen kunnen lezen in een taal die zij begrijpen. 

 

De podcast is nog niet opgezet, omdat de commissie werkt aan een alternatief: een talkshow format! Op 

het moment van schrijven kan de commissaris hier nog niet al te veel informatie over vrijgeven, omdat 

de commissie nog druk bezig is met de beginfase van de voorbereidingen. De commissie wil dit jaar 

gebruiken als testjaar voor het format, maar wil de eerste aflevering pas publiceren als de kwaliteit naar 

wens is.   
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8.1.3 Archief 

In verband met COVID-19-maatregelen mag het bestuur alleen in het SPIL-hok zijn als het absoluut 

noodzakelijk is, daarom heeft de commissaris nog geen begin kunnen maken met het online archief. Dit 

betekent helaas dat het opzetten van het online DEBAT magazine archief later in het tweede semester, 

of in een ander jaar, zal moeten gebeuren.  

 

8.2 Commissaris Almanak  

“Who reads the yearbook anyway.” - Anna Easton, voorzitter van de 2019-2020 Almanak commissie 

 

Ondanks de duidelijke tegenslagen van COVID-19 werkt de Almanak commissie hard om hun 

meesterwerk op tijd af te krijgen. De commissaris vindt dat de commissie een uitstekend thema heeft 

bedacht en is erg benieuwd naar het eindresultaat. Om de pagina's te vullen nu er minder activiteiten 

zijn en geen fysieke reizen, heeft de commissie veel interessante mensen en organisaties benaderd voor 

een interview. De commissaris is verheugd om te kunnen melden dat op het moment van schrijven al 

meerdere interessante mensen hebben toegezegd aan een interview te willen meewerken. De commissie 

is ook artikelen aan het schrijven, niet alleen om de pagina's van de almanak te vullen, maar ook om 

SPIL'ers interessant leesvoer te geven. 

 

Vanwege de lockdown heeft de commissie PerfectBook nog niet kunnen bezoeken. De commissaris en 

de commissie hebben echter al contact opgenomen met PerfectBook en de commissie mag hen bezoeken 

zodra de overheidsmaatregelen dit toelaten. De commissaris en de voorzitter zijn bezig om een Adobe 

Creative Cloud account voor de commissie te regelen, zodat zij ook tijdens de lockdown aan de almanak 

kunnen blijven werken. Er is nog ruimte voor verbetering in de commissie als het gaat om de planning, 

maar de commissaris begrijpt dat COVID-19 hier helaas een grote rol in speelt. 

 

De commissie heeft nog geen commissie-activiteit gehad, maar de commissaris en voorzitter zijn van 

plan een online spelletjes avond te organiseren om de sociale cohesie binnen de commissie te 

bevorderen. 

 

De verspreiding van de vorige almanak is lastig gebleken, omdat er geen fysieke evenementen zijn en 

het SPIL-hok niet open is. Daarom is de commissaris van plan om meer jaarboeken te verspreiden zodra 

SPIL weer fysieke evenementen mag organiseren. Om de bekendheid van de almanak dit jaar te 

vergroten, heeft de commissie oproepen op de SPIL Instagram-pagina geplaatst en zij zullen dit blijven 

doen om de input van SPIL-leden te vragen. 

 

9. COMMISSARIS EXTERN 

 

9.1 Commissaris Acquisitie  

“Unlike Anna, I have trustworthy blue eyes.” - Jette Boonstra 

 

9.1.1 Financiën en partnerschap  

De commissaris heeft gewerkt aan het vinden van nieuwe partnerschappen. Maar omdat veel bedrijven 

en ondernemingen wegens COVID-19 het financieel zwaar hebben, zijn de reacties tot nu toe negatief. 

De commissaris concentreert zich nu op de bestaande partnerschappen en zorgt ervoor dat deze goed 

worden onderhouden.  

 

Hoewel het vinden van nieuwe sponsors en partners moeilijk is, is de commissaris nog steeds 

optimistisch over het behalen van de acquisitiedoelstelling die was vastgesteld op €2080,-. Doordat 

huidige contracten verlengd moeten worden zal SPIL betalingen ontvangen van deze partners. Zoals in 

de begroting te zien is, bedraagt het bereikte acquisitie bedrag momenteel €1020,-.  
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9.1.2 Merchandise 

In januari is de SPIL mok gelanceerd! De commissie heeft twee opties ontworpen waarop SPIL’ers 

konden stemmen via Instagram Story. Het ontwerp met de meeste stemmen is gebruikt om de mokken 

te bedrukken. Zowel de commissie als de commissaris zijn erg enthousiast over het eindresultaat. In 

verband met COVID-19 was de distributie van de bestellingen een uitdaging. De commissie heeft echter 

besloten om de bestellingen te bezorgen bij SPIL’ers binnen Leiden en Den Haag. SPIL’ers die buiten 

Leiden en Den Haag wonen kunnen de mok ook al bestellen, maar worden verzocht deze zelf op te halen 

zodra de hokken weer open zijn. Het besluit om de mokken niet te verzenden is gebaseerd op het feit 

dat de kosten, bijvoorbeeld voor verpakkingsmateriaal en ver- zendkosten, hoger zouden zijn dan de 

prijs van de mok zelf. 

 

De commissie is enthousiast over het bedenken van een nieuw merchandise item dat gerelateerd zal zijn 

aan het lustrum. Dit tweede artikel zal in april worden gelanceerd.  

 

9.1.4 Commissie 

De commissie werkt heel goed samen. Ze hebben genoten van het maken van het eerste merchandise 

item en kijken er naar uit om nog twee items te maken. Naast het brainstormen over merchandise zijn 

ze ook veel bedrijven aan het benaderen over mogelijke sponsoring of partnerschappen. De commissie 

en de commissaris zouden graag ook fysiek naar de bedrijven willen gaan om flyers uit te delen, maar 

helaas is dit wegens COVID-19 niet mogelijk. Daarom neemt de commissie tot nu toe alleen via e-mail 

contact op met mogelijke partners.  

