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‘Onze nob’le discipline’ 

By Max Nederkoorn and Stijn van den Wijngaard 

NB: For ceremonial use only the first verse and the refrain are sung. 

 

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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AGENDA 
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5. Ingekomen stukken 
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11. Discharges en installaties 

12. W.v.t.t.k. 

13. Rondvraag 

14. Discharge stemcommissie 
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NOTULEN VAN DE AANVULLENDE ALV, dd. 6 oktober 2022 

* De notulen zijn standaard alleen in het Engels omdat de secretaris anders een burn-out 

krijgt :) 

 

Opening 

 

The Chair of the GA, Ms. Otten, opens the meeting at 19:14.  

 

Those present at the GA are:  

 

Annabelle Jung 

Robin Buijs 

Lara Akande 

Elena van der Klok 

Anna Gruber 

Marvin Lamers 

Margot Ammerlaan 

Emma Breed 

Rokus Hoogendoorn 

Jelle Kooij 

Kristina Vidrova  

Patrick Tobies 

Niels Bosman 

Aleksandar Kaslyovski 

Jurgen van der Zwet 

Noor Stuijt 

Muriel Verhagen 

Anna Easton 

Canwra Georgia 

Lyuba Nichera 

Fince van Kampen 

Jakub Stasny 

Marit van der Heide 

Thijmen Zuiderwijk 

Diana Chaban 

Patrick Daamen 

Alfons P.C. Hooft 

Yva Kapashi 

Sybrich Zeinstra 

Maarten van der Marel 

Thomas Meijer 

Thirze Wiegers 

Le Nguyen Khang 

Ruchi van Zoelen 

Donna Dekker 

Daan de Vries 

Juni Moltubak 

Yesim Benli 

Olga Churilina 

Suna Can 

Rosie Reed 

Dante Renes 

Catrin Böcher 

Lucille Saisse 

 

After singing the SPIL-anthem, the GA Chair welcomes everyone.  

 

Installation Voting Committee 

 

The GA Chair instals Ms. Stuijt and Mr. Van Kampen as voting committee.  

 

Setting the agenda  

 

The ‘Nomination CALVV’ is added to the agenda as point 10, after the discharges and 

installations. Thereafter, the agenda is set.   

 

Announcements  

 

The GA Chair asks those who are present to please write down their name on the list at the 

door. When you leave early, indicate so on the list by putting an ‘X’ behind your name. The 

GA booklet, report of the Audit committee and motion paper can be found at the back of the 

room. The GA booklet is in both Dutch and English. Due to sustainable reasons, the minutes 

of the last GA are not in the printed booklet, but have been sent to all members by email.  

 

The GA Chair asks the secretary if he has any other announcements. There are not.  

 

Received documents  
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There is a vote transfer from Mr. De Natris to Mr. Meijer, from Ms. Saris to Mr. Van der 

Zwet and from Ms. Pieters to Mr. Bosman.  

 

Installing minutes Change of Boards GA, dated September 15 2022 

 

There are no remarks, the minutes are set.  

 

Final Budget Treasurer XLIst board 

 

Mr. van der Zwet is asking why the income for “vrienden van de SPIL” is so much higher 

than previous years.  

 

Ms. Breed explains that she does not have the precise numbers, but the height checks out 

according to the accountment system.  

 

Ms. Easton is asking how the committee thank you day went. 

 

Ms. Breed explains that the committee thank you day will happen the 14th of October.  

 

Mr van der Zwet is asking why the expenses on Education and Politics are higher than 

budgeted.  

 

Ms. Breed explains that the committee was originally budgeted a bit higher, but it was 

shortened halfway the year. Then the expenses were a bit higher than re-budgeted, mainly 

because the boat lecture was already paid for and planned.  

 

Mr. Bosman is asking why the Leidsch Debat and Infaco contribution to STOP is so low.  

 

Ms. Breed explains that the invoice was for this amount.  

 

Mr Bosman asks if the invoice was low for every association.  

 

Mr. Van der Zwet confirms.  

 

Mr. Kooij is asking what the extra money for the digital DEBAT was spend on. 

 

Ms Breed explains it was for the licence of the website, there was a fee because it was paid 

late. 

 

Ms. Easton is asking why 130 euros was paid for the InDesign licence, since the yearbook 

committee didn’t receive it.  

 

Ms. Breed explains that the licence was bought, but wasn’t transferred to the committee 

properly. It probably was a miscommunication between the ht. Commissioner Internal 

Relations and the committee. 

 

Ms. Easton remarks this is a bit waste of the money.  

 

Mr. Van der Zwet is asking why there is such a difference between the budget for social 

activities and the realisation. He wonders what the money was spend on.  
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Ms. Breed explains the money was spend on the Efteling trip.  

 

Mr. Van der Zwet is asking why the LUF money isn’t in the income part of the budget.  

 

Ms. Breed explains it is part of acquisitions.  

 

Mr. Van der Zwet is explaining he read in the minutes of the last GA that there was 700 

euro’s in LUF contribution, and is asking why there is only in the budget.  

 

Mr Buijs explains the amount mentioned in the last GA was this year’s contribution. 

 

Ms Benli explains the XLIst received 750 euros from the LUF, and the XLIInd will receive 

around 900 euros.  

 

Mr. Van der Zwet is wondering why it was not on the acquisitions budget then.  

 

Ms. Breed explains it was spend on internal relations and that’s why it is in that  part of the 

budget. 

 

Mr. Van der Zwet remarks that it should still have been part of the income. 

 

Ms. Breed thinks this was a mistake.  

 

Ms. Easton is asking if the yellow speaker is still missing. 

 

Ms. Benli explains it was found and returned.  

 

Mr. Van der Zwet remarks that only the 41st boards reservations are on the right side of the 

balance, but all the previous boards’ aren’t in there. Maybe Ms. Breed should check this with 

her successor.  

 

Ms. Breed is apologising and confirms she will discuss it with Ms. Akande.  

 

Mr. van der Zwet is asking if Ms. Breed can fill in the dots in the balance.  

 

Ms. Breed explains she can’t due to the change of boards process at ABN AMRO.  

 

Ms. Easton is asking if the participants of the Long Trip have received their left over money 

back.  

 

Ms. Breed confirms.  

 

The budget is set.  

 

Final report Audit committee  

 

Ms. Breed reads the letter of the Audit Committee.  

 

There are no questions, the audit report is set.  
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Discharges and installations 

 

The GA Chair discharges as Audit Committee Pien Wissink and Lisa Pieters.  

 

The GA Chair discharges as Treasurer Emma Breed.  

 

Ceremonial Change of Boards 

 

Ms. Moltubak reads a speech written by Ms. Ahmad.  

 

Ms. Jung announces that the Vice-president of the XLIInd board is Marvin Lamers.  

 

The GA Chair suspends the meeting at 19:55.  

 

The GA Chair reopens the meeting at 20:10.  

 

Nomination CALVV 

 

Mr. Buijs explains that it is tradition for the CALVV to change at the Policy GA, but that the 

current members of the CALVV are unavailable to chair said GA. Therefore, a part of the 

CALVV will change this GA, and the rest of the CALVV will change at the Policy GA. 

 

Ms. Easton announces her candidacy for the CALVV. She knows a lot about the procedures at 

GAs, due to her previous function as secretary in the 40th board. She will try to make the GAs 

efficient.  

 

The GA Chair discharges as member of the CALVV Rick van den Brink.  

 

The GA Chair instals as member of the CALVV Anna Easton.  

  

Any other business 

 

Ms. Jung announces that the winner of the 2021-2022 Committee Cup is the Education 

Committee.  

 

Mr. Buijs reads out the first motion. This is the following:  

 

De Algemene Ledenvergadering, hier bijeen bij de Vergulde Kruik, Leiden: 

 

Constaterende dat de SPIL gele biermeter tot onze grote spijt verloren is gegaan toen de 

storm failliet ging en deze enorm gemist wordt. Roept de ALV het 42e bestuur op een nieuwe 

SPIL gele biermeter te verzorgen (betekende zelf maken of de oude terug vinden) en te 

introduceren op de Cantus van de Dies. Mocht deze activiteit niet plaatsvinden wordt de 

biermeter verwacht op de Beleids-ALV van het 42e bestuur.  

 

Gaat over tot de orde van de dag,  
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Fince van Kampen, Lisa Pieters, Niels Bosman, Pien, Jette Boonstra, Rex van der Kruit, Anna 

Easton, Roos Neven, Bas van der Tas, Marjolein Nieuwenhuijsen, Sheno Djamshidi, Danique 

de Laat, Jelle Kooij.  

 

[The old SPIL yellow beer meter is lost, the 42nd board should provide a new one at the 

Cantus during the Dies-week. If this activity does not take place, it should be presented at the 

policy GA]  

 

Ms. Jung promises the XLIInd board will execute this motion.  

 

➢ Motion 1 is adopted per acclimation.  

 

Mr. Buijs reads out the second motion. This is the following:  

 

De Algemene Ledenvergadering, hier bijeen bij de Vergulde Kruik, Leiden: 

 

Posters zijn een controversieel onderwerp. Binnen de SPIL is er geen sprake van consensus 

omtrent dit heikele doch belangrijke onderdeel van de vereniging. Daarom stellen wij voor:  

Een officiële poster-commissie 

Een poster-taskforce 

Een poster-conferentie 

Een poster-werkgroep 

Een poster-boekenclub 

Een poster-commissaris 

Die allemaal vallen onder de poster-superforce, belast met het beantwoorden van de huidige 

posterproblematiek. Ook zal hier, naar wens van de ALV, een onderhandelbaar budget voor 

vrijkomen.  

 

Groenink en Weyne 

 

[There is some discussion about the usage of posters within SPIL. To solve these problems, a 

poster-committee, poster-taskforce, poster-conference, poster-workgroup, poster-bookclub 

and poster-commissioner should be established. These will all fall under the poster-

superforce and have a to be determined budget.]  

 

Mr. Van der Zwet is asking if committees should be in the Rules of Procedure. The also 

points out there is a promotion committee.   

 

Ms. Easton explains that not all committees have to be in the Rules of Procedure. She is 

against this motion. 

 

Mr. Daamen proposes naming the poster-committee the poster-taskforce since it is ‘less cute’. 

He also proposes to cover the BIL common room with posters.  

 

Mr. Van der Zwet is asking for more information about the motion.  

 

Mr. Bosman is giving a small summary of the events of last GA. There was a debate about 

printing posters for activities. The last years there have been many taskforces for many 

different topics, so the persons that filed this motion felt this problems could also use a 
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taskforce. He adds that he thinks the board is perfectly capable of addressing these issues 

themselves without all the propositions.  

 

➢ Motion 2 is rejected with 3 votes in favour, 21 against and 12 abstentions.  

 

Mr. Buijs reads out the third motion. This is the following:  

 

De Algemene Ledenvergadering, hier bijeen bij de Vergulde Kruik, Leiden: 

 

Asks for an extra performance of the SPIL-song to include the members who joined the 

session at a later point in time.  

 

7 unknown submitters  

 

Ms. Easton notes that the SPIL-song is sung at the end of the GA.  

 

➢ Motion 3 is rejected with 1 vote in favour, 23 against and 10 abstentions.  

 

Mr. Buijs reads out the fourth motion. This is the following:  

 

De Algemene Ledenvergadering, hier bijeen bij de Vergulde Kruik, Leiden: 

 

Asks the upcoming boards to once again, as used to be tradition, send out the policy with the 

original invitation for the GA, which is two weeks before, to make sure that if an emergency 

occurs, there is still room in the planning and members have energy and time to read the 

policy.  

 

Jette Boonstra, Roos Neven, Rex van der Kruit, Lisa Pieters, Niels Bosman, Jelle Kooij, Pien.  

 

Ms. Easton understand the idea behind the motion but since the Rules of Procedure state 

otherwise, it would be weird to accept this motion.  

 

Mr. Bosman agrees with Ms. Easton, but he proposes to advice the board to send the policy 

two weeks in advance. He is against this motion. 

 

Mr. Buijs promises he will strive to send the policy two weeks in advance, but he can’t make 

any promises.  

 

Ms. Van der Heide suggests putting that in his policy to Mr. Buijs. 

 

➢ Motion 4 is rejected with 1 vote in favour, 17 against and 17 abstentions.   

 

Mr. Buijs reads out the fifth motion. This is the following:  

 

De Algemene Ledenvergadering, hier bijeen bij de Vergulde Kruik, Leiden: 

 

Motion to request the board to form a workgroup to investigate how to make the SPIL a more 

sustainable organisation. For instance, we may offer the Short Trip committee suggestions on 

how to make Short Trip as environmentally friendly as possible, while also taking into 
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account smaller elements like the food and printing of DEBAT Magazine. The sustainability 

workgroup expects to hold four meetings per year, organised by a member of the board.  

 

Marit van der Heide, Vera, Amy, Noor and 7 unknown submitters 

 

Mr. Daamen is asking if the GA Chair can summarise the motions in one sentence.  

 

Mr. Bosman is asking if the submitters can explain.  

 

Ms. Van der Heide explains sustainability is very important, but it is still quite vague how to 

implement this. A taskforce can help taking more clear steps.  

 

Ms. Easton is asking if the workgroup would advise the board on concrete steps and present 

their advice to the GA.  

 

Ms. Van der Heide explains this will depend on if there is clear advise from the workgroup. 

 

Mr. Bosman is asking the examples in the motion are just examples, or things there will 

definitely be a focus on.  

 

Ms. Van der Heide explains these are just examples.  

 

Mr. Meijer on behalf of Mr. De Natris is asking if money from advertisements can be spend 

on sustainability.  

 

Ms. Easton recommends to discuss this on the policy GA.  

 

Ms. Akande explains money made from advertisements is part of the acquisitions budget and 

does not directly go to sustainability.  

 

Mr. Hooft is asking if this workgroup would be temporary.  

 

Ms. Van der Heide explains the taskforce would be just for one year.  

 

➢ Motion 5 is adopted with 19 votes is favour, 2 against and 16 abstentions.  

 

Mr. Buijs reads out the sixth motion. This is the following:  

 

De Algemene Ledenvergadering, hier bijeen bij de Vergulde Kruik, Leiden: 

 

Ik zou je zoveel willen vragen. Is dat je vriedje of je vader. En ik zou echt niet willen haten, 

maar hoe kom jij toch aan zoveel knaken. Ik zie je altijd pull-up in een merry benz veel 

vriendjes om je heen. Jij hebt een hele kleine dagoe met een diamanten chain. Want die jas is 

mijn salaris en die schoenen mij tv, dus ik vroeg mij af wat voor een werk jij deed. Hoe dan 

ook ik vind je leuk. Schreeuwend om je aandacht en ook al ben ik mijlenver verwijderd van je 

radar. Hoe dan ook ik vind je leuk. Je zou eens moeten weten, maar jij bent druk met geld aan 

iemand anders uit te geven. Hoe dan ook ik vind je leuk.  

 

A. A. A. A. A. A. Antoooon  
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[Lyrics of the song “Leuk” by Antoon]  

 

Mr. Daamen is asking if Mr. Buijs can make an album of him reading Antoon lyrics.  

 

Mr. Buijs explains Mr. Daamen can file a motion for these requests.  

 

➢ Motion 6 is adopted per acclimation. 

 

Mr. Buijs reads out the seventh motion. This is the following:  

 

De Algemene Ledenvergadering, hier bijeen bij de Vergulde Kruik, Leiden: 

 

Taking into account the vital role music has been playing for SPIL and its members. The 

investment that has been made last year for a JBL SPIL stereo. The ft. board is given 14 days, 

starting the 19th of September, to take this stereo back to the ‘hok’ in Leiden again.  

 

Fince van Kampen, Groenink and 10 unknown submitters.  

 

Mr. Buijs states that the stereo is already back in the common room.  

 

➢ Motion 7 is retracted.  

 

Mr. Buijs reads out the eight motion. This is the following:  

 

De Algemene Ledenvergadering, hier bijeen bij de Vergulde Kruik, Leiden: 

 

Taking into account the tremendous sacrifice they make, their relentless enthusiasm, their 

marvellous ability to count, their outstanding neutrality, their superb knowledge of SPIL. Ik 

cannot be than to conclude that the voting committee should be rewarded with a well-

deserved drink offered by SPIL.  

 

Fince van Kampen, Groenink, Vera, Leia, Marleen, Noor and 11 unknown submitters. 

 

Ms. Breed remarks that there is always a budget for drinks afterwards so the voting committee 

shouldn’t be treated differently.  

 

Mr. Van Kampen explains the voting committee has to stay to the end of the GA. Therefore, a 

reward is not more than fair.  

 

Mr. Van der Zwet is asking if this motion is in line with the basic human rights since there is 

discrimination because not everyone can become a part of the voting committee.  

 

Mr. Van Kampen is asking everyone who might vote against this motion if they really care.  

 

Ms. Easton is asking if the motion only applies for this GA.  

 

Mr. Van Kampen explains it is just for this year. They can continue with doing this if it is a 

success. 

 

Ms. Easton proposes an amendment to change it to be just one year.  
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Mr. Hoofd is wondering what ‘being a success’ means.  

 

Mr. Van Kampen explains this is about the satisfaction of the GA with the delivered work of 

the voting committee.  

 

Mr. Van der Zwet wonders if the voting committee then always only gets a beer if the GA is 

satisfied.  

 

Mr. Van Kampen explains this is just for the extensions of the one year term of the motion.  

 

➢ The proposed amendment is withdrawn. 

➢ Motion 8 is adopted with 25 votes in favour, 7 against and 7 abstentions.  

 

Mr. Buijs reads out the ninth motion. This is the following:  

 

De Algemene Ledenvergadering, hier bijeen bij Café de Pakschuit, Den Haag: 

 

Constaterende dat: de 41e penningmeester bought and made an amazing koffertje for SPIL, 

obligates every new treasurer to make sure is written down inside it after their change of 

Boards GA.  

 

Emma Breed, Yesim Benli, Marit van der Heide, Juni Moltubak 

 

Mr. Van der Zwet would like to amend the motion to include former treasurers.  

 

Ms. Breed is asking how much treasurers back will need to be put in the ‘koffertje’.    

 

➢ The proposed amendment is adopted with 23 votes in favour, 4 against and 12 

abstentions.  

 

The motion is now the following:  

 

De Algemene Ledenvergadering, hier bijeen bij Café de Pakschuit, Den Haag: 

 

Constaterende dat: de 41e penningmeester bought and made an amazing koffertje for SPIL, 

obligates the board the make sure every new and former treasurer is able to write their name 

down inside it after their change of Boards GA.  

 

➢ Amended motion 9 is adopted with 22 votes in favour, 6 against and 12 abstentions.  

 

Mr. Buijs reads the tenth motion. This is the following:  

 

De Algemene Ledenvergadering, hier bijeen bij Café de Pakschuit, Den Haag: 

 

Considering the current board, with only a mere couple of weeks in, is very and shockingly 

inexperienced, considering that there is a member with remarkably long-stretching 

experience. Asks the members present to re-instal Ms. Breed as Commissioner Experience.  

 

P. Daamen, A. Hooft 
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Ms. Breed is saying she would be honoured.  

 

Mr. Van der Zwet explains one board year is enough, also for the member itself. He also 

explains Ms. Breed can’t be in the board the year after her board year.   

 

➢ Motion 10 was not put to a vote because the content of the motion is statutory 

inadmissible.  

 

Mr. Buijs reads the eleventh motion. This is the following:  

 

De Algemene Ledenvergadering, hier bijeen bij Café de Pakschuit, Den Haag: 

 

Constaterende dat de huidige gezondheid van SPIL-leden op z’n zachts gezegd ‘wankelend’ is 

te noemen. Overwegende dat een hoopvolle roep uit de duisternis een baken van rust en 

zekerheid kan bieden. Verzoekt het SPIL-bestuur ervoor te zorgen dat er bij elke activiteit 

iemand aanwezig is die ‘BHVer BHVer’ kan roepen. Deze persoon hoeft niet per se 

daadwerkelijk BHVer te zijn. En gaat over op de orde van de dag.  

 

P. Daamen, A. Hooft 

 

[It is mandatory to have a someone present at every activity that can shout ‘BHVer BHVer’. 

This person does not actually have to be an emergency response agent.]   

 

Ms. Benli is wondering why someone would need to shout this.  

 

➢ Motion 11 is rejected with 9 votes in favour, 12 against and 17 abstentions.  

