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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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NOTULEN DER WISSEL-ALV d.d. 16 september 2021 
 
De voorzitter van de Algemene Ledenvergadering, dhr. Van den Brink, opent de vergadering om 
18:36 uur. 
 
De aanwezigen van de ALV zijn: 

 
Maryem Lhajoui       Marjolein Niewenhuijsen 
Anna Easton        Canura Georgia 
Jurgen van der Zwet       Chiara peters  
Petra Järvimaa         Patrick Tobies 
Bas van der Tas        Roberta Cotino 
Renée Pietersma       Donna Dekker  
Jette Boonstra        Noor Stuijt  
Samara Ahmad        Loïs Peltzer 
Yesim Benli        B’Elanna van Damme 
Emma Breed        Daria Aron 
Marit van der Heide       Anna Gruber   
Juni Motlubak        Sybrich Zeinstra 
Ada Haliloglu        Macklin Miezejeski 
Joséphine Bensdorp       Lisa Pieters  
Rick van den Brink       Jelle F. Kooij 
Danique De Laat       Maria Voltsichina 
Pien Wissink        Leono Andriessen  
Sanne Scheltinga       Frits Weyne 
Thomas Groenink       Ömer Yavuz 
Niels Park        Annet Wind 
Roos Neven        Ayla Covington  
 

After singing the SPIL song the GA chair welcomes everyone.  
 
Instelling der stemcommissie  

 
The GA chair asks who would like to take seat in the Voting committee. He explains that the 
Voting committee counts all the votes when there is a voting procedure necessary.  
 
When the gavel hits the table, Ms. Nieuwenhuijsen and Ms. Gruber are installed into the Voting 
committee. 
 
Vaststellen agenda  
 
No changes are made to the agenda. The agenda is set.   
 
Mededelingen  
 
The CALVV asks those who are present to please write down their name on the list at the door. He 
lets the GA know that the GA booklet, report of the Audit committee and motion paper can be 
found at the back of the room. These documents are in both Dutch and English.  
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Due to sustainable reasons, the minutes of the last GA are not in the printed booklet but have been 
send to all members by email.  
 

The GA chair asks the attendees to register on the registration list and to put a cross after their 
name when they leave. 

The Chair of the GA lets the attendees know that due to COVID regulations, everyone has to leave 
this place at 00:00 hours maximum. Since we are probably all excited to have some drinks after the 
GA as well, he asks the GA to keep their remarks brief and to the point.  
 
Ingekomen stukken  
 
There is a vote transfer from Mr. Buijs to Ms. De Laat, Ms. Böcher to Ms. Pieters and Ms. Saris to 
Ms. Pieters.  
 
Installeren Tussentijdse ALV d.d. 21 juni 2021 
 
When the gavel hits the table, the minutes are set.   
 
Eindverslag XLIe bestuur der SPIL, ‘SPILluminous’ 
 
Punt 3.1.3 
 
Ms. Benli explains that she had a really good time in the committee and enjoyed working with the 
other associations. The PiP congress was entirely online and lots of people watched. Happy to 
hopefully become the commissioner of PiP. 
 
Punt 3.2 
 
Ms. Bensdorp explains that she had a really great time with the lustrum committee, however it 
couldn’t go through because of COVID-19. She is looking forward to the new lustrumweek plans 
which will happen this upcoming year.  
 
Ms. Nieuwenhuijsen wonders why the President did not mention in her policy that the committee 
brought out a beer. She will post an extra post on the Instagram to make up for it.  
 
Ms. Nieuwenhuijsen wonders how much beer has already been sold and how the selling of the beer 
is going. 
 
Ms. Bensdorp explains the selling has been a bit rough because the common rooms were closed. 
She hopes it will go better once the common rooms open up again.  
 
Ms. Nieuwenhuijsen heard that the beer is going to expire and doesn’t understand why there’s not 
been more effort put into selling the beers.  
 
Ms. Bensdorp want to sell the beers to the pubs where the SPIL-borrels are held. She also hopes to 
sell the beers in The Hague, and not only in Leiden.  
 
Mr. Van der Zwet says he recently counted the beers at the Audit check and the beers will expire in 
April 2022. That will be around the lustrumweek, so SPIL can sell the beers at lustrum activities  
 



7  

Mr. Groenink thanks the board for their answer. He wonders who bears the responsibility for the 
sale of the beers. 
 
Ms. Boonstra says it’s a collaboration between the commissioner of Lustrum and the commissioner 
of festive activities.  
 
Mr. Groenink wonders if the board feels it is fair to hand over an item which is made by last years 
committee. He wonders how it will within the policy of the new Lustrum committee and if the item 
is something official or a recommendation.  
 
Ms. Lhajoui explains that when the 40th board formed their new Lustrum committee, it was made 
clear what has happened this year and what has happened this year. She has explained to them what 
the new committee had to take with them into the new committee year.  
 
Ms. Nieuwenhuijsen explains that it was not communicated to everyone.  
 
Ms. Lhajoui explains that ms. Nieuwenhuijsen was already part of the Lustrum committee and was 
not informed about this because of that reason.  
 
Ms. Nieuwenhuijsen had no clue what was going on.  
 
Mr. Groenink wonders what would the financial consequences would be if the sale of the beer does 
not happen before the expiration date. 
 
Mr. Van der Zwet explains that the costs will be covered by SPIL and does not know the exact 
amount of beers and what is left. 
 
Mr. Groenink wonders if it will be a big financial problems.  
 
Mr. Van der Zwet does not think it would be a huge problem if the beers do not get sold in time. He 
will talk about it with his successor. 
 
Ms. Bensdorp apologizes for the lack of communication. She says to Mr. Groenink that they made 
the beers when COVID-19 was quite well, so she thought the bars would open again in April of 
2021. That is why lot of beer left but the plan fell through.  
 
Ms. Nieuwenhuijsen understands why the sale did not go as planned. She thinks that a lot of money 
went into the beers. She thinks the board doesn’t realize this. She feels there was not enough effort 
made to sell the beers. She is also sad it is not mentioned in the policy.  
 
Ms. Easton explains that the sale has of course not been as good as they wanted to but they did sell 
beer. People have bought beers at for example the old boards borrel and when stopping by at the 
common rooms. The sale definitely wasn’t where they would want it to be but it’s not like they 
didn’t sell any beer.  
 
Ms. Nieuwenhuijsen understands this and thanks the board for this.  
 
Ms. Pieters for ms. Saris wonders if she wants to kick EOS out and maybe include the Groningen 
association. 
 
Ms. Lhajoui explains that the PvP is a collbarotion between four associations, but EOS has not 
been cooperating greatly. This has been discussed a couple of times, but it seems that only SPIL 
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finds this to be a problem. Says something about other associations that are included in PvP. EOS 
did not have a board until two weeks ago. At first, they thought it would mean that only the other 
three associations would do it together. But EOS joined after all. 
 
Ms. Pieters wonders if SPIL can give them an ultimatum: if they do not cooperate well this year, 
they will be kicked out. 
 
Ms. Lhajoui will pass this on to her successor.  
 
Ms. Wissink for Ms. Böcher wonder how the future cooperation with CIROS will be, and how 
SPIL will explain the difference between the two associations to new students. 
 
Ms Lhajoui answers that, as is written in the policy, the board has worked on a collaboration 
manual. The board realized that lots of the communication problems were due to the difference in 
the organizational structure. The manual will hopefully help with this. The collab went well this 
year, hopes this continues in the future. Manual will say who to contact for which activity. The 
difference is that we are a study association, they are student association. If both associations want 
to organize an excursion to the same organization, they will discuss to both do it in a different 
semester. Her successor already has contacted CIROS for a good collaboration this year.  
 
Ms. Nieuwenhuijsen CIROS was known as a more social association and SPIL a more formal one 
in The Hague. She wonders if CIROS is now also turning to more formal activities.  
 
Ms. Lhajoui explains that CIROS has always been organizing formal excursions too. SPIL is bigger 
in this. CIROS has some new things, some the same.  
 
Mr. Groenink would like to ask the whole board if they see CIROS more as a colleague or as a  
competitor.  
 
Ms. Lhajoui finds this a weird question but answers it anyway. She explains that CIROS is a great 
student association that compliments SPIL in a great way. A big part of SPIL members overlap 
because both of them involve IRO students. Students can be part of both associations. Both want to 
offer the students formal and informal activities. Association stand next to each other as we always 
should.  
 
CALLV explains that ms. Lhajoui wants to say that both associations do what they have been 
established for.  
 
Mr. Groenink wants to extend his gratitude to the board. The relationship with CIROS has not been 
the best in the past year and is mildly offended that has question is seen as weird. He gives his 
compliments to the current board for improving on the relationship. He thinks it is important to 
have complementary system with CIROS.  
 
Punt 4 
 
Ms. Easton remarks that in total the SPIL has 1550 members, of those there are 256 politicologie 
students, 122 internationale politiek students, 64 IBO students, 736 IRO students and 28 master 
students of which at least 230 are international. She explains that not for all members it is known 
which study they do or if they are international students or not. Because of this reason, it is possible 
that the total numbers do not add up.  
 
Punt 4.1.3.  
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Ms. Easton fills in that there are 56 reunisists as of now. 
 
Punt 4.1.4 
 
Ms. Easton fills in that there are 258 registered alumni.  
 
Ms. Pieters congratulates the secretary on the new membership system, and wonders what will 
happen with the alumni subsidies from the university now that no activity was organized. 
 
Ms. Easton answers that SPIL will not receive a subsidy for this year, but SPIL also did not spend 
any money on alumni activities this year. It doesn’t change anything for the budget of the next 
board. The next board will just get a subsidy for their year. The XL board will have money from 
the subsidy and also the money that was left over from LAP.  
 
Ms. Pieters wonders whether the money from LAP is reserved from last year. 
 
Ms. Easton says yes. 
 
Ms. Nieuwenhuijsen wonders whether an online option for the Change of Boards GA was also 
considered, because it is not that busy and maybe people do not feel comfortable in person. 
 
Ms. Easton says that she considered it, but that she wanted to wait to see how fast the GA spots 
filled up. The sign-up maximum was only reached the evening before the GA. The sign ups didn’t 
go as fast in the beginning. She didn’t have time to set up a livestream, since the maximum 
capacity was only reached the night before. She recommends to her successor to consider doing a 
livestream if that time requires a hybrid structure of the GA.  
 
Ms. Van der Zwet explains that the NS had communication problems, which meant that people 
outside of Leiden couldn’t come to the GA.  
 
Ms. Nieuwenhuijsen says that it is unfortunate that now not everyone can be here, because it is the 
right of SPIL’ers to be here. 
 
Ms. Easton agrees with the point that ms. Nieuwenhuijsen makes.  
 
Mr. Groenink would like to congratulate the board for retaining and expanding the SPIL 
membership base. But he has a question about the 4.1.4. His question is whether the secretary can 
entail what differences these are, and how these differences should be tackled. 
 
Ms. Easton answers that this was the first year with IRO alumni, she noticed this year that some 
people graduated in Leiden and some in The Hague. This means that we now have the first batch of 
English alumni, and so that there will be a difference since events and reunionist newsletters should 
now be in English. Her successor has to decide if she wants to organize everything in English or in 
Dutch. This was not an issue in previous years because there weren’t any IRO students that had 
graduated.  
 
Ms. Nieuwenhuijsen asks about the budget and how she can normally drink a lot of beers during 
the CoBo but this time only three, even though she usually drinks a lot more. 
 
Ms. Easton answers that is because the CoBo is usually in Quintus, where the beer is a lot cheaper. 
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Ms. Wissink wants to congratulate the secretary on organizing a great former boards borrel. 
 
Punt 4.2  
 
Ms. De Laat says that the introduction committee was a lot of fun, they tried to combine online and 
physical activities. They organized a physical hunt, online friends and family day in Leiden and 
The Hague, online chess competition. The physical EJW in Brabant unfortunately did not go 
through, but she did organize two freshmen days. One in Leiden and one in The Hague, which were 
both a great success.  
 
Ms. Wissink wonders what the turnout was during the year 
 
Ms. Easton answers that in general the attendance was quite good, especially during the chess 
competition. The friends and family day the turnout was also quite good compared to previous 
years, maybe a little less. The EJW days were a success, a lot of people signed up but unfortunately 
a less people actually showed up. She recommends to her successor to make a group chat with the 
people that signed up, so that people have a social pressure to come if they have signed up. 
Freshman borrel was a success with a very high attendence. 
 
Ms. Pieters for Ms. Saris asks whether she thought about organizing the Freshman Weekend later, 
like September. 
 
Ms. Easton explains when the Freshman Weekend is usually in August. The benefit of doing it in 
august, is that people are not yet participating in their hazing period for student associations. 
However, a lot of international students are not in The Netherlands yet in August. Personally, she 
wouldn’t be against doing it in September, so she thinks it is up to the next commissioner and 
committee. 
 
Ms. Pieters says not in general moving it, but a one time moving it so students could meet anyway 
during COVID-19. So, doing a Freshman Weekend in the end of September for example. 
 
Ms. Easton answers that they did try to find a new location in September, but it was impossible to 
find a new location for 100 people a month beforehand. They did try but couldn’t find it 
unfortunately. 
 
Ms. Nieuwenhuijsen thinks that there are agreements about the EJW and that it cannot be moved to 
another date.  
 
Ms. Easton answers that its true that there are two weekends blocked to do it with stop, but that the 
rest is fine. 
 
Point 5.1 
 
Ms. Wissink asks how the collection of the membership fee is going with the new system? 
 
Ms. Easton says that the fees have not been charged yet, but she explains that it won’t be that 
different from PC leden. She and mr. Van der Zwet offer their help when their successors have to 
collect the membership fee.  
 
Dhr. Park vraagt of de reden dat het acquisitiedoel niet gehaald is te maken heeft met de inkomsten 
vanuit Studystore of dat er een andere reden voor is. 
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 Mr. Park asks whether the reason that the acquisition target was not met had to do with the 
income from Studystore or whether there was another reason. 

 
Mr. Van der Zwet explains that Studystore and acquisitions are not linked together, but two 
different things.  
 
Ms. Wissink asks about the Long Trip budget expenses.  
 
Mr. Van der Zwet explains that the income from the Long Trip comes from the fee of the 
participants and partly from SPIL. We filled that money up with some money from the Corona 
reservation. That money was used to cover up the expenses for that. Since he couldn’t meet the 
costs with the participant fees.  
 
Ms. Wissink asks if more money was spend.  
 
Mr. Van der Zwet says this was more expensive. The ratio had been lowered and spend 900 euros 
of the COVID-19 reservation. He has paid 400 euros more than usual.  
 
Ms. Wissink will come back to this issue later on in the GA, during the point of the commissioner 
of Global Relations.  
 
Punt 5.2 
 
Ms. Haliloglu says that the festive committee was highly affected by the COVID-19 restrictions but 
that the festive committee did an amazing job at organizing activities. The participants that did join, 
gave very positive feedback. They organized a variety of events and overall, the committee made 
the best of a not ideal situation.  
 
Dhr. Park zegt dat een aantal traditionele activiteiten niet zijn doorgegaan, waaronder de GSA, en 
vraagt zich af waarom deze niet onder tradities valt. 

 Mr. Park says that a number of traditional activities have not taken place, including the 
GSA, and wonders why it is not included in traditions. 

 
Mr. Van der Zwet does not know what the GSA is.  
 
Mr. Park finds it unfortunate that the GSA is not a tradition anymore.  
 
Mr. Van der Zwet says that there has been a canoe activity which was big and social.  
 
Dhr. Weyne vraagt zich af wat de stamkroeg wordt. 
 Mr. Weyne wonders what our new “stamkroeg” will be.  
 
Mr. Van der Zwet answers that pre-COVID, SPIL went to Brody’s and De Storm which both went 
bankrupt last year. He found a new bar in Leiden, De Vergulde Kruik, where SPIL had their first 
in-person borrel last week. There is no new stamkroeg in The Hague, not yet. His successor will 
find a new bar in The Hague.  
 
Mr. Groenink wonders how challenging the thinks it is to find a new stamkroeg in The Hague. He 
also asks if mr. Van der Zwet has any recommendations for his successor.  
 
Mr. Van der Zwet discussed this during their training session. The location needs to be free 
monthly, there needs to be a good deal and there need to be snacks. 
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Ms. Nieuwenhuijsen wonders if he knows where the biermeter of the XXXVIII 
board was. 
 
Mr. Van der Zwet asked for it and the new owner looked but could not find it. All the items that 
were there are either gone or the old owner took it or threw it away. Lost from the eye, but not from 
the heart. He does not know why everyone laughed about that, as this was very serious. 
 
Dhr. Park vraagt zich af hoe dhr. Van der Zwet het heeft ervaren dat hij alles online moest doen. 
 Mr. Park asks how Mr. Van der Zwet experienced the online festive activities himself.  
 
Mr. Van der Zwet explains that it has been a tough year for festive committee. They put their focus 
on online activities. No difference between online borrels and social activities. He  received lots of 
energy and good content from his committee, they were still excited and had a positive mindset. 
They were coming up with lots of different new activities. He is happy with their efforts but it was 
of course not how he imagined being the commissioner of festive activities.  
 
Mr. Groenink wonders if it’s allowed to address the commissioners in second person.  
 
CALVV says that he has to fill in a motion if he wants this to change.  
 
Dhr. Weyne complimenteert de commissaris Feest en zijn commissie met hun harde werk en hoopt 
dat alles volgend jaar dubbel en dwars ingehaald kan worden. 

 Mr. Weyne congratulates the Commissioner for Festivities and his committee for their hard 
work and hopes that everything can be made up for next year. 

 
Dhr. Park hoopt dat dit inclusief de GSA zal zijn. 
 Mr. Park hopes that this will be including the GSA.  
 
Punt 6.1 
 
Ms. Van der Heide had an amazing time. She met amazing people, organized cool activities and 
had an amazing commissioner. Tried to make the best out of online events. They have had guests 
from Brussels and Minsk in their Career Night, a Panel discussion. The committee is proud of the 
News post on Instagram. All in all, they learned a lot and enjoyed it very much! 
 
Ms. Pieters want to see the socks of the Education commissioner. She loves them! 
 
Ms. Pieters also has a question from ms. Saris. Since in-person education activities are allowed 
now, she wonders if there’s anything planned for September to attract new members. 
 
Ms. Järvimaa explains that their measures are updated weekly, so she has to apply again every 
week. She hopes it will happen soon. 
 
Ms. Nieuwenhuijsen has a tip for the next commissioner. She recommends putting in a table with 
the activities, what city they took place in and the amount of attendees. 
 
Ms. Järvimaa agrees with this and will tell her successor. 
 
Ms. Wissink asks about the book seller. 
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Ms. Järvimaa was supposed to meet with other boards to discuss which seller they use. Did not take 
place. Most associations are not happy with the company they are using.  
 
Ms. Wissink wonders how the research is going for a new book seller. 
 
Ms. Järvimaa says the contract will end during the next academic year. She recommends her 
successor to start this search as soon as possible. She asked her to meet with the new commissioner 
and the old ones, as they know a lot about the book sale. 
 
Ms. Wissink agrees with this approach. 
 
Ms. Järvimaa doesn’t know if the issue that we are having with Studystore right now, won’t be an 
issue with other companies.  
 
Mr. Park thinks this problem will also occur with other companies. He thinks students nowadays 
just buy less books in general. He recommends SPIL to look further and look into other options 
than the Booksale. SPIL was really dependent on the Booksale in his time but he thinks that this is 
not the case anymore.   
 
Ms. Järvimaa agrees with this and think the book sale needs to go very differently. She also would 
like to see an in-person book sale to see how that would go. SPIL also has made a contract with a 
seller of study summaries, Sil-verslagen.  
 
Mr. Park wonders if the institute of Political Science knows about this contract with the summary 
seller. 
 
Ms. Boonstra explains that the contract is about making summaries, more of a promotional 
contract, we do not make money out of this yet. SPIL promotes political science students to work 
for SIL-verslagen and in return for that, SPIL can put their promotion in their summaries.  
 
Dhr. Park zegt dat dit wel iets is wat dit bestuur mee kan nemen met hun opvolgers. De docenten 
zijn niet blij met het gebruik van SIL-verslagen, omdat veel mensen hun tentamens niet halen door 
het bestuderen van dit materiaal. Hij verwacht dat er mensen binnen het instituut niet blij zullen 
zijn met dit contract, terwijl je hen juist bevriend moet houden.  

 Mr. Park says that this is something that this board can take along with their successors. The 
teachers are not happy with the use of SIL reports, because many people do not pass their 
exams by studying this material. He expects that some people within the institute will not be 
happy with this contract, while you have to keep them friendly. 

 
Ms. Boonstra thanks Mr. Park for his remark and will definitely discuss this with the Institute and 
the new board. 
 
Ms. Wissink says she thinks the book sale is still very important to the association. She explains 
that SPIL will notice it in their budget when the book sale incomes are not there anymore.  
 
Dhr. Park denkt dat het belangrijk is dat er inkomsten zijn, maar dat deze niet uit de boekverkoop 
hoeven te komen. 

 Mr. Park thinks that it is important that there is income, but that it does not have to come 
from book sales. 

 
Ms. Wissink agrees that the income needs to come from other things then. 
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Mr. Van Bebber wonders if a secondhand book sale is possible. 
 
Ms. Järvimaa says that unfortunately, a secondhand book sale is not allowed due to out contract. 
She is therefore a bit worried about the book sale of CIROS. The contract will expire this year, so 
there might be to ament things to the contract that would allow this. But she doubts that Studystore 
will agree with this.  
 
Ms. De Laat wonders if CIROS is then allowed to resell the books that people bought from SPIL. 
 
Ms. Järvimaa explains that they are allowed to this since CIROS is a student association and don’t 
have this rule.  
 
Punt 6.3 
 
Mr. Van Bebber says he thinks the Excursions committee still did an amazing job. They organized 
lots of online excursions and even had a meeting with a correspondent from China. The committee 
made a podcast which he really liked. He had the best time of his life. 
 
Mr. Park wonders how many people listened to the podcast. 
 
Ms. Boonstra will check it  
 
Dhr. Park point of order about the f.t. board leaving the room.  
 
Ms. Easton explains that the f.t. board is getting candles since there are no lights in the room. 
 
Suspension 
 
Ms. Boonstra comes back to mr. Park’s point about the podcast. So far, the podcast has had 77 
listeners from 7 episodes. She thinks this could have been better but could have been worse. The 
audio was not the best, but the board has bought a new microphone and hopes this can be used in 
the future. 
 
Punt 6 
 
Ms. Pieters wants to know why it was not mentioned in previous policies that it was decided 
beforehand that the Stairs Affairs would not take place. 
 
Ms. Järvimaa explains that this might have been unclear. She meant in her policy that the people 
who were working on Stairs Affairs before made the decision not to continue, since the pandemic 
had already started then. She was supposed to set up the committee, but this didn’t happen because 
of COVID-19.  
 