 

9.2 Commissaris Promotie  

“Als Jette de weerwolf is ga ik gewoon de eerste drie posters te laat inleveren. Of helemaal niet maken.” 

- Iris Oerlemans, lid Promotie commissie  

 

9.2.1 Sociale media  

De focus van de commissaris ligt op Instagram en Facebook. Alle posters voor evenementen worden op 

deze twee sociale media platformen geplaatst. De commissaris gebruikt ook Instagram stories om 

herinneringen te geven over evenementen die eraan komen, evenals wekelijkse overzichten van wat 

SPIL die bepaalde week van plan is. Net als vorig jaar plaatst de commissaris politieke updates op 

Instagram stories die zijn gemaakt door de commissie onderwijs. De commissaris maakt ook Facebook 

evenementen voor veel activiteiten, omdat dit het bestuur een indicatie geeft van hoeveel mensen er 

zullen komen. Ook is het gemakkelijk om de link voor de online activiteit in deze Facebook 

evenementen te delen en SPIL’ers die zich op ‘aanwezig’ of ‘geïnteresseerd’ hebben gezet krijgen een 

notificatie wanneer het evenement begint.  

 

De commissaris bekijkt ook regelmatig het LinkedIn-profiel, maar post niet alle activiteiten op dit 

platform. Zij gebruikt LinkedIn eerder als een meer professioneel platform. Snapchat is gebruikt als een 

informeel platform, waarmee het bestuur een kijkje achter de schermen kan laten zien. De commissaris 

zou deze vorm van sociale media graag regelmatiger inzetten om SPIL’ers een beter beeld te geven van 

wat het bestuur doet en wat verschillende bestuursfuncties inhouden.  

 

9.2.2 Posters en foto’s 

De commissie maakt posters voor elk evenement. Normaal gesproken worden deze gedrukt en op- 

gehangen rond de universiteitsgebouwen, maar vanwege COVID-19 en het feit dat niet veel studenten 

fysiek naar de universiteit kunnen gaan, heeft de commissaris nog geen posters gedrukt. De commissaris 

is van plan om een aantal posters te drukken van leuke activiteiten om te laten zien tijdens onder andere 

de EL CID en de HOP-week. 
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Aangezien de meeste activiteiten tot nu toe online zijn geweest, zijn er niet veel foto's gemaakt. Hoewel 

de commissaris graag foto's van evenementen zou maken, denkt zij ook dat het maken van screenshots 

van een Kaltura live room niet representatief zal zijn voor de activiteit zelf.  

 

9.2.3 Commissie 

De commissie werkt zeer goed samen. Tijdens het eerste semester hebben zij veel flexibiliteit getoond, 

als de promotie op het allerlaatste moment door COVID-19 gewijzigd moest worden.  

 

9.3 Commissaris ICT  

“I do a lot, it says in my quote as well.” - Commissaris Extern 

 

9.3.1 Doel 

Het belangrijkste doel van de commissaris was om de website up-to-date en gebruiksvriendelijk te 

houden. In het afgelopen semester zijn er geen grote aanpassingen gedaan aan de website en werd deze 

regelmatig bijgewerkt door de commissaris.  

 

9.3.2 Online hok 

Het online hok werd vormgegeven in de vorm van een chatfunctie op de website. De meeste studenten 

die de chatfunctie gebruikten, deden dat vooral om vragen te stellen over hoe men zich kon aanmelden 

voor bepaalde activiteiten, contributie, etc. Hoewel deze chatfunctie niet zo vaak als vervanging van het 

hok is gebruikt, vindt de commissaris de mogelijkheid om rechtstreeks via de website met een 

bestuurslid te chatten toch een goede aanvulling.  

 

9.4 Commissaris SPIL-weekend  

“Laten we SPIL vaccinparty houden. Iedereen krijgt een spuit in zijn arm, en dan barst het los.” -  

Secretaris XLe bestuur  

 

De SPIL-weekendcommissie zal bestaan uit vier leden, waaronder een voorzitter, secretaris en 

penningmeester. Op het moment van schrijven heeft de commissaris met de commissie gesproken over 

het uitwerken van meerdere scenario's voor het SPIL-weekend. Het streven is om drie scenario's uit te 

werken. Het eerste zal het reguliere SPIL-weekend zijn zoals de meeste van ons dat kennen. Het 

tweede scenario zal rekening houden met de mogelijkheid dat we niet met het gebruikelijke aantal 

SPIL’ers naar een bepaalde locatie kunnen reizen, maar we wel fysieke activiteiten kunnen 

organiseren. Het laatste scenario zal gericht zijn op een volledig online SPIL-weekend mocht het, door 

COVID-19, niet mogelijk zijn om fysiek samen te komen. De definitieve keuze over hoe SPIL-

weekend zal plaatsvinden, wordt ongeveer een maand voor het weekend gemaakt. Dit zal samenvallen 

met het moment waarop de commissaris de promotie van het weekend wil starten. 
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HERZIENE JAARPLANNING XLe BESTUUR DER SPIL, ‘SPILUMINOUS’ 

 

Jaarplanning SPIL 2020-2021 

 

Week Date Activity 

   

September 2020   

Week 36 September 2 

September 4-5 

Q&A with XLth board 

EJW 

Week 37 September 10 

September 13 

Wissel-ALV 

EJW 

Week 38 September 15 

September 16 

September 18 

Ontmoet de PHD’s 

Tour du waffle 

Deadline commissie 

aanmeldingen 

Week 39 September 23 

September 24 

Speed dating Leiden 

Introductie studentenleven  

   

