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‘Onze nob’le discipline’ 

 

Door Max Nederkoorn en Stijn van den Wijngaard  
NB: Voor ceremonieel gebruik worden slechts het eerste couplet en het refrein gezongen.   

Onze nob’le discipline,   
De politieke wetenschap!  

Het debat is voor ons routine,   
Trots op ’t studieus broederschap,   

Dit Leidsch superieur instituut,  
Eren wij de vereniging,   

Die heerst en regeert deze stad:  
Sedert ’t jaar één-en-tachtig   

Is de SPIL oppermachtig!  
Maak plaats, hier is de SPIL!   
De SPIL maakt ‘t verschil!   

Chapeau, chapeau:   
Wij prijzen hoog De glorie van de SPIL  

[[Rijk’lijk vloei’ de alcohol,  
De politieke borrelpraat!   

Drinken hoort bij ’t protocol,   
Zoveel dat het nergens meer op slaat.  

Dit Leidsch superieur instituut,  
Eren wij de vereniging,   

Die heerst en regeert deze stad:   
Wie ons ziet heeft direct  

een Minderwaardigheidscomplex!  
Maak plaats, hier is de SPIL!  

De SPIL maakt ’t verschil!  
Chapeau, chapeau:  

Wij prijzen hoog De glorie van de SPIL]] 
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 NOTULEN INSTEMMINGS-ALV DER SPILSTERHOOD 
  

Opening 
 
I hereby open the General Assembly, but not before we have sung the SPIL-anthem… 

Bij dezen open ik de vergadering, maar niet voordat we het SPIL-lied hebben 
gezongen… 
  

Installing voting committee  
Instelling der Stemcommissie 

  
The CALVV asks if there is anyone who wants to be in the voting committee.  
Mr. Van der Marel and Mr. Van Kampen are hammered into the voting committee.  
  
Setting the agenda  

Vaststellen agenda 
  
The point contribution will be added to the agenda. It will be point 7 on the agenda.  
  
Announcements  

Mededelingen 
  

  
The CALVV asks those present to state their full names before saying anything so that 
the secretary can write down their name for the minutes. 
Questions can be asked in both Dutch and English. Dutch questions and answers will 
be provided with a short translation. 
Motion paper can be found in the back of the room.  

  
  
Ingekomen stukken 
Received documents 
  
CALVV asks the secretary if there are any received documents. There are several vote 
transfers: 
  
⁃            Ms. Otten to Ms. Pieters  
⁃            Ms. Boonstra to Ms. Böcher  
⁃            Ms. Van Holst to Ms. Andriessen 
⁃            Ms. De Jong to Mr. Van der Kruit 
⁃            Mr. Van der Zwet to Mr. Weyne 
⁃            Ms. Easton to Mr. Park 
⁃            Ms. Korteweg to Ms. Wissink  
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⁃            Ms. Groeneveld to Ms. Nieuwenhuijsen  
⁃            Mr. Van der Kooi to Ms. Neven  
⁃            Mr. Bosman to Ms. Gamaggio  

  
There is a letter mailed to the secretary, this will be discussed at the motions.   

  
Installing minutes Interim GA  
Vaststellen notulen Tussentijdse-ALV  
 
There are no remarks.  
  
Contribution 
  
Ms. Breed explains that the new membership system took more time than expected. The 
problems were mainly the new membership system. When having the format, there were 
some mistakes given to ABNAMRO. They are now waiting on ABN AMRO. She got the 
advice to keep track of the money when something goes wrong. If this happens, she can 
cancel it the second day. They will try again in July if it does not work.  
  
Ms. Benli explains that the problems are now solved. Every time something does go wrong, 
but she hopes the problems are solved now. She also sent an e-mail to Conscribo asking if it 
would be possible for the upcoming treasurer to take care of contribution on a separate 
account. Conscribo confirmed that this would be possible.  
  
Mr. Park is asking how all the activities have been paid until now.  
  
Ms. Breed did not have any problems up until now, since there is still money on the SPIL 
bank account. She does not expect to counter any more problems until the contribution is 
deducted.  
  
Mr. Park is asking if there is money from last year.  
  
Ms. Breed says there is.  
  
Mr. Park asks if there is money used from savings.  
  
Ms. Breed says there was money from the institution, CASSA/ LUF etc. because of that there 
might be extra money without using the contribution money. The savings account was not 
used. 
  
Ms. Böcher is asking if there might be more people who will not pay.  
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Ms. Breed says a motion was voted in that people get three reminders when they have to pay 
for contribution. She does expect around 15% to not be paid. She hopes the motion will help 
with the problem.  
 
Ms. Böcher is asking if extra information will be added why the contribution is deducted later 
in the year.  
 
Ms. Breed says this is already added to the e-mail.  
  
Ms. Pieters is asking if the secretary kept in mind that some people signed out throughout the 
year and still have to pay the contribution. She is wondering how this is done.  
  
Ms. Benli explains that they have not been removed from the system yet and still have to pay.  
 
Ms. Benli noticed that a lot of people still signed up as a member until february. Normally, 
the contribution is deducted in November. She is asking if it would not be smarter to do it 
later in the year anyway.   
  
Ms. Pieters explains that normally there is not enough money for the activities and trips 
especially. Because of this, it is done earlier in the year to have enough money on the bank 
account.  
  
Mr. Van der Marel wants to suggest that there’s a list of people who are joining later in the 
year. There could be a second automatic deduction later in the year. You could make sure that 
those people also pay for it.  
  
Ms. Breed thinks this would be a lot of administrative work for the secretary. However, this 
can be considered.  
  
Ms. Pieters understands that the contribution is easy to hand over to the treasurer. Though, 
every year there are problems with collecting the membership fee. Doing it together with the 
secretary who has more knowledge about the membership system is helpful. It is smarter than 
handing it over to the treasurer.  
  
Ms. Benli agrees but does not expect any problems if she would work in the next treasurer. It 
is not really possible to look at the contribution with two people. There should be a white 
paper for the contribution. This way, there would not be a problem for next treasurer.  
  
Mr. Weyne thinks it would be nice to look into the contribution and maybe make a plan for 
next year already. It would be a nice idea to take some time to look into the contribution and 
why it is this difficult every year.  
  
Ms. Akande will consider this.  
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Budget Committees 
Begroting Commissies   

  
Point 8 

  
The budget of EJW, SPIL weekend and Long Trip will be discussed.  
  
Mr. Park is asking if the people joining the SPIL weekend also paid the same amount of 
money as SPIL members. These people do not pay the contribution so this would be 
interesting.  
  
Ms. Breed says the sign ups were not full, it was quite short notice to invite others to the trip.  
  
Mr. Park explains that it is strange that non-members had the opportunity to pay the same 
amount as the people paying contribution to SPIL.  
  
Ms. Breed ellobarates and tells the GA that more money would be saved like this in the end. 
If less people had joined, they would have lost more money.  
  
Mevr. Nieuwenhuijsen vraagt wat er bij voetnoot 2 staat, ze snapt dit niet aangezien dit van te 
voren besproken had kunnen worden.  
         Ms. Nieuwenhuijsen asks what it states at voetnoot 2. This is something that could be 
thought of beforehand. She does not understand it.  
  
Ms. Breed says that travel expenses are not always fully covered, an old board member told 
her this during the previous GA. Not everyone was traveling back to Leiden, so her and the 
committee thought it would be okay. When telling the board, they decided to cover those 
costs anyway since they thought this would be better. Everyone who sent her the train ticket 
then eventually got back a part of the train ticket.  
  
Mevr. Nieuwenhuijsen adviseert dit voortaan in bestuursvergadering te bespreken aan 
voorhand.  
 Mrs. Nieuwenhuijsen advises to discuss this in the board meeting beforehand.  
  
Dhr. Park vraagt wat de verhouding tussen SPIL leden en niet-SPIL leden was.  
 Mr. Park asked what the ratio of SPIL members to non-SPIL members was.  
  
Ms. Breed does not know.  
  
Mr. Lamers explains it was around 70% SPIL members and 30% non-members.  
  
Dhr. Weyne zegt dat het niet goed klinkt dat het bestuur niet mee wilde gaan. Hij vertelt dat 
het niet tactisch is om het zo te omschrijven in de voetnoot. Zelfs al was dit het geval, is het 
niet verstandig om dit zo te benoemen.  
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         Mr. Weyne says it doesn't sound right that the board did not want to go along. He says it 
is not tactical to describe it like that in the footnote. Even if this was the case, it is not wise to 
name it like that.  
  
Ms. Breed explains that it is a bit harsh. The board members that were joining discussed this. 
They wanted the travel coverage after all.  
  
Ms. Pieters questions why the whole board was not there. It is a shame to see that the whole 
board was not there.  
  
Ms. Breed agrees with that. Some board members already had plans before the dates of the 
trip. Some of the board members had last minute personal reasons why they could not join. 
Ms. Van der Heide was sick during that weekend for example.  
  
Dhr. Park vraagt zich af waarom er dan voor dat weekend is gekozen, terwijl al bekend was 
dat sommige bestuursleden niet mee konden.  
 Mr. Park wonders why that weekend was chosen, when it was already known that 
some board members could not go. 
  
Ms. Breed says the schade was aan het begin beperkt. From the board members not joining, a 
lot of things changed throughout the year.  
 The damage was limited at the beginning of board members who did not join, many 
changed during the year.  
  
Ms. Bensdorp already told her that she was not available that weekend, she told her this prior 
to the announcement of the weekend. Because of this six spots were taken, due to personal 
issues some board members simply could not join.  
  
Mr. Park vraagt waarom er dan tijdens het beleidsweekend is gekozen voor dit weekend. 
Persoonlijke omstandigheden kunnen natuurlijk gebeuren. Toch was er al bekend dat niet het 
hele bestuur aanwezig kon zijn.  
 Mr. Park asks why this weekend was chosen during the policy weekend. Personal 
circumstances can of course happen. However, it was already known that not the entire board 
could attend.  
  
Ms. Ahmad says other board members were simply not available in other weekends. Board 
members could really not be there on short notice. She is very sad that this happened, but it 
was not possible to do it in another way.  
  
Ms. Böcher thinks it is important for the KB to keep this in mind. In general, watch out for 
these kinds of things. It is easily forgotten but very important.  
  
Ms. Breed is asking if travel costs should be included in the budget for next years. It would 
take a lot up from the budget.  
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Ms. Böcher explains it should be thought about how much the travel costs are in the future. 
Internationals do not have the Dutch free OV.  
  
Mr. Groenink is asking if she recommends Liège for next boards.  
  
Ms. Breed does recommend it although they had a fantastic time. She advises them to be 
careful at night.  
  
Dhr. Weyne vraagt hoe het zit met de deelnemersbijdrage op de begroting aangezien deze 
lager was.  
         Mr. Weyne asked what the situation was with the participants' contribution in the budget 
since it was lower.  
  
Ms. Breed explains that the participants fee did not change throughout the year.  
  
Dhr. Weyne asks how the amount got to 900 euros in the end.  
  
Ms. Breed says she budgeted for 40 participants, that is what the contribution is based on. The 
transport was paid for. They need the “SPIL bijdrage” for that. They did not know a big time 
in advance that the sign ups would not be full. That is why the SPIL bijdrage is the same.  
  
Ms. Wissink thought it was something she did not change in the budget since it was talked 
about in the audit check. The income does not add up.  
  
Ms. Breed says that less participants fee was there in the end since there were less people. The 
hostel managed to adapt to less rooms. Most costs however stayed the same. The participants 
fee that they did not get will be at unforeseen costs.  
  
Mr. Van Kampen is wondering if she recommends the next board to lower the amount of 
participants for future years.  
  
Ms. Breed would advise not to do that if the whole board is joining. They just picked a very 
popular weekend where a lot of people already planned something. For now, she would say to 
still keep the 40 participants in mind.  
  
Mr. Weyne has a short remark if the price is less expensive, more people would join. It was 
without any food included and EJW is 45 euros and everyone does get food there.  
  
Ms. Breed knows that the fee is higher, the EJW has no transport, accommodation is less 
expensive. Those are main differences. Including transport was the most important in 
highering the participants fee this year.  
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Dhr. Weyne zegt dat het in een stad altijd duurder zal zijn dan in een verlaten huisje ergens. 
Als de prijs lager was geweest, had hij graag willen meegaan naar het SPIL weekend.  
 Mr. Weyne says that it will always be more expensive in a city than in an abandoned 
cottage somewhere. If the price had been lower, he would have liked to go to the SPIL 
weekend.  
  
Ms. Breed is sad that Mr. Weyne did not join.  
 
Budget EJW 

Begroting EJW 
  
Dhr. Park heeft drie punten. Hij vindt het leuk dat SPIL naar scouting Paulus gaan. Hij heeft 
daar leuke herinneringen aan.  
Zijn tweede punt gaat over de datum van het EJW. Er was een discussie over de datum zodat 
internationale studenten konden komen. Een aantal oud bestuursleden maakten er toen een 
punt van dat het traditie was. Hij snapt niet waarom het naar nog eerder is verplaatst.  
  
Ms. Ahmad is thanking him for the compliment. It seemed like everyone was pushing her to 
do it. There were just no places available during that time or they just did not want a study 
association there. It was either more expensive or just not possible. Then they had to rush to 
find a place for august. This was really the only option for the EJW.  
  
Ms. Pieters saw that there is 75 euros budgeted for the next board.  
  
Ms. Ahmad says she really told the next board but they simply have things planned already.  
Mr. Buijs says the dates were not communicated.  
  
Dhr. Park says there is a 50 cent difference in the budget at the drinks sections.  
  
Ms. Breed will correct this.  
  
Ms. Wissink is wondering how the sign ups are going for the freshmen weekend.  
  
Ms. Ahmad does not think it is not going great. She is already in the new group chat.  
  
Ms. Wissink thinks it would be possible but that you do not want that. They would send a 
separate letter to university to let them mail it.  
  
Ms. Pieters wants to add something. When going into the group chat, write the message in 
Dutch as well, maybe they are a bit hesitant to join because they have to speak English.  
  
Dhr. Park vraagt zich af bij hoe veel deelnemers ze eraan zitten te denken om het weekend the 
cancellen.  
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Ms. Ahmad did not consider this. Maybe she would cancel it when having 30 participants.  
  
Mr. Park is sorry to ask this question. He advices her to be in touch with the RvA, it is not 
good in name of SPIL.  
  
Ms. Wissink thinks the weekend could still go through with it when having less people. 
Maybe they could already let the location know, maybe they could lower the amount of 
money. She does not think it would be a big problem in that case.  
  
Ms. Andriessen thinks the idea of having second years join is not a bad idea. It might be a 
solution to the problem.  
  
Ms. Böcher says as Ms. Ahmad said she has never joined a weekend. A plan should be set up 
when not having enough participants. There could be a waiting list where freshmen could 
have priority. Write down at what point a decision is made.  
  
Suspension – Schorsing 
  
Long trip budget  
The XLIth board explains there has been a mistake in the flight situation of Ms. Benli’s ticket. 
She had already booked another trip before joining the board and the flight ticket back from 
Thailand is now overlapping. Due to mistakes the board asks the GA if it would be possible 
for SPIL to cover some of those costs. 
 
Ms. Breed explains that there has been a change in the price of a ticket for the trip. Ms. Benli 
had 
Due to slow communication with group flights, there is a 200 euros extra from the budget that 
is going to unforeseen costs.  
  
Mevr. Nieuwenhuijsen does not understand the remark.  
  