 

Mr. Buijs reads the twelfth motion. This is the following: 

 

De Algemene Ledenvergadering, hier bijeen bij Café de Pakschuit, Den Haag: 

 

Constaterende dat er van alles kan gebeuren in het algemeen. Constaterende dat dit dus ook 

geldt voor het SPIL-bestuur. Overwegende dat we dit voor kunnen zijn meet een instrument 

dat niet ‘revolutionair’ is te noemen. Verzoekt de vergadering in te stemmen met een 

designated survivor-maatregel voor het SPIL-bestuur. En gaat over tot de orde van de dag.  

 

P. Daamen, A. Hooft. F. Van Kampen, M. Van der Marel 

 

[There should be a designated survivor from or for the SPIL-board] 

 

Mr. Buijs explains all board members always need to be present at the GA.  

 

Ms. Easton notes that the motion doesn’t say the designated survivor should be a board 

member.  

 

Mr. Van der Zwet proposes to appoint the entire board of advisors as designated survivors.  

 

Mr. Daamen would like to amend the motion to make Joop Van Holsteijn the designated 

survivor. 
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Mr. Van der Zwet suggests discussing this with Mr. Van Holsteijn first. He would also like to 

amend the motion to make the Board of Advisors the designated survivor.  

 

Mr. Buijs is asking if Mr. Van der Zwet understands that in that case no member of the Board 

of Advisors can be present at GAs.  

 

➢ The motion is not amended.  

➢ Motion 12 is rejected with 4 votes in favour, 21 against and 12 abstentions.  

 

Mr. Buijs reads the thirteenth motion. This is the following:  

 

De Algemene Ledenvergadering, hier bijeen bij Café de Pakschuit, Den Haag: 

 

Constaterende dat Mr. A. Ntoon has a beautiful, revolutionary and poetic lyrics. Considering 

Mr. Buijs has a beautiful voice and the perfect ‘antonatie’ to deliver the meaning of Mr. A A 

A. Ntoons lyrics. Asks the GA to vote for the realisation of an album by Mr. Buijs who is 

reading Mr. A. Ntoons ‘pohkoes’ out loud.  

 

Ms. Easton proposes a remix version of some of the songs.  

 

Mr. Daamen proposes to publish the album on the Instagram.  

 

➢ Motion 13 is adopted with 27 votes in favour, 3 against and 12 abstentions. 

 

Round of questions 

 

Ms. Benli is asking if the CALVV, the XLIst e.t. board and the XLIInd h.t. board know that 

she is sure the board will do a very good job and she is always there to help.  

 

Mr. Van der Marel is asking which colour of the rainbow the board members are.  

 

Ms. Jung explains everyone is SPIL Yellow.  

 

Mr. Van Kampen is asking if the attendees know that there is a festive Borrel after GA. 

 

Ms. Easton is asking if the GA, CALVV, the XLIInd board and the XLIst e.t. board know she 

is very happy to see everyone and is really proud of them.   

 

Ms. Breed is asking if the GA, CALVV and the XLIInd board know she appreciates everyone 

being here for just the budget. She secretly enjoyed being a board member a little longer. She 

also wants to ask the members to only come to the GA with constructive criticism, because 

every board does what is best for SPIL.  

 

Mr. Van der Zwet is asking if the Commissioner Education and Politics could show her socks 

and if the GA, CALVV and XLIInd board know he wishes the XLIInd board a lot of success.  

 

Mr. Bosman is asking if the CALVV, GA and XLIInd board know he is very happy with how 

the XLIInd board started their year. He has a lot of faith in the rest of the year and he is 

always available if they need help.  
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Ms. Ammerlaan is asking if the CALVV, GA and the rest of the XLIInd board know that she 

is very happy to be in the board and she hopes to see many members at the events and 

especially the policy GA this year.  

 

Mr. Lamers is asking if the CALVV, GA and the rest of the XLIInd board know that he 

completely agrees with the words of Ms. Ammerlaan.  

 

Ms. Gruber is asking if the CALVV, GA and the rest of the XLIInd board know that she is 

very excited for this year.  

 

Ms. Van der Klok is asking if the CALVV, GA and the rest of the XLIInd board know that 

she is also very excited.  

 

Ms. Akande is asking if the CALVV, GA and the rest of the XLIInd board know that she 

hopes to organise activities that are fun for all the members.  

 

Mr. Buijs is asking if the CALVV, GA and the rest of the XLIInd board know that he is very 

excited about this year, especially making minutes of all the motions.  

 

Ms. Jung is asking if the CALVV, GA and the rest of the XLIInd board know that she will 

spam everyone to attend all activities the upcoming year.  

 

Discharge of Voting Committee 

 

The GA Chair thanks the voting committee for their services. The voting committee is 

discharged. 

  

Closing 

 

After the SPIL-anthem has been sung, the GA Chair closes the assembly at 21:16.  
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VERANTWOORDING VERHOGING CONTRIBUTIE 

 

Waarde leden van de SPIL,  

 

In deze brief wil ik, de Penningmeester van de SPIL, graag een uitleg geven voor het verzoek 

tot contributieverhoging van €1,50 waardoor de totale contributie komt op €17,50.  

 

De Penningmeester weet, als medestudent, hoe belangrijk het is om een financieel 

toegankelijke vereniging te hebben waarmee studenten hun studententijd kunnen verrijken. 

Echter, als bestuurslid weegt daar tegenop dat de Penningmeester ervoor moet zorgen dat er 

voldoende inkomen is om de fantastische activiteiten te organiseren waarvoor de SPIL bekend 

staat.  

 

De SPIL is in de afgelopen jaren ontzettend hard gegroeid met op dit moment rond de 1400 

geregistreerde leden, daarbovenop hebben wij ons ook uitgebreid naar twee locaties, namelijk 

Leiden en Den Haag. Doordat de SPIL zich nu in twee steden bevindt, organiseren we veel 

meer activiteiten zodat zowel de studenten in Den Haag als in Leiden het volste kunnen halen 
uit hun lidmaatschap bij de SPIL. Naast dat wij meer activiteiten zijn gaan organiseren voor 

de studenten in beide steden, is het voor de SPIL natuurlijk ook een prioriteit dat die 

activiteiten een hoge kwaliteit behouden.  

 

Alhoewel ons ledenaantal ook fors is gestegen, wat natuurlijk meer contributie met zich 

meebrengt, is dit helaas niet genoeg om ervoor te zorgen dat we het huidige aantal activiteiten 

kunnen financieren. Dit heeft voornamelijk twee redenen:  

 

 

1. Onze overige inkomstenbronnen zijn gedaald  

 

Zoals de ALV hoogstwaarschijnlijk weet, heeft de SPIL net zoals vele andere 

studieverenigingen een contract met StudyStore voor de boekenverkoop. De samenwerking 

met StudyStore verloopt op zijn zachts gezegd stroef. De afgelopen jaren is het gebruik van 

boeken veelal gedigitaliseerd, waardoor leden minder behoefte hebben aan het kopen van 

boeken. Daarbij komt kijken dat de studenten die wél boeken bij ons kopen, te maken krijgen 

met de slechte levering en klantenservice van StudyStore, waardoor ze niet op tijd kunnen 

beginnen met studeren. Verder, vindt er door de studentenvereniging CIROS ook een 

tweedehands boekenverkoop plaats, wat door veel IRO-studenten wordt gezien als prima 

alternatief.  

 

Dit heeft ervoor gezorgd dat er een sterke daling is in ons inkomen van StudyStore, om een 

beeld te geven:  

• Het 38e bestuur had een inkomen van: €11.686,03 

• Het 39e bestuur had een inkomen van: €7.130,03 

• Het 40e bestuur had een inkomen van: €4.700,85 

• Het 41e bestuur had een inkomen van: €3.385,22 

 

In 4 jaar tijd resulteert dat op een inkomstendaling van €8.300,81.  
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2. De kosten zijn gestegen  

 

Dit jaar heeft Nederland te maken met een recordhoogte van inflatie, die in September 

gestegen is naar 17,1%. Helaas is de SPIL niet immuun voor de prijsstijgingen, wat te merken 

is in de kosten van de activiteiten. De bijdrage die SPIL kan leveren aan activiteiten is echter 

niet gestegen, mede doordat we in plaats van een inkomstenstijging, te maken hebben met een 

daling. Hierdoor is de vereniging genoodzaakt meer bijdrage te vragen van haar leden, of 

sommige activiteiten niet, of niet ten volste te organiseren.   

 

Ter illustratie, om de stijgende inflatie bij te houden zou de contributie in 2018 van €16,00 in 

2021 bijgesteld moeten worden naar €17,08. Doordat tussen 2018 en 2021 er sprake was van 

6,7% inflatie volgens het CBS. Hierbij kijken wij dus niet eens naar de 17,1% inflatie 

waarmee we te kampen hebben in 2021.  

 

Natuurlijk doet de Penningmeester haar uiterste best om andere inkomstenbronnen te vinden. 

Zij is momenteel in gesprek met de universiteit over een mogelijke verhoging in het 

instituutsbijdrage, waarbij de universiteit ook aangaf dat de SPIL moet kijken naar het 

verhogen van haar eigen contributie. Verder is de Penningmeester ook in nauw contact met de 

Commissaris Extern en Commissaris Onderwijs & Politiek voor het onderzoeken van 

mogelijk andere kostwinningen. 

 

Ondertussen, om zowel de inkomstendaling en kostenstijging gedeeltelijk op te vangen, voelt 

de Penningmeester zich helaas genoodzaakt de contributie te verhogen met €1,50. Deze 

verhoging resulteert op €2110,05 extra inkomen, waarmee de opname van eigen vermogen 

vermeden kan worden én de onzekerheid van de variabele NPO bijdrage opgevangen kan 

worden. Mocht er geld overblijven van de contributie stijging, zal de Penningmeester dat geld 

veelal terug laten stromen naar de commissies zodat de bijdrage van de leden aan activiteiten 

zo laag mogelijk blijft.   

 

Een laatste belangrijke opmerking is dat het Huishoudelijk Reglement, overige bepalingen, 

artikel 2 aangeeft:  

 

“Mocht er gedurende het verenigingsjaar volgend op het jaar waarin de eerstejaars lid 

is geworden een contributieverhoging plaatsvinden, dan wordt deze niet aan het lid 

doorberekend.”  

 

Dit betekent dat alle huidige eerstejaars studenten die lid van de SPIL zijn geworden voor 1 

september, recht hebben op een contributie van €16,00. Als dit van toepassing is, mag het lid 

de incasso weigeren en zelf de €16,00 overmaken naar de SPIL-rekening. De Penningmeester 

zal vervolgens contact opnemen om te vragen om bewijs van inschrijving.  

 

De Penningmeester hoopt hiermee de ALV voldoende te hebben geïnformeerd over haar 

redenering voor het verzoek van contributieverhoging, en beantwoord graag alle vragen die de 

leden hebben.  

 

Met vriendelijke groet en namens het XLIIe bestuur der Studievereniging voor Politicologen 

In Leiden ‘SPILibuster’ 

 

Lara Akande 

Penningmeester   
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BELEID SPILIBUSTER 2022-2023 
 

1. LANGETERMIJNDOELSTELLINGEN STUDIEVERENIGING VOOR 

POLITICOLOGEN IN LEIDEN 
 

De vereniging heeft als doel:  

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

Politieke Wetenschappen en daarbuiten de aandacht van politicologen behoeven;  

1b. het bevorderen van contacten met universiteiten buiten Nederland in de ruimste zin des  

woords;  

1c. het informeren over de mogelijkheden van en over de positie van de politicoloog op de  

arbeidsmarkt;  

1d. het bevorderen van de informele contacten tussen politicologen.  

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

woords, binnen- en buitenlandse excursies en de uitgave van een blad.  

3. De vereniging is politiek neutraal. 
 

Dit zijn de fundamenten waarop het beleid van het XLIIe bestuur ‘SPILibuster’ gebouwd is.  
 

2. VERENIGINGSBREDE DOELSTELLINGEN  

“There are two ways of looking at the talking filibuster. My way is as a form of unanimous 

consent” - Jeff Merkley 
 

2.1 Zichtbaarheid  

Het XLIIe bestuur wil meer zichtbaarheid creëren; zeker na twee jaar COVID is het belangrijk 

om studenten goed te informeren over wat de vereniging te bieden heeft. Zichtbaarheid is dan 

ook vooral bedoeld richting leden. Een zichtbare vereniging en bestuur zal leiden tot een 

gastvrije sfeer voor alle leden, ongeacht studie, woonplaats of nationaliteit. Net als bij de 

filibuster zal de mening van minderheden en verschillende groepen erg belangrijk zijn. Leiden 

en Den Haag zijn gelijk, evenals de inbreng van alle leden. Zichtbaar zijn is essentieel om 

ervoor te zorgen dat iedereen kan deelnemen en een bijdrage kan leveren aan activiteiten van 

de vereniging.  
 

Om deze zichtbaarheid te creëren wil het XLIIe bestuur zich inspannen om consequent 

aanwezig te zijn in de gemeenschappelijke ruimtes (hokken) van 10.00 tot 16.00 uur. Het 

bestuur zal haar best doen om bezoekers altijd te voorzien van koffie, thee, snacks. Het bestuur 

is van plan om aankomende activiteiten op een whiteboard op te schrijven, zodat iedereen op 

de hoogte is. 
 

  

https://www.quotemaster.org/author/Jeff+Merkley
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Zichtbaarheid is ook bedoeld voor de online wereld. Het XLIIe bestuur gaat ervoor zorgen dat 

de SPIL goed vertegenwoordigd is op social media. Daarbij gaat het niet alleen om Instagram, 

Facebook en de website, maar ook om LinkedIn en e-mail. Hierdoor is de SPIL goed 

vertegenwoordigd naar buiten toe, zowel naar leden, het instituut als naar externe partners. 

Naast zichtbaar zijn op professioneel niveau wil het XLIIe bestuur ook aan studenten laten zien 

dat de vereniging veel informele activiteiten te bieden heeft. Er zal geprobeerd worden meer 

foto's van borrels en activiteiten te plaatsen en te delen, zodat de Instagram-pagina niet alleen 

uit informatie bestaat. De ‘looking back at [maand]-posts zijn hier een voorbeeld van. 
 

2.2 Onderlinge verbondenheid 

Met onze prioriteit van onderlinge verbondenheid benadrukt het XLIIe bestuur het belang van 

open communicatie en samenwerking. Dit geldt voor de hele vereniging en haar verschillende 

lagen, zoals binnen het bestuur. Het XLIIe bestuur streeft ernaar samen te werken en een 

gemeenschappelijke basis te vinden. De norm voor besluitvorming binnen het bestuur zal dan 

ook consensus zijn. Voor- en nadelen van mogelijke oplossingen zullen worden besproken en 

iedereen zal proberen een compromis te sluiten. Als er op deze manier echter geen consensus 

kan worden bereikt, zal het bestuur met een meerderheidsregel over een kwestie stemmen. 

Beslissingen worden dan genomen met collegialiteit in het achterhoofd; als er eenmaal over een 

kwestie heeft besloten, zullen alle bestuursleden dit uitdragen naar de buitenwereld.  
 

Verder en nog belangrijker, hoopt het XLIIe bestuur verbonden te zijn met haar leden. Van 

bestuursleden wordt daarom verwacht dat zij nieuwe leden actief benaderen en opnemen binnen 

de groep, zodat iedereen zich welkom voelt. Het is de verantwoordelijkheid van het XLIIe -

bestuur om iedereen te leren kennen en een warme en gastvrije SPIL-gemeenschap te creëren. 

Naast het verbinden van het bestuur met de leden, moedigt het XLIIe bestuur ook onderlinge 

verbondenheid tussen de leden aan. Om dit te bereiken zal allereerst de commissie binding 

worden gestimuleerd. Het XLIIe bestuur hoopt een Commissie Bindings Dag en een Committee 

Thank You Day te organiseren, om leden mensen buiten hun commissie te leren kennen. Ten 

tweede zullen alle bestuursleden zich inspannen om als Commissaris aanwezig te zijn bij hun 

commissievergaderingen om de hele commissie te informeren over aankomende SPIL-

evenementen. Op deze manier worden commissieleden aangemoedigd om ook deel te nemen 

aan activiteiten die door andere commissies worden georganiseerd. Ten derde zullen 

samenwerkingen tussen commissies worden aangemoedigd. Een mogelijke voorbeeld hiervan 

is een gastcollege georganiseerd door de Onderwijscommissie, waarin de DEBAT-commissie 

hun tijdschrift presenteert. Tot slot zal het XLIIe bestuur alle commissievoorzitters 

aanmoedigen met de commissie als groep een band op te bouwen en bijvoorbeeld samen naar 

activiteiten en borrels te gaan, of af te spreken om samen te gaan eten.  
 

Daarnaast wil het XLIIe bestuur ook niet-commissieleden actief bij de SPIL betrekken. 

Activiteiten zullen worden gepromoot onder alle leden en gewone leden zullen worden 

aangemoedigd om naar evenementen te komen. Uit ervaring heeft het XLIIe bestuur gemerkt 

dat mond-tot-mondreclame zeer productief is om mensen naar activiteiten te krijgen. Op deze 

manier hoopt het bestuur dat ook niet-commissieleden in contact komen met de vereniging en 

alles wat zij te bieden heeft. 
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Tot slot spant het XLIIe bestuur zich in om de communicatie tussen de SPIL en de Universiteit 

te verbeteren. Om dit te bereiken heeft het XLIIe bestuur contact met veel verschillende 

afdelingen, variërend van de studieadviseurs, het marketing- en communicatieteam, de 

assessors, de faculteit, het instituut en andere studie- en studentenverenigingen.  
 

2.3 Innovatie 

Tijden veranderen en het XLIIe bestuur vindt het van groot belang dat de vereniging meegaat 

met maatschappelijke veranderingen, zonder haar karakter en tradities te verliezen. Innovatie 

staat hierbij centraal en wordt bedoeld ten aanzien van zowel het behouden van de kern van de 

vereniging als het aanbrengen van verbeteringen waar mogelijk. Het XLIIe bestuur heeft 

verschillende ideeën om hiermee te experimenteren.    
 

Momenteel is een van de meest actuele ontwikkelingen de toenemende aandacht voor 

duurzaamheid. Om de vereniging hierop af te stemmen zal het XLIIe bestuur bijvoorbeeld de 

mogelijkheid onderzoeken om commissieleden te benoemen die zich richten op duurzaamheid. 

De nieuwe duurzaamheid-taskforce kan ook bijdragen aan deze focus. Verder zal het XLIIe 

bestuur proberen zo mogelijk duurzame opties voor evenementen te kiezen. Desalniettemin 

erkent het XLIIe bestuur dat niet alles duurzaam kan zijn. Het XLIIe bestuur streeft er wel naar 

dit altijd in ieder geval overwogen te hebben. Een andere belangrijke kwestie is genderidentiteit. 

Het XLIIe bestuur wil man-vrouw stereotypen veranderen om de vereniging inclusiever te 

maken voor al haar leden. Om dit te bereiken streeft het XLIInd-bestuur naar kleine 

veranderingen in de hele vereniging. Zo wil het XLIIe bestuur bijvoorbeeld de dresscode 

aanpassen zodat deze genderneutraal wordt en paarse vrijdag organiseren.  

 

Een andere manier waarop vernieuwing een grote rol speelt is de balans tussen Leiden en Den 

Haag. Dit jaar zijn er slechts ongeveer 60 nieuwe studenten Politicologie en Internationale 

politiek samen gestart, en meer dan zes keer zoveel IRO-studenten. Hoewel deze trend al een 

paar jaar bestaat, is hij nu zichtbaarder dan ooit. Het XLIIe bestuur is van mening dat de 

combinatie van POL/IP- en IRO-studenten de vereniging haar unieke karakter geeft, en ziet 

beide groepen als even belangrijk. Daarom staat het XLIIe bestuur in contact met de 

studieadviseurs en probeert actief bij te dragen aan inspanningen om het POL/IP-programma 

voor de universiteit haalbaar te houden. Een voorbeeld hiervan is de aanwezigheid van het 

XLIIe bestuur op de Open Dag op 22 oktober.  
 