Oktober 2020   

Week 40 September 30 

Oktober 1 

Onderwijs workshop 

Borrel Leiden 

Week 41 Oktober 6 

Oktober 8 

Studiegroep 

Instagram spelletjesavond 

Week 42 Oktober 13 Studiegroep 

Week 43 Oktober 23 

Oktober 23 

Madurodam 

Borrel 

Week 44 Oktober 29 

Oktober 30 

Oktober 30 

Beleids-ALV 

Pre-VS verkiezingen interview 

Instagram spelletjesavond 

   

November 2020   

Week 45 November 3 

November 3-4 

November 5 

November 6 

VS verkiezingen pre-gesprek 

VS verkiezingen livestream 

Halloween borrel 

VS verkiezingen paneldiscussie 

Week 46 November 9 

November 12 

November 13 

Q&A OPCW 

Dies lezing 

Fietsvideo 

Week 47 November 16 

November 16 

 

November 20 

Leiden MUN workshop 

Opening commissie 

aanmeldingen   

Lustrum kroegentocht 

Week 48 November 24 

November 27 

November 28 

Speurtocht 

Commissie verbingdingsdag 

SPIL aan je deur 

   

December 2020  DEBAT I 

Week 49 December 1 

December 1 

December 3 

SPIL x Iti rond de tafel 

Rechtstaat rendez-vous 

Weerwolven borrel 

Week 50 December 9 

December 10 

December 11 

Studiegroep 

Instagram spelletjesavond 

Master’s activiteit: let’s 

socialize! 

Week 51 December 18 Filmavond 



25 
 

Week 52   

Week 53   

   

Januari 2021   

Week 1 Januari 4 

 

Januari 5 

Januari 6 

Januari 7 

Deadline commissie 

aanmeldingen  

SPIL the tea 

Schaaktoernooi 

2020 samengevat borrel 

Week 2 Januari 11 

Januari 12 

Januari 14 

Onthulling merchandise 

SPIL the tea 

Instagram spelletjesavond 

Week 3 Januari 19 SPIL the tea 

Week 4 Januari 26 

Januari 27 

Januari 29 

SPIL the tea 

Reünisten nieuwsbrief 

Filmavond: bestuurseditie 

   

Februari 2021  DEBAT II 

Week 5 Februari 2 

Februari 3 

Februari 4 

Welkom terug activiteit 

Lezing Amnesty International 

Mexicaanse borrel 

Week 6 Februari 8 

Februari 9 

Februari 10 

Februari 13 

Instagram spelletjesavond 

SPIL the tea 

Brainstorm sessie 

Vrienden & familiedag Leiden 

Week 7 Februari 17 

Februari 18 

 

Februari 19 

Leidsch debat 

Cards Against Humanity 

spelletjesavond 

Brainstorm scriptie schrijven 

Week 8 Februari 22 

Februari 23 

Februari 25 

Lezing Europol 

SPIL the tea 

Tussentijdse-ALV 

   

Maart 2021   

Week 9 Maart 2 

 

Maart 4 

Maart 4 

Maart 5-10 

SPIL x B.I.L. 

verkiezingsactiviteit 

Lezing democratische terugval 

Feest activiteit  

Korte Reis 

Week 10 Maart 5-10 

Maart 13 

 

 

Korte Reis 

Vrienden & familiedag Den 

Haag 

Lezing Pro Demos 

Week 11 Maart 15 

 

Maart 18 

Maart 19 

Paneldiscussie NL 

verkiezingen 

Instagram spelletjesavond 

Feest activiteit 

Week 12  Bestuursactiviteit 

   

April 2021  DEBAT III 

Week 13 Maart 29 - april 1 Brussel Excursie 

Onthulling Lustrum 

merchandise 

Week 14 April 6 

April 8 

PiP-congres Amsterdam 

Carrière-avond 
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Onderwijs activiteit 

Introductie activiteit 

Week 15  Ambassade hop 

Week 16 April 22 

April 23 

Feest activiteit 

Interfacultair congres 

Bootlezing 

Bestuursactiviteit 

Week 17 April 30 - mei 2 SPIL-weekend 

Onderwijs activiteit 

Bestuurs-interesse borrel 

Pre-activiteit Lange Reis 

   

Mei 2021   

Week 18 Mei 3 

 

Mei 6 

Opening commissie 

aanmeldingen  

Feest activiteit 

Studiegroep 

Excursie activiteit 

Master activiteit 

Almanak thema onthulling 

Week 19 Mei 10 

May 14 

Interfacultair feest 

Deadline bestuurssolicitaties 

Studiegroep 

Introductie activiteit 

Onderwijs activiteit 

Reünisten nieuwsbrief 

Week 20 Mei 17 

 

Mei 20 

Mei 21 

 

Deadline commissie 

aanmeldingen  

Feest activiteit 

‘Schoolreisje’ 

Onthulling merchandise 

Week 21 Mei 24 

Mei 28 

Commissie bedankdag 

Oud-besturen borrel 

   

Juni 2021  DEBAT IV 

Week 22 Juni 3 Feest activiteit 

Pre-activiteit Lange Reis 

Week 23 Juni 9 

Juni 10 

Congres 

K.B. onthulling 

Week 24  Pre-activiteit Lange Reis 

Week 25  Instemmings-ALV 

Lange Reis 

   

Juli 2021   

Week 26  Lange Reis 

Week 27  Lange Reis 

Week 28   

Week 29   

Week 30   

   

Augustus 2021   

Week 31  EJW 

Week 32  Reünisten nieuwsbrief 

Week 33   

Week 34   
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September 2021  Lustrum week? 