Ms. Pieters wonders how the contact with the B.I.L. is going so far. 
 
Ms jarvimaa sauys the meetings have been good last year and this year too. Her successor is in 
contact with B.I.L. and they are working on forming a committee. 
 
Punt 7.1.1 
 
Ms. Nieuwenhuijsen wonders if the Brussel Excursion will happen in November. 
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Mr. Van der Tas is unsure if the excursion will take place in person. He advised his successor to 
therefore wait with making any reservations and to not spend money yet. However, the committee 
is working on the program. 
 
Punt 7.1.3 
 
Mr. Van der Kooij did not get to go on the Long Trip but was in the committee. Because of 
COVID-19, the trip went to Utrecht and then traveled to different cities. He heard it was very fun 
and a great success. 
 
Ms. Nieuwenhuijsen wonders how the communication went with IAPPS. 
 
Mr. Van der Tas has not been in contact with them, as the committee decided very soon not to go 
abroad.  
 
Mw. Pieters ziet dat het deelnemersaantal was tegengevallen en dat dit het geld dat was 
vrijgekomen door een motie van een ALV niet gebruikt is voor het programma. Er is 400 euro 
extra uitgegeven aan een programma wat binnen Nederland was en amper politieke activiteiten 
bevatte en buiten de commissie en bestuur maar drie deelnemers had. Dit vindt ze erg zorgelijk, 
aangezien dit geld door alle SPIL’ers is verzameld. Iedereen zou hiervan genoten van moeten 
hebben en ze vraagt zich af wat hier is misgegaan. 

 Ms. Pieters sees that the number of participants was disappointing and that the money that 
was freed up by a motion of an ALV was not used for the programme. An extra 400 euros 
was spent on a programme that was within the Netherlands, contained hardly any political 
activities and, apart from the committee and the board, only had three participants. She 
finds this very worrying, as this money was collected by all SPIL'ers. Everyone should have 
enjoyed this and wonders what went wrong here.  

 
Mr. Van der Tas says this is not what he hoped either. He however cannot force people to sign up. 
As he wrote down in his policies, finding political organizations to visit was extremely hard 
because of COVID-19. The committee tried their hardest. They did meet with D66 and youth 
climate movement. He knows this is a lot of money to cover the costs, he wanted this to be 
different too. The committee tried to make it as politically relevant as possible. 
 
Ms. Wissink wonders if the commissioner ever thought about cancelling the trip and why he was 
convinced earlier that 35 people would definitely sign up. 
 
Mr. Van der Tas looked into cancelling. However, he could only cancel for free 1.5 months 
beforehand. Later, SPIL would only get 10% back. It was financially better to let it go through than 
to cancel it. The board thought 35 was possible as everyone had been home all year and would 
have been excited to go on a trip. 
 
Ms. Nieuwenhuijsen compliments mr. Van der Tas and his committee on their work.  
In eerdere ALV’s is het vaker gegaan over het deelnemersaantal op de Lange Reizen. Ze vraagt 
zich af of de lage aantal inschrijvingen komt door COVID-19 en de bestemming. Ze vraagt zich af 
wat Dhr. Van der Tas aanraadt betreft deelnemersaantal aan zijn opvolger. 

 In previous ALVs, it has often been about the number of participants on the Long Trips. 
She wonders if the low number of registrations is due to COVID-19 and the destination. She 
wonders what Mr. Van der Tas would recommend to his successor regarding the number of 
participants. 
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Mr. Van der Tas think it was mostly due to COVID-19 and the destination. In previous years, 35 
has worked, so he does not see an immediate reason to change this amount. 
 
Dhr. Park had een vraag over de activiteiten die georganiseerd zijn. Hij vraagt zich af waarom er 
niet voor gratis natuuractiviteiten is gegaan, zoals een wandeling op de hei. 

Mr. Park had a question about the activities that had been organized. He wondered why free 
nature activities, such as a walk on the heath, had not been organized. 

 
Mr. Van der Tas says the reason that more activities were paid, was because many free 
organizations did not want to receive a big group of people, which is why more activities were 
paid. The committee decided to not go to the heath because he wanted to find locations that had 
multiple things to do at the same location.  
 
Dhr. Weyne mist in het beleid een betere uitleg over waarom er zoveel geld is uitgegeven aan een 
reis met erg weinig deelnemers. Hij vraagt aan dhr. Van der Tas hoe dit in de toekomst voorkomen 
zou kunnen worden. 

 Mr. Weyne misses a better explanation in the policy as to why so much money was spent on 
a trip with very few participants. He asks Mr. van der Tas how this could be prevented in 
the future. 

 
Mr. Van der Tas told his successor to wait as long as possible to make expenses until she would 
know more about the number of participants for a trip. 
 
Ms. Neven gives compliments on making certain decisions. She points out that there’s a chance 
this situation will also occur next year. Normally, a lot of activities are politically relevant on a trip. 
She wonders what advice he gives to his successor about this.  
 
Mr. Van der Tas thinks the situation looks much better now and that political entities are more 
accepting of groups now. He also recommends his successor to ask the organizations if they can 
come in large groups but with shifts.  
 
Dhr. Weyne stelt voor om geen risico meer te nemen als het zoveel geld zou kosten.  
 Mr. Weyne suggested not taking any more risks if it would cost so much money. 
 
Mw. Pieters vraagt zich af of het bestuur eraan heeft gedacht om eerder te beginnen met promoten. 
Ze stelt voor om eerder te promoten zodat eerder een knoop kan worden doorgehakt over of 
annuleren een goede optie is.  

 Ms Pieters wondered whether the Board had thought about promoting earlier. She 
suggested promoting earlier so that a decision could be made earlier on whether 
cancellation was a good option. 

 
Mr. Van der Tas regrets that the promotion came out very late. This was due to the difficulties with 
filling the program. They should have started the promotion earlier, even when the program was 
not completed yet. 
 
Dhr. Groenink expresses gratitude to Mr. Van der Bas and committee for still putting effort in 
organizing a Long Trip in these though times.  
 
Ms. Pieters agrees. She knows her questions could have come out as harsh but is very proud that 
mr. Van der Tas did it all anyway. 
 
Dhr. Weyne vraagt zich af of de commissaris iets weet over IAPPS en de organisatie hiervan.  
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 Mr. Weyne wondered if the Commissioner knew anything about IAPPS and its 
organisation. 

 
Ms. Lhajoui answers that Machiavelli has been in contact with IAPPS. Their members could 
become a member of IAPPS, but still no associations. Their members did not like it and 
complained a lot about it. Their experience with this was not good. The communication was also 
not great, the board was not in contact with them. 
 
Dhr. Weyne vraagt of SPIL dan contributie heeft betaald aan IAPPS dit jaar. 
 Mr. Weyne asks if SPIL has paid any contribution to IAPSS this year.  
 
Mr. Van der Zwet says this is not the case. 
 
Ms. Lhajoui says their members paid, not Machiavelli.  
 
 
Punt 8.1 
 
Mr. Kooij is honored to have played a small role in the great organization that is DEBAT. It has 
been challenging sometimes to do everything online, but nevertheless, the committee has been able 
to bring out a DEBAT magazine four times this year. They also wrote many articles for the online 
version. They covered things like the US elections and Dutch elections. He is honored and proud to 
have been part of DEBAT this year.    
 
Dhr. Park vraagt zich af of het dit jaar extra moeilijk was alle commissieleden te betrekken bij de 
commissie. 

 Mr. Park wonders if it was extra difficult this year to get all the committee members 
involved. 

 
Ms. Pietersma found that it went quite well. People were motivated and worked in teams, many 
articles were written together. She is very happy with all the cooperation. She also organized a 
picknick where quite a few people showed up. the division of DEBAT online, social media and the 
magazine also went good. However, some things like the talkshow/podcast did not happen mostly 
because of COVID-19, but also because not many people were enthusiastic about it. 
 
Dhr. Park vraagt hoe vaak de DEBAT website wordt bezocht en iets weet over best gelezen 
artikelen. 

 Mr. Park asks how often the DEBAT website is visited and knows something about best-
read articles. 

 
Ms. Pietersma does not have the numbers right now. She could look into it and let mr. Park know 
personally.  
 
Ms. Neven complements the commissioner for her creative solutions. She asks about the interesting 
guest for the podcast and if that episode will still come out.  
 
Ms. Pietersma answers it will not be with the prime minister unfortunately, but there will be a 
written interview with other prominent politicians.  
 
Dhr. Park vraagt aan de secretaris waarom hij het afgelopen jaar geen enkele versie van het 
DEBAT ontvangen heeft.  

 Mr Park asked the Secretary why he had not received any version of the DEBAT last year. 
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Ms. Pietersma says there are lots of extras left, so they can pick them up for free in the common 
room.  
 
Ms. Easton says she stickered the DEBAT magazines by hand with ms. Pietersma. She thinks it’s a 
mistake at the post office and not from SPIL. 
 
Ms. Canura says that last year, the idea was to have a training with Clingendael and wants to know 
if that will happen this year. 
 
Ms. Pietersma says the Clingendael training did work out, as they had very different ideas about 
what the training would look like. The chair and herself could not find someone who wanted to 
give a workshop to the committee. Clingendael wanted DEBAT members to also write for 
Clingendael, which she did not agree with. Did look into working together with other organizations 
for a writing workshop.  
 
Dhr. Park vraagt wat de oplage van DEBAT was dit jaar.  
 Mr. Park asks how many DEBAT magazines were printed this year.  
 
Ms. Pietersma answers with 1675 magazines.  
 
Punt 8.2 
 
Ms. Wissink had a lot of fun in the committee. They had some problems with InDesign and 
planning meetings. She is excited to see it in-person and is happy the yearbook came out on time. 
Everyone can pick up their copy today! 
 
Dhr. Park vraagt zich af hoe de commissie kon werken met InDesign en of dit vanaf huis kon. 

 Mr Park wondered how the committee could work with InDesign and whether this could be 
done from home. 

 
Ms, Pietersma says the committee could work at the university for some time, but also applied for a 
license to get it on her own laptop and for the chair. It was free, university paid it for us. 
 
Dhr. Park vraagt of de commissaris wel naar de drukker is geweest. 
 Mr. Park asks if the commissioner did go to the printing company.  
 
Ms. Pietersma says she did visit the printing company with a few committee members and that it 
was nice to see the cover in real life. She talked to the rest on Whatsapp  
 
Dhr. Park vraagt welke drukker het was. 
 Mr. Park asks which printer it was.  
 
Ms. Pietersma says it was Perfect Book  
 
Ms. Neven asks if this almanac is the Lustrum almanac.  
 
Ms. Pietersma tried to make it extra nice and does have a Lustrum chapter in the yearbook. 
 
Ms. Neven wants to know if more money went into this years almanac since ms. Pietersma says it’s 
a Lustrum edition.  
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Ms, Pietersma says she did get extra budget, but did not use all of it, because even the most 
expensive option was not that expensive. 
 
Mr. Van der Zwet says that most of the budget is spend and that you can find it in the budget.  
 
Ms. Neven asks if there was a part of the Lustrum budget that went into a Lustrum yearbook. 
 
Mr. Van der Zwet explains that more money went into the yearbook, but this was not taken from 
the Lustrum budget.  
 
Dhr. Park zegt dat het in zijn tijd zo was dat er extra geld ging naar het Lustrum almanak, maar dit 
was geen geld vanuit de Lustrum reserveringen. Dat ging allemaal naar het potje van Lustrum zelf, 
waarvan toen een GSA georganiseerd is. Hij stelt voor dat er naar de volgende almanak extra geld 
zal gaan, aangezien het een herkansing van het Lustrumjaar zal zijn.  

 Mr. Park says that in his time it was so that extra money went to the Lustrum almanac, but 
this was not money from the Lustrum reservations. That all went to the pot of Lustrum 
itself, from which a GSA was organized. He suggests that extra money should go to the next 
almanac, as it will be a repeat of the Lustrum year. 

 
Mr. Van der Zwet saw in previous years that it was normal to put 500 euros extra in the Lustrum 
budget if there’s money left. He will tell it to his successor when drafting out the budget. She will 
present the budget at the Policy GA. 
 
Dhr. Park vindt dat dit alleen gedaan moet worden als ms. Pietersma het ermee eens is.    
 Mr. Park thinks this should only be done if ms. Pietersma agrees.    
 
Ms. Pietersma knows the important role the yearbook plays in the association and agrees. She is 
excited for the next yearbook.  
 
Dhr. Park zegt dat er wel een extraatje aan geld is gegeven aan het jaarboek maar niet een Lustrum 
bijdrage en zou dit graag in de volgende editie willen terugzien.  

 Mr. Park said that the yearbook had been given a little extra money, but not a Lustrum 
contribution, and he would like to see this reflected in the next edition. 

 
Mw. Pieters zegt dat ze wel al extra geld hebben gekregen. Voorstel om geld wat dit jaar niet 
besteed is, te besteden aan almanak.  

 Ms Pieters said that they had already received extra money. Proposal to spend money that 
was not spend this year on almanac. 

Ms. Pieters recommends reserving all the money that was not spend at this year’s yearbook, and the 
board can decide for themselves if they want to add more money on that.  
 
Punt 9.1 
 
Ms. Breed typed this out on the typewriter SPIL got from SIB. Happy to have been part of 
acquisitions. Lots of companies said no to collaborations because of COVID-19. She expresses her 
gratitude to ms. Boonstra as a commissioner.  
 
Ms. Pieters says on behalf of her and ms. Saris that ms. Boonstra can be proud of all the new 
partners she got. 
 
Mr. Muchevski wonders how the sell of the merchandise items went. 
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Ms. Boonstra still has 28 out of 50 mugs left. She is looking forward to sell more next year. 
Promotion was a bit weird because it was hard to distribute the mugs due to COVID-19 and the 
common rooms being closed. The beer opener was in collaboration with the LuCo. It is very 
affordable. Out of 100, there are about 60 left. Since it is quite cheap, she thinks they will sell 
easily in the next year. 
 
Ms. Neven compliments ms. Boonstra, she is happy with her merchandise products. She knows 
there are a lot of older products left too. There is also lots of bowties left. She advises the next 
commissioner to see if they can sell many of those products and promote them.   
 
Dhr. Park zegt dat er een groot aantal vlinderdassen over zijn, deze zijn gekocht door de vorige 
Lustrum commissie. Hij wil benadrukken dat zij destijds alles verkocht hebben. Bovendien vraagt 
hij zich ook af of er lustrumgeld in de aankoop van de bieropeners zit.  

 Mr Park says that there are a large number of bowties left, which were bought by the 
previous Lustrum committee. He wants to emphasize that they sold everything at the time. 
He also wonders if there is lustrum money in the purchase of the beer openers. 

 
Ms. Boonstra says this is not the case, since it was a regular merchandise item. It was just to 
compliment the Lustrum beer. No money of Lustrum went into the item.  
 
Dhr. Park adviseert de nieuwe LuCo om te overleggen met het oude LuCo om te kijken naar een 
gaaf Lustrum merchandise item. 

 Mr Park advises the new LuCo to consult with the old LuCo to look for a cool Lustrum 
merchandise item. 

 
Mr. Groenink will take this into consideration.  
 
Ms. Boonstra agrees that it is a great idea to make more merchandise, especially in the Lustrum 
year.  
 
Mr. Park says it doesn’t have to be more, just bigger.  
 
Mr. Miezejeski is curious about the nature of the contract with Einstein and Buddha’s.  
 
Ms. Boonstra explains that the contract with Rebels horeca fell through. This year, the contact with 
them went quite badly. They didn’t respond when asking for promotion material for in DEBAT. 
When she asked them to pay, they said they did not want the contract anymore because of COVID-
19. The contract is ended now. She hopes that maybe next year, SPIL can work together with Rebel 
horeca again.  
 
Mr. Miezejeski asks if the new contracts will fill in the gap that Rebel horeca left in the budget. 
 
Ms. Boonstra says it does mean that the 200 euros did not come in this year, so an alternative will 
have to be found. 
 
Mr. Van Bebber wonders if the commissioner looked into capitalizing SPIL services. For example, 
sell places of lectures to other associations or sell DEBAT to others. 
 
Ms. Boonstra is not sure if that is allowed. She will advise the next board to look into it. 
 
Dhr. Park zou daar zelf niet voor kiezen om dingen zoals DEBAT te verkopen om het open 
karakter van SPIL te behouden. 
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 Mr. Park himself would not choose to sell things like DEBAT in order to maintain the open 
character of SPIL. 

 
Ms. Neven thinks that it is not allowed to use money from one activity for another activity, since 
we are a study association.   
 
Schorsing 
 
Punt 9.2 
 
Ms. Pieters advises the next board to make sure people agree to being photographed before they 
sign up for an activity, so it is easy for the promotion committee to take and post their pictures. 
 
Ms. Boonstra did not learn this from her predecessor, but she did tell her successor to do it. She 
was also thinking of adding it to the house rules when people sign up for SPIL. The law has 
changed last year or so, so she will make sure her successor looks into it. 
 
Ms. Pieters advises that if she wants to add it in the membership agreements. 
 
Ms. Neven thinks it is already in the Privacy statement and that it is already fixed in her board year. 
 
Ms. Nieuwenhuijsen points out that at GA’s, there always has to be a member of each committee 
present. She is noticing that not every committee is present.   
 
Ms. Easton explains that this is caused because of the trains failure.  
 
Ms. Andriessen knows the LinkedIn page is hard to handle, but she heard from the 29th board that 
they would like to see more SPIL-content on LinkedIn page.  
 
Ms. Bensdorp and ms. Benli will work on this together next year. 
 
Ms. Pieters asks if people could speak louder.  
 
Dhr. Park wil weten waarom de Snapchat niet veel gebruikt is.  
 
Ms. Boonstra says that due to COVID-19, she did not have a lot of interesting content. That is why 
she did not use it this often.  
 
Dhr. Park zegt dat er de laatste weken wel meer gebeurd is, maar er toen ook niet gepost it.  
 
Ms. Boonstra was so excited to be on the Long Trip that she did not take any pictures. She 
apologizes for neglecting the SPIL Snapchat. She knows her successor is working hard on the 
social media channels already. 
 
Ms. Covington sees that Instagram has been used often, but some other students do not have 
Instagram yet, even in this day and age. She would like to be more informed, also not on social 
media and to do it more on time. 
 
Ms. Boonstra explains that Instagram was indeed her most used platform for promotion material. 
Though, it was not the only platform. There is also promotion material posted on other social media 
platforms like Facebook and the website. The agenda on the website was frequently uploaded. She 
understands that first-years did not receive the newsletter, since they weren’t a member yet.  
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Ms. Ahmad knows the Freshmen borrel was quite last minute and used it as an alternative for the 
canceled Freshmen Weekend. It was a last-minute idea that she shared with the first-year students 
in a group chat. The group found her quite annoying. She did see some people there that are also 
here now, so she is happy to see that. 
 
Ms. Covington says that there was already an e-mail send two weeks prior about the freshmen 
weekend being canceled and that there would be a freshmen borrel in replacement. She advises the 
next board to give information earlier and to send out e-mails. 
 
Dhr. Park denk dat de meeste eerstejaars in Den Haag studeren, behalve mw. Ayla, en hij zegt dat 
er ook gebruikt gemaakt kan worden van de posters en tv-schermen op de universiteit. 
 
Ms. Boonstra says that Wijnhaven has a problem with SPIL hanging up their posters, as it does not 
fit their aesthetic.  
 
Dhr. Park adviseert om flyers op te hangen en de schermen te gebruiken nu er weer fysiek 
onderwijs plaatsvindt.  

 Mr. Park advises to hang up flyers and use the screens now that physical education is taking 
place again. 
 

Ms. Boonstra explains that Wijnhaven has a problem with SPIL hanging up physical posters, since 
it does not fit their aesthetic. We cannot promote a borrel on the tv-screen at Wijnhaven.  
 
Ms. Covington also recommends promoting the book sale in different ways. She advises to send 
out an e-mail to freshmen about the book sale.   
 
Ms. Van der Heide is sorry about this but does not know how this happened. She spoke about it 
during EL CID, HOP, the Freshmen Days and also promoted it all over social media. 
 
Ms. Wissink says she saw a note that the reception of Wijnhaven can hang up the posters. SPIL has 
to give posters to the reception, and they will hang it up for you.  
 
Ms. Van Dammen says the social media did not get through to them. CIROS promotes their events 
in the big group chats. 
 
Ms. Ahmad promotes everything she had in the group she is already in, but she also had to make a 
second group because the other was too big.  
 
Ms. Easton has a point of order that we have to leave at 00.00h, so if anyone has question for the 
new board, they can ask this at the policy GA of the next board.  
 
Dhr. Park wil weten van het bestuur of zij contact hebben gehad met het instituut over de 
boekverkoop. Hij adviseert om dit te doen zodat zij dit bijvoorbeeld in hun nieuwbrief kunnen 
plaatsen en tijdens de introductieweken te promoten.  

 Mr Park wants to know from the board whether they have had contact with the institute 
about the book sale. He advises doing so that they can, for example, put it in their newsletter 
and promote it during the introduction weeks. 

 
Ms. Easton explains that the board did have contact with the institute board. SPIL appeared in their 
newsletter which mentioned the book sale and the freshmen weekend.  
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Ms. Järvimaa says there also have been Brightspace announcement with this information.  
 
Dhr. Park vraagt of dit ook gebeurde op het moment dat eerstejaars zich al hadden ingeschreven.  
 Mr. Park asks if this also happened when freshmen had already registered. 
 
Ms. Easton confirms.  
 
Ms. Wissink, on behalf of ms. Saris, would like to see the more pictures of activities online, as was 
also said at the Interim GA. She also wonders what happened to the video of the yearbook, that 
they were planning to use as promotion material. 
 
Ms. Boonstra says the video has been posted on Facebook and Instagram stories. She was not able 
to post the video on the Instagram feed, since the video did not have the correct size.  
 
Ms. Wissink says she would have liked to see pictures of the people who were there at online 
activities. Because now it seemed like nothing was happening. She advises the next board to post 
pictures of activities, even if they are online.  
 
Ms. Boonstra would like to come back on the link part. She cannot post a link on the Stories, but 
she can put it in the Linktree.  
 
Punt 9.3 en 9.4 
 
Ms. Pieters on behalf of ms. Saris says she saw some partners are not on the website under the 
partners link and was wondering why. 
 
Ms. Boonstra answers that the contract will expire with Gents and Joorit after the Change of 
Boards, so her successor can decide if she wants to keep the contract or end it. Therefore, she did 
not put them on the partners page. This is also not concluded in the contract she has with those 
partners. 
 
Year plan 
 
Ms. Neven says that activities that could not go through are also usually in the year plan but are 
crossed off. She notices that this is not the case for this year plan and wonders why. 
 