3. VOORZITTER & COMMISSARIS DIES 
 

3.1 Voorzitter 

“Woke up feelin’ like I just might run for president. Even if there ain’t no precedent, switchin’ 

up the messaging. I’m about to add a little estrogen.” -Lizzo 
 

3.1.1 Interne Bestuurszaken 

Het besturen van een vereniging is een taak die het best wordt uitgevoerd wanneer het bestuur 

als geheel goed functioneert. Daarom zal de Voorzitter ervoor zorgen dat iedereen goed 

communiceert en samenwerkt. Dit betekent dat zij zal streven naar een klimaat waarin alle 

bestuursleden hun mening en moeilijkheden met elkaar delen. Indien nodig zal de Voorzitter 

eerlijkheid stimuleren door bestuursleden specifiek naar hun mening te vragen.  
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De Voorzitter heeft met elk bestuurslid persoonlijke gesprekken gevoerd en neemt zich voor 

dit gedurende het jaar regelmatig te doen wanneer zij dit nodig acht. Dit zal in ieder geval na 

elk blok zijn en indien nodig tussendoor. Zij zal proberen een veilig gevoel te creëren waarin 

alle bestuursleden hun gevoelens over de SPIL, andere mensen en persoonlijke zaken kunnen 

en willen delen. Dit betekent een luisterend oor bieden, advies en steun geven, of moeilijkheden 

voor hen bespreken met derden (als de situatie daarom vraagt). Als bestuursleden zich ergens 

slecht over voelen, zal de Voorzitter hen vragen dit met de groep of haar persoonlijk te delen, 

met of zonder details, zodat iedereen dit in gedachten kan houden en er rekening mee kan 

houden.  
 

Tijdens bestuursvergaderingen weegt ieders mening even zwaar. Zoals vermeld in het algemene 

beleid worden bestuursbesluiten in consensus genomen. De Voorzitter zal ervoor zorgen dat 

haar mening niet boven die van anderen wordt gesteld en ruimte geven aan verschillende 

standpunten.  
 

De Voorzitter zal erop toezien dat gedurende het jaar keuzes worden gemaakt in het belang van 

de vereniging. In het beleid staan de prioriteiten van het XLIIe bestuur; de focus zal hier dan 

ook op liggen. De Voorzitter zal haar bestuursleden hieraan herinneren wanneer dat nodig is.  
 

3.1.2 Externe vertegenwoordiging 

De Voorzitter zal de SPIL vertegenwoordigen in verschillende organen. Ten eerste zal zij 

Penningmeester zijn van het Platform voor Politicologen (PvP). Ten tweede sluit de voorzitter 
zich aan bij het Verenigingen Overleg (VerO's) van de Faculteit Sociale Wetenschappen, om 

ervaringen tussen studieverenigingen uit te wisselen. Ten derde doet zij dit ook in het Grote 

Verenigingen Overleg (GroVer). Tot slot neemt de Voorzitter deel aan de Algemene 

Vergaderingen van het Studieverenigingen Overleg Platform (StOP). Dit jaar zal zij toetreden 

tot een nieuwe commissie van StOP genaamd “International Dinner”. 
 

Naast het samenwerken in deze formele structuren gelooft de Voorzitter in het belang van 

informele relaties met andere verenigingen. Deze banden zorgen voor transparantie en kunnen 

voorkomen dat verschillende verenigingen dezelfde fouten maken. Er moet een goede 

communicatie ontstaan met gangverenigingen, zusterverenigingen, maar ook verenigingen 

waar het XLIIe bestuur nauw contact mee wil hebben zoals CIROS. De Voorzitter zal dan ook 

haar best doen om gedurende het jaar te socialiseren en te netwerken met andere studenten. 
 

Naast relaties met andere verenigingen zal de Voorzitter waar mogelijk proberen te netwerken 

en contact te leggen met andere externe partners. Zodra contactinformatie is uitgewisseld, zal 

zij de taak van samenwerking delegeren aan de Commissaris Extern. 
 

1.1.3 Platform voor Politicologen 

Elk jaar wordt een nieuw bestuur van het Platform voor Politicologen (PvP) gevormd, bestaande 

uit een bestuurslid van alle politicologie studieverenigingen in Nederland; dit betreft EOS (Vrije 

Universiteit Amsterdam -VU), Ismus (Radboud Universiteit) en Machiavelli (Universiteit van 

Amsterdam -UVA). De PvP houdt toezicht op de PiP-commissie, die het jaarlijkse eendaagse 

PiP-congres (Politicologen In Perspectief) organiseert. Elke vereniging vaardigt twee van haar 

leden af om deel uit te maken van de commissie en een congres te organiseren om politicologen 
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samen te brengen. Dit jaar zal het congres waarschijnlijk in Utrecht of Leiden worden 

gehouden.  
 

In de eerste vergadering van de PvP is gesproken over een mogelijk tweede evenement. Hier 

zijn echter nog geen concrete plannen voor. De voorzitter zal haar bestuur op de hoogte houden 

van de gang van zaken en hoopt veel samen te werken met de PvP. De functie die zij in de PvP 

heeft is Penningmeester. 

 

3.1.4 Overige activiteiten 

De Voorzitter zal alle commissievoorzitters uitnodigen om na elk blok met haar te praten over 

de gang van zaken in hun commissie. Zij zal een algemene open communicatie stimuleren - 

ook over het contact dat de Voorzitter met zijn/haar Commissaris heeft. Daarnaast heeft de 

Voorzitter een succesvolle eerste bijeenkomst voor alle voorzitters gehouden, om hen op weg 

te helpen en meer informatie te geven over hun functie. Zij legde de nadruk op open 

communicatie en op het belang van sociale verbondenheid van de commissie. 
 

In december organiseert een vertegenwoordiger van de Universiteit Leiden het evenement 

Politicologie Inside voor leerlingen van Nederlandse middelbare scholen. Voor de SPIL is het 

belangrijk om deel uit te maken van het programma dat aan de scholieren wordt gepresenteerd. 

Daarom zal de Voorzitter een activiteit voor scholieren organiseren, of de leerlingen laten 

deelnemen aan een SPIL-activiteit. Daarnaast zal zij de vertegenwoordiger een helpende hand 

bieden bij het organiseren van deze dagen door gebruik te maken van haar SPIL-netwerk. 
 

Zoals vermeld in het algemene beleid hoopt het XLIIste bestuur een  Commissie Bindings Dag 

en een Committee Thank You Day te organiseren. De Voorzitter zal mede toezien op de 

organisatie van deze evenementen. De Voorzitter ziet het als haar persoonlijke doel om alle 

leden te betrekken en nieuwe leden te benaderen. Zij en de andere bestuursleden willen dat 

iedereen zich welkom voelt en zal proberen extra aandacht te geven aan studenten die zich 

verlegen voelen of nog niemand kennen.  
 

Om het algemene gevoel van veiligheid te vergroten wil het XLIIste bestuur één of meerdere 

vertrouwenspersonen aanwijzen. De Voorzitter zal zich verdiepen in het onderzoek dat hierover 

door de XLIe Secretaris Mvr. Benli is gedaan. Daarna zal de Voorzitter in overleg met haar 

bestuur besluiten hoe dit "vertrouwensnetwerk" definitief gevormd moet worden. 
 

Voor meer bewustzijn en algemene inclusie over seksualiteit en gender zal de Voorzitter 

proberen een passende activiteit te organiseren op paarse vrijdag. De Commissaris Extern zal 

deze dag promoten en ook speciale stickers maken om het bewustzijn over het onderwerp te 

vergroten. De Voorzitter hoopt op deze manier dat iedereen zich geaccepteerd voelt.  
 

Het XLIIe bestuur overweegt een bedrijfsverzekering en een 

bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering af te sluiten, zodat individuele bestuursleden niet 

financieel verantwoordelijk zijn voor de vereniging. De meeste verenigingen hebben ook zo’n 

verzekering. Dit is niet alleen belangrijk voor dit bestuur, maar ook voor alle aankomende SPIL-

besturen. Daarom ziet het bestuur het als een investering in de veiligheid en professionaliteit 

van de vereniging. 
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3.1.5 CIROS 

Het XLIIe bestuur wil dit jaar niet alleen het contact met CIROS verbeteren, maar ook 

samenwerken en gezamenlijke activiteiten organiseren. De allereerste SPILxCIROS-week is 

georganiseerd om leden van beide verenigingen te stimuleren meer mensen te leren kennen en 

de voordelen van beide verenigingen in te zien. Er werden activiteiten georganiseerd zoals een 

filmvertoning met discussie over de Britse monarchie, een Prinsjesdagborrel, een bezoek aan 

de Georgische ambassade en een voetbalwedstrijd. Er zijn ook plannen voor toekomstige 

samenwerkingen, een voorbeeld daarvan is een samen georganiseerde carrièredag over stages. 

Het samen organiseren van activiteiten is volgens de Voorzitter niet alleen goed voor de 

aanwezigen, maar ook voor de relatie die de SPIL met CIROS heeft. 
 

Om te voorkomen dat de planning CIROS en de SPIL overlapt, wil de Voorzitter jaarplannen 

uit wisselen en te voorkomen dat activiteiten op dezelfde datum worden gepland. Daarnaast 

heeft de Voorzitter een whatsapp-groep gemaakt waar beide besturen in zitten om goede 

communicatie te stimuleren.  
 

3.2 Commissaris Dies 

“The answer to the ultimate question of life, the universe, and everything is 42.”  - Douglas 

Adams 
 

3.2.1 Algemeen 

Om de verjaardag van de SPIL te vieren zal de Dies Commissie een week vol evenementen 
organiseren. Om traditie voort te zetten, zal er een Dieslezing en een biercantus plaatsvinden. 

Daarnaast zal de Commissaris de commissie aanmoedigen om een tweede formeel evenement 

te organiseren. Verder is de commissie vrij om haar eigen invulling te geven aan de Diesweek. 

De commissie zal worden gestimuleerd een evenwicht te creëren tussen activiteiten in Leiden 

en Den Haag.  
 

3.2.2 Activiteiten 

Door het enthousiasme en de motivatie van de commissie zal er dit jaar elke dag van de 

Diesweek (maandag tot en met vrijdag) minstens één activiteit zijn. Er zullen in totaal zeven 

activiteiten zijn. Op maandag is er een muziekavond waarin mensen kunnen optreden, gevolgd 

door karaoke. Dinsdag 8 november vindt de Diesduik en de Dieslezing plaats met spreker Rabin 

Baldewsingh. Op woensdag vindt de biercantus plaats. Donderdag is er een interactieve 

discussie tijdens het wereldcafé. Op vrijdag kunnen mensen hun schaatskunsten komen oefenen 

op de schaatsbaan. En tot slot organiseert de commissie een feest met een jaren 80 di(e)sco 

thema. 
 

Een nieuwe traditie die de Commissaris dit jaar wil invoeren is de "Diesduik". Op 8 november 

springen de commissie, het bestuur en iedereen die mee wil doen in de zee om de verjaardag 

van de SPIL te vieren. Daarna zullen alle deelnemers kunnen genieten van warme 

chocolademelk. De Commissaris vindt dit een geweldige manier om onze mooie vereniging te 

vieren, terwijl er tegelijkertijd een band wordt gecreëerd door het gezamenlijke leed wat komt 

kijken bij een koude duik! 
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3.2.3 Commissie 

De Dies Commissie bestaat dit jaar uit zeven leden, waaronder een voorzitter, secretaris en 

penningmeester. In mei zijn de aanmeldingen voor de commissie geopend. Door een gebrek 

aan aanmeldingen is de commissie echter pas in augustus gevormd. Ondanks de vertraging 

heeft de Commissaris het volste vertrouwen in de commissie om de tweede Diesweek ooit van 

de SPIL te organiseren. Tot slot hoopt zij dat er nieuwe tradities worden gecreëerd. 

 

4. SECRETARIS & COMMISSARIS STAIRS AFFAIRS 
 

4.1 Secretaris   

‘‘I knew exactly what to do. But in a much more real sense, I had no idea what to do’’  — 

Michael Scott 
 

4.1.1 Ledenadministratie  

De secretaris streeft ernaar, zoals altijd, de ledenadministratie up-to-date te houden. Hij zal 

proberen wekelijks nieuwe leden in te schrijven op Conscribo, zodat leden zo snel mogelijk na 

hun aanmelding officiële communicatie ontvangen. Zo kan hij ook een overzicht houden van 

het aantal niet-leden dat zich bij de evenementen aansluit. De Secretaris heeft, overeenkomstig 

het verzoek van de voormalige Secretaris Mvr. Benli, ook een training over Conscribo 

bijgewoond om beter te begrijpen hoe het werkt en welke verdere mogelijkheden er zijn met 

betrekking tot de ledenadministratie. Bovendien zal de Penningmeester vanaf dit jaar ook een 

account hebben op Conscribo om het proces van de inning van de contributie soepeler te laten 

verlopen. Om er zeker van te zijn dat de persoonlijke gegevens van de leden worden beschermd, 

zullen alleen de Secretaris en de Penningmeester toegang hebben tot de ledenrekening. De 

gegevens zullen volledig vertrouwelijk worden behandeld in overeenstemming met de 

Algemene Verordening Gegevensbescherming (Verordening (EU) 2016/679).  
 

Op dit moment heeft de SPIL in totaal ... leden. De bachelor bestaat uit ... studenten 

internationale politiek, ... studenten politicologie en ... studenten internationale betrekkingen en 

organisaties. Er zijn ... masterstudenten en ... leden waarvan het programma niet bekend is.  
 

4.1.2 Nieuwsbrief  

De Secretaris verstuurt de online nieuwsbrief op elke eerste maandag van de maand. In lijn met 

de pijler innovatie zal de nieuwsbrief nieuwe segmenten bevatten (zoals quote van de maand 

en een bijdrage van een lid). De toon zal iets minder formeel zijn dan vorige jaren. De Secretaris 

zal nauw samenwerken met de Commissaris Extern, zodat de promotie van evenementen in de 

nieuwsbrief kan worden opgenomen. De Secretaris zal vasthouden aan het principe 

"Nederlands volgt Engels". De kalender en promotie-berichten zullen alleen in het Engels zijn.  
 

4.1.3 Reünisten  

De nieuwsbrief voor reünisten wordt drie keer per jaar verstuurd. De secretaris zal 

samenwerken met de Commissaris Interne Betrekkingen om de reünisten in deze nieuwsbrieven 

ook bij te praten over de actuele stand van zaken met betrekking tot DEBAT.  
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4.1.4 Alumni  

Sinds de opheffing van het LAP (Leids Alumni Platform) vallen de alumni onder de 

verantwoordelijkheid van de verenigingen zelf, in dit geval dus onder de verantwoordelijkheid 

van de Secretaris. Leden kunnen alumnus worden door zich aan te melden op de website. De 

secretaris zal leden die zich afmelden wijzen op de mogelijkheid alumnus te worden. Alle leden 

die zich via de website hebben aangemeld om alumni te worden zijn in het ledenbestand gezet. 

De Secretaris heeft contact met andere verenigingen over de Alumnicommissie, om te bepalen 

welke vorm het beste werkt. Hij heeft ook contact met de faculteit en de universiteit over 

mogelijke alumni-evenementen. De Secretaris zal hiernaast ook alle alumni een email sturen 

met de vraag wat ze graag voor evenementen zouden zien dit jaar, maar hij denkt niet dat een 

commissie bestaande uit alumni gaat werken.  
 

Momenteel heeft de SPIL in totaal ... alumni.  
 

4.1.5 Algemene Leden Vergaderingen  

De Secretaris ziet de Algemene Vergadering als de ruggengraat van het beleid van de 

vereniging en streeft er daarom naar deze toegankelijker te maken. Om dit te bereiken zal de 

Secretaris experimenteren met een 'Hoe werkt een ALV'-sessie, post of video voor leden. Hij 

zal de rechten en plichten van de leden uitleggen. Zo worden leden die niet bekend zijn met 

ALV meer gestimuleerd om te komen. Hij zal deze pogingen evalueren en vervolgens 

wijzigingen aanbrengen. Verder heeft de Secretaris de voorstellen van de Tweede Werkgroep 

Hervorming ALV (TWHALV) gelezen. Conform het advies zullen berichten over de ALV 

onderwerpen bevatten die besproken moeten worden. Hoewel het drukken van fysieke boekjes 

minder duurzaam is, meent de Secretaris dat de voordelen opwegen tegen de milieukosten in 

termen van gemak voor de leden. Ook is hij van mening dat deze een veel beter overzicht geven 

van het beleid dan alleen een samenvatting door een bestuurslid, waardoor het voor leden 

toegankelijker wordt om een bijdrage te leveren.   
 

De Secretaris streeft ernaar het beleid drie weken van tevoren aan de Raad van Advies en twee 

weken van tevoren aan de leden toe te sturen. Toch kan dit geen harde deadline zijn, want soms 

moeten de laatste ontwikkelingen in het beleid worden opgenomen. Hiernaast heeft hij data 

gepland voor eventuele verlenging van ALVs, ook conform het advies van TWHALV. Verder 

heeft de Secretaris contact opgenomen met andere verenigingen over hun ALVs om mogelijke 

verbeteringen te bespreken. De ALVs zullen zowel in Leiden als in Den Haag worden 

gehouden, bij voorkeur in een café. Leden kunnen zowel in het Engels als in het Nederlands 

vragen stellen en opmerkingen maken. Deze zullen in hun oorspronkelijke taal in de notulen 

worden opgenomen, met een vertaling bij de Nederlandse verklaringen. Tijdens de ALV zullen 

de Nederlandse opmerkingen door het CALVV worden vertaald voordat het XLIIe bestuur 

reageert.  
 

De Secretaris zou ook enkele vernieuwingen met betrekking tot de ALV doorvoeren. Hij wil 

graag een advies van het bestuur over ingediende moties inbrengen. De beslissing over een 

motie blijft uiteraard bij de leden, maar sommige ideeën passen misschien niet in het beleid van 

het bestuur om financieel haalbaar te zijn. Het advies van het bestuur kan zijn ‘aannemen’, 

‘geen voorkeur’ of ‘afwijzen’, en zal altijd voorzien zijn van een toelichting.  
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4.1.6 Oud-besturen bestand  

De Secretaris onderkent het belang en de mogelijkheden van het Oud-besturenbestand, maar 

helaas zijn veel contactgegevens verouderd zodat niet alle oud-bestuursleden bereikbaar zijn. 

Daarom zal hij oud-bestuursleden vragen om actuele contactgegevens van hun mede-

bestuursleden. Ook zal hij onbereikbare leden gaan benaderen via LinkedIn.   
 

4.1.7 Oud-besturen borrel 

De Secretaris vindt het bedanken van oud-besturen voor hun inzet voor de vereniging erg 

belangrijk, waarvoor de oud-bestuursborrel de uitgelezen mogelijkheid is. Om ervoor te zorgen 

dat zoveel mogelijk oud-bestuursleden kunnen aanschuiven, organiseert hij de borrel dit jaar op 

een vrijdag. De Secretaris streeft ernaar de datum van deze borrel minimaal een maand van 

tevoren bekend te maken.  
 

4.2 Commissaris Stairs Affairs 

“There was a sense of fighting a losing battle. A feeling that the negative forces are winning 

out over the positive. A fear that our efforts are futile. I understand those feelings. But at the 

same time, I want to appeal to everyone here: let us not give in to cynicism and fatalism. That 

is my message today.” - Mark Rutte 

4.2.1 Commissie 

De commissie bestaat dit jaar uit drie leden van de SPIL en drie leden van B.I.L.. Na vorig jaar 

als voorzitter deel te hebben uitgemaakt van deze commissie, is de Commissaris erg enthousiast 

om in een andere rol betrokken te blijven bij de commissie. Samen met de Commissaris Extern 

van B.I.L., Isabelle Tunnissen, streeft hij ernaar om dit jaar minstens één evenement te 

organiseren. De commissie heeft nu een andere contactpersoon bij de universiteit en zal zelf 

sprekers uitnodigen. De Commissaris gelooft in het potentieel van de commissie en heeft er alle 

vertrouwen in dat er een mooi evenement tot stand zal komen.  
 

5. PENNINGMEESTER & COMMISSARIS SPIL WEEKEND 
 

5.1 Penningmeester  

“Ja zij doet super high class, weet alles van finance” - A, A, A, Antoon  
 

5.1.1 Begroting 

De Penningmeester heeft erg haar best gedaan om de begroting evenredig te verdelen over de 

bestuursfuncties, zodat alle commissies over de nodige financiële middelen beschikken om de 

activiteiten te organiseren die zij voor het jaar voor ogen hebben. Met een hoopvolle benadering 

heeft de Penningmeester niet alleen gekeken naar de begroting van haar voorganger, maar zich 

ook gericht op de begrotingen van het XXXVIIIe en XXXIXe bestuur, die grotendeels niet -

COVID waren.  
 

Het XLIIe bestuur heeft een gulle gift van 750 euro ontvangen van het XXXIXe bestuur, wat 

zal worden besteed aan een betere verbinding tussen Den Haag en Leiden. Daarnaast heeft het 

XLIe bestuur een feestreserve gecreëerd die ten goede zal komen aan de  Feestcommissie en 

hun activiteiten. In lijn met haar voorganger zal de Penningmeester ook de post 
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bestuursactiviteiten in de begroting opnemen, waaronder activiteiten georganiseerd door het 

hele bestuur vallen. Verder heeft de Penningmeester na overleg met de Commissaris Onderwijs 

& Politiek, en kijkend naar de bevindingen van de taskforce die is ingesteld om de situatie met 

de boekenverkoop te onderzoeken, de inkomsten van Studystore op de begroting verlaagd. 