Week 35 September 2 Feest activiteit 

Eerstejaarsdag 

Onderwijs activiteit 

Week 36  Wissel-ALV 

Presentatie almanak 

Introductie activiteit 
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TUSSENTIJDS FINANCIEEL VERSLAG XLe BESTUUR DER SPIL, ‘SPILUMINOUS’  

   
Inkomsten 

 

 
Begroot 

20/21 
Realisatie 

20/21 
Herbegroot 

20/21 

Contributie1 € 22.320,00 € 18.326,71 € 18.326,71 

Rente € - € - € - 

Algemene Bijdrage Departement € 1.600,00 € 0,00 € 1.600,00 

StudyStore2 € 7.000,00 € 3.264,77 € 7.000,000 

Commissie Acquisitie € 2.080,00 € 1.020,00 € 2.080,00 

Opname Lustrumreservering € 7.000,00 € 0,00 € 7.000,00 

Opname coronareservering3 € - € - € 2.000,00 

Opname reservering SPIL-hok Leiden4 € - € - € 400,00 

Vrienden van de SPIL € 130,00 € 50,73 € 90,00 

Overige inkomsten € 50,00 € 0,00 € 50,00 

Schenking voorgaand bestuur5 € 750,00 € 750,00 € 750,00 

LAP € 820,79 € 320,79 € 820,79 

Opname reiskostenvergoeding int. 

bestuurslid 
€ 250,00 € € 0,00 € 250,00 

Totaal  € 42.000,79 € 23.733,00 € 40.367,50 

Toelichting:  
1. De inkomsten vanuit de contributie is lager dan verwacht, doordat het ledenbestand niet op orde 

was.  

2. De inkomsten van Studystore zijn gebaseerd op de inkomsten na blok 1. Op het moment van 

schrijven zijn recentere cijfers nog niet bekend. Ook is er nog geen geld ontvangen van Studystore, 

maar de penningmeester en commissaris Onderwijs & Politiek zitten hier bovenop. 

3. De coronareservering zal gebruikt worden voor het vergoeden van de kosten van de reizen en het 

moderniseren van de statuten. 

4. Van de SPIL-hok Leiden reservering zullen o.a. een nieuwe ijskast en opbergdozen worden gekocht. 

5. Het XXXIXe bestuur heeft een schenking van 750 euro gedaan aan het XLe bestuur. Het XLe 

bestuur wil dit geld gebruiken voor het moderniseren van de statuten. 

 

  
Uitgaven 

  

 
Begroot 20/21 Realisatie 20/21 Herbegroot 20/21 

Bestuur € 3.958,00 € 866,69 € 3.833,00 

Secretaris € 1.850,00 € 62,83 € 1.835,79 

Introductie € 800,00 € 62,83 € 450,00 

Intern € 9.750,00 € 1.160,01 € 9.615,58 
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DEBAT 

Almanak 

€ 5.600,00 

€ 4.000,00 

€ 1.160,01 

€ 0,00 

€ 5.500,00 

€3.800,00 

8e Lustrum der SPIL € 8.500,00 € 914,24 € 8.500,00 

Buitenlandse Betrekkingen 

Lange Reis 

Korte Reis 

Congres 

€ 9.346,80 

€ 4.900,00 

€ 2.666,80 

€ 1.530,00 

€ 0,00 

€ 0,00 

€ 0,00 

€ 0,00 

€ 7.880,00 

€ 4.900,00 

€ - 

€ 780,00 

Investeringen € 100,00 € 221,50 € 2.088,00 

Extern 

SPIL-weekend 

ICT 

Promotie 

Acquisitie   

€ 2.085,94 

€ 700,00 

€ 705,94 

€ 600,00 

€ 80,00 

€ 217,80 

€ 0,00 

€ 217,80 

€ 0,00 

€ 0,00 

€ 2.029,10 

€ 650,00 

€ 739,10 

€ 600,00 

€ 40,00 

Reserveringen € 1.800,00 € 0,00 € 1.800,00 

Feest € 1.850,00 € 236,52 € 1.150,00 

Afschrijvingen € 350,00 € 0,00 € 450,00 

Onderwijs & Politiek 

Onderwijs 

Excursies 

Master activiteiten 

€ 750,00 

€ 500,00 

€ 150,00 

€ 100,00 

€ 0,00 

€ 0,00 

€ 0,00 

€ 0,00 

€ 375,00 

€ 225,00 

€ 100,00 

€ 50,00 

Reiskostenvergoeding int. bestuurslid € 250,00 € 0,00 € 250,00 

PvP € 150,00 € 0,00 € 100,00 

Onvoorzien € 1.260,02 € 0,00 € 1.227,53 

Totaal  € 42.000,76 € 3.708,09 € 40.367,50 

 

 

Uitgaven per post  
Bestuur Begroot 

20/21 

Realisatie  

19/20 

Herbegroot 

20/21 

Commissie-bedankdag € 900,00 € 0,00 € 500,00 

ABN-Amro Kosten Zakelijke Rekening1 € 500,00 € 389,62 € 700,00 

Kosten Algemene Ledenvergadering € 500,00 € 0,00 € 500,00 

Van den Berg-Bachelorscriptieprijs2 € 100,00 € 0,00 € 0,00 

Constitutieborrelcadeaus € 60,00 € 0,00 € 60,00 
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Constitutieborrel SPIL € 1.350,00 € 0,00 € 1.350,00 

Kantoorartikelen € 150,00 € 191,34 € 250,00 

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

Exploitatie SPIL-hokken € 75,00 € 14,25 € 50,00 

Rondje Kroeg na Wissel-ALV € 93,00 € 93,00 € 93,00 

Medewerkers-lunch € 0,00 € 0,00 € 0,00 

Algemene Bestuursuitgaven3 € 150,00 € 168,48 € 250,00 

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

Totaal € 3.958,00 € 866,69 € 3.833,00 

Toelichting:  
1. Vanwege de mislukte incassobatches zullen de kosten voor de zakelijke rekening hoger uitvallen 

dan begroot. 