Ms. Easton is sorry, she forgot. 
 
Ms. Nieuwenhuijsen compliments the board for organizing so many activities in spite of COVID-
19. 
 
Dhr. Park vraagt hoe de Jungle borrel eruitzag.  
 Mr. Park asks what the Jungle borrel looked like.  
 
Mr. Van der Zwet explains that it was a borrel with a jungle theme, where people could dress up as 
an animal. One of the board members showed up as a giraffe. There was also a jungle themed pub 
quiz and people could buy jungle themed snacks.  
 
Mr. Groenink would like to remark that giraffes do not live in the jungle. 
 
Ms. Pietersma lets the GA know that they can find this picture in the yearbook.  
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Financieel eindverslag XLe board of the SPIL, ‘SPILluminous’  

Ms. Wissink asks about the thesis prize and if SPIL paid for it.  
 
Mr. Van der Zwet says this was already discussed at the Interim GA. University works with SAP-
numbers, we do not, so they excused us from paying for it.  
 
Mw. Nieuwenhuijsen benadrukt dat de kosten voor de ALV 500 euro waren en vraagt zich af hoe 
dit mogelijk is, aangezien dit pas de tweede fysieke ALV is in het jaar. En vraagt zich af hoe veel 
geld er over is voor de bar vanavond.  

 Ms Nieuwenhuijsen stressed that the costs for the GA were 500 euros and wondered how 
this was possible, as this was only the second physical GA in the year. And asks how much 
money is left for the bar tonight.  
 

Mr. Van der Zwet explains that people had the opportunity to send in their receipts at online GA’s. 
He does not now how much money is left for the bar.  
Ms. Easton thinks there’s not much money left.  
 
Dhr. Park vraagt hoe er extra geld aan drank is uitgegeven bij de CoBo terwijl er met muntjes 
gewerkt werd.   

 Mr. Park asked how extra money was spent on drinks at the CoBo when they were working 
with coins.   

 
Mr. Van der Zwet explains that this was because some boards showed up with more people than 
was anticipated. In order for the people in shift 7 and 8 to also get some free drinks, it was decided 
to get a few more tokens. So that everyone was granted the opportunity to get three drinks.  
 
Dhr. Park vraagt er gebeurt met de andere 7500 euro van Lustrum, waar dit jaar niks mee geberud 
is.  

 Mr. Park asks what happened to the other 7500 euros from Lustrum, which was not used 
this year. 

 
Mr. Van der Zwet explains that that money will be reserved for the XLI board. Since the money 
that was reserved for the XL board could not be used.  
 
Dhr. Park vraagt waarom hiervoor besloten is. Hij denkt namelijk dat het volgende Lustrum dan 
minder geld krijgt. 

 Mr. Park why this is decided. He thinks that the next Lustrum will receive less money 
because of this decision.  

 
Mr. Van der Zwet explains that this is not the case: from the next board on, they will reserve 
money for the 9th Lustrum. 
 
Ms. Wissink asks about the membership system which costs a lot more money.  
 
Ms. Easton explains that there are associations that already used this system. In the past there were 
about 300 people they had to contact to transfer the money manually because of their foreign bank 
account. Right now, all of those people are in the membership file and she has a list of about 40 
people they would need to e-mail because there’s something wrong with their bank account. She 
likes the system and has only heard positive feedback from other associations.  
 
Dhr. Park vraagt zich af waarom er gekozen is voor een duurdere en niet goedkopere camera. 
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 Mr. Park asks why there has been chosen for a more expensive camera instead of a cheaper 
one.  

 
Ms. Boonstra wanted a good camera, and the camera she had her eyes on was cheaper. However, 
the one that is bought is waterproof which she thought would be useful photographing borrels and 
parties. If beer spills on the camera, it’s not broken. The warranty was also longer for this one. 
 
Dhr Park vraagt of het in één keer afbetaald is of dat er een nabetaling volgt van de camera.  

 Mr Park asked whether it was paid off in one go or whether there would be a back-payment 
for the camera. 

 
Mr. Van der Zwet confirms that the camera has been paid in once.  
 
Dhr. Park vraagt hoe de statuten hoger zijn uitgevallen dan begroot is.  
 Mr Park asked how the statutes had turned out to be higher than budgeted. 
 
Mr. Van der Zwet the money that was budgeted for changing the statutes was money that was 
reserved from the 39th board to increase the connection between Leiden and The Hague. With 
modernizing the statutes, there can now be GA’s in both The Hague and Leiden. When he first 
received the quotation, it was expected that the costs would be even higher.  
 
Dhr. Park adviseert het volgende bestuur om goed na te denken wat er gebeurt als alle NS treinen 
uitvallen en hier iets over te schrijven in hun beleid. 

 Mr Park advises the next board to think carefully about what happens if all NS trains are 
cancelled and to write something about this in their policy. 

 
Ms. Wissink advises the next board to keep track of the amount of people who are present at GA’s 
in Leiden and The Hague.  
 
Ms. Easton explains that there is always a attendance register which will be in the minutes of each 
GA, so people can find the number in there. She thinks it’s not necessary to submit a motion for 
this.  
 
Ms. Pieters advises the board to choose a location in The Hague for the GA’s that is close to 
Hollands Spoor, since the trains still go late at night from there to Leiden and not from The Hague 
CS.  
 
Dhr. Park vraagt wat er gebeurd is met de foto’s van het 37e bestuur die op de ijskast stond.  
 Mr. Park asked what happened to the photos of the 37th board that were on the fridge. 
 
Mr. Van der Zwet does not want to be rude, but if mr. Park had come to previous GA’s or came to 
the common room he would have seen that the pictures are on the new refrigerator. They have been 
taped over.  
 
Ms. Nieuwenhuijsen asks why there’s only a reservation for the SPIL common room in Leiden.  
 
Mr. Van der Zwet says he explains this in the notes of the budget. There’s a point about the SPIL 
common room in The Hague in there.  
 
Ms. Nieuwenhuijsen asks the new board if they have plans for a traditional Prinsjesdag parties. 
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Ms. Haliloglu explains the Festive committee has just been formed so they do not have concrete 
plans yet. She will contact old board members to ask about traditions. She also wants to do more 
collaborations with other associations for parties. 
 
Ms. Nieuwenhuijsen suggests to contact Niels Park about traditions. She urges the next 
commissioner Festive to set a date for the Prinsjesdag party. 
 
Dhr. Park vraagt over het budget van de Lustrum commissie. Hij zegt dat deze 1500 euro meer 
krijgen. Hij vraagt zich af waarom het afgelopen Lustrum niet zo geld heeft uitgegeven.  

 Mr. Park asks about the budget of the Lustrum committee. He says that they get an 
additional 1500 euros. He wonders why the past Lustrum did not spend that amount of 
money. 

 
Mr. Van der Zwet explains that as a board, there’s always money reserved for the Lustrum year. 
That is usually 1500 euros but because they had money left, they made it 2000 euros. This is quite 
normal and happened in multiple years. There’s a reimbursement of Lustrum expenses, they are 
recovering from the expenses. He wants the new Lustrum committee to have a fair start and 
discussed this with the Audit Committee Board of Advisors, in which mr. Park is in. This is why 
the committee is starting with 9000 euros again. 
 
Dhr. Park heeft duidelijk tegen de voorzitter gezegd dat hij er niet bij kon zijn en dat het bestuur 
hem had kunnen bellen over een verdere discussie bij vragen. Verder begrijpt hij niet waarom er 
extra geld naar het Lustrum toegaat als er al extra geld beschikbaar was gesteld. Volgens hem zou 
dit geld ook in andere dingen gestoken kunnen worden zoals een reservering voor de boekverkoop, 
waarvan nu te zien dat daar minder geld naartoe gaat.  

 Mr. Park clearly said to the Chairman that he could not be there and that the Board could 
have called him about a further discussion in case of questions. Furthermore, he does not 
understand why extra money is going to the Lustrum if extra money was already made 
available. According to him, this money could also have been put into other things, such as 
a reservation for the book sale, for which it can now be seen that less money is going into it.  

 
Mr. Van der Zwet says that there was a lot of money left as a reservation for the next year so he had 
to divide this. The board chose not to spend it on the book sale because the SPIL has quite a big 
buffer already. 
 
Dhr. Park wil graag weten waarom het dan niet weer als coronareservering is gegeven, zodat het 
nieuwe bestuur zelf kan kiezen wat zij met dat geld willen doen. Zoals grotere feesten of 
binnenland activiteiten om het echt een speciaal jaar te maken.  

 Mr. Park would like to know why it was not given as a corona reserve again, so that the 
new board can choose what they want to do with that money. Such as bigger parties or 
inland activities to make it a really special year. 

 
Mw. Neven vindt het vervelend dat er wordt gewezen naar de RvA en de KasCo aangezien er wel 
tegen het advies is ingegaan. Ze vindt het geen goed idee dat er een groot bedrag naar de feest 
reservering is gegaan. Ze had liever gezien dat er een grote reservering gemaakt zou worden en het 
bestuur zelf zou kunnen bepalen wat daarmee gebeur. Ze staat achter het idee om het bedrag aan te 
vullen, maar wil dit toch gezegd hebben.  

 Mrs. Neven finds it annoying that the RvA and the KasCo are being pointed at, since they 
did go against the advice. She does not like the fact that a large sum of money has been put 
into the festive reservation. She would have preferred a large reservation and the board 
being able to decide for itself what to do with it. She supports the idea of topping up the 
amount, but still wants to say this. 
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Dhr. Park wil dat er vanuit de ALV wordt gekeken naar het aanpassen van de begroting. Hij wil dat 
het deel dat nu voor Lustrum gereserveerd wordt, naar het volgende bestuur gaat. Hij zou hier 
graag de mening van de Lustrum commissie over horen.  

 Mr Park wants the ALV to look at adjusting the budget. He wants the part that is now 
reserved for the Lustrum to go to the next board. He would like to hear the opinion of the 
Lustrum committee on this. 

 
Ms. Neven does not find this necessary as it is only 500 euros and would like to have an extra nice 
lustrum this year. She agrees with refilling the budget.  
 
Mr. Groenink proposes for mr. Park to file an amendment or motion if this is what he wants to do. 
He supports the decision made by the board to refill the budget and likes that the committee gets to 
have a fair start now.  
 
Dhr. Park wilt alsnog dat die extra 500 euro naar iets anders gaat, zoals een Onderwijs commissie 
of een speciale almanak.  

 Mr. Park still wants the extra 500 euros to go to something else, like an Education 
Committee or a special almanac. 

 
Ms. Neven proposes to use the 500 euros for the balance between Leiden and The Hague, since this 
has been a struggle in the past years. For example for the travel costs.  
 
Ms. Pieters proposes to just vote on the amendment because of the time.  
 
Stem voor amendement afgewezen 
 
Festive budget 
 
Mr. Van der Zwet fills in the blank for the borrel: this is 399,95 cents. 
 
Ms. Nieuwenhuijsen wants to know about the realization, which is less than was budgeted.  
 
Mr. Van der Zwet says this was due to COVID-19. 
 
Ms. Nieuwenhuijsen asks him if the thinks that 250 euros is enough for upcoming year. 
 
Mr. Van der Zwet explains that this is more of a symbolic gesture, as it is impossible to cover the 
expenses of all international board members. 
 
Ms. Pieters points out that there were only one or two international board members in previous 
years who did not have a Dutch OV-card. She asks if there will be more budgeted for travel costs 
since there are more international board members. 
 
Mr. Van der Zwet says there’s a reservation for this, he added money to this. He explains that the 
next board only has two internationals without free OV.  
 
Mr. Van der Zwet fill in the dots: there’s 17.530,02 euros on the business account. The savings 
account is 26.200,52 euros. The acquitie is 49.163,68 euros.  
 
Ms. Neven is missing the SPIL beers in this oversight and asks if they’re somewhere else.  
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Mr. Van der Zwet explains the balance was made before the Audit Check, so he did not know the 
exact numbers. His successor will add it to the balance at the Policy GA. He also now received the 
money from Rebel Horeca. He points out that there’s a debt noted of 200 euros, but SPIL already 
received that money.  
 
Eindverslag KasCommissie 

 
Ms. Neven reads the report of the Audit committee.  

 
Nominatie KasCommissie 
 
The Chair of the GA asks if there is anyone who would like to nominate themselves for the Audit 
committee.  
Ms. Wissink and Ms. Pieters orally explain their candidature. Without any objects, they will be 
installed at point 11 on the agenda. 
 
Presentatie Almanak 
 
Ms. Pietersma thanks the yearbook committee for their hard work. The committee is happy with 
the outcome. She explains that the theme is roaring 2020s because we are in a roaring 2020. There 
are some similarities with the 1920s and the 2020s in there as well.  
 
Decharges en installaties 
 
The Chair of the GA gives the word to Ms. Lhajoui who announces the winner of the SPIL 
Committee Cup. She explains that the committee who is most present at activities, in any way or 
form receives the most point. This way, they can earn the Committee Cup. There was one 
committee this year that stood out and deserved the committee cup. The Introduction Committee 
has won the Committee Cup this year. She hands over the Committee Cup to the chair of the 
Introduction Committee.  
 
Met een hamerslag dechargeert de ALV-voorzitter uit de commissie Acquisitie commissie: Jesse 
Heyliger, Emma Keur, Emma Breed, Anushree Verma and Sasha van Hoorn. 
 
Met een hamerslag dechargeert de ALV-voorzitter uit de commissie Congress: Iman Makouri, 
Leonard John, Sjoerd de Jager, Constantin Florescu and Jim Hiddink. 
 
Met een hamerslag dechargeert de ALV-voorzitter uit de DEBAT commissie: Silvia Alonso Vega, 
Quang Pham Vu, Lisa Walen, Salma Nasser, Pètra van de Gevel, Elliot Underhill, Martina 
Sclaverano, Arianna Pearlstein, Luiza Toledo, Freek Bakker, Jelle Kooij, Ana Dadu, Celine 
Westhoff, Cassia Buonadonna, Paul Geideck, Astrid Mirangels, Imke Bruining, Loisanne op ‘t 
Land, Danïel van der Hak, Ruben Stift, Stefan Alin Paiu, Georgia Canura, Tom van der Meij and 
Maria Shumrai.  
 
Met een hamerslag dechargeert de ALV-voorzitter uit de commissie Educatie commissie: Julius 
Raudonikis, Katrina Kalnina, Muriel Verhagen, Patrick Tobies, Laura Morales and Marit van der 
Heide. 
 
Met een hamerslag dechargeert de ALV-voorzitter uit de commissie Excursie commissie: Charlotte 
Verhey, Juni Moe Moltubak, Roos Schoenmakers, Ruchi van Zoelen, Jan van Bebber and Alice 
Jouanjan. 
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Met een hamerslag dechargeert de ALV-voorzitter uit de Feest commissie: Ada Haliloglu, Lissi 
Qian, Lara Akande, Fierke Koolen, Matthijs Bassant, and Rosie Reed. 
 
Met een hamerslag dechargeert de ALV-voorzitter uit de Introductie commissie: Danique de Laat, 
Samara Ahmed, Robin Buijs and Caterina Vergano. 
 
Met een hamerslag dechargeert de ALV-voorzitter uit de Lange Reis commissie: Oscar Scholten, 
Kiara Wetsteen, Kamiel Neeleman, Sheno Djamshidi, Jelle Kooij and Delfine Rood. 
 
Met een hamerslag dechargeert de ALV-voorzitter uit de Master activiteiten commissie: Huib van 
Doorn, Zoe Yeung, Iliana Cont and Sarah Löpelt . 
 
Met een hamerslag dechargeert de ALV-voorzitter uit de PiP commissie: Sila Yelmenoglu and 
Yesim Benli.  
 
Met een hamerslag dechargeert de ALV-voorzitter uit de Promotie commissie: Dimitra Zachariadi, 
Freek Bakker, Loisanne op 't Land, Iris Oerlemans and Lara Akande. 
 
Met een hamerslag dechargeert de ALV-voorzitter uit de Korte Reis commissie: Kiara-Ioana 
Borisova, Kiara Weststeen, Matthijs Bassant, Anna van Delden, Emilie Wastin, Orin van Weersch 
and Elodie Servant. 
 
Met een hamerslag dechargeert de ALV-voorzitter uit de SPIL-weekend commissie: Margot du 
Floo, Rianne van Driel, Ali Koray Güçlü and Sura Yacoub. 
 
Met een hamerslag dechargeert de ALV-voorzitter uit de Almanak commissie: Joanne Verkerk, 
Celine Westhoff, Niels Bosman, Yva Kapashi, Lisa Pieters and Pien Wissink. 
 
Met een hamerslag dechargeert de ALV-voorzitter uit de Lustrum commissie: Abel van der Sluis, 
Ingrid Mehammer, Joséphine Bensdorp, Annabel van Holst, Nicola van Otten en Marjolijn 
Nieuwenhuijsen.  
 
 
Met een hamerslag dechargeert de ALV-voorzitter uit de Kascommissie: Rex van der Kruit and 
Roos Neven.  
 
Ms. Lhajoui holds an emotional speech about the past year and thanks each board member 
individually.  
 
When the gavel hits the table, the Chair of the GA discharges as commissioner External Relations 
Jette Boonstra.  
 
When the gavel hits the table, the Chair of the GA discharges as commissioner Internal Relations 
Renée Pietersma. 
 
When the gavel hits the table, the Chair of the GA discharges as commissioner Global Relations 
Bas van der Tas.  
 
When the gavel hits the table, the Chair of the GA discharges as commissioner Education and 
Politics Petra Järvimaa.   
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When the gavel hits the table, the Chair of the GA discharges as Treasurer and commissioner 
Festive Jurgen van der Zwet. 
 
When the gavel hits the table, the Chair of the GA discharges as Secretary and commissioner 
Introduction Anna Easton.  
 
When the gavel hits the table, the Chair of the GA discharges as President and commissioner 
Lustrum Maryem Lhajoui.  
 
When the gavel hits the table, the Chair of the GA installs as President and commissioner 
Introduction Samara Ahmad.  
 
When the gavel hits the table, the Chair of the GA installs as Secretary and commissioner PiP 
Yesim Benli.   
 
When the gavel hits the table, the Chair of the GA installs as Treasurer Emma Breed. 
 
When the gavel hits the table, the Chair of the GA installs as commissioner Education and Politics 
Marit van der Heide.    
 
When the gavel hits the table, the Chair of the GA installs as commissioner Global Relations Juni 
Moltubak. 
 
When the gavel hits the table, the Chair of the GA installs as commissioner Internal Relations and 
commissioner Festive Ada Haliloglu. 
 
When the gavel hits the table, the Chair of the GA installs as commissioner External Relations and 
commissioner Lustrum Joséphine Bensdorp.   

 
Ms. Ahmad then gives a speech in which she thanks the members for attending and supporting 
SPIL. She thanks the board for the amazing year they have provided. The board name of the XLI is 
announced, the name will be ‘SPILsterhood’. The reasoning behind this is because the new board is 
the first board with only women. They see themselves as a sisterhood, but then with all SPIL 
members involved. She announces that ms. Moltubak will be her vice-president.  
 
Schorsing 

 
When the gavel hits the table, I install into the Acquisitions committee: Macklin Miezejeski, 
Thijmen Zuiderwijk , Csongor Márton Gyõriványi, Debora Hornanova and Margarita Yanez. 
When the gavel hits the table, I install into the Congress committee: Kim Ville, Vera van Klink, 
Ayla Covington, Fleur de Ruijter, Alexander Hedlund and Giselle Hilderink. 
 
When the gavel hits the table, I install into the DEBAT committee: Martina Sclaverano, Elliot 
Underhill, Luiza Toledo, Georgia Canura, Arianna Pearlstein, Julia Kratofil, Ana Dadu, Jelle 
Kooij, Damla Meşulam, Aleksander Kaslyovski, Daria Aron, Cassia Buonadonna, Ayan Sule, 
Johanna Welk, Kasper Heijink, Debora Hornanova, Elena van der Klok, Lyuba Nicheva, Imke 
Bruining, Ruben Stift, Philip Hilen, Anna Gruber and Dayant Ramkalup. 
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When the gavel hits the table, I install into the Education committee: Ayla Covington, Thijmen 
Zuiderwijk, Suna Can, Stijn Westerhof, Polina Muradyan, Samuel Loži and Sybrich Zeinstra. 
 
When the gavel hits the table, I install into the Excursions committee: Maartje Blom, Ruchi van 
Zoelen, Donna Dekker, Maren von Schwiderski, Amy Steinbacher, Roberta Cottino and Puck 
Oldegbers. 
 
When the gavel hits the table, I install into the Festivities committee: Sara Sorici, Anna Molotkova, 
Camila Mateos, Mieke de Jongh, Emilie Wastin, Igor Zeinstra, Anna Gruber, Koray Güçlü and 
Toma Giachi. 
 
When the gavel hits the table, I install into the Introduction committee: Saga Sjoberg,  Laurence 
Krakow, Annet Wind, Noor Stuijt and Toma Giaci.  
 
When the gavel hits the table, I install into the Master Activities committee: Averly Deepleen Kaur. 
 
When the gavel hits the table, I install into the PiP committee: Ömer Yavuz and Sarah Abo Ebeid. 
 
When the gavel hits the table, I install into the Promotion committee: Iris Oerlemans, Yva Kapashi, 
Daria Aron, Tess Meijerink and Audrey Callista. 
 
When the gavel hits the table, I install into the Short Trip committee: Laurence Krakow, Nina 
Wysowska, Isabel Spierenburg, Fince Milo van Kampen, Nuno Lammers and Veerle Tielemans. 
 
When the gavel hits the table, I install into the Yearbook committee: Danique de Laat, Puck 
Oldegbers, Noor Stuijt, Koray Güçlü and Loïs Peltzer. 
 
When the gavel hits the table, I install into the Lustrum committee: Thomas Groenink, Kamiel 
Neeleman, Rosie Reed, Lara Akande, Marjolijn Nieuwenhuijsen en Frits Weyne.  
 
When the gavel hits the table, I install into the Audit committee: Pien Wissink and Lisa Pieters.  
 
 
w.v.t.t.k. 
 
Mr. Groenink points out that the Lustrum committee was missing.  
 
Ms. Lhajoui added the names of the Lustrum committee to the installation.  
 
Ms. Benli announces that seven motions have been submitted. The first motion is the following: 
 
“De Algemene Ledenvergadering, hier bijeen bij op Breestraat 16, te Leiden. 
 
Constaterende dat er geen happen waren op de Constitutie Borrel van het XLe bestuur der 
Studievereniging voor Politicologen in Leiden. Roept alle komende besturen ooit op om altijd 
happen te serveren op alle aanstaande Constitutie Borrels van de Studievereniging voor 
Politicologen in Leiden.” 
 
Was getekend,  



32  

 
Marjolein Nieuwenhuijsen, Lisa Pieters, Roos Neven, Niels Park, Thomas Groenink. 
 