Mevr. Breed legt uit dat er een overlap in reizen is. Mevr. Benli zal een dag eerder gaan. Haar 
ticket moest omgeboekt worden, nu is het zo dat er door miscommunicatie 200 euro uit het 
potje onvoorzien zal gaan om alle bestuursleden op de reis te laten gaan.  
 Mrs Breed explained that there was an overlap in travel. Ms Benli will be going a day 
earlier. Her ticket had to be rebooked, now it is so that due to miscommunication, 200 euros 
will be taken from the contingency fund to allow all board members to go on the trip.  
  
Mevr. Nieuwenhuijsen zegt dat het niet onvoorzien is als dit al duidelijk was van te voren.  
 Mrs Nieuwenhuijsen says it is not unforeseen if this was already clear beforehand.  
  
Ms. Breed says it was changed and because of that unforseen.  
  
Mevr. Nieuwenhuijsen snapt dit niet.  
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 Ms. Nieuwenhuijsen does not understand this.  
  
Ms. Breed says it was more important for all board members to be on the trip to pay the  
  
Dhr. Weyne vraagt of er nu geld wordt betaald.  
 Mr. Weyne asks if money is being paid now.  
  
Ms. Breed says ms. Benli already told the board this  
  
Mr. Park does not accept this and asks if this has been done before this year.  
  
Ms. Breed says it has not been done before. It would be a huge exception, she understands 
this but that is why it is being discuss it during the GA.  
  
Ms. Böcher is asking if there is another plan.  
  
Ms. Breed is explaining  
  
Mr. Park doubts the credibility of this idea.  
  
Ms. Pieters says the audit committee told Ms. Breed that  
  
Mr. Van der Marel is asking where the miscommunication is.  
  
Ms. Breed says Ms. Benli communicated this to the board. The committee booked the flights 
on the 10th, she would then miss her flight on the 11th.  She thinks the board is responsible for 
what the committee does.  
  
Mr. Van der Marel says it is hard to justify this. It is a hard discussion but they also have to 
accept that mistakes were made. If the members have trust in that things get resolved 
properly, it is not fair. Questions could be asked. It is not fair to let members pay, it could act 
as a prevention. It does not have a factor of retaliation.  
  
Ms. Breed thanks him. It is always very hard to blame someone in this case.  
  
Dhr. Van der Kruit vraagt wie de tickets boekt en of die persoon op beleidsweekend was.  
  
Ms. Breed explains that in march when the tickets were booked, this situation was not there 
yet.  
  
Mr. Buijs would like to respond Mr. Van der Marel. They are doing voluntary work so it 
would not be responable to ask them to contribute more.  
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Ms. Pieters does not think it is fair to ask board members and committee members extra 
money.  
  
Dhr. Weyne vraagt of het niet raar is dat de rest van het bestuur hier vraagtekens bij had. Het 
is een hele rare ontwikkeling en vraagt hoe  
         Mr. Weyne does not agree at all.  
  
Ms. Ahmad does not feel good about this decision but when these points were made, who do 
they make it fair in the end. There were no miscommunications, they promised her that they 
would try and fix something. The budget from the committee. They were trying to find a 
solution 
  
Mr. Park advices to suspend the GA 
  
Suspension - Schorsing 
  
Ms. Ahmad thanks the GA for giving them the suspension. She would like to apologize on 
behalf of the board. It is not okay to ask members to pay for this price that was 
miscommunicated by the board. They will figure it out within the board, they will not let 
others pay. It will be decided within the board to handle the situation.  
  
Ms. Böcher would like to thank the board for discussing this and thinks it is a good solution.  
  
  
Lustrum realisation 
  

Lustrum Realisation will be discussed.  
  

Dhr. Park ziet de CASSA subsidie niet. Waarom was het gekozen om de CASSA subsidie niet 
te gebruiken dit jaar.  
 Mr. Park does not see the CASSA subsidy. Why was it decided not to use the CASSA 
subsidy this year.  
  
Mr. Groenink says Mr. Neeleman is not here today. They did apply but the CASSA denied 
their request. It was rude and inconsiderate. Their money from SPIL was going towards a long 
trip. So they did get the money but for the long trip. He advises them to not include the long 
trip budget in their budget for the future.  
  
Mr. Buijs has a question about the left-over money from the lustrum budget.  
  
Ms. Breed says the money will go to the next lustrum.  
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Dhr. Park zegt dat het verschil tussen formele en sociale activiteiten erg hoog is. Aan de ene 
kant is dit goed, maar aan de andere kant vraagt hij zich af of dit goed besproken is in de 
ALV.  
 Mr Park says that the difference between formal and social activities is very high. On 
the one hand this is good, but on the other hand he wonders whether this has been properly 
discussed at the GA.  
  
Mr. Groenink said that CASSA also told them that a lot of money was going to social and 
alcoholic activities. The fact is that formal activities just cost less money. There were like two 
formal activities. The social activities were almost free. There could be more money spent but 
not ensured a higher quality of ensurement. The gala cost more than expected.  
 
Ms. Bensdorp explains there was a GA planned but it could not be continued because of the 
quorum not being reached. It was at that moment that the budget should have been discussed.  
 
Ms. Benli says Mr. Groenink explained during that GA that the formal activities simply did 
not cost a lot of money relatively.  
  
Ms. Böcher thinks it would be good for the next Lustrum Committee to keep this balance. Her 
advice would be to really be considerate on what to spend money on and discuss it at early 
GA since it is still money from SPIL.   
  
Dhr. Park zegt dat de begroting van het lustrum eerder besproken moet worden in de 
toekomst. Hij adviseert om tussen de beleids-ALV en de Tussentijdse-ALV bij komt zodat 
alles wordt besproken over het Lustrum. Het KB zou dit kunnen doorgeven aan het volgende 
bestuur. Dit zal dan ook in het witboek geschreven worden.  
         Mr. Park says that the budget for the Lustrum should be discussed earlier in the future. 
He advises to meet between the policy GA and the interim GA so that everything about the 
Lustrum is discussed. The KB could pass this on to the next board. This will then also be 
written in the white paper.  
  
Dhr. Buijs verteld dat dit geen goed idee is.  
 Mr. Buijs agrees with this.  
  
Dhr. Park zegt dat in zijn jaar de Lustrum ALV wel goed bezocht was. Dan heb je meer zicht 
op het budget. Vanuit een kritische ALV wordt dan verwacht dat er op dat moment nog een 
keer naar gekeken wordt. Het is een advies, het bestuur kan ermee doen wat ze willen.  

Mr Park says that in his year the Lustrum GA was well attended. Then you have more 
insight into the budget. A critical GA is expected to take another look at it at that time. It is 
advice, the board can do what they want with it.    
  
Ms. Breed has a question regarding this advice. When discussing the Lustrum budget during 
the GA, a lot was not specified yet. In what month would this GA then take place.  
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Dhr. Park zegt dat het lastig is hier een datum aan te koppelen. Het zou ergens tussen de 
beleids-ALV en de Tussentijdse-ALV kunnen plaatsvinden.  
 Mr Park said that it was difficult to set a date for this. It could be somewhere between 
the policy GA and the interim GA.  
  
Mevr. Akande zegt dat het gedeeltelijk aan COVID-19 maatregelen lag. Hierdoor konden zij 
geen dingen zo ver van tevoren vastleggen.  
 Ms. Akande said that it was partly due to COVID-19 measures. This prevented them 
from fixing things so far in advance.  
  
Ms. Böcher thinks GA’s would become shorter, so the quorum in the end would not be a 
problem. People could be less irritated by GA’s if it would not last six hours.  
  
Mr. Weyne advises to plan the GA earlier next time.  
  
Ms. Benli explains that there was an exam week so the GA could not be planned earlier.  
  
Mr. Groenink thinks SPIL is lucky that the Lustrum could go through. Everything went quite 
smoothly keeping the COVID-19 in mind. It was very short notice. Considering all 
circumstances, it is a commendable effort by the board, next time it should probably be easier. 
It is very unusual to organise something like this during those times.  
  
Dhr. Park kan niet zien of er Lustrum items zijn gemaakt.  
 Mr. Park cannot see if a Lustrum item was made.  
  
Ms. Bensdorp explains it was budgeted last year. It was already made last year under the 40th 
board budget, so it could not be made this year.  
  
Dhr. Park vraagt of het bier nog lekker was.  
 Mr. Park asked if the beer was still good.  
  
Ms. Bensdorp was sad to see that lots of people did not buy the beer. It was nice beer but it 
did not sell that well.  
  
Mr. Weyne wants to know if the beer is still drinkable. 
  
When the gavel hits the table the GA approves of the budget.  
  
  
Affirmation 42nd board of SPIL 

Instemming 42e bestuur der SPIL 
  

It is with honour and pleasure to introduce to you the 42nd candidate board of SPIL: 
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President  
 
Secretary  
 
Treasurer 
 
Commissioner Education & Politics 
 
Commissioner Global Relations 
 
Commissioner Internal Relations and 
Festive  
 
Commissioner External Relations and 
Introduction  

Annabelle Jung 
 
Robin Buijs 
 
Lara Akande 
 
Elena van der Klok 
 
Anna Gruber 
 
Marvin Lamers 
 
Margot Ammerlaan 
  
  

  
The CALVV asks them to briefly introduce themselves.  
  
The KB is introducing themselves.  
 
The GA is asking whether or not the commissioner titles have to be stated as well.  
 
Ms. Benli explains that festive and introduction are given to the KB by the h.t. Board. It is not 
comparable to other committees like SPIL weekend since the next board chooses it for 
themselves.  
 
The GA agrees on the title of commissioner Festive and Introduction.  
  
Ms. Wissink is asking what the KB is mostly looking forward to.  
  
Dhr. Park vraagt zich af of er al een strategie is bedacht door het KB voor het EJW aangezien 
ze maar met z’n drieën zijn.  
 Mr. Park wonders if a strategy has already been devised by the KB for the EYW since 
there are only three of them.  
  
Ms. Jung believes the current board will also be there. They are working on it since a lot of 
people still are catching up on vacation which could not happen during COVID-19.  
  
Ms. Böcher experienced that during EJW they meet so many new people. It would  
  
Dhr. Park vraagt of Dhr. Lamers trots is op de naam functienaam feest ipv. Faciliteiten. 

Mr. Park asks if Mr. Lamers is proud of the job title Festive instead of Facilities.   
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Mr. Lamers likes all parties, so he is fine with that. 
  
Dhr. Park vraagt of Dhr. Lamers bekend is met de geschiedenis van de functie.  
 Mr. Park asked if Mr. Lamers was familiar with the history of the function.  
  
Ms. Nieuwenhuijsen asks why the KB is not wearing their board jackets.  
  
Ms. Bensdorp explains that they advised not to go to Gents. 
  
Ms. Jung says they have an activity tomorrow.  
  
Ms. Ammerlaan says they will visit everyone’s parents' home this summer.  
  
Mr. Van der Marel asks which animal they would like to be for a week.  
  
Mr. Buijs would love to feel how it is to fly by being a big angry bird.  
  
Ms. Jung cat 
  
Ms. Akande butterfly 
  
Mr. Lamers panda  
  
Ms. Ammerlaan dolphin.  
  
Ms. Van der Klok hamster  
  
Ms. Gruber bird 
  
Mr. Van der Kruit is wondering what their favourite bar is and if it’s in Leiden or The Hague.  
  
Ms. Gruber Fiddler.  
  
Ms. Van der Klok Vergulde Kruik got COVID-19 in the Vergulde Kruik.  
  
Ms. Ammerlaan de Keyzer.  
  
Mr. Lamers leopolt.  
  
Ms. Akande o’casseys  
  
Ms. Jung de Roebels or de Keyzer  
  
Mr. Buijs Barlo in The Hague 
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Mr. Groenink asks if they have considered going to breskens for their policy weekend.  
  
Ms. Akande says they are going there. 
  
Dhr. Groenink zegt dat er weer wat  en vraagt wie Augustinus heeft opgericht.  
When the gavel hits the table, I install as the 42nd f.t. board of SPIL Annabelle Jung, Robin 
Buijs, Lara Akande, Elena van der Klok, Anna Gruber, Marvin Lamers, Margot Ammerlaan 
  
Suspension - Schorsing  
  
Audit Committee report  

KasCo verslag 
  

CALVV gives the word to Ms. Wissink   

“Dear GA,  

On Monday the 13th of June, the third audit check took place in the beautiful common room 
of Leiden. It brought back old memories to us since the weather was so nice outside, yet the 
common room was freezing. After a delicious dinner provided by Mrs. Breed, we could get 
started on checking the books. Mrs. Breed was well prepared this time and had printed all the 
documents from March on. After highlighters were found, we could get started. The 
bookkeeping was nearly perfect since only a few expenses were categorised in the wrong 
place. The receipts were a little messy and all over the place but they were all there which 
made us very happy. We advised Mrs. Breed to purchase a new binder since it is currently 
overflowing with declaration forms.  

We also checked the budget for the Long Trip as well as the realisation of the Lustrum and 
SPIL Weekend. In general, the budget for the Long Trip looked very well put together. We 
advised Mrs. Breed on some changes she could make regarding the division of the budgeted 
money. Furthermore, we looked at the realisation of the Lustrum week. After we enjoyed 
ourselves at the Lustrum week since every activity was well organised, we were also happy to 
see that their budget was very well managed. Lastly, we checked the realisation of the SPIL 
Weekend and sadly we could not be as happy with that as with the other budgets we checked. 
Unfortunately, the SPIL Weekend cost way more than budgeted, which worries us. Mrs. Breed 
explained how this happened and what caused the negative result of the realisation. We 
advised Mrs. Breed to critically look at how she will spend money the remaining of the year 
since the incomes with Studystore and acquisition are lower than expected. Additionally, the 
collection of the membership fee will most likely be lower since it is collected this late in the 
year but we are happy that it is finally taking place at the end of June.  

During our last audit report, we ended with a few expectations we had of Mrs. Breed for this 
audit check. We have seen improvements from Mrs. Breed, however there are still things we 
are not satisfied with. The communication has since the beginning of the year not been great 
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and has still not improved even after the pressing words in our last audit report. This also 
applies to the membership fee updates, we had not heard anything from Mrs. Breed so we 
decided to ask her ourselves again and during this audit check we asked as well. Moreover, 
the bookkeeping up until March, which we checked last time, was still not improved and the 
mistakes were not taken out yet. We had to find this out ourselves when we looked at Snelstart 
instead of Mrs. Breed being honest and telling us. It saddens us that Mrs. Breed does not 
follow up on the things we have asked of her throughout the year and especially during the 
last audit check in April. We talked about this with Mrs. Breed and we agreed that everything 
will be perfect during the last audit check so we can end the year on a good note.  

The Audit Committee 2021 - 2022 ‘Krulrijk’ Pien Wissink & Lisa Pieters”  

Dhr. Park wil de complimenten uiten naar de KasCo naar het eerlijke verslag en de precieze 
werk de laatste maanden.  

When the gavel hits the table the GA approves the audit report.  

  
Discharges and installations 

Decharges en instalaties  
  
When the gavel hits the table, I install into the Brussels Excursions committee: 
Karolina Panko, Mats Bouman, Nefeli Vonno, Evaelle Dhainaut, Csongor Gyorivanyi 
  

  
Any other business 

 W.v.t.t.k. 
  
Ms. Van der Heide had a talk with study store today. She wants to let the GA know that they 
can join the book sale workgroup so that they can think of a strategy for the contract and 
negotiations.  
  