2. De kosten voor de Van den Berg-Bachelorscriptieprijs zijn dit jaar vergoed door het 

instituutsbestuur. 

3. Vanwege COVID-19 heeft het bestuur besloten meer kerstkaarten te versturen, onder andere naar 

alle commissieleden. Hierdoor vallen de Algemene Bestuursuitgaven hoger uit dan begroot. 

 

 

Secretaris 
 

Begroot 20/21 Realisatie 20/21 Herbegroot 20/21 

Oud-besturenborrel 

Alumni-activiteiten1 

€ 550,00  

€ 450,00 

€ 0,00  

€ 0,00 

€ 515,00  

€ 820,79 

Introductie 

Algemene uitgaven 

Freshmen Day  

Ouderdag2 

 Ouderdag Leiden 

 Ouderdag Den Haag  

Eerstejaarsbrunch 

Interfacultair Congres 

€ 800,00 

€ 200,00 

€ 100,00 

€ 500,00 

€ 350,00 

€ 150,00 

€ 0,00 

€ 50,00 

€ 62,83 

€ 62,83 

€ 0,00 

€ 0,00 

€ 0,00 

€ 0,00 

€ 0,00 

€ - 

€ 450,00 

€ 150,00 

€ 100,00 

€ 200,00 

€ 100,00 

€ 100,00 

€ 0,00 

€ 50,00 

Totaal € 1.850,00 € 62,83 € 1.835,79 

Toelichting: 
1. Wegens een fout in de begroting was er te weinig geld begroot voor Alumni-activiteiten. Dit is 

aangepast in de herbegroting, waardoor de kosten hoger uitvallen. 

2. De ouderdagen zullen online plaatsvinden. Hierdoor zijn er geen kosten verbonden aan het 

openhouden van de faculteiten, waardoor de herbegroting lager uitvalt. 

 

 
Intern 
 

Begroot 20/21 Realisatie 20/21 Herbegroot 20/21 

DEBAT € 5.600,00 € 1.160,01 € 5.565,58 
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4x DEBAT 

Workshops  

Digitaal DEBAT 

 
Almanak 

 
Leidsch Debat1 

€ 5.500,00 

€ 50,00 

€ 50,00 

 
€ 4.000,00 

 
€ 150,00 

€ 1.119,43 

€ 0,00 

€ 40,58 

 
€ 0,00 

 
€ 0,00 

€ 5.500,00 

€ 25,00 

€ 40,58 

 
€ 3.800,00 

 
€ 250,00 

Totaal € 9.750,00 € 1.160,01 € 9.615,58 

Toelichting:  
1. Doordat het Leidsch Debat online plaatsvindt via een livestream, zijn er meer kosten aan verbonden. 

Alle organiserende verenigingen leggen 100 euro extra in. 

 

 
Lustrum 
 

Begroot 20/21 Realisatie 20/21 Herbegroot 20/21 

Lustrum activiteiten 

Dieslezing 

Overige activiteiten 

€ 8.500,00 

€ 1.600,00 

€ 6.900,00 

€ 914,24 

€ 914,24 

€ 0,00 

€ 8.500,00 

€ 914,24 

€ 7.585,76 

Totaal € 8.500,00 € 914,24 € 8.500,00 

 

 
Buitenlandse betrekkingen  Begroot 20/21 Realisatie 20/21 Herbegroot 20/21 

Coronareservering reizen1 

 
Korte Reis  

 
Lange Reis 

 
Pre- en postactiviteiten  

 
Congres 

Pre-congres activiteit  

SPIL-bijdrage  

€ - 

 
€ 2.666,80 

 
€ 4.900,00 

 
€ 250,00 

 
€ 1.530,00 

€ 30,00 

€ 1.500,00 

€ - 

 
€ 0,00 

 
€ 0,00 

 
€ 0,00 

 
€ 0,00 

€ 0,00 

€ 0,00 

€ 2.000,00 

 
€ 0,00 

 
€ 4.900,00 

 
€ 200,00 

 
€ 780,00 

€ 30,00 

€ 750,00 

Totaal € 9.346,80 € 0,00 € 7.880,00 

Toelichting:  
1. De coronareservering van het XXXIXe bestuur zal besteed worden aan het vergoeden van de 

kosten voor de Brusselexcursie, de Korte Reis en mogelijk de Lange Reis. 
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Investeringen Begroot  
19/20 

Realisatie 
19/20 

Herbegroot 
20/21 

Investering ter promotionele doeleinden1 

Microfoon2 

Camera3 

Nieuwe ijskast SPIL-hok Leiden4 

Kerstdecoratie SPIL-hokken 

Overige aankopen5 

Modernisering statuten6 

€ 100,00 

€ - 

€ - 

€ - 

€ - 

€ - 

€ - 

€ 0,00 

€ 119,00 

€ - 

€ - 

€ 102,50 

€ - 

€ - 

€ 100,00 

€ 119,00 

€ 719,00 

€ 200,00 

€ 102,50 

€ 97,50 

€ 750,00 

Totaal € 100,00  € 221,50 € 2.088,00 

Toelichting:  
1.  Hieronder vallen onder andere de gele SPIL-stickers. 
2.  Er is een nieuwe microfoon aangeschaft voor de opname van podcasts en interviews. 