Ms. Benli reads out the second motion. This is the following:  
 
“De Algemene Ledenvergadering, hier bijeen bij op Breestraat 16, te Leiden. 
 
Noticing that the book sale has become more difficult in the past years, with second hand book sale 
and digital book versions becoming more popular, and considering the fact that the contract with 
Study Store will run out soon, the motion calls upon the GA to get up a Book sale working group 
similar to the TWHALV consisting of old board members and any interested other members, to 
together think about and give advice about the future of the book sale within SPIL.” 
 
Was getekend,  
 
Niels Park, Pien Wissink, Roos Neven, Lisa Pieters, Marjolein Niewenhuijsen, Thomas Groenink 
and Catrin Böcher.  
 
Ms. Easton asks if the people who signed this motion are assumed to be in the working group. 
 
Mr. Park points out that not all of the people above want to be part of the working group.  
 
Ms. Niewenhuijsen says that the TWHALV should look at which board members are willing to 
join and which interested members.  
 
Mr. Park adviseert het nieuwe bestuur te gaan inventariseren welke SPIL leden hierin interesse 
zouden hebben.  

Mr. Park advises the new board to investigate which SPIL members would like to join this 
working group.  

 
Ms. Benli reads out the third motion. This is the following:  
 
“De Algemene Ledenvergadering, hier bijeen bij op Breestraat 16, te Leiden. 
 
Verzoekt de leden van de ALV al haar vragen via de voorzitter (en: Mr./ Ms. speaker) te stellen en 
de vergadering zodoende te formaliseren: alsmede het beantwoorden van de vragen door het 
bestuur te laten verlopen via de gewaardeerde voorzitter.” 
 
Was getekend,  
 
Thomas Groenink and Frits Weyne  
 
Mr. Groenink elaborates his motion. As you can see in many formal settings, the role of the speaker 
is to guide the discussion. He is expressing his gratitude to mr. Van der Brink and asks why one 
should ignore him. He proposes we speak through mr. Van der Brink and mr. Van der Brink speaks 
through the board, as is done in most parliaments.  
 
Dhr. Park legt uit dat hij zijn naam niet meer onder de motie wil toevoegen. Hij denkt dat er veel 
nieuwe leden van SPIL zijn die het een obstakel zouden kunnen vinden om deze gang van zaken in 
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te voeren. Hij vindt dat mensen die het willen via de voorzitter mogen spreken en anderen dit niet 
hoeven te doen als ze daar geen behoefte aan hebben.  

Mr. Park explained that he did not want to add his name to the motion. He thinks that there 
are many new members of SPIL who might find it an obstacle to introduce this way of 
doing things. He feels that people who want to should be allowed to speak through the 
Chairman and others should not have to do so if they do not feel the need. 
 

Ms. Neven point out that this is already written in the HR, so there is no need to file a motion for it.  
 
Mr. Groenink is informed by ms. Neven that this motion has already been implemented in the 
formal features of SPIL. He encourages the board to underline the importance of this motion.  
 
Ms. Benli reads out the fourth motion. This is the following:  
 
“De Algemene Ledenvergadering, hier bijeen bij op Breestraat 16, te Leiden. 
 
Verzoekt het bestuur om de gebruikelijke gala-en diesbudgetten te corperen in het lustrumubdget 
indien de LustrumCommissie verantwoordelijkheid draagt voor het organiseren van deze jaarlijkse 
evenementen in een Lustrumjaar.” 
 
Was getekend,  
 
Thomas Groenink and Frits Weyne 
 
Mr. Van der Zwet explains that when he was still a board members, he had discussions with mr. 
Park about giving more money to the Lustrum Committee. He does not understand why the 
committee wants even more money than they already have.  
 
Dhr. Park zegt dat het verzoek om meer geld naar een commissie moet gaan via het bestuur en niet 
via een motie. Het is niet mogelijk voor een LuCo om meer geld te eisen dan zij al hebben 
gekregen.  

Mr. Park says that the request for more money to a committee must go through the board 
and not through a motion. It is not possible for a LuCo to demand more money than they 
have already received. 
 

Mr. Weyne proposes to move this point to the next GA.  
 
Ms. Benli reads out the fifth motion. This is the following:  
  
“De Algemene Ledenvergadering, hier bijeen bij op Breestraat 16, te Leiden. 
 
“Wishes to expres sits gratitude for the persevering efforts of the 40th board and their resilience in 
a challenging year, with love and admiration from the GA.” 
 
Was getekend,  
 
Thomas Groeninnk.  
 
Mr. Groenink expresses his gratitude.  
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Ms. Benli reads out the sixth motion. This is the following:  
 
“De Algemene Ledenvergadering, hier bijeen bij op Breestraat 16, te Leiden. 
 
Considering the sad fact that COVID has thrown spanner in the works of SPIL’s 40th board year, 
causing the 8th Lustrum of SPIL to be postponed to 2022, the 40th board is of the opinion that it 
would be very appropriate and fair if they would receive a fortnightly report from the 
commissioner of Lustrum or the chair of the LuCo, sent to the e.t. secretary, containing an update 
on the progress of the Lustrum. Furthermore, they wish to receive a personal, handwritten 
invitation for the Lustrum week. For both the report and the invitation, the boundless creativity of 
the committee is called upon, whereby alternative forms on an update in the form of a vlog, 
hardwritten letter or interpretative dance are warmly encouraged.”  
 
Was getekend,  
 
Anna Easton, Maryem Lhajoui, Renée Pietersma, Bas van der Tas, Jette Boonstra, Petra Järvima 
and Jurgen van der Zwet 
 
Mr. Groenink asks if the motion will be a formal obligation or advice.   
 
Ms. Easton explains it will be a formal obligation.  
Mr. Groenink does not agree to do this and thinks that this will stop SPIL members to join a 
committee in the future.  
 
Ms. Bensdorp would happily do a dance or make a video of herself.  
 
Ms. Benli reads out the last motion. This is the following:  
 
“De Algemene Ledenvergadering, hier bijeen bij op Breestraat 16, te Leiden. 
 
Establishing that duet o time constraints and bars closing at 00.00, the 41st board cannot give their 
first round of drinks after the change of boards GA, this will be postponed to the policy GA.” 
 
Was getekend,  
 
Jurgen van der Zwet, Lisa Pieters, Pien Wissink, Thomas Groenink, Frits Weyne and Niels Park 
 
Ms. Pieters asks the XLI board if they want to move the drinks to the Policy GA or wants to give 
the first round right now.  
 
Ms. Niewenhuijsen counts 3 votes against this motion, 25 in favor.  
 
Rondvraag 

The round of questions is skipped due to time issues.  

Discharges van stemcommissie 
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The Chair of the GA thanks the Voting committee for their service. When the gavel hits the table, 
the Chair of the GA discharges from the Voting committee ms. Niewenhuijsen and ms. Gruber 
 
Sluiting 
 
The Chair of the GA closes the GA, but not before we have sung the SPIL anthem.  
The Change of Boards GA is ended at 00.00h. 
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BELEID SPILSTERHOOD 2021-2022 
 

1. LANGE TERMIJN DOELSTELLINGEN STUDIEVERENIGING VOOR 
POLITICOLOGIE STUDENTEN 

 
De belangrijkste doelstellingen van de vereniging zijn vastgelegd in de statuten van de 
vereniging. Deze zijn de 
volgende: 

 
De vereniging stelt zich ten doel: 
1. a. bij te dragen aan een levendige gedachtewisseling over onderwerpen die van belang zijn 
voor politicologen binnen het vakgebied Politieke Wetenschappen en daarbuiten; 
1. b. het bevorderen van contacten met universiteiten buiten Nederland in de ruimste zin van 
het woord; 
1. c. het informeren over de mogelijkheden van stages en over de positie van politicologen op 
de arbeidsmarkt; 
1. d. het bevorderen van contacten tussen politicologen op informeel niveau. 
2. De vereniging tracht dit doel te bereiken door het organiseren van bijeenkomsten in de 
ruimste zin, binnen-en buitenlandse excursies, alsmede het uitgeven van een tijdschrift. 
3. De vereniging is politiek neutraal. 

 
Dit zijn de fundamenten waarop de beleidsdoelen van het XLIe bestuur 'SPILsterhood' zijn 
gebouwd. 

 
2.0 VERENIGINGSBREDE BELEIDSDOELEN 
“When the debate is lost, slander becomes the tool of the losers” – Socrates 

 
2.1 Inclusie 
Aangezien het de eerste keer is dat bijna de helft van het bestuur internationaal is, ziet het 
bestuur het nog meer als een prioriteit om zich te richten op de inclusie binnen de vereniging. 
Aangezien de vereniging zowel Nederlandse als internationale studenten vertegenwoordigt, 
achten wij inclusie een cruciaal aspect voor dit jaar. Inclusie is de praktijk of het beleid van 
het geven van dezelfde toegang en hetzelfde recht aan iedereen die elders uitgesloten zou 
kunnen worden. Inclusie legt ook de nadruk op empowerment en betrokkenheid, waarbij de 
inherente waarde en waardigheid van alle mensen wordt erkend. Inclusie heeft niet alleen 
betrekking op studenten en leden, maar ook op de algemene visie van de SPIL. 

 
Een inclusieve vereniging is een vereniging waar de etniciteit, leeftijd, religie, seksuele 
geaardheid en identiteit van alle leden gerespecteerd wordt. Met een inclusieve instelling 
willen we ervoor zorgen dat iedereen respectvol met elkaar omgaat en zich bewust is van 
elkaars eigenheid. Een inclusieve omgeving bevat ook het vastleggen van zinvolle 
samenwerkingsverbanden met andere verenigingen. Meer samenwerkingen zouden ervoor 
zorgen dat alle leden zich vertegenwoordigd voelen. De SPIL heeft zich aangesloten bij de 
werkgroep Diversiteit en Inclusie om met ons werk de best mogelijke resultaten te bereiken. 
De werkgroep is van plan om dit jaar consequent en offline te vergaderen. Twee 
bestuursleden zullen plaatsnemen in deze werkgroep. Het bestuur zal ervoor zorgen dat het 
zich meer informeert over het onderwerp Diversiteit en Inclusie. 

 
De SPIL is een tweetalige studievereniging. Het bestuur streeft naar zowel Engels- als 
Nederlandstalige evenementen. Voor het grootste deel zal de voertaal Engels zijn, zodat 
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mensen die geen Nederlands kunnen spreken of verstaan niet worden uitgesloten. Desondanks 
kunnen de leden de Nederlandse bestuursleden in het Nederlands aanspreken als zij dat 
willen. 

 
2.2 Evenwicht 
Omdat het voor de SPIL een uitdaging is geweest om zich aan te passen aan een 
evenwichtige omgeving tussen Leiden en Den Haag, wil het XLIe bestuur dit criterium in 
haar beleid benadrukken. De SPIL is zowel in Leiden als in Den Haag gepositioneerd. Het 
XLIe bestuur ziet de verantwoordelijkheid die de vereniging heeft om deze twee steden 
binnen de vereniging met elkaar te verbinden. Door het grote grondwerk dat de vorige 
besturen hebben geleverd, is het voor SPIL mogelijk om Balans te creëren tussen beide 
steden. 

 
Verder zal het XLIe bestuur van de SPIL ernaar streven om de helft van de Algemene 
Ledevergaderingen in Leiden te organiseren en de andere helft in Den Haag. Om dit idee uit 
te breiden naar de commissies, heeft het XLIe bestuur de commissieleden geadviseerd om ook 
een balans te creëren tussen de twee steden. Om dit te bereiken zullen de commissies ernaar 
streven om zowel in Leiden als in Den Haag activiteiten te organiseren. Bovendien 
vergaderen de commissieleden, in overleg met elkaar, om de week in Leiden of Den Haag.   

 
Daarnaast vindt het XLIe bestuur het van het grootste belang om de geestelijke gezondheid 
van iedereen serieus te nemen. Niet alleen van de leden van de SPIL namelijk, maar ook van 
de bestuursleden. Wij willen graag een balans houden tussen werk en vrije tijd voor de 
mentale gezondheid van de bestuursleden. Daarnaast is het, aangezien de meeste van onze 
bestuursleden een hoge studielast hebben, van groot belang om te zorgen voor een balans als 
student en bestuurslid. Rekening houdend met het feit dat COVID-19 nog steeds invloed heeft 
op de geestelijke gezondheid van de leden. Door een goede balans te houden tussen formele 
en informele bijeenkomsten met bestuursleden, willen we de drempel verlagen om over 
psychische problemen te praten. De bestuursleden streven ook naar consistente informele 
bijeenkomsten om te zorgen voor meer vertrouwen en betere communicatie tussen de 
bestuursleden. Communicatie moet van vitaal belang zijn om toegang te krijgen tot de 
geestelijke gezondheid van elk bestuurslid. Het XLIe bestuur hoopt op deze manier meer 
vertrouwen tussen de bestuursleden te krijgen en een open en eerlijke omgeving te creëren. 

 
Na een intense COVID-19 periode, waarbij de gemeenschappelijke ruimtes gesloten moesten 
worden, is het XLIe bestuur is blij met het nieuws van de Universiteit Leiden dat de ruimtes 
dit jaar weer open kunnen. Om balans te creëren tussen de bestuursleden en de twee hokken, 
zal het XLIth bestuur ernaar streven om in beide steden aanwezig te zijn bij het verdelen van 
de common room shifts. Op deze manier hoopt het bestuur van XLIth meer in contact te 
komen met studenten uit beide steden. 
 

2.1 Herstel 
Herindeling wordt gedefinieerd als "de handeling van het veranderen of herstellen van 
iets in een andere of vroegere positie of staat". Na het zien van het begin van dit jaar en 
hoezeer de COVID-19 maatregelen zijn versoepeld, zou het gemakkelijk zijn geweest 
om te zeggen "de SPIL gaat terug naar haar wortels, dingen zullen weer worden zoals 
ze vroeger waren", maar dit zou niet juist zijn. De vereniging gaat snel vooruit en er is 
veel veranderd binnen de SPIL sinds maart 2020. Daarom erkent het XLIe bestuur dit 
jaar de uitdagende, door COVID-19 getroffen jaren die de twee vorige besturen hebben 
meegemaakt en waardeert tegelijkertijd alles wat zij hebben gedaan om de SPIL te 
verbeteren. Het XLIe bestuur streeft ernaar om terug te gaan naar de sociale, actieve en 
levendige omgeving die deze vereniging bood, de inspanningen van de vorige besturen 
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te behouden, en er waar nodig iets aan toe te voegen om er een mooi jaar van te maken. 
 

Een ding waar het XLIe bestuur van geleerd heeft, is de steeds veranderende omstandigheden 
die de COVID-19 regelgeving met zich mee kan brengen. Ook al lijkt het erop dat men dit 
jaar meer vrijheden kan genieten, is dit nooit zeker. Daarom zal het bestuur, als onderdeel 
van het herschikkingsbeleid, back- up plannen blijven maken binnen en buiten de commissies 
voor het geval de oorspronkelijke plannen plotseling sneuvelen. Dit bestaat uit het volgen van 
persconferentiedata, gedetailleerde annulerings-/terugbetalingsbesprekingen en -clausules 
met locaties, en het openhouden van de mogelijkheid om een evenement op korte termijn om 
te bouwen naar een online of op-afstand evenement.  

 
Hoewel het een turbulente afgelopen 1,5 jaar is geweest, realiseert het XLIe zich hun cruciale 
rol om alle verschillende elementen die de SPIL in de afgelopen jaren heeft kunnen bieden, 
terug te brengen. Het XLIe hoopt zowel de sociale- als netwerkmogelijkheden extra aandacht 
te geven dit jaar. Dit zullen zij doen door carrière dagen te organiseren met geïnteresseerde 
alumni. Bovendien hopen wij de SPIL leden met elkaar in contact te brengen door 
verschillende sociale activiteiten. Verder zal het XLIe proberen de vereniging te laten 
evolueren en de "goede" dingen uit de COVID-19 periode mee te nemen. We zullen ernaar 
streven om zoveel mogelijk activiteiten te organiseren, met de beperkingen van COVID-19 in 
het achterhoofd. Als de beperkingen het toelaten hoopt het XLIe feesten, het Lustrumgala, 
reizen binnen en buiten Europa, fysieke excursies en nog veel meer te kunnen organiseren. 
Het XLIe bestuur heeft het geluk gehad een grotere gift van hun voorgangers in hun budget te 
hebben en zal er zeker voor zorgen dit extra budget te gebruiken om deze evenementen het 
lange wachten waard te maken. 

 
 

3. PRESIDENT & COMMISARIS INTRODUCTIE 
“There are two powers in the world; one is the sword, and the other is the pen. There is a 
great competition and rivalry between the two. There is a third power stronger than both, that 
of the women.” - Muhammad Ali Jinnah. 

 
3.1.1. Interne Bestuurszaken 
Van de voorzitter wordt verwacht dat zij het bestuur leidt in overeenstemming met het beleid. 
De voorzitter zorgt er ook voor dat er een prettige sfeer bestaat onder de bestuursleden en de 
algemene leden, waarin zij ten alle tijden naar de voorzitter toe kunnen stappen. Om dit te 
bereiken, wil de voorzitter een bestuurstraining plannen. De voorzitter houdt voortdurend 
contact met alle bestuursleden. Ze vindt het belangrijk om regelmatig evaluatiegesprekken te 
voeren met de bestuursleden om de studievoortgang, de ontwikkeling van de commissies en 
persoonlijke zaken te bespreken. Hierdoor is de voorzitter goed op de hoogte van de 
bestuursleden en hun eventuele problemen. Het is ook van vitaal belang dat de voorzitter van 
alle leden van het XLIe-bestuur consequent op de hoogte wordt gehouden van de 
ontwikkelingen in de commissies. Vanwege de onzekere situatie met betrekking tot COVID-
19 vindt de voorzitter het belangrijk dat er zoveel mogelijk borrels en commissie 
bijeenkomsten worden georganiseerd om de band tussen de leden te versterken. Ook wil de 
voorzitter dit jaar veel aandacht besteden aan de geestelijke gezondheid van de bestuursleden. 

 
3.1.2. Externe vertegenwoordiging 
Naast interne zaken is de voorzitter ook verantwoordelijk voor externe zaken. Als het 
"gezicht" van de vereniging vertegenwoordigt de voorzitter de SPIL in vele vormen. Eén 
daarvan is de vertegenwoordiging in het verenigingenoverleg VerO. Dit zijn de vergaderingen 
met de gangverenigingen van de faculteit sociale wetenschappen (FSW) en de assessor. De 
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vergaderingen zullen regelmatig plaatsvinden om facultaire kwesties met de assessor en 
andere verenigingen te bespreken. De aangegeven vergaderingen zijn nuttig en van vitaal 
belang, aangezien communicatie met andere verenigingen de vereniging op vele manieren ten 
goede komt. De communicatie met de assessoren is tot nu toe uitstekend verlopen. De 
assessor heeft ons al groen licht gegeven voor de reis naar Brussel en de Korte Reis. De eerste 
VerO-vergadering vond plaats op 15 oktober en was een groot succes. De belangrijkste 
gespreksonderwerpen waren de privacy van de gegevens van onze leden en de evaluatie van 
de introductieweken. Dit jaar was CIROS niet aanwezig tijdens de VerO-vergadering. 
Deelname aan het verenigingenoverleg is essentieel en in het kader van het Studievereniging 
Overleg Platform (StOP). Daarnaast zal de voorzitter deelnemen aan het Grote 
Verengingenoverleg (GroVer) georganiseerd door StOP. Voor meer externe participatie werkt 
de SPIL ook samen met de B.I.L. in een nieuwe commissie Stairs Affairs. Een van de 
bestuursleden is lid geworden van de KasCommissie van StOP. Tenslotte zal de SPIL ook 
deelnemen aan het Platform voor Politicologen (PvP). 

 
3.1.3. Andere activiteiten 
Naast het bijwonen van vele vergaderingen en evenementen, streeft de voorzitter naar het 
versterken van oude en het aangaan van nieuwe externe samenwerkingsverbanden. 
Zoals in eerdere beleidsstukken vermeld, wil de commissaris ook de Committee Cup 
behouden. De Committee Cup is een geweldige uitvinding om de aanwezigheid van 
commissieleden tijdens activiteiten te vergroten. Hierdoor ontmoeten de commissieleden van 
verschillende commissies elkaar op activiteiten waar ze punten voor de Committee Cup 
kunnen scoren. 
Ook het bestuur van XLIe neemt de hokdiensten zeer serieus omdat het bestuur makkelijk 
benaderbaar voor de leden wilt zijn. Om meer communicatie te creëren, heeft het bestuur 
besloten om van maandag tot en met vrijdag regelmatig hokdiensten te houden. De 
hokdiensten blijken een groot succes door het grote aantal studenten die het SPIL hok 
bezoekt. Niet alleen dat, maar ook andere verenigingen zijn blij met de open communicatie 
met de bestuursleden sinds beide hokken weer open zijn. 

 
3.1.4. CIROS 
Ook dit jaar streven beide besturen ernaar regelmatig contact te hebben en essentiële 
informatie met elkaar te delen. De vorige besturen hebben gewerkt aan een 
samenwerkingsdocument zodat de verenigingen efficiënter samen kunnen werken. Beide 
verenigingen zullen ernaar streven overlap tussen activiteiten zoveel mogelijk te beperken, 
zodat SPIL-leden die ook CIROS-lid zijn niet hoeven te kiezen. Samen met de commissaris 
voor festiviteiten zullen bijvoorbeeld de "borrels" worden zo georganiseerd dat 
overlappingen worden vermeden. Dit wordt niet alleen gecommuniceerd tussen beide 
opdrachtgevers, maar ook aangegeven in het samenwerkingsdocument. 

 
3.1.5. COVID-19 
Hoewel de meeste activiteiten fysiek lijken plaats te vinden met de vereiste corona- 
maatregelen, bestaat er nog steeds onzekerheid over de situatie. De mogelijkheid dat een 
activiteit niet doorgaat of online plaatsvindt bestaat nog steeds. De bestuursleden hopen op het 
begrip van hun leden. De meeste vergaderingen zoals VerO en GroVer, vonden online plaats 
omdat de leden niet fysiek beschikbaar waren, maar de volgende vergadering is gepland om 
fysiek te zijn. De meeste bestuursvergaderingen vinden met veel enthousiasme offline plaats. 
Voor alle commissies is het van cruciaal belang om fysieke evenementen te hebben, maar de 
gezondheid en veiligheid van SPIL-leden zijn ook essentieel, en daarom is voor de meeste 
offline evenementen een QR-code nodig om mee te kunnen doen. 
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3.2. Commissaris Introductie 
De voorzitter is erg enthousiast over het overzien van de Introductiecommissie. De 
commissaris wil graag benadrukken dat de commissie van betekenis is voor de eerstejaars 
studenten. De Introductiecommissie richt zich bij de meeste van haar evenementen alleen op 
de eerstejaars. De Introductiecommissie is een uitstekende brug tussen de Leidse en Haagse 
studenten. Ze wil zich daarom ook gaan richten op balans tussen Leiden en Den Haag. 