Mr. van der Marel asks when the negotiations need to be done.  
  
Ms. Van der Heide says this will be around October.  
  
Ms. Böcher wants to compliment Ms. Van der Heide for her procedure on this.  
  
Ms. Andriessen wants to clarify that the letter that will be discussed is not meant to be rude 
and there is no critique on one person.  
  

“Dear XLIst board of SPIL, dear General Assembly,  
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We, some of the e.t. boards of SPIL, write to you because we have some concerns about the 
state of affairs of SPIL over the past year and wish to help the XLIst board to come up with 
solutions to overcome the issues that our beloved study association is facing. As you are all 
aware, we have had to deal with a pandemic over the past two years. This has not only been a 
tough time for everyone personally, but it also makes it very difficult for an association to 
function successfully. Board years have been very different from the years before, activities 
could not be organised and, as a consequence, knowledge about SPIL has inevitably 
decreased to some extent. This is why some e.t. SPIL boards from before the pandemic want 
to help the XLIst board and the XLIInd board as well as the General Assembly to prepare for 
next year and fill the gaps that were lost due to not being able to have normal board years. 
We hope to remind the upcoming board and the General Assembly of SPIL traditions and 
activities that are a great part of our history and hopefully of the future. Next to this, this 
letter is also a reminder that e.t. board members can always be reached out to for help and 
we are very willing to offer advice.  

First of all, we want to focus on the General Assembly. Thank you to every SPIL’er that has 
joined the General Assembly this evening. It is very important that you are here. SPIL belongs 
to all of its members and the board is there to act on the wants and needs of our association. 
A SPIL board may be selected by its predecessors, but it is approved by the General Assembly 
and acts only on behalf of its members. In essence, SPIL is a group of students that come 
together, all pay some money and then task the board with spending that money in the way 
members want. We want to stress that everyone at the General Assembly has a right to voice 
their opinion on the actions of the board and the direction that SPIL is taking. It is important 
and beneficial to our association if the General Assembly remains critical. This is also why 
we have decided to address these issues during this General Assembly. To be critical does not 
mean to be rude or against a board, it just means that we all want the best for SPIL so that we 
can enjoy our great association for as long as possible.  

The first thing we want to encourage the XLIInd board to do is adhere to a long term 
planning for promotion, outlining how long before any activity promotion should be put 
online and how often reminders should be sent. An example of this is the two-week rule used 
by predecessors. It can also work great to post monthly overviews of what activities are 
coming up. This is a major contributor to members' awareness of what activities are 
available. This will be especially important in September. In September the XLIst board (and 
their committees) should have their last activities to give their successors a head start, and to 
make sure new first years know of everything SPIL has to offer, promotion is important.  

As it looks now, fingers crossed, the XLIInd board will have the most normal circumstances 
for a board year since the start of the Corona pandemic. And, as mentioned before, the 
pandemic has had a lot of consequences for associations. Mainly, many activities that SPIL 
would normally organise could not be organised over the past years. We understand that 
some knowledge about what events are usually organised, what traditions SPIL has, and the 
importance of some events over others has gone lost over the past two and a half years in 
which boards have had to adapt to new circumstances. This year, we have noticed some 



22 
 

traditions and events that have gone missing that we think belong to a SPIL year and that we 
would like to see return in the upcoming years. Next to the pandemic, SPIL has gone through 
quite some changes of its own, with a new board structure and an increasing importance of 
the Hague and international students and having to balance this with the presence of SPIL in 
Leiden. This is why we want to stress our willingness to help the XLIInd board discover the 
traditions, events, and overall character that SPIL had pre-pandemic. We understand that 
each board has some discretion in how to fill in their board year but of course there are some 
things that should not be missed now that we can most likely get back to a normal year filled 
with activities.  

Next, we want to advise the XLIInd board to not be afraid to make mistakes. These happen, 
issues arise during your board year, and the important thing is how you handle these 
problems. E.t. board members are all here to help you when you reach out to them. Especially 
those undersigning this letter as well as your direct predecessors. When issues cannot be 
solved, we must have open communication about these in the General Assemblies and it is 
important that board members explain these in their policy, interim report and final report. 
One issue we want to point out as an example is how the board as a whole handled the 
problems that arose with DEBAT. We know there have been multiple setbacks and challenges 
that made sending out the printed copies of DEBAT difficult, but it wasn’t until former board 
members reached out to help that these problems were addressed. This did improve at one 
point during the year, but seeking help remained low. When such problems arise, it is up to 
the board as a whole to invest sufficient time and effort to solve it as quickly as possible, and 
to reach out to those that might be able to help. It is important for the XLIInd board to know 
that every board in the past years has faced challenges and struggled to solve them, which is 
why e.t. boards will always be willing to help out. They understand how hard certain 
problems can be and they don’t judge individuals for reaching out for help.  

This is why we want to stress the importance of the policy, interim report and final report 
each board writes during their year. Especially to newer SPIL members this may sometimes 
feel like a document that is mostly there for show, but it is the backbone of communication 
between the board and the members of the association. The policy as set out by the board at 
the beginning of their year is agreed upon by the General Assembly and therefore they 
mandate how the board should carry out their tasks throughout the year. Unforeseen 
circumstances always arise, certain things are easier or better done differently than written in 
the policy and some things may just have been too ambitious. This should be clearly 
presented, and most of all, explained in the interim report. As long as any board has a good 
reason to take a certain course of action, the General Assembly will definitely agree. If the 
General Assembly feels like there is no good reason to deviate from the original policy they 
agreed with and doesn’t want the board to change their course of action, they can discuss this 
during the General Assembly. The same goes for the final report: as long as there is a clear 
explanation of why certain decisions were made, it is alright if there have been mistakes. They 
just need to be acknowledged.  
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It is therefore highly important for any board to stick to their policy or interim report, and to 
keep all the promises that are made during a General Assembly. The best way to utilise the 
General Assembly is to acknowledge that certain things have gone wrong or not as well as 
they should have. This is part of a professional attitude that board members should have 
during their board year. We would argue that other important aspects of professional attitude 
are that problems within a board are kept within the board, that board members publicly 
support their fellow board members and the board’s decisions even if they disagree and that 
they always have an open and inviting attitude towards all members. In addition, board 
members are responsible for everything that happens during SPIL activities and should take 
that task and their responsibility for their members seriously.  

In relation to this, new board members should be clear to their fellow board members where 
their priorities will lie during the year to come. It is only understandable that some people 
will want to spend more time with other friends or studying than others, and sharing this with 
each other helps to build understanding. However, when one is on the board of SPIL, that has 
to be top priority for at least most of the board members. This is important for solving 
problems that can arise, as well as presence and visibility at activities. The most important 
thing is to keep in mind the mantra “one board, one task”: all board members are collectively 
responsible for everything their fellow board members do. We hope the XLIInd board will 
once again strive for the standard of all board members being present at all activities if they 
can. Especially for trips and other big activities that are planned way in advance board 
members are expected to remain available, as their presence is extra important.  

For the remainder of this year specifically, there is one main concern that we want to mention 
in this letter. The finances of any association are of utmost importance for the continuity of 
the association. As has been discussed during this General Assembly and addressed by the 
Audit Committee, the financial situation this year has been below standards. The issues with 
the finances must be solved before the XLIInd board will take over, and really before the last 
audit check of course. You, as a board, have taken on the responsibility for the finances of this 
association. As long as the financial year is not properly finalised by the XLIst board, the 
General Assembly cannot allow the XLIst board to be discharged from their position. We 
want to stress this is a situation the General Assembly and the signatories to this letter want 
to avoid at all cost and it can definitely be avoided. As stressed throughout this letter, e.t. 
boards are here to help and support you to make sure the finances can properly be finalised, 
however, the initiative only lies with the XLIst board and the outcome is eventually up to 
them.  

Signed, 

Leonie Andriessen, Niels Bosman, Niels Park, Roos Neven, Frits Weyne, Lisa Pieters, Pien 
Wissink, Rick van den Brink, Marjolein Nieuwenhuijsen.”  

Motion 1  
 
“The GA gathered at Vergulde Kruik in Leiden:  
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Taking into account that the previous boards in COVID-19 all had to adjust their activities 
and board year. Therefore, a lot of knowledge has been subsidised, asks the 41st board of 
SPIL to involve old board members, specifically from before COVID-19, to let them help fill 
in the gaps. The 41st board is asked to keep in touch with Ms. Saris to coordinate during at 
least three general onboarding sessions. Old board are present and involved in the 
preparations. Furthermore, the 42nd/ f.t. Board, is asked to involve other predecessors when 
planning their onboarding sessions with the previous sessions as usual. 
 
And proceeds to the order of the day.”  
 
Was getekend: Mr. Kooij, Ms. Andriessen, Mr. Van der Kruit, Ms. Gamaggio, Mr. Weyne, 
Ms. Pieters, Ms. Wissink and Ms. Böcher.  
 
 Ms. Neven tried to get the motion as clear as possible. The main point is get old board 
members in the inwerksessies.  
  
Ms. Jung is asking when these sessions would take place.  
  
Ms. Neven is explaining what kind of work in sessions are planned. Some sessions are 
planned individually and some are more general. They are asking to be there in the general 
work in sessions.  
  
Ms. Van der Heide is saying COVID-19 started in the year of the 39th. She is asking how it 
would work if older board members are being asked to be there since functions in that board 
were different.  
  
Ms. Pieters explains why the 39th board is still included in the letter.  
  
Ms. Neven will also keep this in mind when including themselves.  
  
Ms. Haliloglu explains that their priority training was a bit personal and emotional so it would 
be strange to add more people in there.  
 
Ms. Neven does not want the new board to feel uncomfortable. Maybe someone from the 
current board and an older board member can be there.  
  
Ms. Pieters the information will be kept within the session, should the motion be accepted 
they can look into other facts. She agrees and does not want anyone to feel uncomfortable.  
  
There are 21 votes in favour. 
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There is 2 votes against.  
There are 17 votes abstaining.  
  
The motion is approved.  
 
 
Motion 2 
 
The GA gathered at Vergulde Kruik in Leiden:  
 
“Considering that the F.T. board will only be with three people at the EJW, asks the 
remaining board members to create a video to be shown to all new members. 
 
And proceeds with the order of the day.” 
 
Signed by: Mr. Van der Kruit, Ms. Andriessen, Mr. Groenink, Ms. Böcher, Ms. Gamaggio, 
Ms. Pieters and Ms. Wissink.  
 
Ms. Bensdorp explains that the current board also did this since they did not have an EJW, so 
she would advise the new board to do this.  
  
Ms. Böcher likes the idea of a video of the whole board. It would be a gezellige atmosphere if 
people missing the EJW are still represented in some way.  
  
Ms. Gamaggio suggests making a cardboard print of the faces missing, then they could walk 
around with this.  
  
There are 14 people abstaining.  
  
The motion is accepted.  
 
 
 Motion 3 
 
“The GA gathered at Vergulde Kruik in Leiden:  
 
The GA calls upon the GA to take demand for more sustainability serious and investigate how 
the association can become more sustainable, including researching sustainable alternatives, 
talking to experts, learning from others and be open to change. Especially in regards to the 
trips, but also other activities and an update on this progress of these efforts should be given 
at each GA.  
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And proceeds with the order of the day.” 
 
Signed by: Ms. Böcher 
 
Ms. Benli explains this was also handed in at last GA and no one was voting in favour.  
  
Ms. Böcher thinks it is long term thinking, it could be about merchandise, activities etc. it is a 
very open motion. It is not implemented in the association in any way and it is time to take 
responsibility and action. The association should be more sustainable.  
 
Ms. Benli thinks that setting strict rules on this will be limiting for future boards like trips.  
  
Dhr. Park wil graag weten waarom het de vorige keer niet ingestemd is.  
 Mr. Park would like to know why it was not voted in during the last GA.  
  
Ms. Böcher could not be present and there was no one else defending it. She is in shock that 
such an open motion is not supported.  
  
Ms. Breed explains it was a bit vague in the phrasing of the motion. It lacked explanation so 
maybe that is why the motion would not be accepted.  
 
Ms. Jung agrees and would like to be more sustainable in the upcoming year. She is asking if 
there are examples of this.  
  
Ms. Böcher thinks there are different options. It should be a priority of board members. 
Leiden university green office, klimaat en milieuwetenschappen instituut has lots of experts. 
There are many different ways. They could make it more concrete now or do it later in the 
year.  
  
Mr. van der Marel agrees with Ms. Breed. Of course it is important to be sustainable, but the 
idea is so broad. Because of that it is hard to decide upon. This motion is introducing so many 
different debates. He would suggest not to take on this motion. Only if there are concrete 
ideas, these could be voted in. 
  
Ms. Neven understands the question of it being broad. Motions are always recommendations. 
It could be an advise on the next board on what they could research into. Every board always 
sets three policy goals. She would suggest to make a sustainability goal. Take on the very 
broad motion as a first step and then look into the details later on.  
  
Ms. Andriessen says it would be up to the new board.  
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Dhr. Weyne legt uit dat het heel symbolisch is en een richting is vanuit de ALV waar je het 
later nog over kan hebben.  
 Mr. Weyne explains that it is very symbolic and a direction from the ALV that can be 
discussed later.  
  
Dhr. Park zegt dat het niet alleen symbolisch is. Moeten er wel bitterballen worden gebracht 
op een borrel bijvoorbeeld. Er zijn zulke kleine dingen waar aan gedacht kan worden. juist 
omdat het zo breed is er veel mogelijk, het gaat er gewoon om dat er aan gedacht wordt.  
  Mr. Park says it is not only symbolic. Do we have to bring bitterballen to drinks, for 
example? There are such small things that can be thought of.  
 
Ms. Ahmad would like to say that it is not necessary to have a long discussion about this. The 
next board can decide on how to tackle this themselves. It is a good motion to think about for 
future events and other elements.   
  
Ms. Böcher thinks everyone should vote now.  
  
Mr. Van der Marel wants to emphasise his point.  
  
There are 19 in favour 
There are 16 abstaining 
There is 1 vote against  
  
The motion is accepted  
 
Any other business  

W.V.T.T.K.  
  
Ms. Ahmad would like to vote on the remark on the EJW problem with not having enough 
sign ups. She wants to include the second years as well.  
 
Ms. Böcher states the trust in Ms. Ahmad about this decision.  
 
 
Round of questions  
Rondvraag   
 
Ms. Neven 
 
Ms. Andriesson no 
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Mr. Van der Kruit asks if the 42nd board is aware that he thinks they will do a great job. Is the 
policy of the next board.  
 
Dhr. Park vraagt zich af waarom hij geen brief heeft ontvangen. Hij zou de aankomende 
ALV’s een brief moeten ontvangen.  

Mr. Park is wondering why he did not receive a letter. He expected to receive several 
letters for the upcoming GA.  
  
Mr. Buijs asks if it would be okay to send an email instead of a letter.  
  
Dhr. Park hopes that the 42nd board will send out the email to him. He hopes they will enjoy 
their last months and the trips.  
  