3.  De kwaliteit van de huidige camera voldoet niet aan de wensen en vereisten van de Commissaris 

Extern. Ook haar voorgangers hebben aangegeven dat de kwaliteit niet goed is. Hierdoor is besloten een 

nieuwe camera aan te schaffen. 
4.  Het XXXVIIe bestuur had een ijskast cadeau gegeven aan het XXXVIIIe bestuur. Deze is vorig jaar 

helaas kapotgegaan. Er wordt een nieuwe ijskast gekocht en de foto’s op de oude ijskast zullen worden 

overgeplakt op de nieuwe ijskast, zodat de fotografische herinneringen aan het XXXVIIe bestuur niet 

verloren zullen gaan. 

5.  Onder overige aankopen valt onder andere nieuwe opbergdozen. 

6.  Voor het moderniseren van de statuten zal geld gebruikt worden uit de coronareservering. 

 
Extern 
 

Begroot 20/21 Realisatie 20/21 Herbegroot 20/21 

Acquisitie1 

 
ICT 

Licentie Snelstart  

Abonnement PC leden2 

Nieuw ledenbestand 

Hosting www.spilplaats.nl3 

Domeinregistratie Argeweb 

Website reparaties 

 
Promotie 

Algemene uitgaven 

ELCID en HOP stand  

 
SPIL-weekend 

€ 80,00 

 
€ 705,94 

€ 180,00 

€ 75,00 

€ - 

€ 325,54 

€ 20,00 

€ 105,40 

 
€ 600,00 

€ 300,00 

€ 300,00 

 
€ 700,00 

€ 0,00 

 
€ 217,80 

€ 0,00 

€ 0,00 

€ - 

€ 217,80 

€ 0,00 

€ 0,00 

 
€ 0,00 

€ 0,00 

€ 0,00 

 
€ 0,00 

€ 40,00 

 
€ 705,94 

€ 180,00 

€ 0,00 

€ 300,00 

€ 217,80 

€ 0,00 

€ 40,00 

 
€ 600,00 

€ 300,00 

€ 300,00 

 
€ 650,00 

Totaal € 2.085,94 € 217,80 € 2.027,80 

http://www.spilplaats.nl/
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Toelichting:  
1. De Commissaris Extern heeft de wens uitgesproken om een Acquisitietraining te volgen met de 

commissie. Deze heeft nog niet plaatsgevonden. De commissie zal de kosten voor deze training zelf 

terugverdienen, omdat de commissie bedoeld is om geld op te leveren, niet uit te geven.  

2. Het abonnement met PC Leden is opgezegd, waardoor daar geen kosten meer aan verbonden zijn. 

Er is meer geld herbegroot voor een nieuw ledenbestand. 

3. Doordat het XXXIXe bestuur de website heeft vernieuwd en is overgestapt naar een nieuwe server, 

zijn de kosten voor de hosting van de website lager. 

 

 

Reserveringen  Begroot 20/21 Realisatie 20/21 Herbegroot 20/21 

8e Lustrum der SPIL € 1.500,00 € 0,00 € 1.500,00 

SPIL-hok Leiden1 
Lustrum DEBAT 

€ 150,00 
€ 150,00 

€ 0,00 
€ 0,00 

€ 150,00 
€ 150,00 

Totaal € 1.800,00 € 0,00 € 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. 

 

 

Feest  
 

Begroot 20/21 Realisatie 20/21 Herbegroot 20/21 

Borrels 

Feesten1 

Sociale activiteiten 

€ 600,00 

€ 400,00 

€ 850,00 

€ 87,65 

€ 0,00 

€ 148,87 

€ 400,00 

€ 150,00 

€ 600,00 

Totaal € 1.850,00 € 236,52 € 1.150,00 

Toelichting: 
1. Wegens COVID-19 maatregelen zullen er ook in het tweede semester geen feesten worden 

georganiseerd. Er is wel geld begroot voor de alternatieven voor het FSW-Feest en Interfacultair 

Feest. 

 

 

Afschrijvingen Begroot 20/21 Realisatie 20/21 Herbegroot 20/21 

SPIL-hok Den Haag1 € 250,00 € 0,00 € 250,00 

Afschrijving oude camera 

Afschrijving nieuwe camera 

€ 100,00 

€ - 

€ 0,00 

€ - 

€ 100,00 

€ 100,00 

Totaal € 350,00 € 350,00 € 450,00 

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, muziekboxen, en overige 

producten. 
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Onderwijs & Politiek 
 

Begroot 20/21 Realisatie 20/21  Herbegroot 20/21 

Excursies 

 
Onderwijs 

Onderwijsevaluaties  

Activiteiten & workshops 

Carrière   

 
Master activiteiten 

Workshops 

Carrière   

€ 150,00 

 
€ 500,00 

€ 0,00 

€ 350,00 

€ 150,00 

 
€ 100,00 

€ 50,00 

€ 50,00 

€ 0,00 

 
€ 0,00 

€ 0,00 

€ 0,00 

€ 0,00 

 
€ 0,00 

€ 0,00 

€ 0,00 

€ 100,00 

 
€ 225,00 

€ 0,00 

€ 150,00 

€ 75,00 

 
€ 50,00 

€ 25,00 

€ 25,00 

Totaal € 750,00 € 0,00 € 375,00 

 

 
Reiskostenvergoeding Int. 

bestuurslid      

Begroot 

20/21 
Realisatie 

20/21 
Herbegroot 

20/21 
Reiskostenvergoeding (1) € 250,00 € 0,00 € 250,00 

Totaal € 250,00 € 0,00 € 250,00 

 

 
Platform voor Politicologen  
    

Begroot 20/21 Realisatie 20/21 Begroot 20/21 

Contributie1 € 150,00 € 0,00 € 100,00 

Totaal € 150,00 € 150,00 € 100,00 

Toelichting:  
1. De contributie voor het Platform voor Politicologen is verlaagd. 