 
3.2.1. Introductie Activiteiten 
De commissie zal proberen maandelijks één evenement te organiseren. Het is aan de 
commissieleden om te bepalen welke activiteiten zij graag zouden willen hebben. De meeste 
activiteiten zullen in het Engels worden gehouden, behalve wanneer de activiteit alleen 
relevant is voor Nederlandstalige leden. De Introductiecommissie zal er ook naar streven 
samen te werken met andere commissies om een gevoel van verbondenheid te creëren tussen 
de leden van de commissies. 
Evenals in het afgelopen jaar zal de commissie ook de Vrienden- en Familiedag organiseren 
in zowel Leiden als Den Haag. De voorbereidingen voor de dagen zijn al begonnen aangezien 
het comité van plan is deze fysiek te organiseren met de nodige COVID-19 maatregelen. 
Naast de Vrienden- en Familiedag, is de commissie ook erg enthousiast over het plannen van 
het Freshmen Weekend. Omdat sommige studenten het eerstejaarsweekend niet bijwonen, 
streeft de commissie ernaar om in september 2022 een eerstejaarsdag te organiseren. 

 
3.2.2. Eerstejaarsweekend 
Het Eerstejaarsweekend zal een essentieel onderdeel zijn van de Introductiecommissie van dit 
jaar. Aangezien het Freshmen Weekend van vorig jaar niet door kon gaan, hopen we ons best 
te doen om dit jaar een fysiek Freshmen Weekend te realiseren. De commissie zal ook 
bespreken om de data voor het eerstejaarsweekend te wijzigen naar later in augustus of begin 
september. Deze beslissing is genomen omdat de deelname van de internationals werd 
beïnvloed door de zeer vroege data. Aangezien het aantal internationale studenten in de loop 
der jaren gestaag is toegenomen, hopen we met de genomen maatregelen hetzelfde effect te 
bereiken. Hoewel de commissie zich graag wil voorbereiden op een fysiek 
Eerstejaarsweekend, mag de mogelijkheid van een alternatief niet uit het oog worden verloren 
vanwege COVID-19. De commissaris heeft alle details, voorzorgsmaatregelen en maatregelen 
al met de voorganger besproken. 

 
3.2.3. Commissie 
De commissie bestaat dit jaar uit vijf leden, waarvan 4 eerstejaars. De commissaris heeft 
ernaar gestreefd de eerstejaars in de commissie op te nemen, omdat zij het beste weten wat de 
eerstejaars van deze commissie verwachten. Hiernaast heeft de eigen ervaring van de 
commissaris haar doen geloven dat eerstejaars van belang zijn voor de Introductiecommissie. 
De commissaris heeft de motivatie van de commissie bij het plannen van de eerste 
evenementen al gezien. Ze streeft naar een goede communicatie en sfeer in de commissie. 
Niet alleen dat, maar ook om de eerstejaars de kans te geven hun vaardigheden te ontwikkelen 
en voor iedereen de beste activiteiten voor het jaar te plannen. 

 
 

4.0 SECRETARIS & COMMISSARIS PIP 
“Two things are infinite: the universe and human stupidity; and I’m not sure about the 
universe” - Einstein 
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4.1.1.  Ledenbestand 
Het doel van dit jaar zal wederom zijn om het ledenbestand zorgvuldig bij te houden. Het 
bestand zal gedurende het jaar regelmatig bijgewerkt worden, zodat het ledenbestand actueel 
blijft. De persoonsgegevens van de leden zullen volgens AVG-richtlijnen beschermd 
worden. De secretaris zal daarom de enige persoon zijn die toegang heeft tot Conscribo. 

 
Momenteel heeft de SPIL in totaal … leden, waarvan … IRO studenten en … hiervan zijn 
internationale studenten. De Nederlandse bachelor bestaat uit … internationale politiek 
studenten, … Politicologie studenten en … Internationale Betrekkingen en Organisatie 
studenten. 

 
4.1.2.  Nieuwsbrief 
Elke maand zal de nieuwsbrief door de secretaris geschreven worden. Om rekening te houden 
met de internationale leden, zal deze nieuwsbrief in zowel Nederlands als Engels verstuurd 
worden. Hierbij zal het “Nederlands volgt Engels” principe worden toegepast worden. In de 
brief zullen de maandelijkse aankondigingen en promotiemateriaal verwerkt worden met 
daarbij de aansluitende agenda, zodat er helder overzicht van het maandelijkse programma 
terug te vinden is. Om een duidelijk overzicht te bewaren zal de agenda alleen in het Engels 
toegevoegd worden. De nieuwsbrief zal aan de hand van Laposta elke eerste maandag van de 
maand verstuurd worden naar de leden. 

 
4.1.3. Reunisten 
Ook zal de secretaris verantwoordelijk zijn voor de reünisten. Zij zal met hen in contact 
blijven en daarnaast driemaal per jaar een nieuwsbrief naar hun versturen. De reünisten 
zullen, net als de algemene leden, vier keer per jaar het verenigingstijdschrift DEBAT 
ontvangen. 

 
4.1.4. Alumni 
Omdat het LAP  is opgeheven zal het Alumni netwerk dit jaar weer onder de 
verantwoordelijkheden van de secretaris vallen. Zij ziet het belang van alumni in en streeft 
ernaar om gedurende het jaar verschillende alumni gerichte activiteiten te organiseren. 
Hiervoor zal ze een alumni commissie opstellen, die haar hierbij kunnen helpen. De secretaris 
zal gedurende het jaar onderzoeken wat de beste structuur voor deze commissie zal zijn en 
geïnteresseerde alumni bij dit proces betrekken. De secretaris streeft ernaar om deze 
commissie zo snel mogelijk op te zetten.  

 
Bovendien wil ze dit jaar graag samenwerken met het Alumnibureau van de Universiteit 
Leiden. De secretaris zal dit jaar onderzoeken wat de beste manier is om een verdere 
samenwerking met het alumnibureau aan te gaan. Bovendien ziet de secretaris de 
mogelijkheid om alumni te betrekken bij eventuele educatie gerichte activiteiten en 
activiteiten gericht aan de mastercommissie. Daarom zal zij bij het organiseren van deze 
activiteiten nauw samenwerken met de Commissaris van Onderwijs en Politiek. 
De secretaris streeft ernaar om de alumni twee keer per jaar een update te sturen van de 
huidige gang van zaken wat betreft de faculteit, professoren, onderzoeken en alumni 
gerelateerde evenementen. 
Momenteel heeft de SPIL in totaal … alumni leden. 

 
4.1.5. Algemene Ledenvergaderingen 
Momenteel is het vijf jaar geleden dat de specialisatie “International Relations and 
Organisations” onderdeel is geworden van de bachelor “Politicologie” aan Universiteit 
Leiden. Nu het XLe bestuur een statuutswijziging heeft doorgevoerd is het voortaan ook 
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mogelijk om de ALV’s in Den Haag te organiseren. Dit zal niet alleen de inclusiviteit van de 
Haagse studenten verhogen, maar ook de balans tussen de twee steden. 
 

Bovendien zijn er al jaren gesprekken met de “Werkgroep Hervorming Algemene 
Ledenvergadering” (WHALV) over de verhoging van het quorum bij ALV’s. Het XLIe 
bestuur hoopt dat er meer animo vanuit de leden in Den Haag zal zijn om de ALV’s bij te 
wonen door deze ook daar te laten plaatsvinden. Hiernaast zullen wij ook gebruik maken van 
de Committee Cup wedstrijd, waarbij commissieleden punten kunnen verdienen bij 
aanwezigheid van SPIL activiteiten. 

Het XLIe bestuur zal tijdens de ALV’s gebruikmaken van de papieren boekjes om hun beleid 
te presenteren. Tijdens de beleids ALV van het XL bestuur werd bekend dat het presenteren 
van een beleid aan de hand van een PowerPoint niet goed werkte. Daarom is in overleg met de 
“Tweede Werkgroep Hervorming Algemene Ledenvergadering” (TWHALV) afgesproken 
deze structuur weer aan te passen. 

Leden zullen tijdens de ALV in staat zijn om de vragen in zowel het Nederlands als in het 
Engels te stellen. Wanneer er sprake is van Nederlandstalige vragen, zullen deze eerst vertaald 
worden naar het Engels door het CALVV voordat het XLIe bestuur antwoord geeft. In de 
notulen zal de vraag in oorspronkelijke taal opgeschreven worden. 

4.1.6. Oud-besturen borrel 
Net als voorgaande jaren heeft de secretaris als doel om dit jaar een oud-besturen borrel 
organiseren. Zij wil hen namelijk prijzen voor hun harde inzet als voorgaand bestuur en wil 
haar dankbaarheid hiervoor tonen. De secretaris hoopt dat er zo veel als mogelijk oud- 
bestuursleden naar de borrel zullen komen. Aangezien zij een druk schema hebben zal de 
borrel daarom op een vrijdag of zaterdag georganiseerd worden. 

 
4.1.7. Platform voor Politicologen 
Binnen het Platvorm voor Politicologen (PvP) wordt er samengewerkt met verschillende 
andere studieverenigingen voor Politicologen in Nederland. Het gaat hierbij om EOS (Vrije 
Universiteit), Ismus (Radboud Universiteit) en Machiavelli (Universiteit van Amsterdam). Dit 
jaar zal de secretaris als afgevaardigde van de SPIL participeren in PvP. De secretaris zal dit 
jaar deze functie vervullen omdat zij vorig jaar in de PiP-commissie zat en haar enthousiasme 
over deze commissie wilde voor Zij zal binnen de PvP de functie “secretaris” hebben en 
hierbij ook verantwoordelijk zijn voor de social media. De PiP-Congress commissie zal net 
als voorgaande jaren bestaan uit acht commissieleden, waarbij er van elke vereniging twee 
leden worden aangeleverd. Dit jaar zijn er wederom twee SPIL-leden afgevaardigd aan de 
PiP-Congress commissie. 

Omdat het PiP-Congress in voorgaande jaren vaak geen bekend geen fenomeen was, hoopt 
de secretaris hier dit jaar verandering aan te brengen. Zij zal daarbij werken aan het 
verbeteren van de promotie om zo meer bekendheid voor het evenement te creëren. 

 
Ook heeft de secretaris als doel dit jaar om samen met het PvP een tweede evenement te 
organiseren, zodat leden van verschillende verenigingen in contact met elkaar kunnen komen. 
Graag zou zij de band tussen de verschillende studieverenigingen voor politicologen willen 
versterken. Bovendien wil ze de banden binnen het PvP versterken en regelmatig met hen 
vergaderen om belangrijke informatie en ervaringen met elkaar te delen. 
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5.0 PENNINGMEESTER & COMMISARIS SPIL WEEKEND 
 

5.1 Penningmeester 
 

5.1.1. De begroting 
“Hier hadden we een jaar geleden blind voor getekend”-Wopke Hoekstra 

 
De penningmeester heeft haar best gedaan ervoor te zorgen dat elke commissaris en 
commissie een budget heeft waarmee ze tevreden zijn en waarmee ze alle activiteiten kunnen 
realiseren. Hiervoor is niet alleen gekeken naar de begroting van vorig jaar, maar nu we naar 
het post-corona tijdperk neigen ook de begrotingen daarvoor. 
In overleg met de commissaris van Onderwijs en Politiek is de verwachting dat de opbrengst 
van Studystore lager is dan vorige jaren. In de paar jaar hiervoor is er een afname te zien in de 
opbrengst die de SPIL uit Studystore haalt. Logischerwijs is de verwachting dat de kosten dit 
jaar alweer lager zullen zijn. Daarom is er met de commissaris van Onderwijs en Politiek een 
panel opgericht, met een vooruitziend oog op volgend jaar om dit probleem te bespreken en 
een andere inkomstenbron voor de SPIL te vinden omdat we denken dat promotie van de 
boekenverkoop niet meer genoeg gaat zijn. 
Het 41ste bestuur is heel blij met de gift van 750 euro van het 39ste bestuur. Dit geld zal 
besteed worden aan een betere verbinding tussen Leiden en Den Haag. De reserves die het 
40ste bestuur heeft gemaakt zullen worden gebruikt voor het genoemde doeleinde indien dat 
nodig is. 

 
Nieuw op de begroting zijn de bestuursactiviteiten. Dit zijn hokactiviteiten die het bestuur 
organiseert voor haar leden, zowel in Leiden als Den Haag. Het bestuur streeft ernaar om 
eens in de maand een activiteit te organiseren. Hier is geld voor gereserveerd omdat het 
huidige bestuur het belangrijk vindt om als toegankelijk te worden beschouwd en de 
verbinding tussen Leiden en Den Haag te verbeteren. 
De penningmeester wil dit jaar ook gebruik gaan maken van de subsidies die Cassa uitgeeft. 
Deze subsidies gelden alleen voor activiteiten die niet jaarlijks plaatsvinden, ze zijn dus ook 
niet op elke commissie van toepassing. Maar de penningmeester is van mening dat een aantal 
commissies zoals de onderwijscommissie en de lustrum commissie kunnen van deze subsidies 
profiteren. 

 
5.1.2. De Contributie 
De contributie zal dit jaar geïnd worden aan het eind van November. Deze traditie wil de 
nieuwe penningmeester graag voortzetten omdat dit in de afgelopen jaren zo succesvol is 
geweest. De maand november wordt als de beste optie gezien omdat de grootste uitgaven van 
de SPIL in november nog niet gedaan zijn, alle studenten krijgen DUO aan het eind van de 
maand en er is genoeg tijd voor de secretaris om alle nieuwe leden in het ledenbestand te 
zetten. 
De contributie zal de penningmeester innen samen met de secretaris. Met het huidige 
ledenbestand is het mogelijk om ook de contributie van internationale studenten te innen met 
een buitenlandse bankrekening. Dit wordt gedaan door een BIC code aan het rekeningnummer 
toe te voegen. Hierdoor verwachten de secretaris en de penningmeester geen moeilijkheden 
bij het innen van de contributie dit jaar. Mochten er toch problemen ontstaan met de BIC code 
of een andere reden zal de penningmeester vragen of deze leden het geld kunnen overmaken 
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naar de bankrekening van de SPIL. Als deze studenten dit na enige tijd nog niet hebben 
gedaan, zal de penningmeester ook de optie aanbieden om de contributie contant te betalen. 

 
 

5.1.3. De Kascommissie 
De kascommissie zal dit jaar bestaan uit Pien Wissink en Lisa Pieters. De penningmeester is 
heel blij met deze kascommissie en zal dan ook gedurende het jaar goed contact onderhouden 
met deze commissie. De kascommissie is het controlerende orgaan van de penningmeester. Zij 
zullen minstens twee keer per jaar een verslag uitbrengen over het werk van de penningmeester 
die wordt gepresenteerd op de Algemene Ledenvergadering. 
 
De penningmeester ziet de kascommissie als kostbaar om de SPIL financieel gezond te 
houden. De kascommissie is er niet alleen voor haar controlerende taak. De penningmeester is 
ervan op de hoogte dat de commissie er ook is voor raad en advies. Daarom zal de 
penningmeester haar uiterste best doen om haar werk zo transparant en goed mogelijk uit te 
voeren. 

 
5.1.4. Mollie 
Het XLI bestuur van wil graag gebruik blijven maken van Mollie, het online betaalsysteem. De 
SPIL zit niet vast aan een contract met Mollie en kan deze samenwerking ieder moment 
opzeggen. De transactiekosten van Mollie zitten verwerkt in iedere betaling, de SPIL maakt hier 
dus geen onnodige kosten voor. Het 41ste bestuur wil Mollie graag gebruiken voor de aankoop 
van merchandise online, kaartjes voor gala’s en feesten en waar Mollie nog meer van pas komt. 

 
5.2. Commissaris SPIL weekend 
Emma zorgt er wel voor dat er genoeg geld opzij wordt gezet om de drank mee te 
financieren’- Naomi van de Glind 

 
De SPIL weekend commissie zal worden samengesteld in november. Vanaf november zullen 
zij beginnen met het organiseren van het SPIL weekend dat zal plaatsvinden tussen 29 april en 
1 mei. Voor dit weekend willen we zoveel mogelijk Nederlandse en internationale studenten 
de kans geven om mee te gaan. In de commissie zal er een voorzitter, secretaris en 
penningmeester aangesteld worden en ook 4 algemene leden. De commissaris heeft er 
voldoende vertrouwen in dat deze 7 commissieleden de creativiteit hebben voor fantastische 
locatie met bijpassende activiteiten. In het verleden is de SPIL weekend zowel georganiseerd 
als een korte city trip ofwel een scouting weekend. Die keuze laat de commissaris graag aan 
de commissie. De commissaris wil het weekend niet beperken in Nederland, het SPIL 
weekend kan ook in België of Duitsland plaatsvinden, ook deze keuze ligt bij de commissie. 
Het is belangrijk dat de commissie het doel van het SPIL weekend in het achterhoofd houd 
tijdens het organiseren van het weekend. Namelijk, de binding binnen de vereniging vergroten 
en ervoor zorgen dat leden elkaar beter leren kennen. De commissaris hoopt vooral op een 
weekend waar iedereen het naar zijn zin heeft (en lekker weer). 
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6. COMMISSARIS ONDERWIJS & POLITIEK 
 

6.1 Onderwijs Commissie 
De Onderwijs commissie richt zich op het organiseren van educatieve en formele activiteiten 
binnen de universiteit. De commissie bestaat uit zeven leden, waarvan twee internationale 
studenten. 

 
Een van de taken van de commissie is de evaluatie van de opleidingen. De commissie zet de 
evaluaties aan het eind van elk blok voort. Er zullen echter alternatieve manieren worden 
overwogen om dit uit te voeren om zo de opkomst te vergroten, aangezien deze afgelopen 
jaren laag was. 

 
Qua educatieve en formele activiteiten zijn er een paar activiteiten waarbij het streven is ze 
terug te laten komen, omdat ze afgelopen jaren zo’n groot succes zijn gebleken. Het gaat dan 
in het bijzonder om de bootlezing, de carrière-avond en een workshop van LeidenMUN. 
Daarnaast zal de Onderwijscommissie zich inzetten om een nieuw soort evenement te 
organiseren. Het idee hierbij is dat er blokken met sprekers zijn over een bepaald onderwerp 
en dat er tussen deze blokken in tijd is voor studenten om met elkaar te praten over dit 
onderwerp. De hoop is dat deze activiteit minder formeel zal zijn, maar wel een inhoudelijke 
activiteit is. Het zal hierdoor een activiteit zijn met een goede balans tussen inhoud en 
gezelligheid. 

 
Daarnaast zal de Onderwijscommissie streven naar meer diversiteit onder de sprekers die 
worden uitgenodigd. Sprekers met verschillende achtergronden kunnen verschillende kanten 
van een verhaal brengen en daarmee een completer beeld geven over een onderwerp. 
Als laatste zal de commissaris zich inzetten voor een veilige en gezellige sfeer binnen de 
commissie. Ze zal proberen de commissie zoveel als ze kan te ondersteunen om samen leuke 
activiteiten te ondernemen en ze zal proberen zo benaderbaar als mogelijk te zijn, zodat er 
hopelijk een sfeer zal ontstaan waarin iedereen gehoord wordt en zijn mening kan uiten. 

 
6.2. Excursies commissie 
De Excursies commissie organiseert formele activiteiten die buiten de universiteit 
plaatsvinden. De commissie bestaat uit zeven leden waarvan twee internationale studenten. 
Het doel van de commissaris is dit jaar om excursies te organiseren die studenten een idee 
kunnen geven over wat ze kunnen bereiken en waar ze kunnen werken na het afronden van de 
studie. Juist omdat het belangrijk is dat studenten ook een idee kunnen krijgen hoe het is om 
ergens te werken, zal de commissaris zich ervoor inzetten dat de mensen die de rondleidingen 
geven meer divers zijn. 

 
Er zijn een paar excursies die voor de pandemie altijd grote successen waren. De commissaris 
zal zich ervoor inzetten deze excursies dit jaar ook te organiseren als de richtlijnen van deze 
organisaties voor het toelaten van groepen dit toelaten. Het gaat dan onder andere over een 
bezoek aan de Internationaal Strafhof of het Internationaal Gerechtshof, een bezoek aan het 
Ministerie van Buitenlandse Zaken, een bezoek aan de Eerste of Tweede Kamer en een 
ambassade hop. Daarnaast zou ook een bezoek aan de Raad van State een leuke toevoeging 
kunnen zijn als het mogelijk is om deze te bezoeken. 

 
Als laatste zal de commissaris zich inzetten voor een veilige en gezellige sfeer binnen de 
commissie. Ze zal proberen de commissie zoveel als ze kan te ondersteunen om samen leuke 



47  

activiteiten te ondernemen en ze zal proberen zo benaderbaar als mogelijk te zijn, zodat er 
hopelijk een sfeer zal ontstaan waarin iedereen gehoord wordt en zijn mening kan uiten. 

 
6.3. Master activiteiten commissie 
De SPIL heeft dit jaar voor de derde keer een eigen commissie voor masterstudenten. Het 
vormen van de commissie was dit jaar moeizaam, waardoor er op dit moment één student lid 
is van de commissie. De commissaris hoopt hierin verandering te brengen met het organiseren 
van een eerste activiteit die behalve een leuke activiteit om aan deel te nemen ook zal dienen 
als een middel om meer master studenten kennis te laten maken met wat de commissie kan 
organiseren. De commissie richt zich op het aanbieden van educatieve activiteiten die relevant 
zijn voor de toekomstige carrière van masterstudenten. Het belangrijkste doel van de 
commissie zijn de behoeften en interesses van de masterstudenten. De commissaris hoopt de 
samenwerking met de PhD-studenten van het instituut Politieke Wetenschappen voort te 
zetten, omdat dit in het verleden door beide partijen als een succes is ervaren. De commissaris 
stelt zichzelf als doel om activiteiten te organiseren in zowel Leiden als Den Haag, omdat de 
master specialisaties heeft in beide steden. 

 
6.4.Boekenverkoop 
In december 2022 zal het contract met Studystore aflopen als de SPIL besluit het contract niet 
te verlengen. De commissaris zal dit jaar een werkgroep opzetten om tot een besluit te komen 
wat het beste is voor de SPIL betreffende de boekenverkoop. Er zal in deze werkgroep 
aandacht worden besteed aan wat er gedaan kan worden aan de teruglopende aantallen qua 
boeken die verkocht worden en daarmee de teruglopende opbrengst voor de SPIL. Hiernaast 
zal besproken worden of de SPIL verder zal gaan met de samenwerking met Studystore of dat 
er samenwerking met een andere boekenwinkel gezocht moet worden. Als laatste zal ook 
besproken moeten worden of een tweedehands boekenverkoop en/of terug-verkoop van 
boeken mogelijk moeten zijn bij een volgend contract. 