Mr. Kooij no 
 
Mr. Groenink asks the board what their favourite ride at the Efteling is.  
Ms. Haliloglu has never been there.  
Ms. Van der Heide droomvlucht.  
Ms. Benli Joris en de draak.  
Ms. Ahmad max en morris  
Ms. Breed carnaval festival  
Ms. Moltubak has never been there  
 
Ms. Jung is asking if the GA, the CALVV, the 41st board know that she is very excited to be 
in the f.t. Board and is looking forward to this year. She is honoured to be in the upcoming 
board, question mark.  
Ms. Jung is asking if the GA, the CALVV, the 41st board know, she is looking forward to her 
board year, question mark.  
Ms. Akande is asking if the GA, the CALVV, the 41st board know, she is very excited, 
question mark.  
Ms. Van der Klok is asking if the GA, the CALVV, the 41st board know, she is very excited, 
question mark.  
  
Dhr. Weyne wenst het F.T. bestuur veel plezier en geluk.  
 Mr. Weyne wishes the f.t. Board lots of fun and luck.  
 
Ms. Constateli no 
Ms. Cabaleti wishes the new board good luck, question mark.  
Mr. Van der Marel asks the f.t. board what the best beer is.  
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Mr. Lamers asks the GA the CALVV, the 41st board that they are looking forward to 
upcoming year, question mark.  
Ms. Ammerlaan asks the GA the CALVV, the 41st board that she is excited for upcoming 
year, question mark.  
Mr. Buijs  asks the GA the CALVV, the 41st board what famous person they would be. He is 
also very excited to start next year and make the association better, question mark. He would 
like to improve and make the association even greater.  
Ms. Böcher knows that the 42nd board will do a great job.  
Ms. Wissink everything that Ms. Böcher said.  
Ms. Gamaggio no.  
Ms. Bensdorp thanks everyone for this year.  
Ms. Haliloglu thanks everyone, and is sure they will do great question mark.  
Ms. Moltubak is excited to see them next year, question mark.  
Ms. Van der Heide is happy that they all here tonight, she is glad that they have such an 
amazing association question mark.  
Ms. Breed agrees what has been said up until now, question mark.  
Ms. Benli asks if the 42nd f.t. Board knows that she is certain they will do a great job.  
Ms. Ahmad is excited for them to work and have these GA’s in the future, question mark.  
  
Mr. Van Kampen is looking forward to the long trip. If they are going to carnaval festival, this 
should be prohibited, question mark.  
  
Discharge of Voting Committee 

 Discharge der Stemcommissie 
  
The CALVV would like to thank the voting committee for their service and hereby 
discharge Mr. Van der Marel and Mr. Van Kampen from the voting committee.  
  

 
Closing 

 Sluiting 
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EINDVERSLAG DER XLIE BESTUUR DER SPIL, ‘SPILSTERHOOD’ 

1. LANGETERMIJNDOELSTELLINGEN STUDIEVERENIGING VOOR POLITICOLOGEN 
IN LEIDEN 
In de statuten zijn de doelen van de vereniging vastgelegd. Deze luiden als volgt:  

De vereniging heeft als doel: 
1.a. het bijdragen tot een levendige gedachtewisseling over onderwerpen die in de studie 
Politieke Wetenschappen en daarbuiten de aandacht van politicologen behoeven; 
1.b. het bevorderen van contacten met universiteiten buiten Nederland in de ruimste zin des 
woords; 
1.c. het informeren over de mogelijkheden van stage en over de positie van de politicoloog op 
de arbeidsmarkt; 
1.d. het bevorderen van de informele contacten tussen politicologen. 
2. Zij tracht dit doel te bereiken door het organiseren van bijeenkomsten in de ruimste zin des 
woords, binnen- en buitenlandse excursies en de uitgaven van een blad. 
3. De vereniging is politiek neutraal.  

Dit zijn de fundamenten waarop de beleidsdoelstellingen van het XLIe bestuur der SPIL, 
‘SPILsterhood’ zijn gebouwd.  

 

2. VERENIGINGSBREDE BELEIDSDOELSTELLINGEN  
“I think SPIL yellow is just yellow with a feeling for SPIL” - Marit 

2.1 Inclusie 
Het belangrijkste aandachtspunt voor dit jaar was inclusie. Aangezien dit het eerste bestuur 
was met drie internationale bestuursleden, zag het bestuur een kans om de inclusie van 
internationale leden te verbeteren. In het afgelopen jaar hebben de bestuursleden geprobeerd 
evenementen te organiseren die leden uit alle programma's en jaren zouden aantrekken. 
Inclusie kan voor elk lid subjectief verschillend zijn. Het bestuur heeft echter maatregelen 
genomen die voor meer inclusie tussen de leden zorgen. Een voorbeeld hiervan is het gebruik 
van de Engelse taal bij de meeste evenementen en situaties. Dit is het eerste en meest 
zichtbare voorbeeld van inclusie. Een ander voorbeeld is het streven om in beide steden 
evenveel evenementen te organiseren. Dit kan van commissie tot commissie verschillen, maar 
het was een van de hoofdpunten in hun inleiding tot de commissies. Het bestuur maakte de 
commissies duidelijk dat de evenementen in beide steden inclusief moesten zijn. Om meer te 
leren over inclusie heeft SPIL, zoals vermeld in het vorige beleid, ook deelgenomen aan de 
Diversity and Inclusion training. Het was een geweldig platform om van te leren en het 
inclusieve gedrag van de verenigingen te evalueren door middel van constante training.  

Het XLIe bestuur adviseert de komende besturen om deze pijler ook voor de toekomst in het 
oog te houden. Het is belangrijk dat iedereen zich welkom voelt op de vereniging. Sta open 
voor gesprekken met de nieuwe eerstejaars en betrek vooral de internationals erbij door 
Engels te praten tijdens alle activiteiten.  
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2.2 Balans 
Het XLIe bestuur heeft het afgelopen jaar harmonie als algemeen doel gesteld. Voor dit 
bestuur was het belangrijk om een evenwichtige vereniging te hebben om een sfeer van 
saamhorigheid te creëren. Het bestuur heeft zich dit jaar ten doel gesteld om zowel in Leiden 
als in Den Haag aanwezig te zijn en de leden uit beide steden zo goed mogelijk te 
vertegenwoordigen. Het plan was om in beide steden een gelijk aantal evenementen te 
houden. Op advies van vorige besturen hebben zij hun maandelijkse borrels zowel in Den 
Haag als in Leiden gehouden en de formele en informele activiteiten evenwichtig verdeeld. 

Het XLIe bestuur adviseert de komende besturen om te proberen het evenwicht tussen de 
steden te bewaren. Hoewel er steeds meer IRO-studenten lid worden van de verenigingen, 
woont een groot deel van hen nog steeds verspreid over de twee steden. Door een evenwicht 
te creëren voor de activiteiten, zullen leden gelijke kansen hebben om deel te nemen aan 
evenementen in hun stad. Verder is er een evenwicht nodig tussen formele en informele 
activiteiten in de studievereniging. Op deze manier worden de sociale en educatieve 
elementen in SPIL opgenomen.   

2.3 Herschikking 
In de tijden van de pandemie was het bestuur enthousiast om weer evenementen te 
organiseren toen de maatschappij openging. Het XLIe bestuur was zich ervan bewust dat 
COVID-19 nog niet ten einde was toen ze aan hun bestuursjaar begonnen. Hoewel ze hoopten 
op een normaal jaar, viel een deel ervan toch tegen toen de sociëteit in de winter weer op slot 
moest. Gelukkig heeft de SPIL dit hele jaar nog wel haar uitstapjes kunnen maken. Tijdens 
(fysieke) activiteiten zoals uitstapjes en ALV’s probeerde het bestuur iedereen op zijn gemak 
te laten zijn. Daarom was het dit jaar mogelijk om online mee te doen aan de ALV’s terwijl 
het een fysiek evenement was. Dit is gedaan nadat dit was besproken op de Beleids-ALV.  

Op reizen zoals naar Athene werd ervoor gezorgd dat er zelftesten waren, aangezien de 
pandemie nog steeds in volle hevigheid aanwezig was. De commissaris voor Onderwijs en 
Politiek merkte dit jaar ook moeilijkheden bij het organiseren van excursies. Politieke 
instellingen en ambassades waren nog steeds streng met hun maatregelen, wat het voor de 
commissie moeilijk maakte om ambassade trips en traditionele evenementen zoals naar het 
ICC te organiseren. Verder waren bedrijven terughoudend in hun acquisitie vanwege het 
COVID-19 tekort op hun begroting. Details hierover zullen in de specifieke beleidsstukken 
van de commissarissen besproken worden. Over het geheel genomen hoopt het bestuur dat de 
meeste traditionele activiteiten van de vereniging nog steeds worden georganiseerd en zij 
hopen dat deze SPIL-tradities en vriendschappen ook in de toekomst zullen blijven 
plaatsvinden.  

 

3. PRESIDENT 
“Be as you wish to seem” - Socrates  
 
3.1. Voorzitter  
3.1.1. Interne zaken  
Een van de belangrijkste taken van de voorzitter is het verzorgen van een regelmatige 
communicatie tussen de bestuursleden. Tijdens de drie uur durende bestuursvergaderingen 
werd dit goed genoeg gewaarborgd door de vergaderingen te beginnen met de vraag: Hoe gaat 
het met iedereen? Hierdoor kon ieder bestuurslid weten wat de andere bestuursleden op dat 
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moment aan het doen waren of meemaakten. Dit gaf ook ieder bestuurslid de tijd om zich 
open te stellen en iedereen meer te laten weten over hun problemen maar ook goed nieuws. 
De bestuursleden krijgen een goed inzicht in elkaars leven. Aan het eind van elke vergadering 
besprak het bestuur ook hoe de vergadering was verlopen en wat de bestuursleden een goed 
gevoel gaf en wat er moet veranderen. De voorzitter kreeg de indruk dat iedereen de sfeer 
vertrouwde om open te zijn over wat hij wel en niet leuk vond en hoe het in toekomstige 
bestuursvergaderingen beter kan. Zoals altijd is de voorzitter in de meeste situaties gebaat bij 
compromissen. Dit heeft ervoor gezorgd dat ieders ideeën en meningen op de een of andere 
manier worden gerespecteerd bij het nemen van besluiten. Hoewel de voorzitter dit jaar niet 
aan sommige reizen kon deelnemen, werd het contact met het bestuur toch onderhouden via 
telefoongesprekken.  
 
3.1.2. Externe vertegenwoordiging  
Naast de interne vertegenwoordiging is de voorzitter ook verantwoordelijk voor de externe 
presentatie van de vereniging. Zoals in het vorige beleid is uiteengezet, gebeurt dit door deel 
te nemen aan verschillende vergaderingen. De voorzitter heeft dit jaar deelgenomen aan de 
meeste bijeenkomsten van het VerO, een overlegorgaan van verenigingen in de Faculteit der 
Sociale Wetenschappen. Tijdens de laatste blokken vonden niet veel vergaderingen plaats, 
maar hielden ze toch voortdurend contact via de groepschat. De VerO van de Campus Den 
Haag heeft daarentegen maar één keer plaatsgevonden afgelopen semester. Door ieders 
drukke agenda was het niet mogelijk om nog een bijeenkomst in te plannen. De communicatie 
tussen beide bijeenkomsten is verschillend van elkaar. De communicatie in het VerO voor de 
verenigingen in Leiden is frequent en regelmatig, terwijl de communicatie in het VerO 
Campus Den Haag meer zeldzaam en onregelmatig is. De voorzitter is er zeer van overtuigd 
dat deze vormen van vertegenwoordiging voor de verenigingen gunstige aspecten en 
uitkomsten met zich meebrengen. Deze resultaten zouden bijvoorbeeld verdere communicatie 
en samenwerking met andere verenigingen kunnen zijn. Het leidt tot betere relaties en 
communicatie met andere verenigingen wat weer leidt tot toekomstige samenwerkingen met 
de verschillende verenigingen. De verenigingen kunnen ook advies en kennis van elkaar 
verkrijgen.  
 
Een ander platform waar SPIL extern vertegenwoordigd was, is de werkgroep Diversiteit en 
Inclusie. Dit was het meest consistente project dat dit jaar plaatsvond. Er vonden veel 
succesvolle en inzichtelijke bijeenkomsten plaats met genodigden die goede raad en hulp 
aanboden in moeilijke situaties. Veel andere verenigingen bezochten de vergaderingen 
regelmatig met groot enthousiasme om samen te werken en ideeën te verzamelen om van hun 
verenigingen een betere plaats te maken voor elk lid. De voorzitter zou het ten zeerste 
aanbevelen om ook volgend jaar consequent deel te nemen aan de werkgroep.  
 
Tot slot heeft de voorzitter het afgelopen jaar contact onderhouden met het Raad van Advies 
(RvA). Door omstandigheden en gebrek aan kennis kon het beleid niet altijd naar de Raad van 
Advies worden gestuurd. De raad zou de toekomstige bestuur absoluut aanraden om met het 
RVA om de tafel te gaan zitten en een tijdlijn te bespreken die elke stap in het maken en 
corrigeren van het beleid garandeert. Het bestuur had een goed vertrouwen in de adviesraad 
om gewaardeerd advies te geven in situaties.  
 
3.1.3. CIROS  
De voorzitter was niet in staat om consistent contact te houden met het bestuur van The 
Community for International Relations and Organizations Students (CIROS) omdat hun 
bestuurswisseling eerder in het jaar plaatsvond. Momenteel plannen de voorzitter en een van 
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hun functionarissen een bijeenkomst om toekomstige samenwerkingen te bespreken tijdens de 
IROC-maand. Meer informatie over het contact met CIROS kan door de andere bestuursleden 
worden verstrekt.  
 
3.1.4. Overige activiteiten  
Dit jaar was gevuld met goede en vruchtbare evenementen voor de leden. Veel initiatieven 
kwamen van de bestuursleden voor evenementen die zij ook organiseerden voor haar leden. 
Een van de voorbeelden is het uitstapje naar het Eftelingpark of het Iftar-evenement dat een 
samenwerking was met Ciros. 
 
3.2 Commissaris Introductie 
De voorzitter is zeer tevreden over het werk van de commissie. Al met al waren de geplande 
en uitgevoerde evenementen een groot succes. Het viel echter wel op dat tegen het 
eerstejaarsweekend (EJW) veel deelnemers niet beschikbaar waren. Op de vraag waarom dit 
het geval is kreeg de voorzitter de feedback dat de datum te vroeg is om in Den Haag en 
Leiden te zijn. Daarom wil de voorzitter de volgende commissaris adviseren om echt te 
overwegen om het EJW op een latere datum te doen.  
 
De commissaris is van mening dat er te weinig evenementen in Leiden hebben 
plaatsgevonden. Er zijn veel leuke ideeën gepresenteerd voor een evenement in Leiden, maar 
geen van die ideeën is uitgevoerd. Het is moeilijk te verklaren waarom dit zo is verlopen, 
maar één van de redenen dat de commissie moeite had om een evenement te organiseren, was 
de mindere beschikbaarheid van ruimte in Leiden. In Den Haag waren veel ruimtes zoals 
Beehive en andere ruimtes beschikbaar om te boeken voor een evenement. De commissaris 
erkent echter dat deze reden alleen niet kan verklaren waarom evenementen in Leiden niet 
werden overwogen. De president zou adviseren om een taskforce in te stellen die per blok 
bijhoudt hoeveel evenementen er in beide steden hebben plaatsgevonden. Dit zou een 
constante observatie verzekeren van het feit of de gebeurtenissen gelijk verdeeld zijn in beide 
steden.  
Het is te erkennen dat het Iftar-evenement met CIROS een succes was. Veel studenten hebben 
meegedaan aan de activiteit en de commissaris was blij met de samenwerking en de opkomst 
van het evenement.  
 