 

 
Onvoorzien 
 

Begroot 20/21 Realisatie 20/21 Herbegroot 20/21 

Algemene uitgaven1 € 1.260,02 € 0,00 € 1.227,53 

Totaal € 1.260,02 € 0,00 € 1.227,53 

Toelichting:  
1. Onvoorzien is begroot op 3% van de totale inkomsten. 

2. Wegens problemen met het overmaken van het geld voor de commissietrui, is één commissietrui 

voorgeschoten. Deze zal later in het jaar nog terugbetaald worden. 
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Balans 

Balans 

Debet   Credit    

ABN-bestuursrekening  € … Eigen vermogen   € … 

ABN-spaarrekening € … DEBAT-reservering € 1.005,49 

Dassen (162) € 972,00 SPIL-hok Leiden reservering € 1.200,00 

Strikjes (60) € 360,00 Afschrijvingen € 2.246,00 

Bretels (94) 
€ 

2.068,00 Artikelen  € 2.840,04 

Vlinderdassen (91) € 910,20 Reserve contributie 
€ 

12.080,00 

Doppers (40)  € 388,55 Reserve extra 
€ 

14.570,55 

Oud-besturenspeldje 

(54) € 110,70 
Reservering reiskostenvergoeding int. 

bestuursleden € 1.500,00 

Paraplu’s (9) € 50,15 
  

Fietspakketjes (31) € 300,36 
  

Kaarthouders (4) € 14,34 
  

Sjaals (18) € 96,84 
  

Mokken (27) € 162,00 
  

Kas bestuur  € 0,00 
  

  
   

Totaal € …  Totaal    € … 
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TUSSENTIJDS VERSLAG KASCOMMISSIE 

 

Op 11 december jongstleden vond de eerste kascontrole plaats van penningmeester Van der Zwet. In 

verband met de coronapandemie is het niet toegestaan om leden te mogen ontvangen in het SPIL-hok 

voor, bijvoorbeeld, een kascontrole. Daarom werden ondergetekenden met verve ontvangen in het huis 

van de penningmeester. Het stemde de Kascommissie gerust dat het mocht afreizen naar de keurige 

Burgemeesters- en Professorenwijk te Leiden. Dat de penningmeester smaak heeft, kon al gauw 

geconcludeerd worden.  

 

Aangezien de leden van de Kascommissie met hun leeftijd inmiddels tot de risicogroep behoren, heeft 

de kascontrole keurig op 1,5 meter afstand plaatsgevonden. Na een heerlijk stukje taart en een broodje 

kon de kascontrole van start. Een goed begin is het halve werk, heeft de Kascommissie zich ooit laten 

vertellen. Wat meteen opviel is dat, helaas, het aantal mutaties een stuk lager uitviel dan doorgaans het 

geval is bij de eerste kascontrole. Daar kon de penningmeester natuurlijk niet veel aan doen. De 

boeken van deze penningmeester gaan de SPIL-geschiedenis in waarin ook de coronapandemie haar 

sporen achterliet.  

 

Afgezien van een enkele mutatie die onder een onjuist grootboek boekgehouden was, viel er weinig 

aan te merken op het keurige werk van de penningmeester. Een foutje dat buiten de macht van de 

penningmeester lag, leidde ertoe dat een enkel grootboekrekening na het afsluiten van het vorige 

boekjaar doorliep in het boekjaar van de penningmeester. Inmiddels is dit administratieve klusje 

geklaard en is ook dit opgelost. Naast het controleren van de boeken, wordt ook de merchandise geteld 

door de kascommissie. Door de sterk uitzonderlijke periode waarin wij ons nu allemaal begeven, heeft 

deze telling nog niet plaats kunnen vinden. Het SPIL-hok is namelijk tot dusver niet toegankelijk. De 

Kascommissie heeft voorkeur gegeven aan het tellen van de merchandise op een later moment dan dat 

de penningmeester alle merchandise moest verhuizen van de twee SPIL-hokken naar de, nogmaals, 

keurige Burgemeesters- en Professorenwijk te Leiden. De leden van de Kascommissie hebben 

desalniettemin vertrouwen in de spierbundel van de penningmeester, maar zijn van mening dat de 

penning al zwaar genoeg weegt in deze periode. De Kascommissie kan de ALV toezeggen dat in ieder 

geval dit boekjaar de merchandise nog minimaal één keer geteld gaat worden. De conclusie kan 

getrokken worden dat tot nu toe penningmeester Van der Zwet een keurige prestatie heeft geleverd. De 

boeken waren keurig op orde, de verantwoording is kloppend en de relatie tussen de penningmeester 

en de Kascommissie is goed.  

 

Door de eerder genoemde risicoaanduiding van de leden van de Kascommissie is er voor gekozen om 

na de kascontrole de keeltjes goed te ontsmetten met een goudgeel-biertje. De Kascommissie zou 

willen voorstellen dat voor alle zekerheid vaker te doen als afsluiting van een kascontrole.  

 

Met 38 SPIL-gele groeten,  

 

De Kascommissie 2020-2021  

“Van maatje 38 naar XL” 

 

Roos Neven & Rex van der Kruit 
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RAPPORT TWEEDE WERKGROEP DER HERVORMING VAN DE ALGEMENE 

LEDENVERGADERING (TWHALV) 

 

Concrete aanbevelingen 

 

Beleid 

De werkgroep denkt dat er winst te behalen is als het bestuur duidelijker beleid opstelt, zodat er 

minder tijd gespendeerd wordt aan onduidelijkheid en vergeten of onderbelichte passages. Een 

actievere rol van de Raad van Advies is hierbij vereist. Concreet: 

 

- De RvA wordt proactief betrokken bij het beleid. Ruim voordat het beleid naar de leden 

gestuurd wordt, kan de RvA daar vast naar kijken en wordt er een vergadering met het bestuur 

gepland. De RvA voert in die vergadering principiële discussies, maar kijkt ook nauwkeurig 

naar het beleid en wijst het bestuur op ontbrekende delen en slordigheden. Het bestuur kan dit 

nog aanpassen voordat het beleid naar de leden gaat. 