 
De commissaris zal zich verder dit jaar inzetten om de boekenverkoop zo goed mogelijk te 
promoten onder studenten. Hierbij zal het gemak van het kopen van boeken via de SPIL 
benadrukt worden. Ook zal de commissaris proberen de studenten ervan te overtuigen dat je 
het meest uit je studie haalt wanneer je de boeken die bij de cursussen horen leest. 

 
6.5 OLC 
De commissaris heeft meegedaan in de verkiezingen voor de opleidingscommissie en heeft 
genoeg stemmen gekregen om een plek te krijgen in de opleidingscommissie. Ze stelt zichzelf 
als doel om actief te zijn binnen de commissie om zo de onderwijskwaliteit hoog te houden. 
Daarnaast hoopt ze dat de leden van de SPIL haar zullen benaderen wanneer er iets is dat 
volgens hen besproken moet worden in de commissie. De commissaris zal haar best doen 
makkelijk te benaderen te zijn. 

 
 

6.6.Stairs Affairs 
De commissaris zal dit jaar samen met de Commissaris Extern van de B.I.L. zich ervoor 
inzetten om het project Stairs Affairs opnieuw van de grond te krijgen. Hiervoor zullen de 
twee commissarissen samen in contact treden met de universiteit om de mogelijkheden te 
verkennen. De hoop is om in het tweede semester van dit academisch jaar een activiteit met 
een bijzondere gast met politieke relevantie te kunnen organiseren. De bedoeling is dat deze 
commissie een nieuwe uitdaging kan bieden aan de SPIL leden en de B.I.L. leden die al 
ervaring hebben opgedaan binnen andere commissies binnen deze verenigingen. 
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7. Commissaris Buitenlandse Betrekkingen 
“There are no foreign lands. It is the traveller only who is foreign” – Robert Louis Stevenson 

 
De Commissaris Buitenlandse Betrekkingen organiseert de Brussel Excursie, de Korte Reis, 
de Lange Reis en de Congres Reis. De commissaris zal ervoor zorgen dat het algemene beleid 
van de vereniging in gedachten wordt gehouden bij het plannen van de SPIL-reizen van dit 
jaar. Bovendien zal op alle reizen het algemene SPIL-kledingvoorschrift worden gevolgd, 
zullen speciale COVID-19-protocollen worden ontwikkeld en zal bij het kiezen van 
bestemmingen rekening worden gehouden met de standaard SPIL-selectiecriteria. 

 
7.1 Brussel Excursie 
De Brussel Excursie vindt plaats van 22 tot 23 november 2021. De commissaris is van plan 
om 49 deelnemers toe te laten, waaronder 4 leden van het XLIe SPIL-bestuur en alle leden 
van de Brussel Excursie Commissie. De overige deelnemers zullen zich moeten inschrijven 
volgens het principe 'wie het eerst komt, het eerst maalt'. De inschrijvingen gaan open op 23 
oktober 2021 en het deelnemersgeld bedraagt maximaal € 55. Net als vorig jaar zal er een 
deadline zijn voor annuleringen om last-minute problemen te voorkomen, maar speciale 
gevallen met betrekking tot COVID-19 zullen worden behandeld volgens het COVID-19- 
protocol van de Brussel Excursie Commissie. 

 
7.2 Korte Reis 
De Korte Reis Commissie bestaat uit zeven leden, waarvan een voorzitter, een secretaris, een 
penningmeester en vier algemene leden. De commissie is in september gevormd en de Korte 
Reis vindt plaats tussen 31 januari en 6 februari 2022, de laatste week van het eerste semester. 
De exacte data zijn afhankelijk van planning en financiële aspecten en zullen dus later bekend 
worden gemaakt. Bij de keuze van de bestemming zal ervoor gezorgd worden dat aan de 
volgende criteria wordt voldaan: 

• Politieke relevantie 
• Wetenschappelijke relevantie 
• Culturele relevantie 
• Financiële haalbaarheid 
• Veiligheidsborging 

De commissaris is van plan 40 personen aan de Korte Reis te laten deelnemen, waaronder alle 
leden van het bestuur van XLIe SPIL en alle leden van de Korte Reis Commissie. De 
selectieprocedure zal, net als in voorgaande jaren, gebaseerd zijn op motivatiebrieven. Het 
aantal deelnemers kan echter nog wijzigen vanwege universitair beleid. 
Leden die geïnteresseerd zijn om deel te nemen aan de Korte Reis kunnen hun 
motivatiebrieven inleveren bij de commissie tot 3 december 2021, maar deze deadline kan 
worden gewijzigd als het aantal ingeschreven deelnemers op 3 december te laag is. De brief 
wordt geanonimiseerd en daarna beoordeeld door de Commissaris Buitenlandse 
Betrekkingen, een voormalig bestuurslid van de SPIL en een medewerker van het Instituut 
Politieke Wetenschap van de Universiteit Leiden. De schrijvers van de motivatiebrieven met 
de beste beoordeling mogen mee met de reis. 
Na aanpassingen aan het einde van het collegejaar 2020-2021 is de maximale deelnamekosten 
voor de Korte Reis vastgesteld op € 250,- per persoon. Daarnaast overweegt de commissaris 
om een aanvraag in te dienen bij het LUF in de hoop op een CASSA-subsidie. 
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7.3 Lange Reis 
The Lange Reis vindt plaats in de week na de laatste tentamens van het collegejaar, in juli 
2022. De exacte data zijn afhankelijk van planning en financiële aspecten en worden dus later 
bepaald. 

 
De commissaris streeft ernaar later dit jaar een commissie bestaande uit zeven leden te 
vormen, waaronder een voorzitter, secretaris, penningmeester en vier algemene leden. De 
sollicitaties van de Lange Reis Commissie gaan in november open en de commissie zal 
uiterlijk op 1 december worden gevormd. De commissaris wil de commissie een reis buiten 
Europa laten plannen. Of dit mogelijk is, is echter afhankelijk van de ontwikkeling van de 
COVID-19-situatie en ook dit jaar zou een reis binnen Europa mogelijk de enige mogelijkheid 
kunnen zijn. 
De criteria die worden gehandhaafd voor het kiezen van een bestemming voor de lange reis 
zijn de volgende: 

• Politieke relevantie 
• Wetenschappelijke relevantie 
• Culturele relevantie 
• Financiële haalbaarheid 
• Veiligheidsborging 

De commissaris is van plan 35 deelnemers toe te laten voor de Lange Reis, waaronder alle 
leden van het XLIe SPIL-bestuur en de Lange Reis Commissie. De selectieprocedure zal, net 
als in voorgaande jaren, gebaseerd zijn op motivatiebrieven. Het aantal deelnemers kan echter 
nog wijzigen vanwege universitair beleid. 
Leden die interesse hebben om mee te gaan op de Lange Reis kunnen tot medio maart 2022 
hun motivatiebrief inleveren bij de commissie, maar deze deadline kan wijzigen als het aantal 
ingeschreven deelnemers tegen die tijd te laag is. De brief wordt geanonimiseerd en 
beoordeeld door de Commissaris Buitenlandse Betrekkingen, een voormalig bestuurslid en 
een medewerker van het Instituut Politieke Wetenschap van de Universiteit Leiden. De 
schrijvers van de motivatiebrieven met de beste beoordeling mogen mee met de reis. 
Na aanpassingen aan het einde van het collegejaar 2020-2021 is de maximale deelnamekosten 
voor de Lange Reis vastgesteld op € 800,- per persoon. Daarnaast overweegt de commissaris 
om een aanvraag in te dienen bij het LUF in de hoop op een CASSA-subsidie. 

 
7.4 Congres 
De Congres Commissie is in september gevormd en bestaat uit zes leden, waaronder een 
voorzitter, secretaris, penningmeester en drie algemene leden. 
De taak van deze commissie is het organiseren van een reis naar een relevant congres of het 
zelf organiseren van een congres. De Commissaris wil het aan de commissie overlaten om de 
keuze te maken waar ze in 2022 naartoe willen gaan en zal ervoor zorgen dat de verschillende 
opties aan de commissie duidelijk worden gemaakt. De exacte data, het aantal deelnemers en 
de deelnamekosten worden bepaald zodra meer informatie over het gekozen congres is 
verstrekt door de organisatoren van het congres. Wel is besloten dat het congres dat bezocht 
wordt in het tweede semester, tussen maart en mei 2022, plaats moet vinden. Voor deze reis is 
in de begroting een vast bedrag van € 1550 gereserveerd. 

 
7.5 COVID-19 
De commissaris heeft en zal aan haar commissieleden duidelijk blijven maken dat de COVID- 
19-situatie nog steeds onzeker is en dat dit waarschijnlijk ook gevolgen zal hebben voor het 
soort reizen dat de SPIL dit jaar kan organiseren. Desalniettemin zijn alle reiscommissies 
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vastbesloten om dit jaar spannende reizen te organiseren, ongeacht de vorm van het 
eindresultaat. Ze zullen COVID-19 in gedachten houden bij het plannen van hun reizen en 
zorgen ervoor dat ze een plan B klaar hebben voor het geval het nodig is om de plannen te 
wijzigen. Verder zal de commissaris ervoor zorgen dat alle reiscommissies zowel voor als 
tijdens hun reizen over gedegen protocollen beschikken over hoe moet worden omgegaan met 
COVID-19. Tot slot staat de commissaris in nauw contact met de Universiteit Leiden over 
veranderingen in het beleid rondom COVID-19 en reizen. 

 
 

8. COMMISSARIS INTERN & COMMISSARIS FEESTELIJKE ACTIVITEITEN 
 

8.1 DEBAT 
“The worst thing you can do with words is to surrender to them.” -George Orwell 

 
De DEBAT commissie biedt studenten van alle studierichtingen Politicologie, inclusief de 
specialisaties IRO en IP, de mogelijkheid hun journalistieke en academische 
schrijfvaardigheid te ontwikkelen en zich op de hoogte te stellen van politieke en 
wetenschappelijke debatten en ontwikkelingen. Evenals in voorgaande jaren wordt ernaar 
gestreefd vier gedrukte tijdschriften uit te geven in november, februari, april en juni. 
Bovendien streeft de commissie ernaar om wekelijks een online artikel te publiceren op de 
website van DEBAT. 

 
8.1.1 Doel 
Het doel van de DEBAT commissie is om semi-wetenschappelijke artikelen te publiceren 
voor een zo groot mogelijk publiek, en in het bijzonder voor zo veel mogelijk SPIL-leden. Het 
semi-wetenschappelijke karakter van DEBAT komt het best tot uiting door het gebruik van 
academische en niet-academische bronnen, en de pijlers vanuit het bestuur; diversiteit en 
inclusie, kunnen worden bereikt door het hebben van diverse schrijvers, diverse artikelen en 
onderwerpen. Op die manier worden de lezers blootgesteld aan een grote verscheidenheid van 
meningen en artikelen. 

 
8.1.2 Commissie 
Net als de afgelopen twee jaar zal de DEBAT commissie worden geleid door de voorzitter 
van de commissie. De voorzitter en de commissaris zullen zoals gebruikelijk in nauw contact 
staan. Daarnaast is er ook een vice-voorzitter aangesteld om de voorzitter bij te staan in haar 
taken en verantwoordelijkheden. De secretaris is verantwoordelijk voor de externe 
communicatie, de notulen van de commissievergaderingen en het beheer van de website. Alle 
drie maken zij deel uit van de redactie, die dit jaar in totaal uit acht leden bestaat. 

 
Elke schrijver, ook het Online Team, wordt gekoppeld aan iemand van de redactie. De 
redacteuren zullen hun schrijvers feedback geven op basis van taal, structuur en inhoud. Elk 
artikel, online of in gedrukte vorm, wordt aan een peer-review onderworpen voordat het wordt 
gepubliceerd. Naast de redactie zijn er twaalf algemene schrijvers en vier schrijvers die zich 
richten op de DEBAT Online. De volledige DEBAT commissie bestaat uit 24 leden. Het doel 
van de commissie is om alle artikelen uit de gedrukte editie van het tijdschrift in zowel het 
Engels als het Nederlands op de website te publiceren. Om dit te bereiken zal er een team van 
vertalers aan het werk gaan. Ook zal aan Nederlandse schrijvers worden gevraagd om elk 
Nederlands artikel dat zij schrijven zelf in het Engels te vertalen. De commissaris denkt dat  
dit het vertaalproces zal versnellen. 
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Het zal de verantwoordelijkheid van de voorzitter zijn om de door de commissaris gewenste 
resultaten te bereiken, en zij kan dat doen op de manier die haar goeddunkt. De commissaris 
is echter van mening dat de algemene commissievergaderingen vóór elke gedrukte uitgave 
noodzakelijk zijn en heeft de voorzitter laten weten dat zij dit graag voortgezet ziet. Na de 
omstandigheden van vorig jaar kan de commissie dit jaar eindelijk in persoon bijeenkomen 
voor deze vergaderingen. De commissaris hoopt dat deze ontwikkeling ertoe zal bijdragen dat 
de commissie elkaar beter leert kennen en dat de actieve opkomst zal toenemen. 

 
Voor de commissaris is het duidelijk dat de DEBAT commissie altijd heeft geworsteld met 
binding en saamhorigheid binnen de commissie. Dit is zeker niet verassend, gezien de grote 
omvang van de commissie en de minimale communicatie met andere leden dan de 
redacteur/redactrice van een lid, wat het gevoel deel uit te maken van een commissie 
wegneemt. Een stap die de commissie al heeft gezet was een trainingssessie voor aankomende 
schrijvers en redacteuren, zodat zij op de hoogte werden gebracht van wat het inhoud om deel 
uit te maken van DEBAT en wat de richtlijnen zijn waaraan zij zich moeten houden. Deze 
sessie vond plaats in persoon en omvatte een groepsoefening, waardoor de leden met elkaar in 
contact kwamen terwijl ze nieuwe ervaringen op deden, en nieuwkomers zich meer op hun 
gemak voelden tijdens de eerste algemene vergadering. Zoals door vorige commissarissen van 
de commissie werd besproken, vindt de commissaris het ook belangrijk dat de commissie tijd 
met elkaar doorbrengt. De commissaris kiest er echter voor om op dit moment geen 
minimumgrens voor evenementen vast te stellen of specifieke details te noemen, omdat zij 
van mening is dat de keuze uiteindelijk aan de commissie moet worden overgelaten. Zij zal zo 
nodig feedback geven en ideeën aandragen over dit onderwerp, maar verkiest zich niet in het 
proces te mengen. 

 
De commissaris denkt ook dat de commissie haar betrokkenheid bij de gemeenschap binnen 
de vereniging kan vergroten. Zij merken dat er een gevoel van ontkoppeling is tussen de 
vereniging en DEBAT. Zij erkennen dat DEBAT-leden doorgaans niet deelnemen aan SPIL- 
activiteiten en dat SPIL-leden niet zo goed op de hoogte zijn van wat het tijdschrift te bieden 
heeft. Een van de doelstellingen van dit jaar betreft dan ook om de banden tussen de 
vereniging en de commissie te versterken. Een voorbeeld van wat gedaan zou kunnen worden 
om dit doel te bereiken is een samenwerkingsevenement met een van de andere commissies, 
zoals de lezingen van de educatie commissie of de sociale activiteiten van de feestcommissie. 

 
8.1.3. Inhoud en design 
De inhoud en vormgeving van elke gedrukte uitgave worden bepaald door de commissie en 
de voorzitter. Zolang hetgeen dat gepubliceerd wordt wetenschappelijk en/of politiek relevant 
is en in elk nummer een grote verscheidenheid aan onderwerpen en opvattingen 
vertegenwoordigd is, zal de commissaris zonder goede reden geen bezwaar maken tegen door 
de commissie goedgekeurde keuzes. Daarnaast pleit de commissaris voor het behoud van de 
volgende terugkerende rubrieken: politicologie wereldwijd, terugblik, en profiel. 

 
Wat de taal betreft, streeft de commissaris ernaar de gedrukte versie voor 30% in het 
Nederlands en voor 70% in het Engels te laten verschijnen. Vanwege het overweldigende 
aantal internationals in de commissie dit jaar, ziet de commissaris echter niet al te veel 
Nederlandse artikelen geschreven worden. Zij wil de kwaliteit van de geschreven artikelen 
niet in gevaar brengen, maar ook de tweetaligheid van DEBAT intact houden. Daarom zal er, 
in gevallen waarin het 30/70 quotum niet mogelijk is, in alle gedrukte edities ten minste één 
Nederlands artikel staan. 
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De commissaris is zeer tevreden over de grafische vormgeving en de lay-out van de vorige 
jaren en wil de koers van de afgelopen drie jaar aanhouden. Zij staat open voor nieuwe ideeën 
vanuit de commissie, maar is niet bijzonder enthousiast over veranderingen op grotere schaal, 
waarvoor experimenten en tests nodig zouden zijn. Zij wil eerder kijken naar mogelijke 
verbeteringen van wat al werkt voor het tijdschrift. 

 
Een toevoeging die de commissaris graag zou zien, is het gebruik van zelfgemaakte 
illustraties voor gedrukte en online artikelen. Hoewel het een uitdaging was om gemotiveerde 
illustratoren voor de commissie te vinden, heeft de commissaris van niet-commissieleden 
gehoord dat zij illustraties willen indienen en hij zou dit idee graag willen uitbreiden. Hij 
denkt ook dat dit zal helpen bij het bereiken van het doel van een betere betrokkenheid tussen 
de vereniging en het commissie. 

 
Zoals gebruikelijk blijven de taalvereisten Brits Engels voor Engelse artikelen en gelden de 
algemene Nederlandse normen voor Nederlandse artikelen. 

 
8.1.4. DEBAT Online 
De website is een cruciaal platform om web-only artikelen te plaatsen en andere artikelen 
onder een groter publiek te helpen brengen. Om de lezers voldoende leesvoer te bieden, is het 
de bedoeling dat er elke week een artikel verschijnt in zowel het Engels als het Nederlands. 
Om de exposure van DEBAT te vergroten, wil de commissaris meer gebruik gaan maken van 
Sociale Media platforms (zoals Instagram, Facebook, Twitter en LinkedIn) om artikelen, het 
tijdschrift en de website als geheel te promoten. Na feedback van de commissie van vorig 
jaar, wil de commissaris dit jaar nog meer aandacht voor LinkedIn. LinkedIn is een geweldige 
kans voor DEBAT schrijvers om hun werk te laten zien aan vrienden, familie en potentiële 
recruiters. De commissie was blij dat hun artikelen vorig jaar opnieuw werden geplaatst, ook 
al werden er maar weinig geplaatst, dus de commissaris is van mening dat de LinkedIn 
aanwezigheid van DEBAT kan worden verbeterd. Het zal de taak van de secretaris van de 
commissie zijn om ervoor te zorgen dat de sociale media goed verlopen, maar er zijn ook 
commissieleden die gemotiveerd zijn om te helpen. 

 
Naast de artikelen die door de schrijvers van DEBAT Online worden geschreven, streeft de 
voorzitter ernaar om de website steeds verder uit te breiden met artikelen van gastschrijvers. 
Hoewel algemene schrijvers al artikelen kunnen bijdragen aan de website wanneer zij dat 
willen, is het ook een mogelijkheid voor niet-commissieleden om artikelen voor de website te 
schrijven, mits deze artikelen peer-reviewed zijn en goedgekeurd zijn door de voorzitter en de 
commissaris. 

 
8.1.5. DEBAT Extra 
Na een jaar over dit project te hebben gediscussieerd, zal de commissie dit jaar ook met een 
podcast naar buiten komen. Het huidige plan is om tweewekelijkse afleveringen te hebben 
met tafeldiscussies over actuele politieke onderwerpen (bij voorkeur diegene waar DEBAT 
schrijvers over schreven) en interviews. De mensen die in de tafeldiscussies en interviews aan 
bod komen, zijn idealiter politici en andere relevante professionals (bijv. docenten, 
maatschappelijk werkers, journalisten). Dit plan staat nog open voor verandering na het 
experimenteren met de resultaten en het ontvangen van feedback. De eerste editie is 
momenteel in de maak, maar de daadwerkelijke verzenddatum is nog niet zeker. 



53  

8.2. Commissaris Almanak 
“Some legends are told, some turn to dust or to gold, but you will remember me, remember 
me for centuries.” -Fall Out Boy 

 
8.2.1.Algemeen 
De Almanak stelt leden in staat om geweldige herinneringen te herbeleven en om hun SPIL- 
jaar te vereeuwigen terwijl ze de pagina's doorbladeren. Zoals de commissaris van vorig jaar 
al aangaf, is ook de commissie van mening dat de almanak wordt ondergewaardeerd en vaak 
over het hoofd wordt gezien. Daarom streeft de commissie ernaar weer een fantastische 
almanak uit te brengen en het tegelijkertijd gedurende het jaar meer exposure te geven binnen 
de vereniging. Dit jaar is, door de uitzonderlijke omstandigheden van vorig jaar, weer een 
lustrumjaar. De commissie heeft daarom weer een hoog budget en het streven is om met deze 
mogelijkheid een prachtig jaarboek te maken. Het is aan de voorzitter en de commissie om te 
beslissen hoe zij dit in het jaarboek willen implementeren. Het thema van de almanak van dit 
jaar zal tijdens een van de maandelijkse borrels bekend worden gemaakt en de almanak van 
het vorige bestuur zal worden uitgedeeld bij de activiteiten die het Bestuur organiseert. Dit is 
al gebeurd bij de Tour Du Waffle-Common Room Edition die vroeg in het jaar werd 
georganiseerd. 
Gezien het succes van de vorige twee almanaken, en om de almanak zo inclusief mogelijk te 
maken voor internationale studenten, zal het weer volledig in het Engels zijn. Er zullen 
uitzonderingen worden gemaakt voor de citaten en inzendingen van andere verenigingen. De 
commissaris streeft ernaar de almanak op tijd af te hebben en gelooft dat zij en haar 
commissie daarin zullen slagen. 

 
De commissie zal ook dit jaar weer met de uitgeverij PerfectBook werken. Voorgaande jaren 
waren tevreden over hun service en bekendheid met InDesign. Het jaarlijkse bezoek aan het 
hoofdkantoor van het bedrijf is gepland en zal binnenkort plaatsvinden. 