3.2.1 EerstejaarsWeekend 
Het EJW vond plaats met ongeveer 28 deelnemers en 8 bestuursleden. Het deelnemersaantal 
een week of enkele dagen voorafgaand aan het eerstejaarsweekend was ruim 35 deelnemers 
exclusief het bestuur. Er waren echter veel afzeggingen op het laatste moment die niet te 
voorzien waren. Door het gebrek aan commissieleden die het evenement organiseerden, was 
het moeilijker om elk detail en elke actie die moest plaatsvinden te handhaven. Ondanks alle 
tegenslagen vond het eerstejaarsweekend toch plaats en was het een groot succes. De 
commissaris had voortdurend contact met een oud-bestuurslid om vragen en 
verduidelijkingen te stellen over sommige onderwerpen. Tradities als "Zure Jury" werden in 
ere gehouden en na afloop werd een evaluatie/feedback formulier naar de deelnemers 
gestuurd. De uitkomst van de formulieren was positief, en iedereen was buitengewoon blij 
met de kleine groep omdat iedereen elkaar in een intieme setting leerde kennen. De 
commissaris was ook blij dat een groot deel van het f.t. bestuur deelnam aan het EJW. 
Hierdoor waardeerden de deelnemers de kennismaking met het toekomstige bestuur. De 
commissaris wil echter wel adviseren om het eerstejaarsweekend in september te houden en 
op dezelfde locatie. Het is zichtbaar dat de strijd om deelnemers voor het evenement te 
krijgen groot was. Veel mensen waren niet in staat om mee te doen omdat ze nog op vakantie 
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waren of in het buitenland. Het was zichtbaar dat zowel Nederlandse als internationale 
studenten het te vroeg vonden om mee te doen. Ondanks de vraag aan tweedejaars om mee te 
doen aan het evenement, kwamen er niet meer deelnemers. Dit bevestigt nog eens dat begin 
augustus niet de ideale tijd is voor het eerstejaarsweekend.  

4. SECRETARIS  
Spok klinkt echt super ugly en leuk tegelijkertijd - Fizza 
Dit is de precieze omschrijving van het SPIL hok in leiden - Yesim 

4.1.1 Leden 
Op dit moment telt de SPIL in totaal (...) leden. Hieronder vallen (...) IRO studenten, (...) 
Internationale Politiek, (...) Politicologie: Algemeen en (...) Internationale Betrekkingen en 
Organisaties leden. In de afgelopen maanden heeft de secretaris zich kunnen verdiepen in het 
programma Conscribo, het nieuwe ledensysteem van de SPIL. Zij ondervond enige 
moeilijkheden bij het gebruik van het nieuwe programma. Aangezien de vereniging het 
programma nog niet eerder had gebruikt, was er geen witboek met uitleg. De secretaris zou 
graag zien dat haar opvolger een door Consribo aangeboden cursus volgt om meer te leren. 
Deze cursus kost 75 euro dus zij zal samen met de penningmeester bekijken of dit binnen het 
budget mogelijk is. Door een cursus te volgen zou de volgende secretaris waardevolle kennis 
kunnen overdragen aan de komende besturen. Het zou ook een kans zijn om het witboek aan 
te vullen voor het programma en een beter begrip te krijgen van Conscribo in het algemeen.   
 
4.1.2 Nieuwsbrief  
Elke eerste maandag van de maand wordt de nieuwsbrief verstuurd. Het Nederlands volgt 
Engels beleid blijft gerespecteerd. De agenda wordt in het Engels gepresenteerd, zodat ieder 
lid in staat is om de activiteiten van die maand te begrijpen en te informeren. De secretaris 
blijft een positieve ervaring hebben met het programma Laposta. Tijdens de zomervakantie 
heeft zij enige tijd vrij genomen aangezien er geen andere activiteiten dan de lange reis en 
EJW plaatsvonden. In september zullen de nieuwsbrieven weer naar de leden worden 
gestuurd.   
 
4.1.3 Reünisten  
Momenteel telt de SPIL (...) reünisten. Aangezien er dit jaar leveringsproblemen waren met 
DEBAT, hebben de reünisten het tijdschrift dit jaar niet kunnen ontvangen. Ze konden het wel 
online lezen. We hopen ze in het komende academiejaar weer te kunnen bezorgen. Het 
reünistenlidmaatschap wordt gepromoot aan de leden bij uitschrijving als algemeen SPIL-lid. 
Op deze manier heeft de secretaris dit jaar meer aanmeldingen kunnen krijgen.  
 
4.1.4 Alumni  
Aangezien de Leidse Alumnivereniging van Politicologen is opgeheven, zijn de 
verantwoordelijkheden overgedragen aan de secretaris. De secretaris heeft contact gehad met 
verschillende medewerkers van de universiteit om samen te werken om het geld op een goede 
manier te besteden. Door persoonlijke omstandigheden van de medewerker is het contact 
enigszins weggevallen. De secretaris hoopt binnenkort weer een bijeenkomst te hebben om 
toekomstige evenementen en samenwerkingen met andere verenigingen binnen de FSW te 
bespreken.  
 
4.1.5 Algemene LedenVergadering  
Dit jaar heeft het bestuur zowel in Den Haag als in Leiden Algemene Ledenvergaderingen 
kunnen organiseren. Aangezien COVID-19 in het begin van het jaar nog in de buurt was, was 
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dit echter niet altijd mogelijk. Bij het zoeken naar een locatie voor de Wissel-ALV was de 
secretaris niet content met de beperkingen en kosten van de locaties in Den Haag. De 
secretaris heeft geprobeerd een locatie te vinden die bereikbaar zou zijn via station Den Haag 
HS, aangezien de treinen tot later in de nacht naar Leiden zouden gaan. Na veel kroegen 
gebeld te hebben, vroegen de meeste tussen de 150-300 euro voor de vereniging om een zaal 
te reserveren. Bij het benaderen van verenigingen in Den Haag kregen ze of geen antwoord op 
hun vraag of waren zelf niet blij met de ALV locatie. De secretaris hoopt voor komende 
ALV’s een geschikte plek in Den Haag te vinden, aangezien het bestuur de urgentie inziet om 
de vergadering in beide steden te houden.  
 
Dit jaar was er ook de mogelijkheid om de ALV online bij te wonen via Zoom nadat dit 
besproken was op de Beleids-ALV. Het idee werd besproken om de leden te laten weten dat 
een online Zoom link zou worden gegeven wanneer hierom zou worden gevraagd. De 
secretaris verwachtte dat meer leden hiervan gebruik zouden maken aangezien het een 
mogelijkheid was om gemakkelijk toegang te hebben om een ALV bij te wonen. Er was 
slechts één persoon die in de loop van het jaar om de Zoom-link verzocht.  
Het bestuur is blij te merken dat de commissiebeker een goede manier is om een stimulans te 
creëren om de ALV bij te wonen. Daarom bevelen zij het volgende bestuur aan hiermee door 
te gaan.  
 
4.1.6 Oud-besturen borrel  
Door de beperkingen van COVID-19 aan het begin van het jaar vond de oud-besturen borrel 
later plaats dan gepland. De secretaris hoopte dat er meer oud-bestuursleden zouden komen 
door het in een "langer" weekend te plannen in verband met een nationale feestdag. Zij raadt 
haar opvolger niet aan dit te doen, aangezien verschillende mensen hierdoor op vakantie 
waren. Het XLIe bestuur heeft zich vermaakt met de oud-bestuursleden die aanwezig waren 
en hoopt dat zij er ook bij toekomstige borrels zullen zijn. Zij heeft wel gemerkt dat een groot 
aantal e-mailadressen in het "oud-bestuursledenbestand" niet meer actueel was. Dit leidde tot 
veel mislukte leveringen bij het versturen van de uitnodiging. Zij adviseert haar opvolger 
hiernaar te kijken en wellicht het bestaande document aan te passen.  
 
4.2 Platform voor Politicologen  
Gedurende het jaar verliepen de contacten binnen het Platform voor Politicologen (PvP) 
soepel. Er werden regelmatig vergaderingen gehouden met de bestuursleden van het PvP in 
verschillende steden en online. Tijdens deze bijeenkomsten is advies gegeven tussen de 
besturen over obstakels in hun bestuursjaar en zijn ideeën voor activiteiten uitgewisseld.  
 
Ook het PiP-Congres is besproken. Het bestuur heeft hard gewerkt om een gedegen 
samengesteld congres in Amsterdam neer te zetten. Het vond plaats in het cultureel centrum, 
Lab111. Hoewel men meer leden had verwacht, was de opkomst toch redelijk. Het congres 
ging over "een gepolariseerde samenleving". Er waren vier sprekers aan het woord met 
verschillende specialisaties om een breed begrip van het onderwerp te creëren. De aanwezigen 
waren: Prof. Dr. Sjoerd Beugelsdijk die onderzoek doet naar de diepere oorzaken van de 
toenemende polarisatie, Prof. Dr. Ronald van Raak die Nederlands historicus is en voormalig 
Tweede Kamerlid voor de Socialistische Partij en Drs. Ron van Wonderen die onderzoek doet 
naar en advies geeft over vraagstukken op het gebied van sociale spanningen, 
polarisatiedynamiek en het samenleven van bevolkingsgroepen. De heer Von Wonderen is 
tevens coördinator Sociale Stabiliteit bij Kennisplatform Inclusief Samenleven (KIS). 
Tenslotte schuift ook Jazie Veldhuyz, fractievoorzitter van BIJ1 in de gemeenteraad van 
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Amsterdam, aan bij de discussie. Hij is een activist en strijdt voor de rechten van mensen die 
onderdrukt worden. 
 
Het PvP bestuur heeft gekeken of het mogelijk was om een tweede evenement te organiseren 
met de vier verenigingen, maar dit was niet haalbaar met de drukke agenda's van elke 
vereniging. Zij adviseren het volgende PvP-bestuur om de agenda's eerder in het jaar te 
vergelijken, aangezien een gezamenlijk tweede evenement met PvP wel aantrekkelijk lijkt.  
 

5.1 PENNINGMEESTER 

Emma: “echt raar dat alles gedeeld door 1 ook 1 is, je zou zeggen van niet”. 

5.1.3 Contributie 
Voor het innen van de contributie zaten zowel de secretaris als de penningmeester dit jaar in 
een moeilijk parket. Alle problemen die het nieuw ledensysteem ‘Conscribo’ met zich 
meebracht zijn op de tussentijdse ALV besproken. Al deze problemen zijn opgelost en er 
hebben zich met ABN- Amro verder geen moeilijkheden voorgedaan. De penningmeester is 
ondertussen blij dat de contributie succesvol geïnd is.  
Desalniettemin, is de contributie 7 maanden later geïnd dan gebruikelijk, in juni in plaats van 
in november. Dit zorgt logischerwijs voor een aantal complicaties. Er hebben zich meer 
storneringen voorgedaan dan begroot. Onder storneringen telt de penningmeester de niet-
geslaagde transacties ten gevolge van ‘niet akkoord’ storneringen, leden met een te laag saldo 
tijdens het innen, missende bic-codes, en leden met een verkeerd rekeningnummer. De 
penningmeester heeft tijdens de Beleids-ALV het aantal wanbetalers begroot op 10% van de 
leden (een percentage overgenomen van haar voorganger meneer Van der Zwet). Na het innen 
van de contributie werd het aantal wanbetalers geschat op 15%. De penningmeester heeft er 
samen met mevrouw Benli alles aan gedaan om dit percentage terug te brengen naar 10%. Elk 
lid, die we even noemen ‘wanbetaler’, heeft een mail ontvangen met de herinnering om de 
contributie per omgang over te maken naar de SPIL met een uiterste datum van 1 september. 
Als de wanbetalers niet aan de verplichting van hun lidmaatschap voldoen zullen ze 
uitgeschreven worden als SPIL lid.  

De h.t penningmeester is van plan de f.t penningmeester actief te ondersteunen in het innen 
van de contributie zodat deze volgend jaar weer in de gebruikelijke maand november kan 
plaatsvinden.  

5.1.4       Budget 
Tijdens de Tussentijdse ALV kwam er ten gehore dat er minder inkomsten waren dan de 
penningmeester op de Beleids ALV in begroot had. De realisatie van dit jaar zal dat 
bevestigen. De contributie is reeds besproken maar ook de inkomsten die SPIL uit StudyStore 
haalt, worden elk jaar lager. Gelukkig is de commissaris Onderwijs en Politiek samen met de 
ft commissaris en de Task Force actief om dit probleem te bespreken. Vanuit het oogpunt van 
een penningmeester zijn de inkomsten uit acquisitie ook erg teleurstellend. De 
penningmeester heeft hier geen precieze verklaring voor maar hoopt dat dit volgend jaar beter 
gaat. De penningmeester is blij dat er door deze misgelopen inkomsten een begrotingstekort 
vermeden is kunnen worden. En de SPIL heeft geen verlies gemaakt dit jaar.  
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5.1.5       Budget Surplus 
De oververdiensten van de SPIL zijn geput uit het Halloweenfeest wat begin november 
plaatsvond in Den Haag. Voor deze budget surplus is een reservering gemaakt die enkel kan 
worden uitgegeven op dezelfde post, en zal de naam ‘Feestreservering’ dragen. De 
penningmeester acht dit in het voordeel van de ft. Commissaris feest om deze reservering te 
gebruiken voor feesten net zo succesvol als het Halloweenfeest van 2021. De invulling van de 
feesten laat het 41ste bestuur aan de feestcommissie van volgend jaar over. 

5.1.6       Mollie 
De penningmeester heeft dit jaar ervaren dat Mollie veel voordelen biedt voor de leden om 
‘makkelijk’ te betalen. Echter heeft de penningmeester ook ervaren dat Mollie minder 
voordelen biedt voor haarzelf; Mollie biedt een gering overzicht in betalingen en daarom is 
Mollie tijdens het boekhouden is een struikelblok. Er is voor de f.t penningmeester een apart 
Mollie emailadres aangemaakt zodat deze regelmatig bekeken kan worden zonder dat deze 
ondergesneeuwd worden door andere mails. De h.t penningmeester moedigt de f.t 
penningmeester ook van harte aan om Mollie te blijven gebruiken.  

  

5.2.1 SPIL WEEKEND 

“Wat is het kutste land waar je ooit bent geweest?” 
Donna: “België” 

SPIL-Weekend heeft dit jaar plaatsgevonden van 29 april tot 1 mei in het mooie Luik. De 
locatie werd geheimgehouden tot in de bus, al hadden een aantal SPIL’lers een sterk 
vermoeden. Dit creatieve idee viel in minder goede aarde dan de commissaris en de 
commissie op voorhand bedacht hadden. Om de plekken van de SPIL leden op te vullen, 
werden er externen uitgenodigd die dezelfde deelnemersbijdrage als SPIL’lers betaalden. De 
commissaris en de commissie kijken terug op een fantastisch weekend waarbij elke deelnemer 
de tijd van zijn leven had. De commissaris is trots op de creativiteit van de commissie en op 
de SPILweekend-TikTok, die hopelijk volgend SPIL weekend weer wordt gebruikt. De 
begroting en realisatie van SPIL weekend zijn tijdens de tussentijdse ALV besproken waarbij 
alle gemiste deelnemersbijdrage onder onvoorziene kosten zal vallen. 