Helaas zijn de inkomsten door de jaren heen gedaald en in combinatie met de tweedehands 

boekenverkoop van CIROS voor IRO studenten verwacht de Penningmeester niet dat dit zal 

veranderen.  
 

Desalniettemin zal de Penningmeester haar uiterste best doen om andere inkomstenbronnen te 

vinden om de daling van de inkomsten van Studystore op te vangen. Een van de alternatieven 

waar de Penningmeester aan werkt is het verhogen van de jaarlijkse instituut bijdrage, waarvoor 

zij momenteel in gesprek is met de universiteit. Daarnaast heeft de Penningmeester nauw 

contact met de Commissaris Extern en Commissaris Onderwijs & Politiek over het verwerven 

van andere inkomstenbronnen.  
 

5.1.2 Contributie 

Dit jaar zal de Penningmeester aan de Algemene Leden Vergadering een verhoging van €1,50 

van de contributie vragen, mede doordat de SPIL om verscheidene redenen te maken heeft 

gehad met een inkomensdaling. Hoewel de Penningmeester, zoals eerder vermeld, uitgebreid 

kijkt naar andere manieren om inkomsten te verwerven, zal dit op dit moment de verliezen niet 

goedmaken. Om de Algemene Leden Vergadering goed te informeren over de redenen achter 

haar besluit, heeft de Penningmeester een begeleidende verantwoordingsbrief  geschreven die 

uitgebreid ingaat op de details. De Penningmeester hoopt de Algemene Leden Vergadering met 

deze brief voldoende te hebben geïnformeerd, maar verwelkomt desalniettemin eventuele 

aanvullende vragen van de leden. 
 

Daarnaast streeft de Penningmeester er, in nauwe samenwerking met de Secretaris, naar om de 

contributie eind november te innen. Net als in voorgaande jaren wordt november als de beste 

optie beschouwd, omdat dit is voordat er grote uitgaven worden gedaan en het de Secretaris 

nog voldoende tijd geeft om alle nieuwe leden te registreren in Conscribo. Daar komt bij dat 

Nederlandse studenten aan het eind van de maand hun studielening van DUO ontvangen en het 

collegegeld dan al betaald is.  
 

Gezien de problemen met de inning van de contributie zijn de Secretaris en de Penningmeester 

begin oktober al begonnen met de voorbereidingen. De IBAN en BIC nummers van zo goed als 

alle studenten zijn geregistreerd in Conscribo, en voorbereidende gesprekken met de ABN 

Amro hebben plaatsgevonden. Daarnaast hebben we alle studenten genoteerd die geen IBAN-

nummer of BIC-code hebben en zullen we hen persoonlijk een e-mail sturen met het verzoek 

geld over te maken naar de SPIL-bankrekening. Voor alle bijkomende moeilijkheden zal de 

Penningmeester contact opnemen met haar voorgangers voor hulp. Door deze stappen te 

ondernemen, hebben de Penningmeester en de Secretaris er vertrouwen in dat de contributie zal 

kunnen worden afgeschreven. Als de contributie niet is betaald, sturen de Penningmeester en 

Secretaris maximaal drie herinneringen zoals bepaald door de aangenomen motie op 18 

november 2021. Ook zal de Penningmeester de mogelijkheid om contant te betalen als 

alternatief aanbieden, maar na de drie herinneringen zal het lid worden uitgeschreven.  
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5.1.3 Kas Commissie 

De Kascommissie is het controlerende orgaan van de Penningmeester. De taken van de 

commissie worden dit jaar vervuld door de heer Van der Zwet en mevrouw Boonstra. De 

Penningmeester begrijpt het belang van de commissie, en de verantwoordelijkheid die zij delen 

in het financieel gezond houden van de vereniging. De Kascommissie zal minstens twee keer 

per jaar bijeenkomen en een verslag schrijven over het werk van de Penningmeester. De 

Penningmeester weet echter ook dat de commissie er niet alleen is om de uitgaven te 

controleren, maar ook om advies en hulp te bieden indien nodig. Daarom zal zij haar uiterste 

best doen om nauw contact en duidelijke communicatie met haar commissie te onderhouden.  

 

 

5.1.4 Mollie 

Het XLIIe bestuur zal gedurende het jaar gebruik blijven maken van betaalmiddel Mollie, 

omdat het een gemakkelijk te gebruiken systeem is. Bovendien hebben we geen vast contract, 

waardoor het gebruik elk moment gestopt kan worden. De transactiekosten van Mollie zullen 

waar mogelijk in de prijs van een activiteit opgenomen worden. Rekening houdend met het 

advies van de Kascommissie ‘Krulrijk’, heeft de Penningmeester onderzocht of het mogelijk is 

meerdere rekeningen in Mollie te openen om een duidelijker overzicht te krijgen van de 

inkomsten die aan het eind van elke maand op de bankrekening worden gestort. Na contact met 

de klantenservice had Mollie de Penningmeester laten weten dat dit niet mogelijk was, maar na 

verdere navraag veranderde Mollie van toon en was het uiteindelijk toch mogelijk. Daarom zal 

de Penningmeester nu met ten minste twee Mollie rekeningen werken om de inkomsten van 

merchandise en kaartverkoop gescheiden te houden.  
 

5.2 Commissaris SPIL Weekend 

"Zou je teruggaan naar Luik? Onwaarschijnlijk." - Marvin Lamers, voormalig voorzitter van 

de SPIL Weekend Commissie 
 

In november gaan de aanmeldingen voor de  SPIL Weekend Commissie open, waarna de 

commissie start met de organisatie van een informeel weekend voor alle leden. Het weekend 

zal plaatsvinden van 28 tot en met 30 april. De commissie zal bestaan uit een voorzitter, 

secretaris, penningmeester en algemene leden. Het doel van de commissie is om een weekend 

te organiseren waar zowel Nederlandse als internationale studenten van de vereniging zich 

welkom voelen .  
 

De Commissaris wil de mogelijkheden van de commissie niet beperken en laat de keuze van de 

locatie over aan de leden. Het SPIL weekend is zowel opgevat als een stedentrip, als een 

plattelands-scouting uitje. Welke vorm het ook krijgt, de Commissaris zal erop toezien dat de 

commissie het voornaamste doel van de reis voor ogen houdt, namelijk dat de SPIL leden 

tijdens een informeel weekend een sterke band met elkaar opbouwen. 
 

6. COMMISSARIS ONDERWIJS & POLITIEK.  

“Only the educated are free” - Epictetus 
 

6.1 Onderwijscommissie  

De Onderwijscommissie organiseert formele activiteiten die plaatsvinden binnen de 

universiteit. De commissie bestaat uit zeven leden. De commissie heeft meerdere taken. Eén 
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van die taken is het evalueren van alle bachelorvakken. De belangrijkste taak van de 

Opleidingscommissie is echter ook het evalueren van alle bachelorvakken. Om overlapping van 

taken bij deze commissies te voorkomen wil de Commissaris de taken van deze commissies 

duidelijk onderscheiden. De Opleidingscommissie zal daarom één keer in het midden van het 

blok over de bacheloropleiding vergaderen terwijl de Opleidingscommissie gedurende het 

gehele jaar de opleiding grondig blijft evalueren. Daarnaast staat de Commissaris altijd open 

voor feedback omtrent het bachelorprogramma. 
 

Een andere taak van de Onderwijscommissie is het organiseren van formele educatieve 

evenementen. De Commissaris en haar commissie zullen zo creatief mogelijk proberen te zijn 

bij het bedenken van ideeën voor evenementen. Tradities worden behouden, zoals de boot -

lezing en de carrièreavond, maar de Commissaris wil graag meer verscheidenheid aan 

evenementen en gastsprekers voor de leden. Daarnaast zal de Commissaris haar best doen om 

dit jaar de opkomst bij educatieve evenementen te vergroten. Er is al nagedacht over ideeën om 

het aantal aanwezigen op educatieve evenementen te vergroten. Voorbeelden omvatten, maar 

zijn niet beperkt tot; evenementen meer laten aansluiten bij het nieuws, evenementen 

interactiever maken en evenementen organiseren met andere SPIL-commissies of zelfs andere 

studieverenigingen. 
 

Ook zal de Commissaris proberen tijdens activiteiten zo communicatief en benaderbaar 

mogelijk te zijn naar studenten en gasten. Dit is om de studenten zich op hun gemak te laten 

voelen binnen de vereniging en om te zorgen voor een fijne langdurige relatie met de gasten. 

Ten slotte zal de Commissaris zich inspannen om een werksfeer te creëren waarin elk 

commissielid zich gehoord, gezien en nodig voelt. 
 

6.2 Excursiecommissie 

De Excursiecommissie organiseert formele activiteiten die buiten de universiteit plaatsvinden. 

De commissie bestaat uit zeven leden. Ook dit studiejaar wil de Commissaris activiteiten blijven 

organiseren die de afgelopen jaren succesvol waren. Voorbeelden van deze successen zijn; een 

excursie naar het ICJ, de Eerste/Tweede Kamer en het Ministerie van Buitenlandse Zaken. Ook 

het bezoeken van verschillende ambassades en het deelnemen aan een talkshow zoals vorig jaar 

is iets waar de Commissaris naar streeft. Een excursie naar een onderzoeksinstituut lijkt de 

Commissaris echter ook interessant, bijvoorbeeld het Instituut Clingendael en het Sociaal 

Cultureel Planbureau. Daarnaast wil de Commissaris het nieuws in acht nemen bij het 

organiseren van activiteiten met de Excursiecommissie. Hiermee hoopt de Commissari s meer 

aanwezigen te trekken. Ook denkt de Commissaris dat de excursies interessanter zijn als ze 

verband houden met de actualiteit. 
 

6.3 Master activiteiten  

Dit jaar bestaat de Mastercommissie van de SPIL vier jaar. Het doel van de commissie is om 

activiteiten te organiseren die zowel masterstudenten in Leiden als Den Haag interessant 

vinden. De activiteiten van de Mastercommissie staan echter ook open voor bachelorstudenten. 

Deze evenementen kunnen namelijk helpen om bachelor- en masterstudenten met elkaar in 

contact te brengen. Ook vindt de Commissaris het nooit te vroeg om na te denken over de 

volgende stap in je carrière. 
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Vorig jaar was het echter moeilijk om deze evenementen te organiseren. De commissie vorming 

heeft namelijk veel tijd en moeite gekost. De Commissaris wil hier verandering in brengen. Een 

manier om dit te doen is door goed contact te houden met de studieadviseurs in zowel Leiden 

als Den Haag. Een andere manier is om de aanmeldingen van de Mastercommissie twee keer 

per jaar te openen, zowel in februari als in september, terwijl leden ook de mogelijkheid hebben 

om een heel jaar in de commissie te blijven. Bovendien betekent het wisselen van 

commissieleden gedurende het jaar niet dat de commissie als geheel verandert. 
 

6.4 Boekenverkoop  

De boekenverkoop van de SPIL is in samenwerking met de online boekenwinkel Studystore. 

De huidige overeenkomst met Studystore loopt tot januari 2023. Dit betekent dat tegen die tijd 

het nieuwe contract rond moet zijn. De onderhandelingen zijn begonnen in oktober.  
 

Om goed voorbereid te zijn voor de onderhandelingen heeft de Commissaris een vergadering 

gehad met de boekenverkoop werkgroep. Tijdens deze bijeenkomst werden belangrijke zaken 

met betrekking tot de boekenverkoop besproken. Deze omvatten: de BOOS-aflevering 

(S08E07), het hoofddoel van de SPIL met betrekking tot de boekenverkoop, moeilijkheden van 

beide partijen (Studystore en de SPIL), alternatieve boekenwinkels (INDEX en Bol.com) en 

alternatieve inkomstenbronnen voor de SPIL om de gederfde inkomsten door de 

boekenverkoop te compenseren. Daarnaast werden ook diverse strategieën onderzocht om op 

een effectieve manier te gaan onderhandelen. 
 

Naast het voorbereiden voor de onderhandelingen met Studystore, heeft de Commissaris een 

afspraak gepland met een alternatieve boekenwinkel, INDEX. Deze afspraak vindt plaats 

voorafgaand aan de onderhandelingen met Studystore. Om goed voorbereid te zijn op deze 

bijeenkomst heeft de Commissaris contact opgenomen met andere studieverenigingen die 

samenwerken met INDEX. Dit is om te beoordelen of deze boekenwinkel een reëel alternatief 

is of niet. Uiteindelijk hoopt de Commissaris een nieuw contract rond te hebben met een 

boekenwinkel die handelt in het belang van de SPIL. 
 

Tot slot wil de Commissaris Onderwijs & Politiek een goede relatie onderhouden met de 

Commissaris Extern zodat de boekenverkoop op de meest effectieve manier wordt gepromoot. 

Tijdens verschillende SPIL-activiteiten zal de Commissaris echter ook haar best doen om de 

boekenverkoop op tal van informele manieren te promoten. 
 

6.5 Opleidingscommissie  

De Commissaris solliciteerde naar een functie in de Opleidingscommissie BSc Politicologie. 

Aangezien de Commissaris de enige kandidaat was van de specialisatie Internationale Politiek, 

werd haar automatisch een zetel in de OLC toegekend. Het is de tweede keer dat de 

Commissaris deelneemt aan de Opleidingscommissie. De voorzitter van de commissie, Frank 

de Zwart, is daar blij mee. Hij constateert dat meer consistentie binnen de OLC leidt tot meer 

productiviteit. Ook denkt hij dat het institutioneel geheugen een grote troef zal zijn als 

studentenvertegenwoordiger binnen de Opleidingscommissie. 
 

  



32 

 

Dit jaar is het doel van de Commissaris om de kwaliteit van het onderwijs in zowel Leiden als 

Den Haag gelijk te houden. Dit komt doordat de Commissaris de afgelopen jaren 

onevenwichtigheden heeft geconstateerd tussen de twee specialisaties. Een voorbeeld van deze 

onevenwichtigheden is het grote verschil in het aantal studenten in Den Haag ten opzichte van 

Leiden. De Commissaris hoopt deze onevenwichtigheden te herstellen. Ze begrijpt dat feedback 

van studenten in beide steden hiervoor belangrijk is. Daarom zal de Commissaris  gedurende 

het studiejaar proberen zo benaderbaar en zichtbaar mogelijk te zijn voor alle studenten. 
 

6.6 FLO 

Dit collegejaar helpt de Commissaris de universiteit bij het organiseren van een nieuwe pilot 

van de Facultaire Loopbaan Oriëntatie Dagen. Deze pilot brengt een ander type FLO-

commissiestructuur met zich mee. De FLO-commissie zal bestaan uit 5-6 afgevaardigden van: 

Emile, Itiwana, Labyrint, de SPIL en een student-assistent van de Career Service FSW. De 

vertegenwoordiger van elke studievereniging is geen bestuurslid, maar lid van een relevante 

onderwijs gerelateerde commissie. Dit betekent dat de vertegenwoordiger(s) van de SPIL zowel 

in de FLO-commissie als in een SPIL-commissie zitting zullen nemen. De Commissaris wil de 

SPIL-vertegenwoordiger(s) verstandig kiezen. Ze zal proberen iemand te vinden met de juiste 

werkhouding en iemand die betrouwbaar is, zodat de SPIL op een professionele manier naar de 

buitenwereld wordt geportretteerd. Dit is ook om te zorgen voor fijne langdurige relaties met 

gastsprekers die zullen deelnemen aan het FLO-evenement. 
 

Ten slotte streeft de Commissaris ernaar nauw samen te werken en nauwkeurig te 

communiceren met de SPIL-vertegenwoordiger(s), de universiteit en de gang verenigingen, 

zodat een goed georganiseerd FLO-evenement is gegarandeerd voor alle universitaire 

studenten. Om dit doel te bereiken zal de Commissaris trachten zowel informele als formele 

bijeenkomsten te houden met alle betrokken partijen in dit project.  
 

7. COMMISSARIS BUITENLANDSE BETREKKINGEN  

“Le véritable voyage, ce n'est pas de parcourir le désert ou de franchir de grandes distances 

sous-marines, c'est de parvenir en un point exceptionnel où la saveur de l'instant baigne tous 

les contours de la vie intérieure.”  - Antoine de Saint-Exupéry in Le petit prince 
 

De hoofdtaak van de Commissaris voor Buitenlandse Betrekkingen is het organiseren van de 

Brussel Excursie, de Korte Reis, de Lange Reis en het Congres. De Commissaris wil garanderen 

dat de algemene doelstellingen van de vereniging en het XLIIe bestuur worden gehandhaafd, 

terwijl zijn het schema van de reizen opstelt.  
 

De Commissaris wil de zichtbaarheid van de mogelijkheden die de SPIL biedt voor educatieve 

reizen vergroten en zal daarom nauw samenwerken met de Commissaris Extern voor de 

promotie. Verder zal de Commissaris ervoor zorgen dat alle studenten zich welkom voelen bij 

de reis, ook de minder actieve leden en niet-commissieleden. De Commissaris beseft dat 

deelname aan een reis nuttig kan zijn om zich meer in de SPIL te verdiepen en een actief lid te 

worden.  
 

Daarnaast streeft de Commissaris ernaar om op elke studiereis activiteiten te organiseren die de 

leden in staat stellen om medestudenten en jongerenactivisten uit het land van bestemming te 
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ontmoeten en met hen in debat te gaan. Op deze manier probeert de Commissaris het netwerk 

van de SPIL te verbreden en de vereniging onderling te verbinden. Hiernaast zal de 

Commissaris haar best doen om nieuwe elementen aan de SPIL-reizen toe te voegen. Het 

persoonlijke doel van de Commissaris is om ten minste één activiteit te organiseren waarmee 

de lokale gemeenschap direct wordt geholpen. Ze zal ook kijken naar meer duurzame 

oplossingen bij het plannen van de reizen, waaronder vervoer en activiteiten.  
 

Verder begrijpt de Commissaris dat de reizen belangrijk zijn voor de professionele 

ontwikkeling van de leden, dus zal zij ervoor zorgen dat het programma een sterke politieke en 

culturele focus heeft. Gezien de nadruk op formele evenementen zal de dresscode strikt worden 

vastgesteld en gepubliceerd vóór de reizen. Tijdens de reizen zal de Commissaris erop toezien 

dat elke deelnemer zich aan de dresscode houdt.  
 

Ten slotte streeft de Commissaris ernaar om de uitdagingen van de SPIL-reizen van vorig jaar 

in haar beleid te verwerken. Daarom richt de Commissaris zich op het opstellen van een 

gedetailleerd covid-beleid voor elke reis, gebaseerd op de richtlijnen van de bestemming, de 

universiteit en de SPIL. Het beleid wordt goedgekeurd door haar medebestuursleden en 

ondertekend door elke deelnemer.  
 

7.1 Brussel Excursie 

De taak van de Brussel Commissie is het organiseren van de reis naar Brussel. Deze commissie 

is begin juni gevormd en bestaat uit 5 leden (een voorzitter, een secretaris, een penningmeester 
en twee algemene leden). De commissie is in de zomer al begonnen met een uitgebreide 

planning, waardoor het vaste programma medio september is vastgesteld. Samen met de 

commissie wilde de Commissaris zich concentreren op actuele uitdagingen, zoals het 

uitbreidingsbeleid van de Europese Unie en de prioriteiten van de HRVP voor het 

gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid.  
 

De excursie naar Brussel vindt plaats op 14 en 15 november 2022. Het vervoer naar Brussel 

vindt plaats in de vorm van een bus voor alle 50 deelnemers (waaronder 4 bestuursleden en 5 

commissieleden). Vanwege de stijgende gasprijzen (dus prijs van de bus) en de inflatie is de 

deelnameprijs, hoger dan voorgaande jaren, vastgesteld op 60 euro. De inschrijving is op 8 

oktober om 12.00 uur open gegaan op de website. Studenten konden zich inschrijven op basis 

van 'first come, first serve' en hun plek veiligstellen door de deelnamekosten te betalen vóór 15 

oktober. Het aantal deelnemers bedraagt 50, waaronder 4 bestuursleden en 5 commissieleden. 

Er kunnen dus 41 leden mee.  
 