 
8.2.2. Commissie 
De commissie, die uit vijf leden bestaat, zal worden geleid door de voorzitter, die zal worden 
bijgestaan door de penningmeester en de secretaris om ervoor te zorgen dat alle taken soepel 
verlopen. Gezien de geringe omvang van de commissie en het feit dat alle leden 
belangstelling hebben om verschillende taken te verrichten, zal de commissie niet worden 
opgesplitst in teams voor redactie en grafische vormgeving. Om te garanderen dat de 
commissie een leuke tijd heeft met het maken van de almanak en het samenwerken, zal de 
commissaris nauw samenwerken met de voorzitter om verrijkende sociale activiteiten te 
organiseren. Op die manier kan de commissie niet alleen nieuwe vaardigheden opdoen, zoals 
grafisch ontwerp of het afnemen van interviews, maar ook blijvende vriendschappen sluiten. 

 
8.2 Commissaris Feest 
"The shit I’m doin’ this year? Insanity." -Childish Gambino 

 
8.3.1 Commissie 
De Feestcommissie is verantwoordelijk voor de organisatie van allerlei informele sociale 
activiteiten, en is daarbij zeker niet beperkt tot alleen feesten en borrels. De commissaris is 
verantwoordelijk voor het toezicht op het planningsproces en zorgt ervoor dat alles goed 
verloopt voor en tijdens de evenementen. De commissie bestaat dit jaar uit 9 leden. Omdat de 
commissie drukker is, is het moeilijker om een band binnen de commissie te smeden. Daarom 
moedigt de commissaris de commissieleden aan om ook buiten de commissie om activiteiten 
te ondernemen. De voorzitter van de commissie is verantwoordelijk voor het plannen en 
leiden van de vergaderingen van de commissie. Tijdens deze vergaderingen stelt de voorzitter 
deadlines voor de commissieleden en controleert hij of deze deadlines worden gehaald. De 
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voorzitter en de commissaris houden het hele jaar door nauw contact. Na elk studieblok 
houden de voorzitter en de commissaris een evaluatiesessie en bespreken zij de ervaringen 
van de voorzitter over de werkrelatie met de commissaris. Daarnaast kan de voorzitter 
aangeven welke uitdagingen zij is tegengekomen met de commissie en bespreken welke rol de 
commissaris heeft gespeeld bij het omgaan met deze uitdagingen. 

 
8.3.2. Borrels 
Net als voorgaande jaren zal de commissie twee maandelijkse borrels organiseren, waarvan 
één in Den Haag en één in Leiden. Met de pogingen van vorig jaar om een nieuwe locatie te 
vinden in het achterhoofd, heeft de commissaris besloten de locatie van de Leidse borrels te 
handhaven bij De Vergulde Kruik. De eigenaar stond hier ook voor open en de commissaris 
ziet geen reden waarom deze samenwerking niet zou worden voortgezet. 

 
Voor de Haagse borrels heeft de commissaris met meer dan 20 zalen gesproken en was hij 
alleen tevreden met de zaal die Fiddler kon bieden. Fiddler wordt echter gebruikt door andere 
verenigingen en daarom waren hun donderdagen voor het eerste semester vol. Na deze 
informatie te hebben doorgegeven aan het bestuur en de commissie, heeft de commissaris 
besloten dat de Haagse borrels van het eerste semester op verschillende locaties zouden 
worden gehouden en vanaf het tweede semester Fiddler als onze vaste locatie te kiezen. Deze 
beslissing werd genomen op basis van beschikbaarheid van kroegen, de ruimte die ze ons 
konden bieden, de afstand tot het centrum en de bekendheid van de leden met de locatie zelf. 

 
De commissaris heeft een uitvoerig gesprek gehad met het hoofd van de sociale commissie 
van de CIROS, samen met een van de ambtenaren van Interne Zaken. In deze vergadering 
kwam de conclusie naar voren dat de SPIL haar borrels organiseert op de 1e en 3e donderdag 
van elke maand, en dat CIROS haar borrels organiseert in de 2e en 4e week, zoals dit 
voorgaande jaren ook is geweest. Aangezien dit betekent dat beide verenigingen elke 
examenperiode een borrel zouden verliezen (een borrel vóór de examenweek, een borrel in de 
examenweek), zullen de borrels na de examenweek in oktober en maart samen worden 
georganiseerd. Zoals echter door de voorgangers van de commissaris is besproken, zijn de 
“after-exam borrels” in december en mei over het algemeen niet vruchtbaar omdat de 
studenten onmiddellijk na de examenperiodes naar huis vertrekken. Voorheen werd dit gezien 
als iets wat internationale studenten deden, maar de commissaris is van mening dat dit ook 
voor Nederlandse studenten geldt. Daarom zullen er in de maanden december en mei "closing 
the semester borrels" worden georganiseerd voordat de tentamenperiode begint, deze 
evenementen zullen ook samen met CIROS worden georganiseerd. De commissaris is van 
mening dat op deze manier meer studenten van deze borrels kunnen genieten en CIROS en de 
SPIL het hele jaar door meer zullen samenwerken. 

 
De commissaris heeft contact gehouden met de eigenaren van de kroeg, omdat er in het eerste 
semester geen vaste locatie is voor Den Haag en hoewel de samenwerking van De Vergulde 
Kruik niet nieuw is, zijn de borrels die er worden gehouden dat nog wel. Vanaf het tweede 
blok zal de leerstoel echter weer contact gaan onderhouden met de kroegen. 

 
8.3.4 Feesten en Gala 
De commissie streeft ernaar dit jaar zoveel mogelijk feesten te houden zonder over de schreef 
te gaan of het budget te overschrijden. Na 1,5 jaar geen feesten georganiseerd te kunnen 
hebben, beginnen we met het Halloweenfeest. Daarnaast heeft de feestcommissie een volle 
feestagenda. Sommige feesten die in voorgaande jaren werden georganiseerd, zoals het 
SPILxB.I.L.- feest en het FSW-Feest (gehouden met de gangverenigingen Labyrint, Itiwana, 
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en Emile) zullen doorgaan, terwijl nieuwe feesten zoals een SPILxBASIS- feest geïntroduceerd 
zullen worden. Daar komt nog bij dat de commissaris trots is te kunnen aankondigen dat de 
SPIL opnieuw zal deelnemen aan de organisatie van de Interfacultaire Feest (InFaFe) in maart. 

 
De Lustrumcommissie had vorig jaar belangstelling getoond voor de organisatie van een 
Lustrumgala tijdens de Lustrumweek. Aangezien de COVID-19 maatregelen dit verhinderde, 
zal het gala dit jaar wederom onder de Lustrumcommissie vallen. De Feestcommissie is meer 
dan bereid om mee te werken en te helpen met de organisatie wanneer dat nodig zal zijn. 

 
8.3.5. Sociale activiteiten 
De commissie streeft ernaar elke maand ten minste één sociale activiteit te organiseren, maar 
met het drukke programma van borrels en feesten erkent de commissaris dat dit niet altijd 
mogelijk zal zijn. Daarom heeft de commissaris op bepaalde momenten evenementen moeten 
verplaatsen of schrappen om feestelijke activiteiten in het plan op te nemen. Voor meer 
informatie kan het jaarplan worden geraadpleegd; sommige feestelijke activiteiten kunnen 
echter gemakkelijk worden gecombineerd met borrels, zoals een pubquiz of karaokeavonden. 
Dit soort evenementen tellen niet als aparte feestelijke activiteiten in het jaarplan en maken 
deel uit van de borrel. 

 
De sociale activiteiten zijn een cruciaal onderdeel om de vereniging terug te brengen naar hoe 
het vroeger was, voor COVID-19. Na zich 1,5 jaar lang afgesloten te hebben gevoeld van 
vrienden, familie, de campus en de wereld in het algemeen, hoopt de commissaris dat deze 
activiteiten een goede manier zullen zijn voor de leden om zich weer met elkaar en de 
vereniging te verbinden. 
 

9. COMMISSARIS EXTERN  
De Commissaris Extern zal zich bezig houden met acquisitie en het toezicht houden op de Acquisitie 
commissie. De commissaris zal ook de sociale media-accounts beheren om activiteiten te promoten en 
om ervoor te zorgen dat de leden op de hoogte zijn van alle komende evenementen, samen met de 
Promotie commissie. Tot slot zal zij de website beheren. De commissaris houdt dit jaar ook toezicht op 
de Lustrumcommissie.  

9.1 Commissaris Acquisitie  
‘Ik ben blut’ – Joséphine Bensdorp, elke dag van elke week van elke jaar 

9.1.1 Doel  
Het doel dat de commissaris Acquisitie wilt halen is 2000,-. Hier komt mogelijk nog het bedrag dat 
uitgegeven zal worden aan de acquisitie training bovenop. Vorig jaar waren er enkele problemen in 
verband met COVID-19, waardoor bleek dat het moeilijk was bedrijven te vinden die een samenwerking 
aan wilden gaan. Dit jaar zal de commissaris haar uiterste best doen om het doel te halen. Omdat 
bedrijven vanwege de verminderde maatregelen weer open zijn, zal de commissaris in samenwerking 
met de acquisitie commissie een flyer-dag organiseren waarbij ze langs zullen gaan bij bedrijven en 
winkels in zowel Leiden als Den Haag, om mogelijke samenwerkingen te bewerkstelligen.  

9.1.2 Samenwerkingen  
De commissaris zal samenwerkingen uit vorige jaren graag behouden, zoals Joorit, Nocto en Huurbuur. 
Daarnaast zal ze zich bezig houden met het aangaan van nieuwe samenwerkingen. Met het oog op de 
pilaren die het bestuur vastgesteld heeft, zal de commissaris rekening houden met de pilaar inclusion om 
zo naar bedrijven te zoeken die aansluiten op dit doel.  

9.1.3 Merchandise  
Dit jaar zal de acquisitie commissie twee merchandise items creëren. Hierbij zal er gekeken worden of 
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dit op een zo duurzaam mogelijke manier om merchandise te maken. Echter zal dit mogelijk leiden tot 
duurdere opties, en het behoudt van een goedkoop merchandise item is daarbij ook van belang. Hierbij 
zullen de commissaris en commissie zich bezig houden met het bekijken van mogelijke opties om beide 
belangen te bewerkstelligen.  

9.1.4 Commissie 
De acquisitie commissie bestaat uit 5 leden, inclusief een voorzitter en een secretaris. De commissaris 
zal toezicht houden over de commissie. Wederom zal er dit jaar geen penningmeester zijn, omdat er 
geen uitgaven gedaan worden door de commissie. Mocht dit wel plaatsvinden, zal er nauw contact 
behouden worden met de penningsmeester van de SPIL. De enige mogelijke uitgaven gedaan door deze 
commissie is die voor de acquisitie training, waarvoor er nu een geschikte optie gezocht wordt. Dit 
bedrag zal bovenop het doel komen te liggen van de commissaris.  

De commissie zal dit jaar twee nieuwe merchandise items creëren die interessant zijn voor de leden. 
Hierbij zal het doel om dit op een duurzame manier te creëren, maar daarbij nog steeds het doel om het 
niet te duur te maken voor de leden. Verder zal de commissie zich bezig houden met het zoeken van 
nieuwe organisaties en bedrijven die interessant zijn voor nieuwe samenwerkingen. De commissaris zal 
in nauw contact blijven met de commissie om mogelijke nieuwe samenwerkingen goed te keuren en 
daarmee het contact te starten.  

9.2 Commissaris Promotie  
‘Fresh photos with the bomb lighting’ – Lizzo, Truth Hurts  

9.2.1 Sociale media 
De commissaris zal voortzetten wat er de afgelopen jaren is opgezet door vorige commissarissen 
Promotie. De twee platformen waar de focus op zal liggen blijven Instagram en Facebook. Instagram zal 
zo interactief mogelijk gebruikt worden, door leden en niet-leden de ruimte te geven hun vragen te 
stellen via Instagram (en Facebook), maar ook door alles tijdig te promoten zodat men op de hoogte is 
van de activiteiten en evenementen. Omdat evenementen na een jaar weer fysiek mogen plaatsvinden, 
zal de commissaris met name Instagram inzetten om aan haar volgers sfeerimpressies te laten zien door 
middel van video’s en foto’s.  

De SPIL snapchat zal wederom gebruikt worden om meer persoonlijke en achter de schermen beelden te 
laten zien aan volgers van dit account. Alle bestuursleden hebben toegang tot deze snapchat en hebben 
daarmee de ruimte om te plaatsen wat zij geschikt achten.  

De nieuwsbrief geschreven door de secretaris zal voorzien zijn van een overzicht van evenementen voor 
de komende periode, met daarbij promotie materiaal. Zoals de vorige commissaris Extern, zal er gelet 
worden op de hoeveelheid posts er geplaatst worden op de sociale media kanalen, omdat de commissaris 
de volgers niet wilt overladen met informatie. Naar het doel om alle evenementen twee weken van 
tevoren te promoten zal ten alle tijden gestreefd worden, door goed contact te onderhouden met de 
voorzitters en secretarissen van de commissies. Net als vorig jaar zal er gebruik gemaakt worden van 
een kleurenschema gelinkt aan de commissies en zal het jaarplan goed voor ogen worden gehouden.  

9.2.2 Posters en foto’s 
Tijdens het maken van promotie zal er bij de commissie gevraagd worden of ze een poster willen voor 
het evenement dat georganiseerd wordt. Zo ja, dan zal de commissie een poster maken in contrast met 
de post voor sociale media. Aangezien de universiteiten weer volledig open zijn, zal er zowel in Leiden 
als Den Haag gebruik gemaakt worden van posters. Verder zullen er op activiteiten weer foto’s gemaakt 
worden door de commissaris en de promotie commissie.   

9.2.3 Commissie  
De commissie bestaat uit vijf leden, inclusief een voorzitter en een secretaris. Het doel voor deze 
commissie zal het maken van promotiemateriaal zijn voor de evenementen georganiseerd door de 
commissies. Ook zullen ze dit jaar weer de kans krijgen om foto’s te maken tijdens deze evenementen. 
Deze zullen bewerkt worden en om vervolgens gedeeld te kunnen worden voor de leden van de SPIL. 
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De commissaris zal zich bezig houden met het houden van toezicht en zal de foto’s en posts plaatsen op 
de sociale media kanalen.  

9.3 Commissaris ICT  
‘The Girl and the Robot’ – Röyksopp & Robyn 

9.3.1 Doel  
Het doel van de commissaris ICT dit jaar is om de website goed te onderhouden, nadat deze afgelopen 
jaren met een groot succes is verbeterd. De commissaris zal zich bezig houden met het up-to-date 
houden van de website door samen te werken met haar bestuur en andere contactpersonen binnen en 
buiten de SPIL. Voor de leden van SPIL, maar ook voor externen zal de website zo gebruiksvriendelijk 
worden bijgehouden. Een nieuwe toevoeging aan de website is de kalender, waarin de evenementen die 
SPIL organiseert aan toegevoegd zullen worden.  

9.3.2 Offline & Online Hokuren 
Door de afnemende maatregelen heeft het bestuur weer de mogelijkheid gekregen volledig gebruik te 
maken van haar bestuurshokken. Op de website staat aangegeven wat de openingstijden zijn, en 
mochten deze wijzigen of tijdelijk veranderen zal dit worden door gecommuniceerd naar de leden. 
Verder is de optie om online contact op te nemen met het bestuur nog steeds mogelijk, in verband met 
leden of niet-leden die vragen hebben, maar niet in de gelegenheid zijn om naar een van de twee 
bestuurshokken te komen. De tijden dat deze optie beschikbaar is, zijn van maandag tot en met 
donderdag van 11:00 tot en 14:00 en op vrijdag van 11:00 tot 13:00. Op het moment zijn er weinig tot 
geen online vragen, dus zullen de openingstijden voorlopig blijven zoals ze zijn.  

9.4 Lustrum Commissie 
‘Happy birthday, you turned 40’ - Deborah Holland  

 
9.4.1. Lustrum  
Afgelopen jaar heeft het vorige bestuur en daarbij de vorige lustrum commissie het besluit genomen om 
het 8ste lustrum van de SPIL met een jaar te verlaten in verband met COVID-19. Dit jaar zal de nieuwe 
lustrum commissie bestaande uit 6 enthousiaste leden het organiseren van een lustrumweek op zich 
nemen. De basis voor het 8ste lustrum is vorig jaar deels al gelegd, maar dit jaar krijgt de commissie 
wederom de ruimte om de invulling zelf te bepalen. Het voornaamste doel daarbij is echter het vieren 
van de 40ste verjaardag van de SPIL, ondanks dat het een jaar later zal plaatsvinden.  

 
9.4.2. Commissie 
De lustrumcommissie bestaat uit 6 leden, inclusief een voorzitter, secretaris en penningmeester. 
Aangezien deze commissie onafhankelijk is binnen de SPIL, krijgen ze de ruimte om zelf beleid te 
schrijven en dit na te streven tijdens het organiseren van het 8ste lustrum.  
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JAARPLAN SPILSTERHOOD 2021-2022  

Week    Date     Activity  

Augustus 2021   

Week 33   16th-20th of August   EL-CID                                 

Week 34   23rd -27th of August   HOP week  

 

September 2021   

Week 35   30th of August    IRO Orientation Day   

          

3rd of September   Freshmen day Leiden  

4th of September   Freshmen day The Hague  

Week 36    5th of September   Committee application  

         deadline  

    9th of September   Borrel Leiden  

Week 37   13th of September   Freshmen Borrel  

16th of September   Change of boards GA  

Week 38   22nd of September   Borrel The Hague  

Week 39   29th of September   Tour du waffle  

 

Oktober 2021   

Week 40   7th of October    Borrel Leiden – short trip  

         announcement  

Week 41   11th of October   Start book sale of block 2  

Week 42   18th of October   Study Group  

    23rd of October   Brussels sign-up  

Week 43   25th – 29th of October   Exam week  

29th of October   After-exam borrel  

      The Hague f.t. CIROS 

 

November 2021        Debat I 

Week 44    1st of November   Stairs affairs and Long Trip  

         opening of  

         committee applications  

    3rd of November   Halloween party  
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    4th of November   Policy GA  

    5th of November   International dinner  

Week 45   7th of November   SPIL     

         weekend committee   

         opening 

8th of November   Deadline short trip   

      and Stairs    

      Affairs applications 

11th of November    Borrel Leiden  

      Politicologie inside  

Week 46    16th of November   Dies lecutre                     

17th of November   Education activity  

18th of November   Borrel The Hague 

19st of November   Deadline Long Trip and  

      SPIL weekend application  

Week 47   22nd – 23rd of November  Brussels trip  

     Committee bonding day  

Week 48        Festive activity/   

         Introduction   

         Secret Santa  

     Excursions activity 

     Reunists Newsletter  

 

December 2021   

Week 49    7th of December   CoBo  

Masters activity  

                                                    Education activity  

                                                    Festive Activity   

Week 50   13th of December                               Study group  

Week 51    20th – 24th of December                     Exam week  

         Alumni Newsletter 

Week 52 

 

January 2022 
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Week 1 

Week 2 

Week 3 

Week 4        Pre-activity Short Trip  

 

Februari 2022        DEBAT II   

Week 5   31st – 6th of February   Short trip  

Week 6         Lustrum opening activity  

     Excursions activity  

     Masters activity  

     Friends and Family day  

      Leiden  

Week 7   17th of February   SPIL x B.I.L Party  

     Education activity  

     Interim GA 

Registration Brussels   

  Excursion  

Week 8   22nd of February   Leidsch debat  

     Festive activity 

 

Maart 2022    

Week 9   3rd of March    Borrel Leiden:   

         Long Trip destination  

         annoucement 

     Education activity  

Week 10   9th of March    Interfaculty Party  

         Terrace Hop 

12th of March    Friends and Family Day  

      The Hague  

Week 11   17th of March    Borrel The Hague: 

         Merchandise announcement 

     Excursions activity 

     Old Boards borrel   
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Week 12   21st of March    Study group  

Week 13   28th of March – 1st April  Exam week  

 

 

 

April 2022        DEBAT III  

Week 13    1st of April    After-exam borrel 

Week 14   4th – 8th of April   Lustrum week  

8th of April    Lustrum Gala  

Week 15   12th of April    PiP-Congress  

     Festive activity  

     Interfaculty Congress  

     Education activity  

Week 16   21st of April    Borrel The Hague  

     Introduction activity  

Week 17   26th of April    King’s day party  

29th of April – 1st of May  SPIL weekend  

     Masters activity  

Mei 2022   

Week 18        Congress trip  

5th of May    Borrel Leiden:  

      merchandise    

      announcement  

     Education activity  

Week 19        Festive activity 

         Reunionists Newsletter  

     Excursions activity  

Week 20   16th of May    Study group 

         Alumni Newsletter  

Week 21   23rd – 27th of May   Exam week 

 

Juni 2022        DEBAT IV     
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Week 22   7th of June    PvP event 

     Committee Thank You  

      Day 

     Party – welcoming   

      summer 

Week 23        New Board announcement  

         borrel  

Pre-Long Trip Activity 1 

Week 24        Affirmation GA 

Week 25        Pre-Long Trip activity 2 

Week 26        Long Trip 

 

July 2022  

Week 27        Long Trip 

Week 28 

Week 29 

Week 30        Reunionists newsletter  

 

 

Augustus 2022   

Week 31 

Week 32 

Week 33 

Week 34 

 

September 2022   

Week 35   1st of September    Borrel Leiden 

          Education activity 

Week 36   9th – 11th of September   EJW 

Week 37          Change of boards  

        GA: presentation  

        Almanac  
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BUDGET ‘SPILSTERHOOD’ 2021-2022 
 

  Inkomsten  
 Budget 20/21 Realisation 20/21 Budget 21/22 
Contributie1 € 22.320,00 € 18.228,75 € 20.563,20 
Rente € - € - € - 
Algemene Bijdrage 
Departement 

€ 1.600,00 € 1.600,00 € 1.600,00 

StudyStore2 € 7.000,00 € 4.700,85 € 6.500,00 
Commissie 
acquisitie3 

€ 2.080,00 € 1.350,00 € 2.080,00 

Opname 
Lustrumreserverin 
g 

€ 7.000,00 € 1.003,32 € 9.000,00 

Opname 
coronareservering 

€ - € 1.493,07 € - 

Opname 
reservering SPIL- 
hok Leiden 

€ - € 421,50 € - 

Vrienden van de 
SPIL 

€ 130,00 € 116,36 € 130,00 

Overige inkomsten € 50,00 € 0,00 € 50,00 
Schenking 39ste 
bestuur4 

€ 750,00 € 750,00 € 750,00 

LAP € 820,79 € 320,79 € 820,79 
Opname 
reiskostenvergoedi 
ng int. Bestuurslid5 

€ 250,00 € 100,00 € 500,00 

Cassa6   € 200,00 
Total € 42.000,79 € 30.084,64 € 42.194,00 

Toelichting: 
 

 Uitgaven   
 Begroot 20/21 Realisatie 20/21 Begroot 21/22 
Bestuur € 3.958,00 € 3.732,30 € 3.843,70 
Secretaris 
Leidsch Debat 