 

6. COMMISSARIS ONDERWIJS EN POLITIEK 

De Commissaris Onderwijs en Politiek kijkt terug op een leuk en leerzaam jaar. Het doel van 
de commissaris dit jaar was om het zowel voor de commissieleden als voor alle leden in het 
algemeen zo leuk mogelijk te maken. 
Hoewel het soms lastig was om de zaal vol te krijgen bij activiteiten, was de feedback van de 
leden die kwamen vaak positief. De commissaris is blij met de positieve reacties van de leden 
die op de activiteiten afkwamen, maar hoopt dat in komende jaren nog meer leden enthousiast 
kunnen worden gemaakt om naar de activiteiten af te komen. 
Binnen de commissies heeft de commissaris geprobeerd een open, veilige sfeer te creëren. De 
commissaris hoopte dat haar commissies een plek zouden worden om nieuwe vaardigheden te 
ontwikkelen, maar ook om nieuwe vriendschappen te vormen. Terugkijkend op het jaar denkt 
de commissaris dat dat goed is gelukt. In de vergaderingen van de commissies werd hard 
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gewerkt om leuke evenementen neer te zetten, maar was ook ruimte om elkaar te leren kennen 
en verhalen met elkaar te delen. Dit heeft ertoe geleid dat commissieleden elkaar ook vaak 
buiten de vergaderingen spraken. De commissaris is hier heel blij mee. 

 
6.1 Commissaris Onderwijs 
‘Alsof de boekenverkoop zoveel werk is’ - Emma 
 
6.1.1 Onderwijscommissie 
De Onderwijscommissie heeft dit jaar hard gewerkt om leuke en informatieve activiteiten 
neer te zetten. Er is geprobeerd om een balans te zoeken tussen onderwijs activiteiten, zoals 
workshops, en formele activiteiten, zoals paneldiscussies en lezingen. Er is ook geprobeerd 
een balans te vinden in de locatie. De commissaris heeft er daarom op aangestuurd om de 
activiteiten afwisselend in Leiden en Den Haag te laten plaatsvinden. Daarnaast hebben de 
commissaris en commissie ook geprobeerd een balans in thema’s te vinden. Er zijn 
activiteiten geweest die meer over de internationale politiek gingen, maar ook activiteiten die 
over de nationale politiek gingen, zoals de paneldiscussie over de gemeenteraadsverkiezingen. 
De commissaris hoopt dat er voor alle leden activiteiten waren dit jaar die aansloten op hun 
interesses. 
De commissaris en commissie hebben ook hun best gedaan om activiteiten terug te laten 
komen die al jaren successen zijn bij de SPIL. De carrièreavond was ook dit jaar een succes. 
De opkomst was goed en de aanwezige leden hebben laten weten dat ze meer hebben geleerd 
over de verschillende carrièremogelijkheden na hun studie. Een andere terugkerende activiteit 
dit jaar was de LeidenMUN workshop. Helaas was de opkomst bij deze activiteit minder 
goed, maar de leden die aanwezig vonden de workshop wel heel leuk en leerzaam. De 
bootlezing is ook een evenement die terugkeerde dit jaar. De organisatie van de bootlezing 
ging niet helemaal als gehoopt, maar de studenten die naar de bootlezing toekwamen, hebben 
hopelijk wel allemaal een leuke avond gehad. De commissaris denkt dat alle activiteiten die 
hierboven beschreven staan niet voor niets tradities zijn en dat dit activiteiten zijn die leden 
over het algemeen als heel leuk ervaren. De commissaris is van mening dat dit ook zeker 
activiteiten zijn die in de toekomst opnieuw terug zouden moeten keren. 
De Onderwijscommissie heeft ook de nieuwsupdates op Instagram dit jaar opnieuw verzorgd. 
Het nieuws was opgedeeld in drie categorieën: Nederlands nieuws, Europees nieuws en 
internationaal nieuws. De eerste helft van het jaar zijn dit nieuwsupdates geweest zoals ze 
voorheen ook waren, in de vorm van een klein tekstje in de Story. De tweede helft van het 
jaar is een nieuw format uitgeprobeerd, waarbij de nieuwsupdates in de vorm van een kleine 
quiz op de Instagram werden gepost. De interactie met deze quizjes was goed en de 
commissaris is dan ook van mening dat dit nieuwe format een leuke interactieve toevoeging is 
voor de SPIL Instagram. 
De Onderwijscommissie heeft de commissaris ook geholpen met het organiseren van een 
formele activiteit voor het begin van het nieuwe academische jaar. De commissie is nu bezig 
met het organiseren van een toer door Leiden waarbij leden de politieke geschiedenis van 
Leiden leren. De commissaris is van mening dat het belangrijk is om in het begin van het jaar 
een paar leuke activiteiten te organiseren, zodat nieuwe studenten meteen meemaken wat de 
SPIL doet en zo enthousiast kunnen worden om lid te worden bij de SPIL. De commissaris is 
heel blij dat de commissie haar wil helpen bij het organiseren van een activiteit in deze 
periode.  
 
6.1.2 Master Studenten 
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De commissaris heeft dit jaar geprobeerd om de SPIL ook toegankelijk en interessant te 
maken voor master studenten. In het begin van het jaar was het lastig om master studenten te 
vinden die tijd hadden om activiteiten voor andere master studenten te organiseren. Ze heeft 
toen besloten om zelfstandig met hulp van andere bestuursleden twee workshops te 
organiseren. Een van de workshops was in samenwerking met de POPcorner, de andere 
workshop was in samenwerking met een PhD student. De workshop met de PhD student is 
ook in eerdere jaren georganiseerd, en de commissaris denkt dat dit zeker een traditie is die 
ook komende jaren voortgezet zou kunnen worden. De opkomst bij de POPcorner workshop 
was niet goed. De opkomst bij de workshop in samenwerking met de PhD student was een 
beetje beter. 
In het tweede semester heeft de commissaris toch nog een commissie kunnen vormen 
bestaande uit zeven master studenten die in februari waren gestart met hun master. Deze 
studenten hebben aangegeven bij de commissaris dat zij graag nog een half jaar doorgaan met 
het werk dat ze nu doen voor de Master Commissie. Naar mening van de commissaris zou het 
het beste zijn om bij de Master Commissie te streven naar continuïteit van de commissie, 
waarmee de commissaris bedoeld dat de commissie niet een geheel academisch jaar 
onveranderlijk is. Dit kan bereikt worden door de commissie niet op één moment te vormen, 
maar twee momenten in het jaar te hebben wanneer studenten bij de commissie kunnen 
aansluiten, of juist weggaan. Deze organisatie van de commissie past beter bij de structuur 
van de master, die twee keer per academisch jaar een startmoment heeft en slechts één jaar 
duurt. 
In het tweede semester heeft de commissie twee activiteiten georganiseerd. De eerste activiteit 
was een netwerkborrel in samenwerking met HSVL. Deze borrel was een succes en zowel de 
Commissaris Onderwijs en Politiek als de commissaris van HSVL vonden dat de borrel zeker 
voor herhaling vatbaar is in komende jaren. De tweede activiteit die de commissie heeft 
georganiseerd was een strandborrel. De opkomst was goed, ondanks het feit dat er een 
tramstaking was op de dag van de borrel. De commissie heeft ook een netwerkevenement 
georganiseerd in het begin van het nieuwe academische jaar. Zo’n soort evenement sluit aan 
bij de behoeften van master studenten. Daarnaast kan het master studenten kennis laten maken 
met de SPIL en hopelijk ertoe aanzetten om zich aan te sluiten bij de Master Commissie. 
 
6.1.3 Boekenverkoop 
De boekenverkoop is dit jaar goed verlopen qua organisatie. De commissaris heeft bijna geen 
klachten van studenten ontvangen. De commissaris heeft geprobeerd de boekenverkoop 
zoveel mogelijk te promoten. Ze heeft hierbij hulp gevraagd en gekregen van de 
Onderwijscommissie en het hele bestuur. Ze heeft hierbij meerdere sociale mediakanalen 
gebruikt, zoals Instagram en Whatsapp en ze heeft de boekenverkoop ook mondeling 
gepromoot bij zoveel mogelijk studenten. Ondanks alle promotie, heeft dit er niet voor 
gezorgd dat de verkoop niet verder is gedaald. De commissaris vreest dat deze trend niet te 
stoppen is, en dat de vereniging rekening moet houden met nog lagere verkoopcijfers in de 
toekomst. 
 
6.1.4 Werkgroep Boekenverkoop 
De commissaris heeft dit jaar een werkgroep georganiseerd om te spreken over de toekomst 
van de boekenverkoop. De werkgroep is tot de conclusie gekomen dat de boekenverkoop een 
belangrijke service is naar haar leden toe, en dat de SPIL deze taak moet blijven vervullen in 
de toekomst. Daarnaast is de boekenverkoop nog altijd een belangrijke inkomstenbron voor 
de SPIL, zelfs als er minder boeken worden verkocht. De terugloop in de verkoop zorgt er wel 
voor er een gat ontstaat in inkomsten dat met iets anders gevuld moet gaan worden. Een 
mogelijkheid hiervoor zou kunnen zijn om geld te vragen voor carrière evenementen. Als het 
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moeilijk is om bedrijven hier geld voor te laten betalen, zou dit misschien makkelijker kunnen 
worden gemaakt door dit in samenwerking met andere verenigingen zoals de B.I.L. te regelen. 
Studystore heeft aan het eind van het academisch jaar laten weten dat zij het contract met de 
SPIL zoals dat nu is zullen opzeggen. Dat betekent dat het huidige contract met Studystore in 
januari afloopt en er voor die tijd een nieuw contract getekend moet worden om de 
samenwerking tussen de SPIL en Studystore voort te kunnen zetten. De commissaris heeft de 
werkgroep gevraagd om haar te helpen met het voorbereiden van de onderhandelingen, die 
waarschijnlijk ergens in oktober zullen beginnen. De werkgroep heeft de commissaris laten 
weten dat zij hier graag mee willen helpen. Als andere leden zich willen aansluiten bij de 
werkgroep, kunnen zij dat de commissaris laten weten via email. De werkgroep en de 
commissaris zullen in september beginnen met het in kaart brengen van de voorkeuren van de 
SPIL voor het nieuwe contract en het opstellen van een strategie voor de onderhandelingen. 
 
6.2 Commissaris Politiek 
‘Waarom zouden we mensen dingen over politiek moeten leren als ze niets om politiek geven? 
Geven mensen iets om politiek? Nee’ - Emma 
 
6.2.1 Excursiecommissie 
De Excursiecommissie heeft dit jaar hard gewerkt om veel leuke en interessante excursies te 
organiseren. Dit bleek lastiger dan de commissie en de commissaris van tevoren dachten. Veel 
organisaties hadden eigen regels om de verspreiding van COVID-19 binnen hun organisatie 
tegen te gaan en vaak hield dat in dat de organisatie geen groepen ontving. Vanwege deze 
regels is ervoor gekozen om de OPCW en de Amerikaanse ambassade online te bezoeken. 
Hoewel deze excursies online waren, was de opkomst niet slecht en de feedback van 
studenten bij deze excursies was positief. 
De commissie kreeg ook nog op een andere manier met de consequenties van de COVID-19 
pandemie te maken dit jaar. Het georganiseerde bezoek aan het Haags Historisch Museum 
werd op het laatste moment afgelast door het museum, doordat er nieuwe landelijke 
maatregelen werden afgekondigd. De commissaris is er trots op dat de commissie na dit 
nieuws op korte termijn een vervangende activiteit heeft georganiseerd. 
Aan het einde van tweede semester werden bij sommige organisaties de regels voor het 
ontvangen van groepen minder streng. Daardoor heeft de commissie nog een fysieke excursie 
naar de Britse Ambassade kunnen regelen. De commissie helpt de commissaris ook met het 
organiseren van een fysiek ambassadebezoek dat plaats zal vinden in het begin van het 
nieuwe academische jaar. De commissaris is van mening dat het belangrijk is om in het begin 
van het jaar een leuke excursie te organiseren, zodat nieuwe studenten meteen meemaken wat 
de SPIL doet en zo enthousiast kunnen worden om lid te worden bij de SPIL. 
De commissie heeft dit jaar ook een traditie binnen de SPIL laten terugkeren: Een bezoek aan 
een talkshow. De commissie heeft georganiseerd dat een groep leden de talkshow Beau 
konden bezoeken. De commissaris heeft begrepen van de leden die mee waren dat ze het heel 
leuk vonden om te zien hoe een talkshow wordt opgenomen en de commissaris denkt dat een 
bezoek aan een talkshow zeker leuk is om ook in komende jaren te organiseren. 
 
6.2.2 Stairs Affairs 
In november is een commissie gevormd om het eerste Stairs Affairs evenement te kunnen 
organiseren. Helaas is dat niet gelukt dit jaar. De samenwerking tussen de commissie en de 
universiteit verliep niet makkelijk, vooral door de moeizame communicatie. Om te 
voorkomen dat volgend jaar dezelfde problemen zullen opspelen is er gewerkt aan een plan 
voor volgend jaar. Er is besloten dat de commissie zelf gasten gaat zoeken en uitnodigen, in 
plaats van dit aan de universiteit over te laten. Daarnaast is er een extra contactpersoon 
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gezocht bij de universiteit. De universiteit zal wel nog steeds het project bekostigen en zal ook 
nog steeds een mediatraining verzorgen voor de commissieleden. De commissaris hoopt dat 
deze veranderingen ervoor zullen zorgen dat de Stairs Affairs Commissie volgend jaar hun 
eerste interview op de trappen van Wijnhaven zal houden en kijkt nu al erg uit naar dit 
moment. 
 
6.3 Opleidingscommissie 
De commissaris heeft geprobeerd de studenten zo goed mogelijk te vertegenwoordigen in de 
Opleidingscommissie. Zij is van mening dat het een groot voordeel is dat de Commissaris 
Onderwijs en Politiek ook lid is van de Opleidingscommissie, doordat ze als commissaris veel 
contact met studenten uit verschillende jaarlagen heeft. De commissaris heeft met de 
verschillende studentleden van de Opleidingscommissie geprobeerd nog meer mogelijkheden 
tot input voor studenten te creëren door het organiseren van Feedback Fridays. Dit waren 
dagen waarbij de studenten de studentleden konden vinden in zowel Leiden als Den Haag om 
over een specifiek thema of de kwaliteit van het onderwijs in het algemeen te praten. Hoewel 
de opkomst niet altijd hoog was, is de commissaris van mening dat het wel belangrijk is dat er 
dit soort gelegenheden gecreëerd worden voor studenten om op een laagdrempelige manier 
met de studentleden in contact te kunnen komen. De Feedback Fridays hebben dit jaar voor 
een deel plaatsgevonden in het hok van de SPIL. De commissaris is van mening dat dit een 
erg geschikte plek is om dit soort ontmoetingen plaats te laten vinden. 
 
6.4 Studenten Klankbord Groep 
De Studenten Klankbord Groep (SKG) is dit jaar meerdere keren bijeengekomen om te 
spreken over een verscheidenheid aan onderwerpen. De commissaris heeft geprobeerd om bij 
deze vergaderingen het belang van de SPIL zo goed mogelijk te vertegenwoordigen. Bij de 
vergadering over de sociale media van de faculteit heeft ze bijvoorbeeld gesproken over de 
zichtbaarheid van de studieverenigingen op de sociale media. De vergaderingen zijn verder 
gegaan over de procedures rondom de cursus evaluaties, de overgang van een wereld met 
COVID-19 maatregelen naar een wereld zonder deze maatregelen en het Visie & 
Strategieplan FSW 2022-2027. De commissaris denkt dat het goed is dat de Commissaris 
Onderwijs en Politiek naar de vergaderingen van de SKG gaat, omdat dit een kans is om te 
horen wat er speelt binnen de faculteit en binnen deze gesprekken de belangen van de SPIL te 
vertegenwoordigen. 
 