- Het bestuur maakt concreet beleid met duidelijke intenties. Ze vermijden vage teksten en 

kopietjes van vorige jaren. 

 

Promotie 

Eerstejaarsstudenten voelen niet het belang van een ALV. Bovendien is de ervaring dat IRO-studenten 

weinig commitment hebben om een avond te vergaderen, omdat dat vooral een Nederlandse traditie is. 

Wij stellen de volgende promotie-acties voor: 

 

- Laat commissarissen aan hun commissies uitleggen waarom de ALV belangrijk is en welke 

invloed ze hebben.  

- Laat commissieleden actief uitspreken dat ze naar ALV’s komen. Maak die afspraak aan het 

begin van een commissiejaar. 

- Als de verplichting om alle commissieleden naar een ALV te laten komen niet haalbaar is, 

zorg dan dat je een minimale vertegenwoordiging per commissie afspreekt. 

- Zorg voor leuke dingen bij ALV’s. Dat kan gaan om een maaltijd, maar ook om snacks of 

thuisgestuurde snackboxen bij online ALV’s. 

- Promoot de concrete inhoudelijke issues die voorliggen op een ALV (zie ook: kopje 

‘Procedureel’). 

- Maak duidelijk dat na de ALV er een borrel is 

 

Procedureel 

Procedureel doen we enkele voorstellen om de ALV’s inhoudelijk relevanter te maken: 

 

- We stoppen met Information Meetings voor IRO-studenten. Zo bieden we geen alternatief 

voor een ALV, die inmiddels toch grotendeels in het Engels plaatsvindt. 

- De inzet is om de statutaire verplichting dat een ALV in Leiden plaatsvindt te schrappen. Zo 

kunnen ALV’s om en om in Leiden en Den Haag plaatsvinden. 

- De data van ALV’s kunnen in de jaarplanning worden vastgelegd. Zo kan iedereen daarop 

anticiperen. 

- Naast het beleid, presenteert het bestuur haar belangrijkste inhoudelijke vragen als aparte 

agendapunten. Deze agendapunten bieden ruimte voor een uitgebreide inhoudelijke (politieke) 

discussie. Een voorbeeld hiervan is bijvoorbeeld een discussie over de verhoging van de 

bijdrage voor de reizen of het veranderen van de commissiestructuur. De behandelde punten 

kunnen op een volgende ALV worden opgenomen in het beleid. 

- Het bestuur stelt zich terughoudend op bij meningsvorming in de ALV. Zij zijn er om vragen 

te beantwoorden, maar laten inhoudelijke stellingnames over aan de ALV, zodat deze 

gestimuleerd wordt met elkaar te discussiëren.  

- Leden worden erop attent gemaakt dat er een amendement kan worden ingediend op 

beleidsstukken mocht dit cruciaal zijn in de discussie of instemming van het beleid. 
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- Voor stemmingen maakt de ALV-voorzitter een samenvatting van de belangrijkste 

afwegingen. 

- Het bestuur houdt bij iedere ALV een uitloop-dag vrij in de jaarplanning voor een eventueel 

vervolg van de ALV. Deze dag wordt niet openbaar gecommuniceerd. 

- Er wordt een eindtijd van een ALV-sessie bepaald, ook bij online ALV’s. 

- Oud besturen worden naast hun reguliere uitnodiging, specifiek uitgenodigd. 

 

 

Was getekend, 

 

Catrin Böcher 

Jan Willem Wesselink 

Kiara Wetsteen  

Noor Saris 

Roos Neven 
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RAPPORT RAAD VAN ADVIES 

 

Beste Algemene Ledenvergadering, 

 

Voor u ligt een primeur, namelijk het allereerste verslag geschreven door de Raad van Advies. De 

Raad van Advies is een van de vele organen van de mooiste verenging van Leiden die vooral op de 

achtergrond fungeert en waar de aanwezigen straks weer over mogen stemmen. Toen wij te horen 

kregen dat er een motie was ingediend waarin staat dat wij een verslag moesten uitbrengen, was het 

voor sommige even slikken, de vraag die al snel werd gesteld was: ‘Wat moeten wij nou 

opschrijven?’. Nou, we hebben er het beste van geprobeerd te maken.  

 

Dit jaar is er tussen het XLe bestuur SPILuminous en de Raad van Advies een zeer goed contact. Naar 

aanleiding van de laatste Algemene Ledenvergadering hebben wij samen met de voorzitter een 

gesprek gehouden over de manier waarop we meer kunnen worden betrokken. Dit was een zeer 

constructief overleg met als uitkomst dat we meer gericht gaan kijken naar bepaalde beleidspunten.  In 

februari heeft de Raad van Advies, op advies van het TWHALV, een onlinebijeenkomst gehouden met 

het gehele XLe bestuur waarin ieder bestuurslid vragen kon stellen over het geschreven beleid en 

waarop wij adviezen konden geven. Hier kijken wij met een positief gevoel op terug.  

 

Het contact tussen de voorzitter en de Raad van Advies bevalt erg goed en de voorzitter weet dat ze 

altijd met ons contact mag opnemen. Daarnaast zijn wij ook zeker bereid om zowel gevraagd als 

ongevraagd advies te geven indien nodig.  

 

De Raad van Advies wil op deze wijze nogmaals benadrukken dat wij erg trots zijn op de manier 

waarop het XLe bestuur dit jaar de vereniging bestuurt en wij wensen het bestuur en alle commissies 

dit jaar nog veel succes.  

 

Met een SPIL-gele groet,  

 

De Raad van Advies 

 

 