7.2 Korte Reis  

De taak van de Korte Reis Commissie is het plannen van een educatieve reis van een week 

binnen Europa. De commissie is begin september opgericht en bestaat uit zeven leden (een 

voorzitter, een secretaris, een penningmeester en vier algemene leden). De korte reis zal 

ongeveer plaatsvinden van 28 januari tot 4 februari, maar het precieze tijdschema en de 

deelnamekosten worden later bekendgemaakt.  
 

Leden die van plan zijn mee te gaan kunnen hun motivatie van 31 oktober tot en met 4 november 

inleveren in de gemeenschappelijke ruimten (hokken) in zowel Leiden als Den Haag. De 
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motivatiebrieven dienen fysiek te worden ingeleverd, hetzij handgeschreven, hetzij geprint. De 

begeleidende brieven moeten de motivatie van de deelnemer bevatten om aan de reis deel te 

nemen, hun bijdrage om de reis te verbeteren en hun motivering waarom zij de bestemming 

politiek relevant vinden, alsmede 3 voorgestelde activiteiten. Het aantal woorden mag niet meer 

dan 400 bedragen.  
 

De brieven worden geanonimiseerd door medebestuurders en beoordeeld door de huidige en 

een vorige Commissaris van Buitenlandse Betrekkingen en een medewerker van het Instituut 

voor Politieke Wetenschappen. De studenten die het hoogst scoren op het puntensysteem 

kunnen mee op reis. Het aantal deelnemers bedraagt 40, waaronder 7 bestuursleden en 7 

commissieleden. Er kunnen dus 26 leden mee.  
 

7.2.1 Bestemming  

De Commissaris heeft samen met de commissie Lissabon (Portugal) gekozen als bestemming 

voor de korte reis. De bestemming is vastgesteld op basis van de volgende criteria:  
 

1. Politieke relevantie:  

a) Internationaal: Vanwege zijn kolonisatie-verleden onderhoudt Portugal nauwe 

banden met Brazilië en Noord-Afrika, waardoor het een belangrijke rol speelt in 

de relatie tussen de EU en Noord-Afrika en tussen de EU en Brazilië. Een van 

de belangrijkste prioriteiten van het Portugese roulerende voorzitterschap van 

de Europese Raad (januari-juni 2021) is bijvoorbeeld de verbetering van de 
betrekkingen tussen de EU en Afrika door de oprichting van het “The High 

Level EU-Africa Green Investment Forum”. Verder heeft Portugal altijd een 

belangrijke rol gespeeld bij het uitstippelen van de koers van Europese 

instellingen. De prioriteit van Portugal is met name groene transitie, 

hervormingen en cohesie, nadat het land na een dictatuur met Europese 

middelen opnieuw is opgebouwd. Bovendien was Portugal van januari tot juni 

2020 voorzitter van de Raad van Europa, waardoor ze een belangrijke rol 

speelde bij de toetsing van lockdowns, vaccinaties en andere pandemie-

gerelateerde zaken aan mensenrechten. Ook zijn in Portugal enkele belangrijke 

kantoren van internationale organisaties gevestigd, zoals de IOM. Door 

Lissabon te bezoeken zullen de studenten kunnen observeren hoe het koloniale 

verleden de positie van een land in de huidige internationale betrekkingen 

beïnvloedt.  

b) Binnenland: Van het zijn van een van de eerste supermachten van Europa, tot 

het ervaren van een dictatuur en vervolgens het betreden van de route van de 

Europese integratie: Portugal heeft vele politieke systemen gekend. Het ging van 

een absolute en constitutionele monarchie naar een fascistische dictatuur, die tot 

1974 standhield en plaatsmaakte voor een bloedige revolutie die een sterk 

republikeins ideaal voortbracht, gecentreerd in de waarden van de sociaal-

democratie en de rechtsstaat. Sindsdien is Portugal een goede partner van zowel 

de Midden- als de Zuid-Europese mogendheden als het gaat om de verdediging 

van de Europese waarden en de opbouw van de Europese Unie.  Tegenwoordig 

is het politieke systeem van Portugal een semipresidentieel representatieve 

democratische republiek. Dit semi-presidentiële systeem heeft echter enkele 

unieke kenmerken in vergelijking met het gangbare voorbeeld van Frankrijk. 



35 

 

Een bezoek aan de hoofdstad van dit politiek diverse land geeft studenten de 

kans om te leren over verschillende politieke systemen van vroeger tot nu.  

 

2. Culturele relevantie: Portugal is als één van de oudste Europese natiestaten 

verantwoordelijk voor het allereerste wereldwijde zee-imperium, dat Zuid-Amerika met 

India en Japan verbond in de zeehandel, nog vóór de opkomst van het Britse Rijk. Door 

de diplomatieke en handelsbetrekkingen uit het verleden heeft het land een 

multicultureel karakter, waarin Europese, Midden-Oosterse en Zuid-Amerikaanse 

culturen naast elkaar bestaan.  
 

3. Wetenschappelijke relevantie:  

a) Politieke Wetenschappen: Aangezien Portugal vele politieke systemen heeft 

gehad, is het interessant om te zien hoe deze met elkaar en met de gegeven 

historische periode verband houden. Ook zou een bezoek aan Portugal de 

deelnemers inzicht kunnen bieden in de relatie tussen kolonisatie in het verleden 

en de huidige politiek.  

b) Natuurwetenschappen: In Portugal zijn een aantal zeer hoogstaande 

natuurwetenschappelijke musea, doordat Portugese onderzoekers veel hebben 

bijgedragen aan de ontwikkeling van de neurologie en de fysica. Lissabon is ook 

de locatie van twee aan de EU gelieerde organen op het gebied van ontwikkeling 

en innovatie: het “European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction” 

en het “European Maritime Safety Agency”.   
 

4. Financiële haalbaarheid: Aangezien Portugal een relatief minder toeristische 

bestemming is, zijn de prijzen veel lager dan in andere zuidelijke landen zoals Spanje.  

a) Accommodatie: De gemiddelde prijs voor accommodatie per persoon per nacht 

varieert tussen 12 en 16 euro.  

b) Vervoer: Het stadscentrum van Lissabon is lopend goed te doen, daarom zijn de 

kosten van het openbaar vervoer beperkt. Een kaartje voor het openbaar vervoer 

kost 1,5 euro en kan gebruikt worden voor één reis. Verder zijn uber en bolt 

scooters ook zeer budgetvriendelijke manieren om je te verplaatsen in Portugal.  

c) Eten: Een gemiddelde maaltijd inclusief drankjes kost 6 tot 8 euro in een 

restaurant. De prijzen van boodschappen zijn 36% goedkoper dan in 

Amsterdam.   
 

5. Veiligheidsgarantie: Op basis van de "Safe Cities Index 2021", gepubliceerd door de 

Economist, behoort Lissabon tot de 28e veiligste steden ter wereld om te 

bezoeken.  Bovendien is Lissabon volgens het “European Safety Observatory” één van 

de veiligste Europese hoofdsteden. Vergeleken met Amsterdam heeft Lissabon een 

lager misdaadcijfer en scoort ze hoger in veiligheid. 
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6. Duurzaamheid: Hoewel Portugal vanuit Nederland nauwelijks per trein of bus te 

bereiken is, is het toch een duurzame bestemming om naartoe te reizen. In 2020 is 

Lissabon om vele redenen uitgeroepen tot Europese Groene Hoofdstad. Zo heeft 

Lissabon het grootste netwerk ter wereld van oplaadpunten voor elektrische voertuigen 

en een fietsdeelsysteem dat mensen aanmoedigt het als openbaar vervoermiddel te 

gebruiken. Bovendien heeft Lissabon zich gecommitteerd aan het aanleggen van groene 

infrastructuur en het energieverbruik te verminderen. Dit ook om mensen het recht op 

een gezond milieu te geven dat in 1976 in de Portugese Grondwet is vastgelegd.  
 

7.2.2 Alternatieve bestemmingen 

De Commissaris heeft samen met de commissie alle mogelijke opties overwogen die per trein 

bereikbaar zijn. Zij kwam echter tot de conclusie dat deze financieel niet haalbaar zijn. Na het 

internationale treinsysteem te hebben bestudeerd, kwam de Commissaris tot het inzicht dat voor 

iedereen zitplaatsreservering nodig is. Verder zijn er amper politiek relevante hoofdsteden 

rechtstreeks vanuit Den Haag en Leiden te bereiken, zonder te moeten overstappen. Daarom 

heeft de Commissaris besloten per vliegtuig te reizen, maar zij zal haar best doen de rest van de 

reis zo duurzaam mogelijk te maken.  
 

7.3 Lange Reis  

De Lange Reis Commissie heeft als taak het organiseren van een educatieve reis van 2 weken 

buiten Europa. De commissie wordt in november gevormd en zal bestaan uit 7 leden (een 

voorzitter, een secretaris, een penningmeester en vier algemene leden). De lange reis zal 

ongeveer plaatsvinden van 30 juni tot 15 juli, maar het precieze tijdschema en de 

deelnamekosten worden later vastgesteld.   
 

Leden die wensen mee te gaan met de reis kunnen hun motivatie rond begin april inleveren in 

de gemeenschappelijke ruimten in zowel Leiden als Den Haag. De motivatiebrieven dienen 

fysiek te worden ingeleverd, hetzij handgeschreven, hetzij geprint. De begeleidende brieven 

moeten de motivatie van de deelnemer bevatten om aan de reis deel te nemen, hun bijdrage om 

de reis te verbeteren en hun motivering waarom zij de bestemming politiek relevant vinden, 

alsmede een voorgestelde activiteit. Het aantal woorden mag niet meer dan 400 bedragen.  
 

Indien de Algemene Leden Vergadering de wijzigingen in het Huishoudelijk Reglement 

goedkeurt (zie agenda), zullen de brieven worden nagekeken volgens de nieuwe procedure. Zo 

niet, dan gebeurt de beoordeling van de brieven zoals gewoonlijk. Het aantal deelnemers zal 35 

bedragen, waaronder 7 bestuursleden en 7 commissieleden. Er zullen dus 21 leden mee kunnen 

op reis.  
 

7.3.1 Bestemming  

De Commissaris zal samen met de Long Trip Commissie later in het jaar de bestemming van 

de Lange Reis kiezen. Het is de bedoeling dat deze voor het begin van het tweede semester 

wordt vastgesteld, rekening houdend met dezelfde criteria als voor de korte reis.  
 

7.4 Congres 

Oorspronkelijk was de taak van de Congres Commissie het organiseren van een reis om met 

SPIL-leden een congres te bezoeken. De Commissaris en de commissie hebben echter samen 
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de opties voor congressen in het buitenland bekeken en zich gerealiseerd dat de meeste 

congressen nog tot juni 2023 online worden georganiseerd. Vanwege de onzekerheid besloot 

de Commissaris de commissie te adviseren om net als vorig jaar zelf een congres in Den Haag 

of in Leiden te organiseren. Hierop volgend is de commissie van plan een eigen congres te 

organiseren, maar ze laat de mogelijkheid om een congres te bezoeken open.  
 

De commissie is begin september opgericht en bestaat uit vijf leden (een voorzitter, een 

secretaris, een penningmeester en twee algemene leden). Het congres zal in het tweede semester 

plaatsvinden, verdere beslissingen zullen spoedig volgen.  
 

7.5 Commissies 

De Commissaris streeft ernaar dat alle commissieleden de ruimte krijgen voor professionele en 

persoonlijke ontwikkeling. Zij zal de commissies zoveel mogelijk vrijheid en 

verantwoordelijkheid geven, maar hen wel begeleiden en controleren. Zo zal de beslissing over 

de bestemming en het programma grotendeels door de commissie worden genomen, zij het 

onder toezicht van de Commissaris.  De Commissaris zal er ook voor zorgen dat de 

commissieleden tijdens de reis verantwoordelijk en aanspreekbaar zijn voor de deelnemers. 

Bovendien denkt ze aan het aanwijzen van een commissielid als vertrouwenspersoon tijdens de 

reizen, zodat alle deelnemers iemand hebben tot wie ze zich kunnen wenden als er iets misgaat. 

Over deze verantwoordelijkheid zullen expliciete afspraken worden gemaakt, zodat het voor de 

commissielid duidelijk is wat de taken zijn. Daarnaast zal de Commissaris er samen met de 

commissies voor zorgen dat de evaluatie van de reizen goed verloopt en dat de lessen die daaruit 

worden getrokken, worden doorgegeven aan de opvolgers.  
 

8. COMMISSARIS INTERN EN FEEST 
 

8.1 Commissaris Intern 

“If I had an hour to solve a problem, I’d spend 55 minutes thinking about the problem and 5 

minutes thinking about solutions” - Albert Einstein 
 

8.1.1 DEBAT 

De DEBAT-Commissie stelt alle studenten politieke wetenschappen in staat om hun 

journalistieke en academische schrijfvaardigheid te ontwikkelen en andere leden te informeren 

over politieke en wetenschappelijke debatten en ontwikkelingen. Net als in voorgaande jaren is 

het doel om vier gedrukte tijdschriften te publiceren in november, februari, april en juni. 

Bovendien streeft de commissie ernaar om wekelijks een web-only artikel te publiceren op de 

website DEBAT Online, zowel in het Engels als in het Nederlands. 
 

8.1.1.1 Hoofddoelstelling 

De doelstelling van de DEBAT-Commissie is het publiceren van semi-wetenschappelijke 

artikelen voor een zo groot mogelijk publiek, in het bijzonder voor zoveel 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 pijler diversiteit en inclusie kan worden 

bereikt door het hebben van diverse schrijvers, soorten artikelen en onderwerpen. Op die manier 

worden de lezers blootgesteld aan een grote verscheidenheid van meningen en artikelen.  
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8.1.1.2 Commissie 

Net als de afgelopen drie jaar zal de DEBAT-Commissie worden geleid door een reeds 

benoemde commissie-voorzitter. De voorzitter en de Commissaris zullen zoals gebruikelijk 

nauw contact onderhouden. Daarnaast is ook een vice-voorzitter aangesteld om de voorzitter 

bij te staan in zijn taken en verantwoordelijkheden. Daarnaast zal de vice-voorzitter dit jaar ook 

verantwoordelijk zijn voor de externe evenementen. Zij zal enkele activiteiten organiseren om 

ervoor te zorgen dat de DEBAT-Commissie van 2022/2023 elkaar beter leert kennen. De 

secretaris is verantwoordelijk voor de notulen van de commissievergaderingen en het beheer 

van de website. Daarnaast is de secretaris ook de multimedia editor, wat betekent dat zij 

verantwoordelijk is voor de andere platformen van DEBAT (LinkedIn, Twitter, etc.). Alle drie 

maken ze deel uit van de redactieraad, die dit jaar uit acht leden bestaat. De redactie van dit 

jaar, omvat een mix van twee eerstejaars, twee tweedejaars, drie derdejaars en een 

masterstudent. Daarnaast heeft de Commissaris besloten een nieuwe functie in het dagelijks 

bestuur te creëren. Deze functie krijgt de naam "hoofd vormgeving". Deze persoon is 

verantwoordelijk voor het grafische proces van het tijdschrift. De afgelopen jaren was het niet 

altijd duidelijk wie verantwoordelijk was voor dit onderdeel. De Commissaris denkt dat het de 

organisatie van DEBAT zeer ten goede zal komen door deze persoon aan te stellen. Dit is niet 

alleen gunstig voor DEBAT, maar ook voor de subcommissie, omdat mensen elkaar kunnen 

helpen bij het ontwikkelen van nieuwe grafische vaardigheden.   
 

Elke schrijver, ook het Online Team, zal gekoppeld worden aan iemand van de redactie. Dit zal 

gebeuren omdat elk artikel moet worden gecontroleerd op grammatica, inhoud e.d. voordat het 

zal worden gepubliceerd. De redactie zal de schrijvers feedback geven op basis van taal, 

structuur en inhoud. Elk artikel, online of gedrukt, zal peer-reviewed worden voordat het 

gepubliceerd wordt, om ervoor te zorgen dat de kwaliteit van de artikelen gewaarborgd is. De 

gehele DEBAT-Commissie bestaat dit jaar uit 29 leden. Het doel van de Commissaris is om 

alle artikelen uit de gedrukte editie zowel in het Engels als in het Nederlands op de website te 

publiceren. Om dit te bereiken komt er een team van Nederlandse vertalers. Ook zal aan 

Nederlandse schrijvers worden gevraagd om elk Nederlands artikel dat zij schrijven zelf in het 

Engels te vertalen. De Commissaris vindt het van het grootste belang dat er veel vertalers zijn, 

zodat niet al het werk op één of twee personen neerkomt. Het zal de verantwoordelijkheid van 

de voorzitter zijn om de gewenste resultaten van de Commissaris te bereiken, en hij kan dat 

doen op de manier die voor hem goed werkt. De Commissaris vindt de algemene 

commissievergaderingen vóór elke gedrukte uitgave echter noodzakelijk en heeft de voorzitter 

laten weten dat hij wil dat dit wordt voortgezet. 
 

Net als vorig jaar, zullen de vergaderingen gelukkig fysiek plaatsvinden. De Commissaris hoopt 

dat deze ontwikkeling ertoe zal bijdragen dat de commissie elkaar beter leert kennen en dat de 

actieve deelname toeneemt. Het is de Commissaris duidelijk dat de DEBAT-Commissie altijd 

heeft geworsteld met binding en saamhorigheid binnen de commissie. De leden hebben niet het 

gevoel deel uit te maken van de commissie, maar eerder als individuele schrijver. Gezien de 

grote omvang van de commissie en de minimale communicatie met de leden naast het contact 

met hun redacteur/schrijver, is dit niet een verrassing. De Commissaris en het dagelijks bestuur 

van DEBAT plannen daarom momenteel een sociale activiteiten voor de leden, die binnenkort 

zullen plaatsvinden. De Commissaris kiest er echter voor om geen minimum aantal 

evenementen vast te stellen of bijzonderheden te vermelden, omdat hij van mening is dat de 

keuze uiteindelijk aan de commissie moet zijn. Hij zal zo nodig feedback geven en ideeën over 

dit onderwerp opperen, maar verkiest zich niet te veel met het proces te bemoeien. 
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Daarnaast denkt de Commissaris ook dat de DEBAT-Commissie haar betrokkenheid binnen de 

vereniging kan vergroten. Hij merkt dat er een gevoel van ontkoppeling is tussen de vereniging 

en DEBAT. Hij erkent dat DEBAT-leden doorgaans niet geneigd zijn deel te nemen aan 

activiteiten en dat de leden niet zo goed op de hoogte zijn van wat het blad biedt. Een van de 

doelstellingen van dit jaar zou dan ook zijn om de banden tussen de vereniging en het bestuur 

te versterken. Een manier om dit te bereiken is door ervoor te zorgen dat DEBAT-leden niet 

alleen bij andere SPIL-evenementen aanwezig zijn, maar dat het bestuur zelf ook enkele 

bindende activiteiten organiseert. De vice-voorzitter heeft de taak om dit jaar sociale activiteiten 

te organiseren, waarvan er één al heeft plaatsgevonden. 
 

8.1.1.3 Inhoud en vormgeving 

De specifieke inhoud en vormgeving van elke gedrukte uitgave worden bepaald door de 

commissie en de voorzitter. Zolang hetgeen dat wordt gepubliceerd wetenschappelijk en/of 

politiek relevant is en elk nummer een grote verscheidenheid aan onderwerpen en standpunten 

vertegenwoordigt, zal de Commissaris hier niet tegenin gaan. Na overleg met zijn dagelijks 

bestuur heeft de Commissaris de thema's vastgesteld. Het is de bedoeling om deze thema's wat 

te verbreden dit jaar. Zo was het de afgelopen jaren moeilijk om iemand te vinden die het 

onderdeel ‘Political Science Worldwide’ wilde schrijven. Vaak was deze rubriek slechts 

nieuwsberichtgeving van wat politicologen in de wereld hadden gedaan. Het is belangrijk om 

het wetenschappelijke deel van het tijdschrift te behouden. Daarom is het de bedoeling om te 

proberen weg te blijven van alleen nieuwsberichten en wat meer de diepte in te gaan over wat 

studenten politieke wetenschappen kunnen meenemen van interessante gebeurtenissen in de 

wereld. Dit zou het niet alleen leuker maken om te lezen, maar ook om te schrijven. Dit betekent 

dat de columns grotendeels hetzelfde zullen blijven. De namen van de columns van dit jaar 

zullen zijn: The Editorial column, Why Political Science Matters (Review), the Profile, Political 

Science Worldwide, Women in thought and Research at Leiden. Wat de taal betreft, streeft de 

Commissaris naar een hoeveelheid van 70% Engels, en 30% Nederlands in de gedrukte versie. 