7. Commissaris Buitenlandse Betrekkingen 
“Buza is the Global Relations of the Dutch government” - Josephine Bensdorp 
 
De commissaris kijkt met grote trots en opluchting terug op het afgelopen jaar en het feit dat 
alle drie de reizen en een tweedaags congres door konden gaan. Ondanks de soms zeer 
uitdagende Covid-19 situatie, hebben al haar commissies geweldig werk verricht en talrijke 
SPIL herinneringen gecreëerd voor zowel oude als nieuwe leden. 
 
7.1 Brussel Excursie 
“There’s water on Mars, and there’s life beyond Brussels” - Matteo Salvini 
 
Het jaar begon wat stroef voor de commissaris, aangezien medische problemen haar 
verhinderden de excursie naar Brussel in november bij te wonen. Het was echter geweldig om 
te zien hoe de commissie (en het bestuur) het zo goed zelfstandig oplosten, en voor en tijdens 
de reis blijk gaven van een geweldige eigen inbreng en leiderschap. 
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De excursie ging door op 22-23 november 2021, na een uitdagend en leerzaam 
planningsproces. Het semester kwam wat traag op gang, wat resulteerde in een onnodig 
stresserende laatste paar weken voor de reis. De stress op het laatste moment had gemakkelijk 
vermeden kunnen worden, en de commissaris heeft veel lessen getrokken uit het 
planningsproces van de Brussel excursie. Een van die lessen was dat het slim is om de 
volgende Commissaris Buitenlandse Betrekkingen al in een vroeg stadium bij het 
planningsproces te betrekken, wat dit jaar is gebeurd door de f.t. commissaris op de hoogte te 
houden van alle ontwikkelingen van de commissie tijdens de zomer. 

Wat de reis zelf betreft, was de grootste uitdaging dit jaar het gebrek aan instellingen die 
bereid waren grote groepen bezoekers te ontvangen als gevolg van de COVID-19-situatie, 
waardoor veel meer tijd dan gewoonlijk werd besteed aan het vinden van geschikte 
activiteiten. De reis zou gemakkelijker te organiseren zijn geweest met minder deelnemers, 
vanuit het oogpunt van de COVID-19-veiligheid, hoewel de commissaris niet per se adviseert 
het aantal te verlagen in een niet-COVID-jaar. 

Een andere belangrijke uitdaging was dat verschillende instellingen de bezoeken wilden 
afzeggen met slechts een kennisgevingstermijn van enkele dagen, en sommige zonder enige 
voorspelbare rechtvaardiging voor hun besluit om af te zeggen. Deze uitdagingen leidden tot 
een iets lichter programma dan andere jaren, met meer vrije tijd en minder activiteiten. Een 
duidelijke, schriftelijke en ondertekende overeenkomst met de instellingen had dergelijke 
onverwachte annuleringen wellicht kunnen voorkomen. 

De reis werd niettemin zeer positief onthaald door de deelnemers, wat zowel tot uiting kwam 
in de onmiddellijke feedback tijdens de reis, als in de officiële evaluatie na afloop van de reis. 
De deelnemers genoten van de extra vrije tijd, en waardeerden het dat zij bepaalde 
instellingen en musea (die geen grote groepen toelieten) op eigen gelegenheid konden 
bezoeken, als aanvulling op het groepsprogramma. Uit de feedback bleek ook dat een lichter 
programma de deelnemers meer tijd gaf om elkaar te leren kennen, en het was duidelijk dat de 
meesten Brussel verlieten met veel meer vrienden dan toen ze aankwamen. 

De groep reisde naar Brussel met Flixbus, en de commissie en de commissaris waren allen 
zeer tevreden over de prijs en de kwaliteit van de busmaatschappij. De groep genoot van twee 
dagen vol interessante activiteiten, zoals een bezoek aan de Permanente Vertegenwoordiging 
van Nederland bij de Europese Unie, de NAVO, en het Huis van de Europese Geschiedenis. 
Deze laatste activiteit was noodzakelijk wegens het gebrek aan open instellingen, maar werd 
uiteindelijk een van de meest populaire activiteiten van de reis. De commissaris zal haar 
opvolger adviseren om te proberen in het programma van volgend jaar ruimte te maken voor 
dit museum. 

Om de veiligheid van de deelnemers te verzekeren, werd iedereen aangemoedigd om voor en 
tijdens de reis een zelftest te doen. Mondkapjes, het houden van afstand en algemene 
voorzichtigheid werden aangemoedigd, en de activiteiten die door de commissie werden 
georganiseerd volgden allemaal de maatregelen die op dat moment in België van kracht 
waren. Toch was het met een groep van 50 personen helaas niet mogelijk enkele gevallen van 
COVID-19 te voorkomen, en hoewel niemand tijdens de reis zelf positief testte, waren er 
direct na de reis toch een paar deelnemers die positief testten. De commissaris heeft, in 
samenwerking met de commissie en het bestuur, onmiddellijk actie ondernomen, en duidelijk 
met de deelnemers gecommuniceerd welke regels er golden met betrekking tot testen, 
quarantaine, en isolatie na mogelijk contact met een besmet persoon. 

7.2 Korte reis: Athene 
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“Be citizens, not idiots” - George The Tour Guide 
 
De korte reis vond dit jaar plaats van 29 januari tot 4 februari, en ging naar Athene in 
Griekenland. De commissie werkte onvermoeibaar door, ondanks de problemen die de 
COVID-19 situatie voortdurend opleverde, en slaagde erin een geweldig plan te maken voor 
een zeer bijzondere reis. De grootste uitdaging was om te beoordelen of de reis wel of niet 
door kon gaan, en de beslissing om te gaan werd genomen in samenwerking met het bestuur 
en de universiteit (na een aantal nuttige gesprekken met de adviesraad). Vragen over 
terugbetalingen en annuleringen vanwege gezondheidskwesties waren er natuurlijk vooral dit 
jaar, en de commissaris adviseert haar opvolger om voor de reizen van volgend jaar een solide 
en goed gecommuniceerd plan hiervoor te hebben, ongeacht de COVID-19 situatie. 

Evenals vorig jaar moesten alle deelnemers een deelnemerscontract ondertekenen (met 
informatie over annulering, verwachtingen ten aanzien van gedrag, enz.). Dit was een zeer 
nuttige oplossing die de commissaris haar opvolger zeker zal aanraden voort te zetten. De 
commissie had ook een COVID-19-protocol voor de reis opgesteld, met alle nodige 
informatie over de toegang tot Griekenland, welke maatregelen in Griekenland van kracht 
waren en welke procedures zouden worden gevolgd in geval van besmetting tijdens de reis. 

Daarnaast werden de "buddy groups" enkele weken voor het vertrek bijeengebracht in 
WhatsApp-groepschats, ten eerste om snel informatie te verspreiden op een platform dat de 
meeste mensen dagelijks checken, en ten tweede om ervoor te zorgen dat alle deelnemers zich 
op hun gemak voelden bij het stellen van eventuele vragen voor de reis. De gedachte was dat 
chats in kleine groepen persoonlijker zou zijn, zodat de deelnemers zich meer op hun gemak 
en verzorgd zouden voelen door de commissie dan in één grote groep. 

De deelnamekosten waren vastgesteld op €230, wat een comfortabel budget opleverde dat 
zelfs busvervoer van Den Haag en Leiden naar Schiphol omvatte. Bovendien kreeg de korte 
reis slechts enkele dagen voor vertrek nog eens €1000 extra van CASSA. Door het extra geld 
was er na afloop van de reis geld over, dat werd teruggestort aan de deelnemers. 

Op 27 februari organiseerde de commissie een online pre-activiteit. Vanwege de COVID-19 
situatie in Nederland op dat moment was het moeilijk om een pre-activiteit te organiseren bij 
Griekse instellingen of organisaties in Den Haag. De belangrijkste reden achter de online 
vorm van de pre-activiteit was om de vele deelnemers te respecteren die ervoor kozen om in 
quarantaine te gaan in de week voor de reis. We hadden een leuke introductieactiviteit met 
een quiz over Griekenland, en deden een poging om de deelnemers elkaar al voor de reis te 
laten leren kennen. 

Tijdens de reis zelf heeft de groep de Acropolis bezocht, yoga gedaan met een NGO voor 
vluchtelingen, online/hybride vergaderingen gehad met de Bank van Griekenland en de 
Internationale Organisatie voor Migratie, de Nederlandse ambassade in Griekenland ontmoet, 
en vele andere interessante activiteiten ondernomen. Gelukkig zijn er geen deelnemers 
positief getest op COVID-19 tijdens of direct na de reis, waardoor alle deelnemers en 
commissieleden volop van Athene hebben kunnen genieten. 

Ondanks de uitdagingen in verband met COVID-19 heeft de commissie uitstekend werk 
geleverd bij het plannen en leiden van de reis, met een fantastische voorzitter die kalm bleef 
in de meest stressvolle situaties. De eerste (min of meer) post-COVID-reis was over het 
algemeen een groot succes. 

7.3 Lange reis: Bangkok en Phuket 
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“When I get drunk, my heart beats very fast, like CHAPEAU CHAPEAU CHAPEAU!” - 
Jasmann Chhatwal  

De lange reis vond dit jaar plaats tussen 27 juni en 11 augustus, en ging naar Bangkok en 
Phuket in Thailand. Het was om vele redenen een gedenkwaardige reis, en de commissaris is 
bijzonder trots en dankbaar dat de SPIL na drie lange jaren eindelijk weer een lange 
buitenlandse reis heeft kunnen maken. 

De deelnamekosten waren vastgesteld op 755 euro. Dit leverde in combinatie met het 
lustrumgeld en extra CASSA-gelden een comfortabel budget op met ruimte om naar Phuket te 
gaan. Ook konden de deelnemers hierdoor in beide steden in mooie, kwalitatief goede hostels 
verblijven. Het extra lustrumgeld werd besteed aan een activiteit die (niet verrassend) 
uiteindelijk een van de populairste onderdelen van de reis bleek te zijn: de snorkeltour van een 
dag in Phuket. 

Het programma van de reis bevatte een lange lijst van interessante politieke, academische en 
culturele activiteiten. Tot de politieke activiteiten behoorden: een bezoek aan de UNDP, een 
receptie bij het Administratief Gerechtshof van Thailand, een gesprek met het Ministerie van 
Toerisme, en een ontmoeting met de EU-delegatie in Thailand. Andere activiteiten waren een 
ontmoeting met de gerenommeerde faculteit Politieke Wetenschappen van de Thammasat-
universiteit, twee ontmoetingen met journalisten, een schoonmaakactie op het strand, een 
bezoek aan het grote koninklijke paleis, en een geweldige fietstocht. 

De reis was over het algemeen een groot succes, maar er is natuurlijk altijd ruimte voor 
verbetering. Het eerste punt dat moet worden benadrukt was een zeker gebrek aan 
communicatie over het precieze COVID-19-beleid van de reis, wat leidde tot enige 
verwarring en frustratie toen zich tijdens de reis gevallen van COVID-19 voordeden. De 
commissaris zal haar opvolger adviseren het belang van een duidelijke COVID-19-strategie, 
en het belang van duidelijke communicatie, nooit te onderschatten. 

Een ander vermeldenswaardig punt is dat twee vergaderingen op het laatste moment moesten 
worden afgelast vanwege Covid-19, wat natuurlijk zeer betreurenswaardig was. Bovendien 
werd het bezoek aan de Nederlandse ambassade afgelast wegens miscommunicatie met 
betrekking tot de gastenlijst. 

De belangrijkste negatieve feedback van de deelnemers betrof het feit dat het reizen met het 
openbaar vervoer in Bangkok vermoeiend en enigszins chaotisch was. De commissaris zal 
haar opvolger adviseren in de toekomst de plaatselijke omstandigheden grondig te overwegen 
alvorens een beslissing te nemen over de wijze van vervoer. 

Daarnaast onderschatte de commissaris het effect van hitte en vochtigheid op het 
energieniveau en het concentratievermogen van de deelnemers. Het programma was op 
sommige momenten erg vol, en de extra tol van het klimaat was niet iets waar ze vanuit 
organisatorisch en logistiek oogpunt op voorbereid was. Desondanks hebben de deelnemers 
en de commissie uitstekend werk verricht door aan het programma deel te nemen en 
tegelijkertijd de hitte te trotseren. 

Andere punten waar de commissaris trots op is: de uitstekende leiding van de commissie, het 
feit dat de reader een maand voor vertrek klaar was, het (bomvolle) programma, en de 
verbazingwekkende voordring vaardigheden van de commissievoorzitter op Schiphol. 

7.4 SPIL Congres — “Youth in Europe: Climate and Security Politics in Europe” 
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“wHaT aM I sUpPoSeD tO tAlK aBoUt??” — De Franse ambassadeur tijdens het SPIL 
Congres 2022 

Het SPIL Congres 2022 werd op 30 en 31 mei georganiseerd door een geweldige commissie 
die uitstekend werk heeft verricht. 

Na een ietwat teleurstellende poging tot samenwerking met IAPSS voor Kerstmis, besloot de 
congrescommissie zich liever te richten op samenwerking met CIROS en SIB. Door 
communicatieproblemen en aarzeling van beide verenigingen organiseerde de commissie het 
evenement echter uiteindelijk voornamelijk op eigen kracht. 

Het gebrek aan hulp van andere verenigingen bleek echter geen probleem te zijn, want de 
commissie stelde een geweldig programma samen, en organiseerde de twee dagen (bijna) 
perfect. Met financiële hulp van CASSA kon de deelnameprijs inclusief alle maaltijden, 
snacks, een goodiebag, een drankje op de afsluitende borrel, en toegang tot het hele congres 
zeer laag gehouden worden. 

Het moment waarop het congres plaatsvond was minder ideaal, omdat het vlak na de laatste 
tentamens plaatsvond. Vanwege die reden besloot de commissaris het congres ook open te 
stellen voor niet-SPIL-leden (met een gereduceerde prijs voor SPIL-leden). Ondanks het 
minder ideale moment had het congres meer deelnemers dan verwacht, en de deelnemers 
gaven over het algemeen zeer positieve feedback. 

Het congres had verschillende interessante keynote sprekers, waaronder voormalig 
jongerenvertegenwoordiger bij de VN, Hajar Yakoubi. Verder waren de ambassadeurs in 
Nederland van Zweden en Frankrijk ook aanwezig op het congres. Ook werden er 
verschillende interessante workshops georganiseerd, zoals een van de Global Human Rights 
Defense. Daarnaast hadden we een interessant jongerenpartijdebat op dag één, en sloten we 
het congres af met een heerlijke borrel op dag twee. 

De commissaris heeft met veel plezier dit project opgezet, en zal het aankomend bestuur 
aanbevelen volgend jaar een soortgelijke opzet te overwegen.  
 

 

8. COMMISSARIS INTERNE BETREKKINGEN EN FEESTELIJKE ACTIVITEITEN 
De commissaris is zeer dankbaar voor de begripvolle houding en de niet aflatende motivatie 
van alle commissieleden gedurende het hele jaar, ondanks de onvoorziene omstandigheden. 
Ze is ongelofelijk trots dat zij met zulke mensen heeft mogen samenwerken. Ze 
verontschuldigt zich ook in het algemeen voor alles wat er mis is gegaan met hun commissies. 
Hen moest rond februari een tijdje vrij nemen en daarna was er in al haar commissies sprake 
van enige discontinuïteit.  
  