€ 1.850,00 
€150,00 

€ 934,79 
€150,00 

€ 1.330,79 
€ 150,00 

 
1 Met het berekenen van de contributie is uitgegaan van 1430 leden en 10% wanbetalers. 
2 Dit is veel geld gezien de opbrengsten van vorig jaar. Maar met het panel in samenwerking met de commissaris 
van Onderwijs & Politiek heeft de penningmeester er vertrouwen in dat er een manier gevonden gaat worden. 
3 Het acquisitietarget is vastgesteld op 2000€. Daarbovenop komen de kosten van de acquisitietraining die de 
gevolgd gaan worden, omdat de commissie bedoeld is om geld op te leveren, niet geld uit te geven. 
4 Het 39ste bestuur heeft vanwege hun begrotingsoverschot een gift van 750€ gegeven aan het 40ste t/m het 44ste 
bestuur. Deze gift dient besteed te worden aan het verbeteren van de verbinding tussen Leiden en Den Haag. 
5 Twee van de drie internationale bestuursleden maken aanspraak op de reiskostenvergoeding omdat één 
internationaal bestuurslid een studenten ov heeft net als Nederlandse studenten. Er wordt hiervoor dus 500€ 
opgenomen 
6 De penningmeester wil dit jaar graag gebruik maken van de subsidies die Cassa uitgeeft. Het gaat hier om 
subsidies voor activiteiten die niet elk jaar plaatsvinden. De penningmeester denkt dat de onderwijscommissie en 
de lustrumcommissie iets aan deze subsidies zullen hebben. 
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Voorzitter 
Introductie 

 
€ 800,00 

 
€ 369,79 

€ 700,00 
€ 700,00 

Intern 
DEBAT 
Almanak7 
Feest 

€ 9.750,00 
€ 5.600,00 
€ 4.000,00 
€ 1850,00 

€ 8.749,73 
€ 4.891,08 
€ 3.708,65 
€ 1.089.03 

€ 11.000,00 
€ 5.400,00 
€ 3.500,00 
€ 2.100,00 

8th Lustrum der SPIL8 € 8.500,00 € 1.003,32 € 7.650,00 
Buitenlandse Betrekkingen 
Lange Reis9 
Korte Reis 
Congres 

€ 9.346,80 
€ 4.900,00 
€ 2.666,80 
€ 1.530,00 

€ 2.779,75 
€ 1.166,67 
€ - 
€ 45,00 

€ 10.591,80 
€ 6.250,00 
€ 2.666,80 
€ 1.500,00 

Investeringen € 100,00 € 2.525,68 € 200,00 
Extern 
SPIL-Weekend 
ICT 
Promotie 
Acquisitie 

€ 2.085,94 
€ 700,00 
€ 705,94 
€ 600,00 
€ 80,00 

€ 1.009,22 
€ 92,58 
€ 743,10 
€ 173,54 
€ - 

€ 1.361,92 
€ 650,00 
€ 781,92 
€ 500,00 
€ 80,00 

Reserveringen 
Afschrijvingen 

€ 1.800,00 
€ 350,00 

€ 6.682,32 
€ 1.350,00 

€ 1.800,00 
€ 250,00 

Onderwijs & Politiek 
Onderwijs 
Excursies 
Master activiteiten 

€ 750,00 
€ 500,00 
€ 150,00 
€ 100,00 

€ - 
€ - 
€ - 
€ - 

€ 900,00 
€ 450,00 
€ 300,00 
€ 150,00 

Reiskostenvergoeding int. 
bestuurslid 
PvP 
Onvoorzien10 

€ 250,00 
 
€150,00 
€ 1.260,02 

€ 100,00 
 
€100,00 
€ 28,50 

€ 500,00 
 
€ 150,00 
€ 1.265,82 

Totaal € 42.000,76 € 30.084,64 € 42.194,00 
 

Uitgaven per post 
Bestuur Begroot 

20/21 
Realisatie 
20/21 

Begroot 
20/21 

Commissie-bedankdag € 900,00 € 520,48 € 600,00 

ABN-Amro Kosten Zakelijke Rekening € 500,00 € 675,82 € 500,00 

Kosten Algemene Ledenvergadering € 500,00 € 500,00 € 600,00 

Van den Berg-Bachelorscriptieprijs € 100,00 € 0,00 € 91,50 

Constitutieborrelcadeaus € 60,00 € 60,00 € 60,00 

Constitutieborrel SPIL € 1.350,00 € 1.375,77 € 1.350,00 

Kantoorarikelen € 150,00 € 262,27 € 150,00 

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

7 Omdat dit niet het lustrum jaar is, maar wel het jaar dat het lustrum gevierd gaat worden, wordt er opnieuw een 
hoger bedrag besteed aan de almanak. 
8 Zoals in het huishoudelijk regelement staat wordt er 15% van de lustrumuitgaven besteed aan de lange reis. 
9 Dit is 4900€ plus 15% van de lustrumreservering. 
10 De onvoorziene kosten worden begroot op 3% van de totale uitgaven. 
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Exploitatie SPIL-hokken11 € 75,00 € 19,33 € 150,00 

Rondje kroeg na Wissel-ALV12 € 93,00 € 93,00 € 0,00 

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

Algemene Bestuursuitgaven € 150,00 € 190,42 € 150,00 

Sollicitaties bestuur 2022-202313 € 70,00 € 25,21 € 32,70 

Besuursactiviteiten14   € 100,00 

Totaal € 3.958,00 €3.732,30 € 3.843,70 

 
Voorzitter Begroot 20/21 Realisatie 20/21 Begroot 21/22 

Introuductie 
Algemene uitgaven 
Freshmenday 
Ouderdag 
Ouderdag Leiden 
Ouderdag Den Haag 
Eerstejaarsbrunch 
Activiteiten 
‘International dinner’15 
Kerstmis16 

€ 800,00 
€ 200,00 
€ 100,00 
€ 500,00 
€ 350,00 
€ 150,00 
€ 0,00 

€ 369,79 
€ 150,00 
€ 100,00 
€ 119,79 
€ 62,00 
€ 57,79 
€ 0,00 

€ 700,00 
€ - 
€ 100,00 
€ 400,00 
€ 300,00 
€ 100,00 
€ - 
€ 300,00 
€ 100,00 
€ 100,00 

Totaal € 800,00 € 934,79 € 700,00 

 
 
 
 

Secretaris Begroot 20/21 Realisatie 20/21 Begroot 21/22 

Oud-besturenborrel € 550,00 € 515,00 € 500,00 
Alumni-activiteiten € 450,00 € 820,79 € 820,79 
Leidsch Debat € 150,00 € 150,00 € 150,00 
PvP € 150,00 € 100,00 € 150,00 
Totaal € 1.850,00 € 934,79 € 1.480,79 

 
 
 
 
 

11 Dit bedrag is significant hoger dan vorig jaar, dat komt omdat beide SPIL-hokken weer full-time geopend zijn. 
12 Het rondje kroeg na wissel ALV heeft niet plaatsgevonden omdat de horeca om 12 uur sluit. Er is een motie 
aangenomen om na de beleids ALV een rondje te geven. Daarvoor is er 100€ meer begroot onder Kosten 
Algemene ledenvergadering. 
13 Dit bedrag zal worden besteed aan het op hun gemak stellen van de kandidaten die op bestuurssollicitatie 
komen. 
14 Onder bestuursactiviteiten vallen onder andere ‘Tour du Waffle’ en andere sociale activiteiten die 
georganiseerd worden door het bestuur. 
15 De introductie commissie wil graag een international dinner organiseren, het geld hiervoor is dus alvast 
begroot. 
16 Met kerstmis zal de introductie commissie ook een activiteit organiseren. Dit ligt ook al vast. 
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Penningmeester Begroot 20/21 Realisatie 20/21 Begroot 21/22 

SPIL-weekend 
Interfaculty Congress 

€ 700,00 
€ 50,00 

€ 92,58 
€ 50,00 

€ 650,00 
€ 50,00 

Totaal € 750,00 € 142,58 € 700,00 

 
 

Intern Begroot 20/21 Realisatie 20/21 Begroot 21/22 

DEBAT € 5.600,00 € 4.891,08 € 5.400,00 
4x DEBAT € 5.500,00 € 4.850,50 € 5.300,00 
Workshops € 50,00 € - € 50,00 
Digitaal DEBAT € 50,00 € 40,58 € 50,00 

Almanak € 4.000,00 € 3.708,65 € 3.500,00 

Feest17 € 1.850,00 € 150,00 € 2.100,00 
Borrels € 600,00 €… € 800,00 
Feesten € 400,00 € 72,36 € 600,00 
Sociale activiteiten € 850,00 € 616,67 € 700,00 
Totaal € 9.750,00 € 9.615,58 € 11.000,00 

Toelichting : 
 

Lustrum Budget 20/21 Realisation 20/21 Budget 21/22 

Lustrum activiteiten18 € 8.500,00 € 1.003,32 € 7.650,00 
Dieslezing € 1.600,00 € 914,24 € - 
Overige activiteiten € 6.900,00 € 89,08 € - 
Totaal € 8.500,00 € 1.003,32 € 7.650,00 

 
 

Buitenlandse betrekkingen Begroot 20/21 Realisatie 20/21 Begroot 21/22 

Coronareservering reizen € - € 1.368,08 € - 

Korte Reis € 2.666,80 € 0,00 € 2.666,80 

Lange Reis19 € 4.900,00 € 1.166,67 € 6.250,00 

Pre- and postactiviteiten € 250,00 € 200,00 € 150,00 

Congres € 1.530,00 € 45,00 € 1.500,00 
Pre-congres acitiviteit € 30,00 € - € 25,00 

 

17 Voor de feestelijke activiteiten van de SPIL is er dit jaar meer geld begroot dan vorig jaar. Desondanks zijn 
deze bedragen min of meer gelijk aan begrote bedragen pre-corona. 
18 De lustrum commissie maakt een eigen begroting en zal deze zelf toelichten. 
19 De uitgaven voor de lange reis zullen hoger zijn omdat er 15% van de lustrumreservering wordt geschonken 
aan de lange reis. 
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SPIL-bijdrage € 1.500,00 € 45,00 € 1.500,00 

Totaal € 9.346,80 € 2.779,75 € 10.591,80 

Toelichting: 
 
 

Investeringen Begroot 
20/21 

Realisatie 
20/21 

Begroot 
21/22 

Investering ter promotionele doeleinde20 € 100,00 € 269,23 € 200,00 
Microfoon € - € 119,00 € - 
Camera € - € 859,00 € - 
Nieuwe ijskast SPIL-hok Leiden € - € 209,00 € - 
Kerst decoratie SPIL-hokken € - € 102,50 € - 
JBL-box SPIL-hok Leiden € - € 110,00 € - 
Modernisering statuten € - € 856,95 € - 
Totaal € 100,00 € 2525,68 € 2.00,00 

Toelichting: 
 
 
 
 

Extern Begroot 20/21 Realisatie 20/21 Begroot 21/22 

Acquisitie21 € 80,00 € - € 80,00 

ICT € 705,94 € 739,10 € 781,92 
Licentie Snelstart € 180,00 € 166,98 € 180,00 
Conscribo € - € 289,67 € 289,67 
Hosting www.spilplaats.nl € 325,54 € 217,80 € 217,80 
Website € 105,40 € 68,65 € 94,46 

Promotie € 600,00 € 173,54 € 500,00 
Algemene uitgaven € 300,00 € 21,61 € 200,00 
ELCID en HOP stand € 300,00 € 151,93 € 300,00 

Totaal € 2.091,88 € 1.829,28 € 1.361,92 

Toelichting: 
 
 

 
 
 

20 Dit geld zal gebruikt worden om de SPIL stand meer op te laten vallen. Dit is een hoger bedrag dan 
gebruikelijk, maar er zal geen geld aan verspild worden. 
21 Dit jaar i er ook de wens om een acquisititietraining te volgen. De commissie zal de kosten voor de training 
zelf terugverdienen, de commissie is er immers om geld te verdienen, niet uit te geven. 

Begroot 21/22 Realisatie 20/21 Begroot 20/21 Reserves 
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9th Lustrum der SPIL € 1.500,00 € 2.000,00 € 1.500,00 

SPIL-hok Leiden22 € 150,00 € 150,00 € 150,00 

Lustrum DEBAT € 150,00 € 244,51 € 150,00 

LAP € - € 320,79 € - 

Vergoeding lustrumuitgaven € - € 1.003,32 €- 

Aanvulling reservering € - € 1.100,00 € - 

reiskostenvergoeding    

Feestreservering € - € 500,00 € - 

Aanvulling coronareservering € - € 1.363,70 € - 

Totaal € 1.800,00 € 6.682,32 € 1.800,00 

Toelichting: 
 
 

Afschrijvingen Begroot 
20/21 

Realisatie 20/21 Begroot 21/22 

SPIL-hok Den Haag23 € 250,00 € 250,00 € 250,00 

Afschrijving oude camera € 100,00 € 100,00 € - 

Afschrijving nieuwe camera € - € 1000,00 € - 

Totaal € 350,00 € 1.350,00 € 250,00 
Toelichting: 

 
 
 
 

Onderwijs &Politiek Begroot 20/21 Realisatie 20/21 Begroot 21/22 

Excursies € 150,00 € - € 300,00 

Onderwijs € 500,00 € - € 450,00 
Onderwijsevaluaties € - € - € - 
Activiteiten & workshops € 350,00 € - € 300,00 
Carrière € 150,00 € - € 150,00 

Master activiteiten € 100,00 € - € 150,00 
Workshops € 50,00 € - € 100,00 
Carrière € 50,00 € - € 50,00 
Totaal € 750,00 € - € 900,00 

Toelichting: 
 
 

22 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. 
23 De penningmeester heeft een volledige lijst met de activa. Onder afschrijving valt: meubilaire, de bank, alle 
apparaten: de ijskast, het koffiezetapparaat, de waterkoker, tosti-ijzers, muziek boxen en overige producten. 
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Reiskostenvergoeding Int. 
bestuurslid 

Begroot 20/21 Realisatie 20/21 Begroot 21/22 

Reiskostenvergoeding (2) € 250,00 € 250,00 € 500,00 

Totaal € 250,00 € 250,00 € 500,00 

Toelichting: 
 
 

Onvoorzien Begroot 20/21 Realisatie 20/21 Begroot 21/22 

Algemene uitgaven € 1.260,02 € 1.227,53 € 1.265,82 

Totaal € 1.260,02 € 1.227,53 € 1.265,82 

Toelichting: 
 

Balans 
Balans 

Debit Credit 
ABN bestuursrekening € … Eigen vermogen € … 
ABN spaarrekening € … DEBAT reservering € 1.100.00 

 
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 € 2.962,42 
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 

 
 
€ 2.000,00 

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   

    
Total € … Total € … 

 
 

Debtors Creditors 
Institute Political Science € 1.600,00   
Total € 1.800,00 Total € - 



 

BELEIDSNOTA VIIIe LUSTRUMCOMMISSIE 
 
Na de hindernissen van het afgelopen anderhalf jaar heeft het bestuur een nieuwe 
Lustrumcommissie aangesteld. Vijf van de zes commissieleden hebben besloten hun taken 
binnen de commissie neer te leggen. Wij danken de originele LuCo voor hun inzet gedurende 
afgelopen jaar – en zijn blij met de basis die zij al gelegd hebben aan de ontzagwekkende 
viering. In het kader van continuïteit zal Marjolein Nieuwenhuijsen in de nieuwe 
Lustrumcommissie blijven als algemeen lid. Thomas Groenink zal de functie van voorzitter 
bekleden met Rosie Reed als functionaris en Kamiel Neeleman als penningmeester. Frits 
Weyne en Lara Akande vullen de commissie aan als algemene leden. Nadat de opdracht niet 
later dan september 2021 is toegewezen zal de Commissie de taak hebben de dies 2021 van de 
SPIL te organiseren en dit Lustrumjaar tot een succesvol einde te brengen. 

De focus van ons beleid is verweven met de visie van “realignment” van het 41ste bestuur. Na 
een lastige periode voor de SPIL en studenten zelf is het tijd om te vieren wat studeren de 
moeite waard maakt. Met een combinatie van formele en informele activiteiten hoopt de 
commissie een week te organiseren waarin de essentie van studeren aan de Universiteit 
Leiden wordt omvangen. In plaats van meerdere losse dagen zal het VIIIste Lustrum 
gedurende de hele week van 4 tot 8 april worden georganiseerd. Dit programma komt het 
gevoel van feestelijkheid onder SPIL-leden ten goede. 

De SPIL is een speciale vereniging, met rond de 1500 leden in twee steden verdeeld over drie 
studieprogramma’s is er sprake van grote diversiteit onder de leden. Dit veelzijdige netwerk 
van studenten verdient een uitgebreide viering om de uiteenlopende wensen van leden tegemoet 
te komen. Als zodanig streeft de commissie na om zowel formele als informele activiteiten te 
organiseren in Leiden en Den Haag. Deze activiteiten zullen overdag en ’s avonds gehouden 
worden om zoveel studenten als mogelijk te bereiken. Hoewel het volledige programma nog 
bekend gemaakt moet worden heeft de Lustrumcommissie een breed overzicht van activiteiten 
gemaakt die zij wenst te organiseren. De commissie hoopt een formele paneldiscussie op te 
zetten tussen politiek relevante personen, om studenten te betrekken in een stimulerend debat 
op hoog niveau. Hiernaast wil de commissie een traditionele biercantus houden en een open-
mic avond opzetten waar leden hun talenten tentoon kunnen stellen . De Lustrumweek zal 
worden afgesloten met een groots gala op vrijdag. Daarbovenop verlangt de commissie grotere 
avondactiviteiten te combineren met kleinere middag-activiteiten. Hoewel bijkomstig aan de 
hoofdactiviteiten, is de commissie van mening dat de activiteiten overdag aanzienlijk bijdragen 
aan het algehele gevoel van feestelijkheid gedurende de hele week. Aangezien het Lustrum een 
feest is voor alle leden is de commissie van plan om bij leden te informeren naar hun 
verwachtingen en wensen voor een feestelijke en inzichtvolle week. Door SPIL leden in hoge 
mate te betrekken hoopt de commissie een brede groep leden te verwelkomen op de 
Lustrumactiviteiten. Naast dit alles probeert de commissie alle mogelijke ticketprijzen tot een 
minimum te behouden met het oog op het voornemen het Lustrum zo toegankelijk en inclusief 
mogelijk te maken. 

 
Het is niet aan de commissie voorbij gegaan dat wij in onzekere tijden leven. De pandemie is 
een obstakel voor vele sociale evenementen gebleken. De huidige maatregelen in acht 
nemend, is de commissie ervan overtuigd dat het een waardige en fysieke Lustrumweek kan 
organiseren. De commissie is zich ervan bewust dat, hoewel niet voor de hand liggend kan 
deze situatie in negatieve zin ontwikkelen. De commissie heeft meerdere scenario’s 
uitgewerkt voor verschillende maatregelen. Het eerste scenario, de status-quo, houdt in dat we 
het volledige programma fysiek kunnen uitvoeren zonder enige restricties. In het tweede 



 

scenario houden we rekening met maatregelen die het aantal deelnemers van binnen-
activiteiten beperkt – hoewel dit geen ideale situatie is zal de commissie proberen 
verscheidene activiteiten te faciliteren zodat een aanzienlijk aantal SPIL-leden hieraan kan 
deelnemen. In een derde scenario zijn geen fysieke, sociale activiteiten mogelijk en maakt een 
afstandsmaatregel uitbundige activiteiten onhaalbaar. In het geval van het laatste scenario is 
de commissie van mening dat de viering niet Lustrum-waardig kan zijn. De online-
evenementen van vorig jaar voldeden niet aan de eisen die een SPIL-lustrum volgens ons 
verdient. Zodoende beschouwt de commissie dit niet als een haalbare optie voor het VIIIste 
Lustrum en stelt voor om de viering uit te stellen. 
 
De commissie is zich ervan bewust dat ze beschikt over een budget dat over de loop van 
meerdere jaren is opgebouwd door inspanning van voorgaande besturen en penningmeesters. 
Dit houdt de commissie dan ook in acht bij het uitgeven hiervan. In lijn met de statuten van 
SPIL zal 15% van het budget worden afgestaan aan de Lange Reiscommissie. De 
Lustrumcommissie merkt op dat het organiseren van de dies en het gala ook onder haar taken 
valt hoewel hier geen extra financiële middelen beschikbaar uit de oorspronkelijk 
verantwoordelijke commissiebudgetten is gehaald. Hiernaast wenst de commissie haar 
promotiebudget te verhogen om het bewustzijn te verhogen en leden van tevoren en 
gedurende de week te betrekken bij de Lustrumweek. Na het VIIIste Lustrumbudget onder de 
loep te hebben genomen, zal de Lustrumcommissie een aanvraag doen voor de fondsen 
CASSA en Fonds 1818. De commissie zal de Algemene Ledenvergadering op de hoogte 
houden van de ontwikkelingen wat betreft de fondsen. 

Jaarplanner 2021  

- Week 42: Publicatie van het beleid 
- Week 44: Presentatie van het beleid op de beleidsALV 
- Week 46: Dies college 
- Week 47: Lustrum kroegentocht (aankondiging thema van het VIIIste Lustrum) 

Jaarplanner 2022 

- Week 6: Pre-lustrum activiteit 3  
- Week 7: Aankondiging dag 1 
- Week 8: Aankondiging dag 2 
- Week 9: Aankondiging dag 3 
- Week 10: Aankondiging dag 4 
- Week 11: Aankondiging dag 5 
- Tentamenweek blok 3 
- Week 14: Lustrumweek  

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 



 

Begroting van het VIIIste Lustrum der SPIL  
 
Verwachte 
inkomsten 

  
Verwachte 
uitgaven 

  

Initiële 
begroting 

 
€8.500,00 Lange Reis 

 
€1.350,00 

Geld van de 
ALV 

 
€500,00 Pre-

activiteiten 

 
€1.280,00 

Fondsen 
 

€2.000,00 
 

Dies €550,00 

 
CASSA €1.000,00 

 
Kroegentocht €400,00 

 
Fonds 
1818 

€1.000,00 
 

Pre-activiteit 3 €330,00 

   
Sociale 
activiteiten 

 
€4.250,00 

    
Cantus €900,00 

    
Open 
mic/bandavond  

€750,00 

    
Gala €2.000,00 

    
Gotcha €300,00 

    
Post-
paneldiscussie 
borrel 

€300,00 

   
Formele 
activiteiten 

 
€2.650,00 

    
Lustrum 
gastcollege 

€700,00 

    
Discussies €200,00 

    
Bioscoopavond €1.600,00 

    
Paneldiscussie €150,00 



 

   
Overig 

 
€1.200,00 

    
Promotie €600,00 

    
Acquisities €600,00 

   
Onvoorzien 

 
€270,00 

Totaal  
 

€11.000,00 Totaal 
 

€11.000,00 

 
 
 
 
 
 
 

 