Ondanks het feit dat er niet zoveel Nederlanders in de commissie zitten als internationale 

studenten, wil de Commissaris doorgaan met tweetalige DEBATs. Daarom zullen in gevallen 

waarin het 70/30-quotum niet mogelijk is, artikelen door de Commissaris, of iemand van het 

bestuur, van het Engels naar het Nederlands worden vertaald. Dit heeft echt niet de voorkeur 

van de Commissaris, omdat hij wil vasthouden aan de authenticiteit van de artikelen. 
 

De Commissaris is blij met de beslissingen inzake grafische vormgeving en lay-out die in 

voorgaande jaren zijn genomen en wil doorgaan in de richting van de afgelopen jaren. Hij staat 

open voor nieuwe ideeën van de commissie, maar is niet bijzonder enthousiast over 

grootschalige schaalveranderingen die experimenten en tests zouden vergen. Hij wil eerder 

kijken naar mogelijke verbeteringen op wat al werkt voor het tijdschrift. Hij denkt dat de 

benoeming van het Hoofd-vormgeving een positieve invloed zal hebben op het illustratieve 

proces. Hij wil liever enthousiaste mensen aan het ontwerpproces laten werken, dan alleen 

algemene schrijvers die hier niet echt veel mee bezig willen zijn. Net als in voorgaande jaren 

blijven de taaleisen Brits-Engels voor Engelstalige artikelen. Ten slotte zullen voor de 

Nederlandse artikelen algemene Nederlandse normen gelden. 
 

8.1.1.4 DEBAT-verzendkwestie 

Zoals uitgelegd tijdens de laatste Algemene Leden Vergadering, is er een probleem met de 

verzending van de tijdschriften van DEBAT naar de leden. Hieronder wordt een overzicht 

gegeven van het probleem, de ondernomen stappen en mogelijke oplossingen hiervan.  
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Ten eerste was het aanbrengen van het "Port Betaald" logo op de magazines op zich niet 

frauduleus. Gewoonlijk plakt de Universiteit deze stickers, maar door de hoeveelheid is het 

drukken gemakkelijker. Deze stickers veronderstellen wel dat er een overeenkomst is over de 

betaling van de post. De Commissaris wist dat de SPIL zo'n overeenkomst niet had, en 

vertrouwde erop dat de Universiteit er wel een zou hebben. Door het postkantoor van de 

Universiteit Leiden te bellen, kwamen de Commissaris en de Secretaris (die ook zeer betrokken 

was bij dit proces) erachter dat dit inderdaad het geval was. Dit betekent dat de Faculteit Sociale 

Wetenschappen heeft betaald voor de bezorging van DEBAT, en dat de SPIL het postkantoor 

niet oplicht. Gegeven deze informatie, bleef alleen de vraag over of de Universiteit inderdaad 

bereid was hiervoor te betalen en wist dat ze dat de afgelopen jaren hier ook voor hebben 

betaald. Dit wist ze niet.  
 

Gesprekken met onder meer het hoofd Financiën van de faculteit, het hoofd Post Financiën van 

de faculteit en een bezoek aan de afdeling Financiën van het Politiek Instituut, leidden slechts 

tot doorverwijzingen. Niemand binnen de Universiteit leek verantwoordelijk te zijn voor de 

postkosten van de faculteit of kon opzoeken wat er in de laatste jaren van verzending was 

gebeurd. Op het moment van schrijven zijn er nog steeds gemengde berichten over de kosten 

van eerdere uitgaven. Het belangrijkste gegeven is dat de SPIL niets heeft betaald. 
 

De Commissaris heeft echter een nieuw inzicht in de wijze waarop DEBAT's kunnen worden 

verzonden. In plaats van 1500 DEBAT's naar alle leden te sturen, zal de Commissaris er nu 500 
afdrukken. Hij denkt dat het afdrukken van 500 DEBAT's niet alleen duurzamer is, maar ook 

dat dit alle geïnteresseerde leden alsnog de mogelijkheid biedt, om DEBAT op papier te lezen. 

Daarom wil hij werken met een aanmeldingsformulier op de website. Leden kunnen zich gratis  

inschrijven om een fysieke DEBAT thuisgestuurd te krijgen. De rest van de 500 DEBAT's (die 

niet zijn opgestuurd) kunnen worden opgehaald in de gemeenschappelijke ruimtes in Leiden en 

Den Haag. Alle reünisten, die voor het blad betalen, krijgen een DEBAT bezorgd zonder zich 

in te schrijven. Het bovenstaande voorstel zorgt ervoor dat alle geïnteresseerde leden toegang 

krijgen tot een fysiek exemplaar van DEBAT, terwijl het gebruikelijke budget niet wordt 

overschreden. Omdat het eerste nummer korte tijd na de presentatie van het ALV-beleid wordt 

verzonden, zal deze procedure worden gevolgd voor de november-2022-editie. Dit om ervoor 

te zorgen dat dit nummer zeker kan worden verspreid. De Commissaris zou graag de mening 

van de ALV horen over deze oplossing, voordat deze procedure permanent wordt.  
 

8.1.1.5 DEBAT Online 

De website is een cruciaal platform om web-only artikelen te plaatsen. Hiernaast helpt de 

website artikelen naar een groter publiek. Om de lezers van voldoende materiaal te voorzien, is 

het de bedoeling dat elke week één artikel per week wordt gepubliceerd, zowel in het Engels 

als in het Nederlands. Om de bekendheid van DEBAT uit te breiden, wil de Commissaris dat 

er meer gebruik wordt gemaakt van social media platforms (zoals Instagram, Facebook, Twitter 

en LinkedIn), om artikelen, het tijdschrift en de website als geheel te promoten. LinkedIn is een 

geweldige kans voor DEBAT-schrijvers om hun werk te laten zien aan vrienden, familie en 

potentiële recruiters. Het is de taak van de secretaris van de commissie om ervoor te zorgen dat 

de sociale media goed lopen, maar er zijn ook andere commissieleden die gemotiveerd zijn om 

te helpen. 
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Naast de artikelen die geschreven worden door DEBAT Online schrijvers, streeft de 

Commissaris ernaar om de website 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 leden om artikelen voor de website te 

schrijven, mits deze artikelen peer-reviewed zijn, en door de voorzitter en de Commissaris 

worden goedgekeurd. De Commissaris wil echter in eerste instantie voorrang geven aan 

DEBAT-commissieleden. 
 

8.1.1.6 DEBAT Podcast 

Vorig jaar was het plan om te beginnen met een podcast. Het oorspronkelijke idee was om 

wekelijks afleveringen te maken met rondetafelgesprekken over actuele politieke kwesties (bij 

voorkeur die waarover DEBAT-schrijvers hebben geschreven) en interviews. In de 

rondetafelgesprekken en interviews zouden idealiter politici en andere relevante professionals 

aan bod komen (bijv. docenten, maatschappelijk werkers, journalisten). De Commissaris heeft 

echter besloten dat dit project dit jaar niet wordt voortgezet. Aangezien DEBAT nog steeds met 

het leveringsprobleem kampt, wil de Commissaris eerst dat probleem opgelost zien. Daarnaast 

is het de bedoeling om één artikel per week op de website van DEBAT Online te publiceren. 

Ook vorig jaar waren er problemen met de wekelijkse publicatie op de website. De Commissaris 

geeft volledige prioriteit aan zowel DEBAT Magazine als DEBAT Online, vóór de podcast. 
 

8.1.2 Almanak 

Het jaarboek stelt de leden in staat geweldige herinneringen te herbeleven bij het doorbladeren 

van de bladzijden. Wat de vorige Commissarissen Intern al in hun beleid hebben vermeld, het 

werk van het maken van een jaarboek wordt vaak onderschat. Daarom wil de commissie weer 

een fantastisch jaarboek uitbrengen, terwijl het tegelijkertijd het plan is om het hele jaar door 

meer zichtbaar te zijn. Dit betekent dat er meer interviews gehouden zullen worden tijdens 

activiteiten, om spontane reacties te krijgen over de activiteiten van de SPIL. Het thema van het 

jaarboek van dit jaar zal bekend worden gemaakt tijdens een van de maandelijkse borrels en het 

jaarboek van het vorige bestuur zal worden uitgedeeld bij de activiteiten die het bestuur 

organiseert. Ze zullen ook in de gemeenschappelijke ruimtes verkrijgbaar zijn. Omdat de 

Commissaris het jaarboek voor iedereen leuk wil houden, zal het weer in het Engels worden 

uitgegeven. Net als vorig jaar worden er uitzonderingen gemaakt voor de citaten en inzendingen 

van andere verenigingen. Een kanttekening hierbij is dat deze verenigingen zullen worden 

aangemoedigd om hun inzendingen en citaten in het Engels te schrijven. De Commissaris streeft 

er beslist naar het jaarboek op tijd af te hebben en is ervan overtuigd dat de commissie hetzelfde 

doel heeft. De commissie werkt ook dit jaar weer samen met uitgeverij PerfectBook. 

Voorgaande jaren was de commissie zeer tevreden over hun service en bekendheid met 

InDesign. Eerdere bezoeken naar PerfectBook zijn goed bevallen en daarom zal het jaarlijkse 

bezoek aan het hoofdkantoor van het bedrijf in Vught worden ingepland en binnenkort 

plaatsvinden. 
 

8.1.2.1 Commissie 

De commissie, bestaande uit acht leden, zal worden geleid door de voorzitter, die hulp zal 

krijgen van de andere leden om alle taken goed te laten verlopen. Ondanks het feit dat er   

veel commissieleden zijn, zal er geen verdeling plaatsvinden tussen een grafisch ontwerp-team 

en een schrijfteam. Bovendien is de Commissaris er zeker van dat de leden allemaal 

geïnteresseerd zijn in meer dan één taak. Om ervoor te zorgen dat de commissie een leuke tijd 

beleeft aan het maken van het jaarboek en het samenwerken, zal de Commissaris in nauwe 
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samenwerking met de voorzitter enkele sociale activiteiten organiseren. Op het moment van 

schrijven staat een zogenaamde "bonding-activiteit" in de planning. Een ander voorbeeld van 

een sociale activiteit is bijvoorbeeld het volgen van een InDesign-cursus, of het aanmoedigen 

van commissieleden om naar de sociale activiteiten te komen die de Feestcommissie 

organiseert, zodat er vriendschappen worden gesloten en iedereen een leuke tijd heeft tijdens 

het proces van het maken van een jaarboek. 
 

8.2 Commissaris Festiviteiten  

"One day, you'll leave this world behind, So live a life you will remember" - Avicii 
 

8.2.1 Feestcommissie 

De Feestcommissie is verantwoordelijk voor het organiseren van allerlei informele sociale 

activiteiten. Dit betekent niet alleen dat de commissie ervoor zorgt dat er feesten en borrels 

plaatsvinden, maar ook dat activiteiten als het gala en een "GSA" (Grote Sociale Activiteit) 

plaatsvinden. De Commissaris is verantwoordelijk voor het toezicht op de planning en moet  

ervoor zorgen dat alles goed verloopt voor en tijdens de evenementen. De commissie bestaat 

dit jaar uit 8 leden, 4 leden studeren momenteel in Den Haag, en de 4 andere leden in Leiden. 

De voorzitter van de commissie is verantwoordelijk voor het plannen en leiden van de 

vergaderingen van de commissie. In deze vergaderingen stelt de voorzitter deadlines vast voor 

de commissieleden en controleert hij of deze deadlines worden gehaald. De voorzitter en de 

Commissaris houden gedurende het hele jaar nauw contact. Vorig jaar hadden de voorzitter en 

de Commissaris na elk studieblok een evaluatiesessie waarin zij de ervaringen van de voorzitter 

met de werkrelatie met de Commissaris bespraken. Vanwege het belang van het contact met 

zowel de voorzitter als de commissie, heeft de Commissaris besloten dat deze evaluaties ook 

dit jaar zullen plaatsvinden. De Commissaris is zich ook bewust van het feit dat het hebben van 

sociale contacten binnen een vereniging één van de belangrijkste dingen is waarop de 

vereniging is gebouwd. Daarom zal hij ervoor zorgen dat zoveel mogelijk commissieleden op 

hun eigen evenementen verschijnen. Een manier om dit te bereiken, is een diner met de 

commissie vlak voordat een activiteit wordt gepland. De Commissaris vindt ook dat open 

communicatie de sleutel is tot beschikbaarheid. Daarom heeft hij de jaarplanning gedeeld met 

de leden van de commissie, zodat elke borrel al in hun agenda staat. De Commissaris en de 

commissie streven ernaar om deze borrels zo leuk en aantrekkelijk mogelijk te maken. 
 

8.2.2 Borrels 

Net als voorgaande jaren wil de commissie twee maandelijkse borrels organiseren, waarvan één 

in Den Haag en één in Leiden. Aan het begin van het jaar gaf de Commissaris de commissie de 

opdracht om zowel in Leiden als in Den Haag de mogelijkheden voor een stamkroeg te 

onderzoeken. De commissie heeft met succes meerdere cafés in Leiden en Den Haag bezocht. 

De Commissaris is erg blij dat hij café 'de Pakschuit' in Den Haag en café 'het Praethuys' in 

Leiden heeft gevonden als nieuwe 'stamkroegen' van de SPIL. Beide cafés kunnen de SPIL 

voorzien van goedkoop bier en een veilige plek. Zij brengen de vereniging geen extra kosten in 

rekening en hanteren geen bar budget (wat de Vergulde Kruik dit jaar wel heeft ingevoerd). De 

Commissaris hoopt dit jaar leuke borrels te organiseren waarbij veel nieuwe mensen elkaar 

zullen ontmoeten. 
 

8.2.3 Feesten en gala 

De Commissaris streeft ernaar om dit jaar zo veel mogelijk feesten te houden zonder over het 

budget heen te gaan, of deze feesten te kort na elkaar te plannen. Het is de bedoeling dat de 
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commissie ook andere verenigingen bereikt. Dit kan er niet alleen toe leiden dat er meer mensen 

deelnemen aan een evenement en het tot een succes maken, maar geeft de leden ook de kans 

om nieuwe mensen van andere verenigingen te ontmoeten. Sommige feesten die in voorgaande 

jaren zijn gedaan, zoals het SPIL x B.I.L.- feest, en het FSW feest (gehouden met de gang-

verenigingen Labyrint, Itiwana, en Emile) zullen ook dit jaar plaatsvinden. Daarnaast zal er nog 

een InterFaculty Party (InFaFe) plaatsvinden. Dit feest zal in mei gehouden worden. 
 

Daarnaast heeft de Feestcommissie de eer om ook dit jaar weer het gala te organiseren. Dit is 

voor het eerst sinds jaren (vorig jaar was het de verantwoordelijkheid van de 

Lustrumcommissie, en het jaar daarvoor ging het gala niet door vanwege COVID-19 

beperkingen). De Commissaris en de commissie kijken met de grootste verheuging uit naar het 

gala. 
 

8.2.4 Sociale activiteiten 

Zoals gezegd is de commissie er niet alleen om de leden te voorzien van feesten, borrels en het 

Gala. De commissie streeft er ook naar om gedurende het jaar een zogenaamde "GSA" (Grote 

Sociale Activiteit) te organiseren. Dit betekent dat er een dag wordt georganiseerd met daarin 

meerdere sociale activiteiten. Het doel is dat SPIL-leden de kans krijgen om elkaar gedurende 

deze dag beter te leren kennen. Ook is de commissie van plan om veel sociale activiteiten te 

doen tijdens borrels. Een voorbeeld is een pubquiz, maar ook een karaoke-avond. Tot slot weet 

de Commissaris dat het uitstapje naar de Efteling van vorig jaar een groot succes was. Daarom 

liet hij de commissie weten om meer van dit soort activiteiten te willen doen. De commissie zal 

verder moeten kijken wat er mogelijk is qua begroting en jaarplan. De commissie streeft ernaar 

om één sociale activiteit per maand te organiseren. Dat kan indien mogelijk tijdens de borrel 

plaatsvinden. Anders wordt er een apart evenement georganiseerd, bijvoorbeeld het WK-

evenement in november.  
 

9. COMMISSARIS EXTERN & INTRODUCTIE  
 

9.1 Commissaris Extern  

“I’m gonna make him an offer he can’t refuse” - The Godfather (1972) 
 

9.1.1 Partnerschappen 

Momenteel heeft de vereniging deals met firma ‘Pizzabakkers’ in Leiden en Den Haag. De 

Commissaris zal de locaties waar de vereniging nu deals mee heeft blijven promoten, maar zal 

ook zoeken naar een deal met meer franchises die SPIL-leden korting op hun maaltijden kunnen 

bieden. Ook de deals met Can't Dutch This, Nocto en Huurbuur zullen worden voortgezet. De 

Commissaris wil aan deze lijst een bedrijf toevoegen dat politiek relevant is en studenten de 

kans geeft om te netwerken. 
 

9.1.2 Merchandise 

De Commissaris wil twee merchandise-artikelen maken, die op de een of andere manier 

betrekking hebben op het studentenleven. Op die manier is het aantrekkelijk voor leden om 

SPIL-artikelen te kopen en te gebruiken. Deze items zullen worden onthuld tijdens speciale 

reveal borrels. Dit zal zorgen voor een feestelijke setting om de items te tonen en te promoten, 

en om meteen te beginnen met de verkoop ervan. Ook zal de Commissaris bestaande SPIL-
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artikelen, zoals de tassen en fietsreparatiesets, blijven promoten en verkopen. De 

merchandisepagina op de website zal worden bijgewerkt om deze artikelen op een nieuwe 

manier te promoten door nieuwe foto's te maken en nieuwe teksten te schrijven.  
 

Voor de commissies wordt elk jaar een commissie-trui gemaakt. De Commissaris erkent deze 

traditie, maar heeft ook gemerkt dat veel truien niet worden betaald of opgehaald in de hokken. 

Om het aantrekkelijker te maken een commissie-item aan te schaffen, zal de Commissaris dit 

jaar een lange mouwen shirt maken. Zo blijven de kosten lager, ook bij het gebruik van een 

duurzaam alternatief, en kan het item langer gedragen worden. Truien kunnen alleen worden 

gedragen als het buiten koud is, maar een lange mouwen shirt is multifunctioneel en zou dus in 

de herfst, winter en lente kunnen worden gedragen. 
 

9.1.3 Acquisitiecommissie 

De Acquisitiecommissie bestaat dit jaar uit 6 leden, waaronder een voorzitter en secretaris. Het 

doel voor deze commissie is het creëren en promoten van twee merchandise items en het werken 

aan nieuwe contracten met bedrijven, maar ook het contact houden met de bestaande deals. Als 

Commissaris zal ervoor gezorgd worden dat de commissie zijn werk doet en op tijd zijn taken 

vervuld heeft. Dit zal zij doen door zoveel mogelijk vergaderingen bij te wonen en nauw contact 

te houden met de voorzitter. 
 

9.1.4 Promotie 

De Promotiecommissie bestaat dit jaar uit vier leden, waaronder een voorzitter en een secretaris. 
De belangrijkste taken zijn het ontwerpen van social media posts, posters en het maken van 

foto's bij evenementen. De commissie zal niet alleen evenementen online promoten, maar ook 

andere studenten informeren dat er evenementen zijn. 
 

9.1.4.1 Sociale media 

Instagram zal worden gebruikt als belangrijkste platform om evenementen te promoten. Dit 

platform zal worden verbeterd door een samenhangend thema te maken, zodat het alle foto's 

met elkaar verbindt. Dit zal het werk voor de Promotiecommissie vergemakkelijken, omdat er 

standaard format zal zijn dat ze altijd kunnen gebruiken. Bovendien zal het Instagram-thema er 

zo rustiger en overzichtelijker uitzien. De LinkedIn zal worden gebruikt voor een professionele 

vertegenwoordiging van de vereniging. Formele evenementen, zoals ambassade bezoeken en 

carrière-evenementen, zullen op dit platform worden geplaatst. Zo kunnen leden die LinkedIn 

gebruiken de SPIL taggen of foto's van onze evenementen gebruiken om hun netwerk op 

LinkedIn op te bouwen. Daarnaast zal de Commissaris een TikTok-account opzetten om de 

nieuwe generatie studenten te bereiken. Dit zal ook de plaats zijn waar aftermovies zullen 

worden gepost. De Commissaris streeft ernaar om niet alleen aftermovies te maken van de 

reizen, maar ook van andere evenementen om de veelzijdigheid van de vereniging te laten zien. 

Deze aftermovies zullen ook worden geplaatst op Instagram Reels. Om de social media 

platforms verder te verbeteren zullen er meer foto's worden geüpload. Het afgelopen jaar is 

gebleken dat het uploaden van foto's meer aandacht krijgt.  
 

Het social media plan zal er als volgt uitzien. Er kunnen niet meer dan twee posts per dag op de 

SPIL social media worden geplaatst, maar er mag een onbeperkt aantal posts geplaatst worden 

in de Instagram story. Ook zal het streven zijn om evenementen twee weken voordat ze 
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plaatsvinden te promoten. Het promotieformulier zal nog steeds gebruikt worden voor 

commissies om de Promotiecommissie te informeren over hun evenementen. 
 

9.1.4.2 Posters en foto's 

Het gebruik van posters is belangrijk, omdat niet alle studenten even actief zijn op social media 

en de Commissaris het belangrijk vindt dat ook deze studenten op de hoogte zijn van onze 

evenementen. 

De Commissaris streeft naar een balans tussen promotie en duurzaamheid, dus er zal niet voor 

elk evenement posters gemaakt worden. De regel zal zijn dat voor grote evenementen,  zoals 

reizen, posters worden gemaakt. Dit zal gebeuren totdat met de universiteit wordt afgesproken 

dat de SPIL evenementen mag promoten op de schermen bij de ingangen van de 

faculteitsgebouwen. 
 

9.1.4.3 Externe promotie 

De Commissaris zal informatie van externe partijen promoten, maar alleen als deze voldoet aan 

de vastgestelde criteria. Dit houdt in dat het promotiemateriaal relevant moet zijn voor 

politicologie, relevant en nuttig moet zijn voor de leden, niet over een controversieel onderwerp 

mag gaan, niet te maken kan hebben met geld, niet mag overlappen met door de vereniging 

georganiseerde evenementen of het dagelijkse promotieschema en een politiek neutrale 

boodschap moet uitdragen. 
 

9.1.5 ICT 
Het belangrijkste doel is om de website up to date te houden en waar nodig te verbeteren. Dit 

geldt niet alleen voor de esthetiek van de website, maar ook voor de inhoud van de website. 

Voor veel leden is de website een belangrijke bron van informatie over de SPIL, dus deze 

informatie moet ook regelmatig worden gecontroleerd en bijgewerkt. Hiertoe behoort ook het 

uploaden van foto's van evenementen binnen een maand nadat het evenement heeft 

plaatsgevonden. 
 

9.2 Commissaris Introductie  

“Je had me bij hallo” - Antoon (2022) 
 

9.2.1 Algemeen 

Een goede introductieperiode is belangrijk voor studenten, omdat het hen helpt een binding met 

de universiteit te krijgen en laat aan hen zien wat de SPIL te bieden heeft. Daarom ligt de focus 

van deze commissie op het begin van het jaar. In het eerste semester worden de meeste 

evenementen georganiseerd, maar om de eerstejaars te blijven ondersteunen zal de commissie 

ook later in het jaar evenementen organiseren. Het laatste evenement dat de commissie 

organiseert is het Eerstejaarsweekend aan het eind van de zomer. Dit weekend is voor de nieuwe 

eerstejaars studenten.  
 

9.2.2 Activiteiten 

De Commissaris vindt het belangrijk dat er een evenwicht is in de georganiseerde activiteiten. 

Daarom wil zij een gelijk aantal evenementen in Leiden en Den Haag. Ook wil ze een balans 

tussen extraverte evenementen, zoals borrels en feesten, en introverte evenementen, zoals 
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filmavonden en bordspellen avonden. Op deze manier hoopt ze alle soorten studenten te kunnen 

verwelkomen bij activiteiten. 
 

9.2.3 Eerstejaarsweekend 

Dit jaar wordt het Eerstejaarsweekend georganiseerd tussen het einde van de El CID- en HOP-

weken en het begin van het academisch jaar. De Commissaris denkt dat deze timing het beste 

is, omdat de meeste studenten dan in Nederland zijn en misschien al SPIL-leden hebben 

ontmoet tijdens de introductieweken. Door het weekend na deze introductieweken te plannen, 

geeft dit het bestuur ook de mogelijkheid om het weekend tijdens die weken te promoten. Dit 

zal bijdragen aan het verhogen van het aantal deelnemers. Omdat het Eerstejaarsweekend altijd 

een belangrijk moment is in het betrekken van eerstejaars bij de vereniging, dient het weekend 

plaats te vinden voordat de aanmeldingsdeadline van de commissies is bereikt. Dit geeft het 

bestuur de kans om tijdens dit weekend te promoten dat men lid kan worden van een commissie. 
 

9.2.4 Commissie 

Deze commissie richt zich op het verwelkomen van eerstejaars studenten in het studentenleven. 

De commissie bestaat uit een voorzitter, secretaris en penningmeester en de meeste leden zijn 

eerstejaars. De Commissaris denkt dat dit het beste is voor deze commissie, omdat die studenten 

het gemakkelijkst kunnen informeren naar wat eerstejaars graag als introductieactiviteiten 

zouden willen hebben.  
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JAARPLAN SPILIBUSTER 2022-2023 

 

Month Week Date Event 

August Week 33 15/08/22 - 19/08/22 ELCID Week Leiden 

 
Week 34 22/08/22 - 26/08/22 HOP Week The Hague 

September Week 35 01/09/22 IRO Orientation Day The Hague 
 

Week 36 07/09/22 Committee interviews 1 

  
08/09/22 Committee interviews 2 

 
Week 37 12/09/22 American Embassy visit  

  
13/09/22 Introduction activity: Freshman Borrel 

  
15/09/22 Change of Boards GA 

  
17/09/22 Committee Thank You Day 

 
Week 38 19/09/22 SPIL x CIROS week: Royalty lecture 

  
20/09/22 SPIL x CIROS week: Prinsjesdag borrel 

  
21/09/22 Waffle Morning 

  
21/09/22 SPIL x CIROS week: Georgian Embassy 

visit 

  
23/09/22 SPIL x CIROS week: Football match 

October Week 39 26/09/22 Masters networking event  
  

29/09/22 Education event: walking tour Leiden 

  
01/10/22 SPILxCIROS Party 

 
Week 40 05/10/22 Introduction activity: board games 

  
06/10/22 Additional GA  

Festive borrel Leiden 

  
08/10/22 Brussels Trip Application Opens 

 
Week 41 12/10/22 - 16/10/22 Sustainability taskforce applications 

  
12/10/22 Excursions event: ProDemos Tweede Kamer 

  
12/10/22 Payment deadline for Brussels Trip 

  
13/10/22 Short Trip destination announcement Borrel  
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14/10/22 Committee Thank You Day (41st) 

 
Week 42 

 
Introduction: Study Group  

 
Week 43 24/10/22 - 28/10/22 Exam Week 

  
28/10/22 After Exam Borrel (The Hague) 

November Week 44 31/10/22-04/11/22 Short Trip cover letters 

  
31/10/22 Halloween Party 

  
01/11/22  Education event  

  
02/11/22  Introduction activity: crazy 42 

  
03/11/22 Policy GA The Hague 

 
Week 45 07/11/22 - 12/11/22 DIES Week  

  
07/11/22 Music night 

  
08/11/22 Nieuwjaarsduik + Dies Lecture 

  
09/11/22 Biercantus  

  
10/11/22 Worldcafé 

  
11/11/22 Skating 

 
Week 46 

 
Excursions event 

  
14/11/22 - 20/11/22 Long Trip and SPIL Weekend Committee 

applications 

  
14/11/22 - 15/11/22 Brussels Trip 

  
16/11/22 CoBo SPIL 

 
Week 47 

 
Reunionist Newsletter 

   
DEBAT 1 

  
21/11/22 Festive activity: World Cup Viewing Event 

  
22/11/22 Masters career event  

  

 
24/11/22 Possible additional Policy GA  

Festive Borrel The Hague (DEBAT reveal) 

December Week 48 
 

Alumni Newsletter 
   

Acquisitions committee: merchandise 

market 
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01/12/22 or 

02/12/22 

UNIxSPILxCIROS: Internship event  

  
03/12/22 Committee Bonding Day 

 
Week 49 

 
Introduction activity  

   
Sinterklaas activity: schoen zetten 

   
Short Trip pre activity  

  
06/12/22 Stairs Affairs Event 

  
08/12/22 Education event (with Pol. Inside) 

Festive Borrel Leiden (Purple Friday theme) 
  

09/12/22 Purple Friday 

 
Week 50 

 
Excursions event  

   
Introduction activity: study group 2 

  
15/12/22 Festive Borrel The Hague 

 
Week 51 19/12/22 - 23/12/22 Exam Week  

Januari Week 52 
  

 
Week 1 05/01/23 New Year’s Borrel Leiden 

 
Week 2 

  

 
Week 3 

 
DEBAT 2 

 
Week 4 

 
Short Trip Pre-activity 

  
27/01/23-29/02/23 Short Trip  

February Week 5 30/01/23-03/02/23 Short Trip 
 

Week 6 
 

FLO Career event  

  
09/02/23 Festive Borrel Leiden 

 
Week 7 

 
Reunionist Newsletter 

   
SPIL Gala 

   
Excursions event  

 
Week 8 22/02/23 Leidsch Debat 

  
23/02/23 Festive Borrel The Hague 

March Week 9  
 

Masters event 



50 

 

   
International Dinner  

  
04/03/23 Friends and Family Day 1 

 
Week 10 

 
Education event: Career Night 

   
Efteling 

  
09/03/23 Festive Borrel Leiden 

  
11/03/23 Friends and Family Day 2 

 
Week 11 

 
Excursions event 

  
13/03/23 PiP Congress 

  
16/03/23 Interim GA Leiden 

 
Week 12 

 
DEBAT 3 

April Week 13 27/03/23 - 31/03/23 Exam week 

  
31/03/23 Festive Borrel: After Exams The Hague 

 
Week 14 

 
Education event 

 
Week 15 

 
Masters event 

  
13/04/23 Festive borrel Leiden 

  
14/04/23 Former boards Borrel 

 
Week 16 

 
Excursions event 

   
Great Social Activity (GSA) 

 
Week 17 25/04/23 Interfaculty Congress 

  
28/04/23 - 30/04/23 SPIL Weekend 

May Week 18 
 

Congress 
  

04/05/23 Festive borrel The Hague 
 

Week 19 08/05/23 PvP activity 

   
Education event 

   
Long Trip Pre-activity  

  
10/05/23 Interfaculty party 

 
Week 20 

  

 
Week 21 22/05/23 - 26/05/23 Exam week 
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26/05/23 Festive Borrel: After Exam The Hague 

June Week 22 
 

Committee Thank You Day 

   
DEBAT editie 4  

 
Week 23 08/06/23 Affirmation GA The Hague 

   
Reunionist Newsletter 

 
Week 24 

  

 
Week 25 

  

July Week 26 
 

Long Trip Pre-activity 

  
29/06/23 - 02/07/23 Long Trip (+/- 1 day) 

 
Week 27 03/07/23 - 09/07/23 Long Trip  

 
Week 28 10/07/23 - 12/07/23 Long Trip (+/- 1 day) 

 
Week 29 

  

 
Week 30 

  

August Week 31 
  

 
Week 32 

  

 
Week 33 

  

 
Week 34 

  

September Week 35 
 

Freshmen Week/ Weekend 
 

Week 36 
 

Education/Excursions event 
  

04/09/23 Start of the Academic Year 

 
Week 37 14/09/23 Change of Boards GA 

 
Week 38 

  

 

Nog toe te voegen: PiP congress, Alumni evenementen, Haagsch studentenfeest  
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BEGROTING SPILIBUSTER 2022-2023 

Inkomsten 

 Begroot 21-22 Realisatie 21-22 Begroot 22-23 

Contributie1 € 20.563,20 € 17.372,31 € 19.922,40 

Rente  € - € - € - 

Algemene Bijdrage 

Departement 

€ 1.600,00 € 1.600,00 € 1.600,00 

StudyStore2 € 6.500,00 € 3.385,22 € 3.000,00 

Commissie acquisitie € 2.080,00 € 254,99 € 2.000,00 

Opname 

Lustrumreservering 

€ 9.000,00 € 9.000,00 € - 

Opname 

coronareservering 

€ 1.368,08 € - € - 

Opname eigen vermogen3 € - € - € 497,83 

Opname feestreservering € - € 500,00 € 1.006,41 

Vrienden van de SPIL € 130,00 € 194,22 € 150,00 

Overige inkomsten4 € 50,00 € 10,00 € 30,00 

Schenking 39ste bestuur € 750,00 € 750,00 € 750,00 

Leidsch Alumni Platform 

(LAP) 

€ 820,79 € 820,79 € 820,79 

NPO Bijdrage 

Universiteit5  

€ - € -  € 3.000,00 

Opname 

reiskostenvergoeding int. 

Bestuurslid6 

€ 500,00 € 500,00 € 250,00 

Oververdiensten 

Halloweenfeest 

€ - € 3.205,38 € - 

Totaal  € 43.561,28 € 37.592,12 € 33.027,43 

 
1 De contributie is gebaseerd op een ledenaantal van 1406, waarvan 60 reünisten. Er is rekening gehouden met 
een  percentage van 10% aan wanbetalers. Er is gerekend met €16,00 contributie.  
2 De inkomsten via StudyStore zijn lager ingeschat door een dalende trend in boekenverkoop, mede door de 

digitalisering, slechte levering van StudyStore en de tweedehands boekenverkoop van de studentenvereniging CIROS. 
3 Er moeten veel nieuwe merchandise items bijgekocht worden, daarvoor wordt er  eigen vermogen opgenomen.   
4 Voorbeelden van overige inkomsten zijn: statiegeld, gevonden contant geld 
5 SPIL heeft na overleg van de universiteit een Nationaal Programma Onderwijs (NPO)  bijdrage ontvangen van 
€3000 voor ‘community and career event building’. Dit bedrag is variabel en afhankelijk van de activiteiten die 

SPIL organiseert. 
6 Het XLIIe bestuur heeft één internationaal bestuurslid dat aansprakelijkheid heeft op de reiskostenvergoeding. 
Daarvoor wordt €250,- opgenomen.  
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Uitgaven 

 Begroot 

21-22 

Realisatie 

21-22 

Begroot  

22-23 

Bestuur € 3.843,70 € 3.412,95 € 4.420,00 

Voorzitter 

Introductie 

Dies 

€ 700,00 

€ 700,00  

€ - 

€ 640,53 

€ 640,53 

€ - 

€ 500,00 

€ - 

€ 500,00 

Secretaris € 1.470,79 € 265,83 € 1.346,00 

Penningmeester 

SPIL Weekend 

Interfacultair Congres 

€ 700,00 

€ 650,00 

- 

€ 908,41 

€ 900,00 

- 

€ 750,00 

€ 700,00 

€ 50,00 

Onderwijs & Politiek 

Onderwijs 

Master  

Excursies 
Interfacultair feest7 

€ 900,00 

€ 450,00 

€ 150,00 

€ 300,00 

€ - 

€ 769,90 

€ 686,64 

€ 69,94 

€ 13,32 

€ - 

€ 750,00 

€ 300,00 

€ 150,00 

€ 200,00 

€ 100,00 

Buitenlandse 

Betrekkingen 

Lange Reis8  

Korte Reis 

Congres 

Pre-activiteiten 

 

€ 10,566,80 

€ 6.250,00 

€ 2.666,80 

€ 1.500,00 

€ - 

 

€ 9.439,29 

€ 6.250,00 

€ 2.666,80 

€ 522,49 

€ - 

 

€ 8.267,00 

€ 4.900,00 

€ 2.666,80 

€ 500,00 

€ 200,00 

Intern 

DEBAT 

Almanak 

Feest 
Leidsch debat 

€ 10.835,00 

€ 5.400,00 

€ 3.500,00 

€ 1.935,00 

€ - 

€ 8.996,51 

€ 2.584,00 

€ 3.688,85 

€ 2.723,66 

€ - 

€ 11.380,00 

€ 5.200,00 

€ 2.630,00 

€ 3.400,00 

€ 150,00 

Extern 

ICT 

Promotie 

Acquisitie 
Introductie 

€ 1.361,90 

€ 781,92 

€ 500,00 

€ 80,00 

€ - 

€ 814,29 

€ 679,29 

€ 55,00 

€ 60,50 

€ - 

€ 2.352,47 

€ 782,47 

€ 800,00 

€ 70,00 

€ 700,00 

Afschrijvingen9 € 250,00 € 350,00 € - 

PvP € 150,00 € 25,00 € 100,00 

Investeringen € 200,00 € 91,00 € 150,00 

Onvoorziene kosten € 1.265,85 € 922,00 € 961,96 

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

Nieuwe Feestreservering €- € 1.006,41 € - 

Lustrum € 7.650,00 € 7.650,00 € - 

Reiskosten voor int. 

bestuurslid 

€ 500,00 € 500,00 € 250,00 

Totaal € 43.562,12 € 37.592,12 € 33.027,43 

 

 
7 Vorig jaar moest SPIL een bijdrage leveren van €100,00, hetzelfde bedrag is overgenomen voor dit jaar.  
8 Lange reis is lager dan voorafgaand jaar doordat er dit jaar geen bijdrage is van de Lustrum commissie.  
9 Alle afschrijvingen zijn voldaan.  
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Bestuur Begroot 

21-22 

Realisatie 

21-22 

Begroot 

22-23 

Commissie-bedankdag € 600,00 € 50,00 € 500,00 

ABN-Amro Kosten Zakelijke Rekening € 500,00 € 454,21 € 500,00 

Kosten Algemene Ledenvergadering10 € 600,00 € 773,46 € 800,00 

Van den Berg-Bachelorscriptieprijs11 € 91,50 € 88,80 € 75,40 

Constitutieborrelcadeaus € 60,00 € 9,67 € 80,00 

Constitutieborrel SPIL € 1.600,00 € 1.700,00 € 1.700,00 

Kantoorartikelen  € 150,00 € 19,98 € 150,00 

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

Exploitatie SPIL-hokken  € 150,00 € 134,31 € 150,00 

Rondje kroeg na Wissel-ALV12 € 0,00 € - € 109,50  

Medewerkers-Lunch13 € 49,50 € - € 80,00 

Algemene Bestuursuitgaven14 € 150,00 € 73,89 € 100,00  

Sollicitaties bestuur 2022-2023 € 32,70 € 98,63 € 65,10 

Bestuursactiviteiten15 € 100,00 € -  € 100,00 

Totaal  € 3.843,70 € 3.412,95 € 4.420,00 

 

 

Voorzitter 

 

Begroot  

21-22 

Realisatie  

21-22 

Begroot 

22-23 

Dies 

Introductie 

Algemene uitgaven 

€ - 

€ 700,00 

€ - 

€ - 

€ 640,53 

€ - 

€ 500,00 

€ -  

€ - 

 
10 Er zijn hogere kosten voor de ALV begroot doordat er dit jaar een extra ALV is ingepland op 6 Oktober.   
11 De prijs is voor de beleids-ALV al gekocht en daardoor gerealiseerd.  
12 Rondje na de Wissel-ALV heeft plaatsgevonden op de borrel na de ALV van 6 Oktober.  
13 De begroting voor de medewerkers-lunch ligt hoger doordat het bestuur een lunch wilt hebben met zowel de 

medewerkers in Den Haag als Leiden 
14 Algemene Bestuursuitgaven financiert onder andere de kerstkaarten en bestuurstrainingen. 
15 Hieronder vallen activiteiten georganiseerd door het bestuur, zoals ‘waffle hour’ 
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Eerstejaarsweekend 

Ouderdag 

Ouderdag Leiden 

Ouderdag Den Haag 

Eerstejaarsbrunch  

Activiteiten 

‘International dinner’ 

Kerstmis 

Overig 

€ - 

€ 400,00 

€ 300,00 

€ 100,00 

€ 0,00 

€ 300,00 

€100,00 

€ 100,00 

€ - 

€ 221,04 

€ 279,01 

€ - 

€ 279,01 

€ - 

€ 140,48 

€ - 

€ - 

€ - 

€ - 

€ - 

€ - 

€ - 

€ - 

€ - 

€ - 

€ - 

€ -  

Totaal € 700,00 € 640,53 € 500,00 

 

Secretaris  

 

Begroot  

21-22 

Realisatie  

21-22 

Begroot  

22-23 

Oud-besturenborrel 

Alumni-activiteiten16 

Leidsch Debat 

Conscribo workshop17 

€ 500,00 

€ 820,79 

€ 150,00 

€ - 

€ 238,00 

€ - 

€ 27,83 

€ - 

€ 450,21 

€ 820,79 

€ -  

€ 75,00 

Totaal € 1.470,80 € 265,83 € 1.346,00 

 

 

Penningmeester  

 

Begroot  

21-22 

Realisatie  

21-22 

Begroot  

22-23 

Bijdrage SPIL-weekend 

Bijdrage Interfacultair Congres 

€ 650,00 

€ 50,00 

€ 900,00 

€ 8,41 

€ 700,00 

€ 50,00 

Totaal € 700,00 € 908,41 € 750,00 

 

  

 
16 Doordat er afgelopen jaren geen alumni activiteiten zijn georganiseerd, schuift de €320,79 door naar het XLIIe 
bestuur. Dit komt bovenop de €500 van het instituut.  
17 Op aanbeveling van het XLIe bestuur zal de Secretaris dit jaar een cursus over Conscribo volgen. 
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Onderwijs &Politiek 

 

Begroot  

21-22 

Realisatie  

21-22 

Begroot  

22-23 

Excursies  

 

Onderwijs18  

Activiteiten & workshops 

Carrière 

 

Master activiteiten 

Workshops 

Carrière  

 

Bijdrage Interfacultair Feest19 

€ 300,00 

 

€ 450,00 

€ 300,00 

€ 150,00 

 

€ 150,00 

€ 100,00 

€ 50,00 

 

€ -  

€ 13,32 

 

€ 686,64 

€ 538,72 

€ 147,92 

 

€ 69,94 

€ 25,94 

€ 44,00 

 

€ - 

€ 200,00 

 

€ 300,00 

€ 200,00 

€ 100,00 

 

€150,00 

€ 50,00 

€ 100,00 

 

€ 100,00 

Totaal € 900,00 € 769,90 € 750,00 

 

Buitenlandse betrekkingen 

 

Begroot  

21-22 

Realisatie 

 21-22 

Begroot  

22-23 

Coronareservering reizen 

 

Korte Reis 

 

Lange Reis 

 

Pre-activiteiten  

 

Congres20 

Pre-congres acitiviteit 

SPIL bijdrage voor Congres 

€ 1.368,08 

 

€ 2.666,80 

 

€ 6.250,00 

 

€ 150,00 

 

€ 1.500,00 

€ 25,00 

€ 1.500,00 

€ - 

 

€ 2.666,80 

 

€ 6.250,00 

 

€ 170,03 

 

€ 522,49 

€ - 

€ 522,49 

€ -  

 

€ 2.666,80 

 

€ 4.900,00 

 

€ 200,20 

 

€ 500,00 

€ - 

€ 500,00 

Totaal € 10.566,80 € 9.609,29 € 8.267,00 

 
18 Onderwijs is lager begroot doordat de commissie een aantal activiteiten organiseert op kosten van de 

universiteit, zoals een ‘stage networking event’.  
19 De kosten van InfaFe zijn gebaseerd op de bijdrage van SPIL in het jaar 2021-2022. 
20 Er is minder geld begroot voor het Congres doordat het binnen Nederland zal plaatsvinden.  
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Intern  

 

Begroot  

21-22 

Realisatie  

21-22 

Begroot  

22-23 

DEBAT 

4x DEBAT21 

Workshops  

Digitaal DEBAT 

 

Almanak 

Indesign Licentie 

Almanak22 

 

Feest 

Borrels  

Feesten 

Gala23 

Sociale activiteiten 

Opname Feest reservering24 

 

SPIL Bijdrage Leidsch debat 

€ 5.400,00 

€ 5.300,00 

€ 50,00 

€ 50,00 

 

€ 3.500,00 

€- 

€ 3.500,00 

 

€ 2.100,00 

€ 800,00 

€ 600,00 

€ - 

€ 700,00 

€ - 

 

€ -  

€ 2.584,00 

€ 2.487,38 

€ - 

€ 96,62 

 

€ 3.688,85 

€ 130,00 

€ 3.558,85 

 

€ 2.723,66 

€ 1.030,15 

€ 206,38 

€ 800,00 

€ 687,13 

€ 500,00 

 

€ - 

€ 5.200,00 

€ 5.000,00 

€ 50,00 

€ 150,00 

 

€ 2.630,00 

€ 130,00 

€ 2.500,00 

 

€ 3.400,00 

€ 600,00 

€ 500,00 

€ 1.500,00 

€ 800,00 

€ - 

 

€ 150,00 

Totaal € 11.000,00 € 8.996,51 € 11.380,00 

 

Extern  

 

Begroot  

21-22 

Realisatie  

21-22 

Begroot 

22-23 

Acquisitie25 

 

ICT 

€ 80,00 

 

€ 781,92 

€ 80,00 

 

€ 679,29 

€ 70,00 

 

€ 782,47 

 
21 Het geld voor DEBAT is begroot na meerdere gesprekken met de Commissaris Intern over hoe de toekomst 
van DEBAT eruit ziet, en gebaseerd op de huidige oplossing voor het verzendingsprobleem. Een gedetailleerde 
uitleg is te vinden onder het beleid van de Commissaris Intern.  
22 Er is minder geld voor Almanak begroot doordat er dit jaar geen contributie is van de  Lustrum commissie 
23 De kosten van het gala liggen hoger doordat de Feest Commissie het dit jaar weer organiseert.  
24 Er is dit jaar €1.006,41feestreserve opgenomen, deze is gelijk onder het bedrag voor gala toegevoegd.   
25 De acquisitie commissie heeft aangegeven dit jaar weer interesse te hebben in het bijwonen van een training.  
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Licentie Snelstart 

Conscribo 

Hosting www.spilplaats.nl 

Website26 

 

Promotie  

Algemene uitgaven27 

ELCID en HOP stand 

 

Introductie  

Algemene uitgaven 

Ouderdag (Leiden & Den Haag) 

€ 180,00 

€ 289,67 

€ 217,80 

€ 94,46 

 

€ 500,00 

€ 200,00 

€ 300,00 

 

€ - 

€ - 

€ - 

€ 171,82 

€ 289,67 

€ 217,80 

€ - 

 

€ 355,00 

€ 55,00 

€ 300,00 

 

€ - 

€ - 

€ - 

€ 180,00 

€ 289,67 

€ 217,80 

€ 95,00 

 

€ 800,00 

€ 500,00 

€ 300,00 

 

€ 700,00 

€ 300,00 

€ 400,00 

Totaal € 1.361,92 € 814,29 € 2.352,47 

 

Reserves  

 

Begroot  

21-22 

Realisatie  

21-22 

Begroot 

22-23 

9e Lustrum der SPIL € 1.500,00 € 1.500,00 € 1.500,00 

SPIL-hok Leiden28 

Lustrum DEBAT 

Aanvulling reservering  

Feestreservering 

€ 150,00 

€ 150,00 

€ - 

€ - 

€ 150,00 

€ 150,00 

€ - 

€ 1.006,41 

€ 150,00 

€ 150,00 

€ - 

€ - 

Totaal € 1.800,00 € 2.806,41 € 1.800,00 

 

 

Afschrijvingen  Begroot  

21-22 

Realisatie  

21-22 

Begroot  

22-23 

SPIL-hok Den Haag29 € 250,00 € 250,00 € - 

Afschrijving nieuwe camera30 €- € 100,00 € - 

Totaal € 250,00 € 350,00 € - 

 
26 Er is weer geld begroot voor de website zodat de Commissaris Extern het kan onderhouden.  
27 Promotie heeft meer inkomen gekregen doordat er veel nieuwe merchandise moet worden aangeschaft, 
waaronder SPIL stickers en SPIL totebags. Dit wordt gefinancierd met het opname van Eigen Vermogen.  
28 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 op te vangen.  
29 Het hele hok in Den Haag is afgeschreven, er is in totaal €2.500,00 afgeschreven.  
30 De camera is vroegtijdig volledig afgeschreven door het XLe bestuur. 

http://www.spilplaats.nl/
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Reiskostenvergoeding Int. 

bestuurslid 

 

Begroot  

21-22 

Realisatie  

21-22 

Begroot 

22-23 

Reiskostenvergoeding  € 500,00 € 500,00 € 250,00 

Totaal € 500,00 € 500,00 € 250,00 

 

Onvoorzien  

 

Begroot  

21-22 

Realisatie  

21-22 

Begroot 

22-23 

Algemene uitgaven31 € 1.265,82 € 922,00 € 961,96 

Totaal € 1.265,82 € 922,00 € 961,96 

 

Lustrum 

 

Begroot  

21-22 

Realisatie  

21-22 

Begroot 

22-23 

Lustrum activiteiten € 7.650,00 € 7.650,00 € - 

Totaal € 7.650,00 € 7.650,00 € - 

 

 

Balans 

Debit   Credit    

ABN bestuursrekening € … Eigen vermogen  € … 

ABN spaarrekening € … Lustrum reservering € 3.000,00 

Dassen  (162) € 972,00 

SPIL-hok Leiden 

reservering € 1.500,00 

Strikjes (60) € 360,00 Lustrum DEBAT € 1.400,00 

Bretels (94) € 2.068,00 Reiskosten reservering  € 1.750,00 

Vlinderdassen (91) € 910,20 Gift XXXIXe bestuur € 1.500,00 

Doppers (40)  € 388,55   

Oud-besturenspeldje (54) € 110,70   

Paraplu’s (9) € 50,15   

 
31 De onvoorziene kosten bedragen 3% van de algemene uitgaven.  
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Fietspakketjes(31) € 300,36   

Kaarthouders (4) € 14,34   

Sjaals (18) € 96,84   

Mokken (27) € 162,00   

Sokken (50) € 543,90   

Kas bestuur  € 0,00   

Totaal € …  Totaal    € … 

 

 

Debiteuren   Crediteuren   

Borg Scouting Paulus, locatie 

eerstejaarsweekend € 500,00   

Totaal € 500,00 Totaal € - 

 

Begroting Brussel reis 2022-2023 

Inkomen Uitgaven 

 Aantal 

deelnemers 

Geschatte 

begroting 

p.p. 

Geschatte 

begroting  

 Aantal 

deelnemers 

Geschatte 

begroting 

p.p. 

Geschatte 

begroting 

Deelnemers

bijdrage 

50 € 60,00 € 3.000,00 Accommodatie 

Hostel Meiniger 

 

50 

 

€ 20,80 

 

€ 1.040,00 

    Transport 50 € 29,00 € 1.450,00 

    Openbaar vervoer 50 € 8,10 € 405,00 

    Onvoorziene 

kosten 

50 € 2,10 € 105,00 

        

Totaal  € 60.00 € 3.000,00 Totaal  € 60.00 € 3.000,00 
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WIJZIGING HUISHOUDELIJK REGLEMENT  

 

 

1. Reisregistratie 

Het XLIIe bestuur is van mening dat deelname aan een SPIL-reis een van de beste ervaringen 

is die een lid kan hebben. Om ervoor te zorgen dat alle leden gelijke kansen hebben om deel 

te nemen aan een van deze reizen, is de aanmeldingsprocedure vastgelegd in het huishoudelijk 

reglement. In dit reglement staat dat deelnemers worden geselecteerd op basis van een 

motivatiebrief. Deze brieven worden anoniem behandeld (artikel 3.2). "Anoniem" kan 

betekenen "niet met naam genoemd" of "zonder opvallende of individuele kenmerken". 

Traditioneel wordt dit artikel uitgevoerd door alle persoonlijke informatie in deze brieven die 

de identiteit van de schrijver zou kunnen verraden, weg te lakken. 

 Het XLIIe bestuur erkent het belang van een eerlijk selectieproces, maar is van 

mening dat het weglakken van alle persoonlijke informatie niet de beste manier is om dit te 

bereiken. Een motivatiebrief zonder persoonlijke informatie wordt te algemeen of te weinig 

specifiek om iemands werkelijke motivatie te kunnen beoordelen. Iemands motivatie is per 

definitie persoonlijk en een sollicitant moet kunnen vertellen wat hij/zij/hen aan de reis kan 

toevoegen en eruit wil halen.  Om enkele voorbeelden te geven: een lid kan mee willen omdat 

hij/zij/hen erg betrokken is bij de vereniging, of iemand kan mee willen omdat hij/zij/hen 

denkt dat dit de perfecte gelegenheid is om nieuwe mensen te ontmoeten en deel uit te maken 

van SPIL (zoals eerstejaars). Het is niet aan het bestuur om te bepalen wat een geldige reden 

is om mee te gaan, maar het XLIIe bestuur is van mening dat leden wel hun ware en 

persoonlijke motivatie moeten kunnen uiten. In de rest van de samenleving is er bijna geen 

situatie waarin een motivatiebrief geen persoonlijke informatie mag bevatten. 

 Hiernaast kan de definitie van persoonlijke informatie tussen bestuursleden 

verschillen. Daarom kunnen er verschillen zijn in welke informatie wordt weggelakt, 

afhankelijk van het bestuurslid dat dit doet. De leden die zich aanmelden kunnen hierover ook 

van mening verschillen, en kunnen er dus niet zeker van zijn welke informatie weg wordt 

gelakt en welke in de brief blijft staan. Dit maakt het bijzonder moeilijk om een overtuigende 

brief te schrijven. Deze redenen kunnen het evaluatieproces ongelijk maken.  

Om bovenstaande redenen is het XLIIe bestuur van mening dat alleen de naam van de 

sollicitant uit de brieven moet worden gehaald. Niettemin is het XLIIe bestuur zich ervan 

bewust dat hierdoor gemakkelijker te achterhalen is wie de schrijver van een brief is, en de 

kans op vriendjespolitiek zou kunnen ontstaan. Om dit probleem aan te pakken, zal de 

Commissaris voor Buitenlandse Betrekkingen niet langer deel uitmaken van het 

beoordelingscomité. Een tweede academisch personeelslid zal de Commissaris in het 

evaluatiecomité vervangen. Een voormalig bestuurslid kan nog steeds deel uitmaken van het 

comité, indien hij/zij/hen niet geneigd is bepaalde deelnemers te bevoordelen. Het XLIIe 

vertrouwt erop dat volgende besturen kunnen bepalen welke oud-bestuursleden mogelijk te 

betrokken zijn bij aanvragers om niet geschikt te zijn voor deze commissie, en acht het niet 

nodig dit in het reglement vast te leggen.  

Om deze veranderingen vast te leggen, zal artikel 3.2 worden gewijzigd. Artikel 3.1 

(over anonieme brieven) behoeft officieel geen wijziging, maar omdat de voorgestelde 

aanmeldingsprocedure heel anders is dan de voorgaande, vindt het XLIIe bestuur het toch 

belangrijk om dit met de ALV te bespreken.  

 

* De voorgestelde wijzigingen staan hieronder. De onderstreping van de voorgestelde 

wijzigingen is alleen bedoeld ter verduidelijking. De nieuwe tekst zal, indien hij wordt 

aangenomen, dezelfde stijl hebben als de rest van het Huishoudelijk Reglement. 
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1.1 Huidige tekst 

 

REISINSCHRIJVING  

 

Artikel 1  

De inschrijving voor de korte en lange reis voor de SPIL dient te geschieden middels een 

fysieke inschrijving. Het tijdstip hiervoor wordt bepaald door het bestuur. Bij deze 

inschrijving dient iedereen een motivatiebrief mee te nemen. Op het moment dat er meer 

aanmeldingen dan plekken zijn, worden de motivatiebrieven het selectiemiddel.  

 

Artikel 2  

2.1  

De criteria waarop de motivatiebrieven worden beoordeeld, dienen ten uiterste twee weken 

vóór de opening van de inschrijving duidelijk te worden gemaakt aan geïnteresseerde leden. 

Deze criteria worden vastgesteld door het bestuur.  

 

2.2  

De termijn waarbinnen motivatiebrieven kunnen worden ingediend, dient op hetzelfde 

moment bekend te worden gemaakt.  

 

2.3  

Uiterlijk twee weken na de sluiting van het fysieke inschrijven wordt bekend gemaakt wie 

geselecteerd zijn voor deelname aan de reis.  

 

Artikel 3  

3.1  

De motivatiebrieven zullen worden beoordeeld door een neutrale commissie, waarin de 

commissaris Buitenlandse Betrekkingen, een oud-bestuurslid en een wetenschappelijk 

medewerker verbonden aan de Universiteit Leiden, zullen plaatsnemen.   

 

3.2  

De motivatiebrieven zullen anoniem behandeld worden.  

 

Artikel 4  

4.1  

De neutrale commissie mag de motivatiebrieven alleen beoordelen op de vooraf 

bekendgemaakte criteria.  

 

4.2  

Aan de hand van deze criteria zullen de drie leden van de commissie onafhankelijk van elkaar 

een cijfer tussen de één en de tien toekennen. Het gemiddelde van de drie cijfers is het 

geldende cijfer voor de motivatiebrief.  

 

4.3  

Op basis van de cijfers wordt een rangschikking gemaakt van de brief die het beste aan de 

criteria voldoet, tot aan de brief die het minst aan de criteria voldoet.  
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4.4  

De rangschikking van de brieven is bepalend voor de selectie van de deelnemers. Hierbij 

wordt de best beoordeelde brief als eerste toegelaten voor de reis, daarna de tweede en dit 

proces herhaalt zich totdat het aantal plekken voor de reis is opgevuld.  

 

4.5  

Mocht een van de vastgestelde groep deelnemers uitvallen, dan schuiven alle lager 

gerangschikte brieven een positie door.  

 

4.6  

De rangschikking wordt niet openbaar gemaakt.  

 

Artikel 5  

5.1  

Het bestuur en de leden van de commissie Korte Reis zijn verzekerd van deelname aan de 

Korte Reis en zijn gevrijwaard van het aanleveren van een motivatiebrief.  

 

5.2  

Het bestuur en de leden van de commissie Lange Reis zijn verzekerd van deelname aan de 

Lange Reis en zijn gevrijwaard van het aanleveren van een motivatiebrief. 

 

1.2 Nieuwe tekst 

 

REISINSCHRIJVING  

 

Artikel 1  

De inschrijving voor de korte en lange reis voor de SPIL dient te geschieden middels een 

fysieke inschrijving. Het tijdstip hiervoor wordt bepaald door het bestuur. Bij deze 

inschrijving dient iedereen een motivatiebrief mee te nemen. Op het moment dat er meer 

aanmeldingen dan plekken zijn, worden de motivatiebrieven het selectiemiddel.  

 

Artikel 2  

2.1  

De criteria waarop de motivatiebrieven worden beoordeeld, dienen ten uiterste twee weken 

vóór de opening van de inschrijving duidelijk te worden gemaakt aan geïnteresseerde leden. 

Deze criteria worden vastgesteld door het bestuur.  

 

2.2  

De termijn waarbinnen motivatiebrieven kunnen worden ingediend, dient op hetzelfde 

moment bekend te worden gemaakt.  

 

2.3  

Uiterlijk twee weken na de sluiting van het fysieke inschrijven wordt bekend gemaakt wie 

geselecteerd zijn voor deelname aan de reis.  

 

Artikel 3  

3.1  

De motivatiebrieven zullen worden beoordeeld door een neutrale commissie, waarin ten 

minste een oud-bestuurslid en een wetenschappelijk medewerker verbonden aan de 

Universiteit Leiden, zullen plaatsnemen.   
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3.2  

De motivatiebrieven zullen anoniem behandeld worden.  

 

Artikel 4  

4.1  

De neutrale commissie mag de motivatiebrieven alleen beoordelen op de vooraf 

bekendgemaakte criteria.  

 

4.2  

Aan de hand van deze criteria zullen de drie leden van de commissie onafhankelijk van elkaar 

een cijfer tussen de één en de tien toekennen. Het gemiddelde van de drie cijfers is het 

geldende cijfer voor de motivatiebrief.  

 

4.3  

Op basis van de cijfers wordt een rangschikking gemaakt van de brief die het beste aan de 

criteria voldoet, tot aan de brief die het minst aan de criteria voldoet.  

 

4.4  

De rangschikking van de brieven is bepalend voor de selectie van de deelnemers. Hierbij 

wordt de best beoordeelde brief als eerste toegelaten voor de reis, daarna de tweede en dit 

proces herhaalt zich totdat het aantal plekken voor de reis is opgevuld.  

 

4.5  

Mocht een van de vastgestelde groep deelnemers uitvallen, dan schuiven alle lager 

gerangschikte brieven een positie door.  

 

4.6  

De rangschikking wordt niet openbaar gemaakt.  

 

Artikel 5  

5.1  

Het bestuur en de leden van de commissie Korte Reis zijn verzekerd van deelname aan de 

Korte Reis en zijn gevrijwaard van het aanleveren van een motivatiebrief.  

 

5.2  

Het bestuur en de leden van de commissie Lange Reis zijn verzekerd van deelname aan de 

Lange Reis en zijn gevrijwaard van het aanleveren van een motivatiebrief.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