8.1 DEBAT van de commissaris 
“Martina: I am business woman. 
Elliot: We stan.” 
 
8.1.1 Commissie 
De commissie DEBAT is er dit jaar niet in geslaagd vier fysieke exemplaren uit te brengen 
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zoals gebruikelijk. Op dit probleem wordt in het volgende punt nader ingegaan. De vier 
nummers werden echter toch afgewerkt en op de DEBAT-website geplaatst. De vormgeving 
werd voornamelijk gedaan door de voorzitter van de commissie en zij heeft wonderen 
verricht. De commissaris is zeer dankbaar voor al het werk van de voorzitter dit jaar.  
  
De online aanwezigheid van DEBAT, met speciale dank aan de secretaris van de commissie, 
was dit jaar ook zeer succesvol. De vorig jaar gecreëerde LinkedIn-pagina en de Instagram-
pagina waren het hele jaar door actief. DEBAT Online publiceerde regelmatig artikelen van 
zowel onze vaste schrijvers als vele gastschrijvers. De commissaris is enthousiast over de 
interesse van gastschrijvers en hoopt dat dit aspect van DEBAT Online de komende jaren 
steeds meer tot bloei zal komen.  
  
De DEBAT Podcast is dit jaar helaas niet doorgegaan zoals gepland. De eerste aflevering is 
online te vinden, maar er waren een hoop onvoorziene problemen met het publiceren van deze 
aflevering, waardoor het proces langzamer verliep dan de bedoeling was. Het publiceren van 
een aflevering op Spotify werkte niet zoals gepland en de commissie moest met een nieuwe 
manier komen om de luisteraars te bereiken. Het systeem is nu volledig opgezet en de 
commissaris denkt dat er geen andere problemen zullen zijn als hun voorganger ervoor kiest 
om dit project draaiende te houden. 
  
Over het geheel genomen had de commissie dit jaar wat motivatieproblemen, waarbij het 
drukproces niet doorging en de commissaris in de periode februari-maart niet in staat was te 
helpen. Maar met dat alles in het achterhoofd heeft de commissie geweldig werk verricht om 
online te compenseren en vooral het uitvoerende team heeft geweldig werk verricht.  
  
8.1.2 Fysieke kopieën 
Op het moment dat dit wordt geschreven, neigt de Commissaris ertoe geen fysieke kopieën 
meer te laten verzenden. Hij zal tijdens de AV alle updates geven, als er nieuwe 
ontwikkelingen zijn, maar is niet hoopvol gestemd. 
  
Ter verduidelijking: het probleem is niet of we het logo van Port Betaald al dan niet meer als 
onderdeel van het ontwerp mogen gebruiken. Het probleem is misschien zo begonnen, maar 
de huidige kwestie gaat over wie de portokosten betaalt voor de fysieke exemplaren van 
DEBAT. De hele tijdlijn is als volgt: tijdens de Beleids-ALV kwam de commissaris erachter 
dat het gebruik van het Port Betaald-logo als onderdeel van het ontwerp frauduleus was. 
Voordat zij het bij een ander ontwerp zou betrekken, wilde zij dit eerst nader onderzoeken. Na 
vele gesprekken met Post NL kwam zij er achter dat het gebruik van het logo als onderdeel 
van het ontwerp op zichzelf geen frauduleuze handeling is. Tijdens dit onderzoek kwam 
echter de vraag naar boven: "Als deze bladen echt 'Port Betaald' zijn, wie betaalt er dan 
voor?". 
Dit leverde een groter probleem op dan aanvankelijk werd beseft. De commissaris vroeg de 
universiteit of zij rond december voor deze uitgaven betaalden. Zij zeiden van niet. Dit 
betekende dat ofwel de universiteit ervoor betaalde en het niet wist, wat zou betekenen dat wij 
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de universiteit voor de gek hielden, ofwel dat zij echt niet betaalden, wat zou betekenen dat 
wij het postkantoor voor de gek hielden.  
  
Daarom heeft de commissaris het drukken en verzenden van DEBAT-uitgiften tijdelijk 
stopgezet totdat er een officiële bevestiging was dat de universiteit deze portokosten betaalde 
en zij het bewijs daarvan konden leveren. Sindsdien heeft de commissaris heel veel 
verschillende kantoren van de universiteit gemaild en gebeld, zonder succes. Zij werd 
doorverbonden met een andere persoon of zij kreeg gewoon geen antwoord. In de periode 
maart-mei heeft de commissaris ook contact opgenomen met velen van jullie. Oud-
bestuursleden, huidige DEBAT-leden, de ALV... Ze kreeg wat advies, maar iedereen leek er 
anders over te denken wat de volgende stap zou moeten zijn. Op advies van enkele oud-
bestuursleden heeft de commissaris ook gesproken met andere verenigingen die in april 
tijdschriften versturen en ontdekte dat ook zij niet weten hoe hun uitgaven worden betaald en 
daar nooit vragen over hebben gesteld.  
  
Op dit punt is de commissaris echt in de war over hoe het nu verder moet en vraagt hij de 
ALV om steun en hulp bij het zoeken naar een oplossing.  
  
8.2 Commissaris Almanak 
“I’ll take any chance to share puppies on the SPIL instagram.” -Ada 
 
Ook de Almanak kende dit jaar, zoals verwacht, enkele ups en downs. De voorzitter van de 
commissie was het hele tweede semester op uitwisseling en tegen de tijd dat zij terug was, 
was de commissaris terug in haar thuisland, waardoor fysieke vergaderingen onmogelijk 
werden. Dankzij het ongelooflijke werk van de voorzitter dit jaar is het InDesign-bestand 
echter op tijd ingeleverd en heeft de commissie een product om trots op te zijn. 
  
De commissie verloor in de loop van het jaar een lid, wat meer invloed had op de commissie 
dan verwacht. In een kleine commissie met een duidelijke taakverdeling was het verlies van 
een lid lastig te overzien. Daarom heeft de commissaris haar voorganger heel duidelijke 
aanwijzingen gegeven over wat voor commissie men zou willen voor het jaarboek en hoopt 
voor hem dat dit in de toekomst niet meer zal voorkomen.  
  
De commissaris wil alle overige leden van de commissie bedanken voor hun tijd en energie 
gedurende het hele jaar. Hun werk is van onschatbare waarde en de commissaris hoopt dat 
ieder van hen zich hiervan bewust is. Vandaag, tijdens de bestuurswissel, zal de almanak 
worden onthuld. De commissaris hoopt dat elke lezer de opwinding zal voelen die de 
commissie voelde toen we het voor het eerst te lezen kregen. 
  
8.3 Commissaris Feest 
“How about catching up while decorating the kurhaus?” -Igor 
 
De Feestcommissie heeft dit jaar veel activiteiten gehad, die voor geïnteresseerden in het 
jaarplan te zien zijn, maar niet zo veel als gewenst. COVID-19 had een zeer onverwacht effect 
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op de Feestcommissie. De commissaris en de commissie waren erop voorbereid dat sommige 
evenementen zouden worden afgelast, maar dit was het eerste jaar waarin de ernstige 
gevolgen van COVID-19 zich alleen in de eerste helft van het jaar voor deden en niet in de 
tweede. De commissie moest dus activiteiten blijven uitstellen en tegen de tijd dat zij die 
opnieuw konden doen, was de agenda gevuld met andere activiteiten uit het verleden en het 
heden. Sommige van deze activiteiten overlapten elkaar aanzienlijk of er waren momenten 
waarop het onmogelijk was om een andere activiteit te doen (zoals de Lustrumweek of 
tentamenweken), zodat de uitgestelde activiteiten nooit hebben plaatsgevonden en het schema 
bleef doorlopen zoals gepland. De commissaris adviseert de Feestcommissie om nooit te 
schuiven met toekomstige evenementen in het komende jaar, ook al is het een simpele borrel. 
Uitstel heeft op de lange termijn niet gewerkt. 
  
Afgezien daarvan heeft de commissie dit jaar goed werk geleverd. Afgezien van een paar 
uitzonderingen was de opkomst bij de borrels stabiel rond de 20-30 deelnemers. Een aantal 
activiteiten die we de afgelopen jaren misten kwamen terug, zoals de Terrassenhop en het 
SPILxBIL-feest. Ook het gala vond dit jaar plaats, georganiseerd door de Lustrumcommissie 
en op hun verzoek met hulp van de Feestcommissie. De commissaris heeft haar voorganger al 
geadviseerd over activiteiten die een comeback zouden moeten maken maar dit jaar om 
verschillende redenen niet doorgingen. 
  
9. Commissaris Extern  
9.1 Commissaris Acquisitie  
Man in Thailand: ‘We are not going to give you money, we are not going to make you rich, 
we are not going give you fish.’  
 
9.1.1 Financien en partners  
Afgelopen jaar heeft de commissaris zich bezig gehouden met het zoeken van nieuwe 
partnerdeals voor de SPIL, en het onderhouden van al bestaande contracten. Er zijn dit jaar 
nieuwe contracten gesloten met verschillende eetplekken in zowel Leiden als Den Haag. 
Sinds april staat er een deal met de Pizzabakkers in Leiden, voor 15 procent korting voor 
SPIL-leden. Deze deal zal vanaf augustus ook met de Pizzabakkers in Den Haag staan. 
Daarnaast is er een deal met Ritos in Den Haag, waarbij SPIL-leden ook 15 procent korting 
krijgen. Met AIESEC staat er nu ook een contract waarbij de SPIL hen promoot, in ruil voor 
trainingen die zij geven die interessant zijn voor SPIL-leden. Verder is de commissaris nog in 
gesprek met Stricters over een contract voor commissie truien, die op een duurzame manier 
worden geproduceerd. Bestaande contracten zijn er onder andere met Can’t Dutch This, 
Nocto en Huurbuur. Deze zijn door het jaar heen bijgehouden en voortgezet. 
 
Er is sinds dit jaar ook gekeken naar het promoten op onze sociale media tegen een 
vergoeding. Een mogelijkheid die voor bedrijven vaak als interessant wordt beschouwd, in 
verband met ons grote bereik. Deze mogelijkheid is veel gebruikt, maar is helaas nog niet 
genoeg geweest om het target te halen wat de commissaris aan het begin van het jaar voor 
ogen had. Vergeleken met andere manieren van promoten binnen de SPIL is dit overigens wel 
optie geweest die bij de bedrijven in de smaak viel.  
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Bij het contact met bedrijven en organisaties is veel gebleken dat komende uit een pandemie, 
er vaak de financiële ruimte nog niet is voor een partner- of sponsordeal met de SPIL. Dit 
heeft de commissaris moeten betreuren met het niet behalen van het target, ondanks de hoop 
dat het dit jaar beter zou gaan, juist door het aflopen van de pandemie.  
 
Aan mijn opvolger zou ze dan ook adviseren, in overleg met de penningmeester, om een lager 
target te kiezen om te behalen, zeker met het oog dat veel bedrijven tot nu aan toe vaak 
huiverig zijn geweest.  
 
9.1.2 Merchandise  
Afgelopen jaar heeft de commissie gewerkt aan twee merchandise items, het eerste item een 
SPIL-(bier)glas, wat te koop was via de website voor 7,50. Als tweede item heeft de 
commissie besloten iets te maken waar binnen de SPIL hier en daar vraag naar was en waar 
soms toch wel op gehint werd door de leden: sokken! Deze zijn sinds begin september te koop 
op de website en in de SPIL-hokken om ervoor te zorgen dat iedereen er fantastisch uitziet in 
het nieuwe collegejaar!  
 
9.1.3 Committee 
De commissie heeft afgelopen jaar hard gewerkt aan het vinden van nieuwe bedrijven voor 
samenwerkingen, nieuwe deals en het helpen van de commissaris bij het behouden van 
bestaande contacten. Ze kwamen veelal met creatieve, nieuwe ideeën, waarbij er goed 
gekeken werd naar wat er mogelijk was voor SPIL-leden, wat wij de bedrijven kunnen bieden 
en hoe we dat samen kunnen brengen in een eventueel contract.  
 
9.2 Commissaris Promotie 
Fizza: ‘Ik vind het grappig dat die man mijn mobiel heeft’. Joos: ‘Hij heeft BeReal???’ 
 
9.2.1 Sociale Media  
Afgelopen jaar heeft de commissaris voornamelijk Instagram gebruikt als eerste vorm van 
sociale media. Er werd ten alle tijde gestreefd naar het plaatsen van posts van evenementen 
twee weken voor dat het evenement plaats zou vinden, echter soms kon dit niet waargemaakt 
worden doordat bepaalde aspecten van evenementen soms nog niet vast stonden of later pas 
bekend werden. Door nieuwe features van Instagram was het op sommige punten makkelijker 
om promotie er op een nog betere manier uit te krijgen. Zo kon er gebruik gemaakt worden 
van het plaatsen van links in de verhalen, waardoor het aanmelden voor evenementen 
makkelijker verliep. Ook is er gekeken naar de mogelijkheid om betaalde promotie te 
gebruiken voor grote evenementen, zoals de Lustrumweek en het EJW. Deze optie is in deze 
gevallen ook gebruikt, en de commissaris zag daarbij een toename in inschrijvingen, doordat 
de promotie een groot bereik heeft, ook naar mensen die geïnteresseerd zijn in SPIL, maar 
bijvoorbeeld ons Instagram-account nog niet volgde.  
 
Facebook werd gebruikt om ook evenementen te promoten, maar de commissaris zag een 
afname in studenten die dit platform nog gebruiken, met name de nieuwe en jongere 
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studenten. In het promotie form konden commissies overigens aangegeven welke platformen 
ze wilden gebruiken voor promotie. Facebook en Instagram werden in bijna alle gevallen 
beide gebruikt, echter werd de optie LinkedIn bijna nooit gekozen.  
 
Terugkijkend is de commissaris tevreden over het gebruik van de sociale media het afgelopen 
jaar, waarbij altijd gekeken werd naar wat de commissies graag wilden qua promotie. De 
communicatie tussen het bestuur en commissies was duidelijk over het promoten van 
evenementen en ook het vastleggen van evenementen door middel van verhalen is goed 
verlopen om zowel SPIL-leden als niet leden een goed beeld te geven van hoe SPIL-
evenementen verlopen.  
 
9.2.2 Posters  
Er is dit jaar veel gekeken naar de optie om de universiteit in te schakelen voor het gebruik 
van promotie door middel van posters. Deze optie is gebruikt voor onder andere de 
Lustrumweek, de Carrière Avond en het Congress  De commissaris is van mening dat het ten 
alle tijde duurzamer is om gebruik te maken van de beeldschermen op de universiteiten in 
plaats van het printen van posters, aangezien deze posters vaak maar op korte termijn gebruikt 
worden. Voor grootschalige evenementen, zoals reizen, een dies-lezing of congres is het 
gebruik van posters nog steeds een goede optie, maar voor kleinere evenementen zou de 
commissaris het niet per se aanraden, om de duurzaamheid van de vereniging te verbeteren.  
 
9.2.3. Foto’s  
Op de laatste evenementen van het jaar is ook veel gebruik gemaakt van de foto camera. Op 
Instagram ziet de commissaris een grote groei van likes te zien bij posts waar er gebruik 
wordt gemaakt van foto’s. Het is dan ook een advies aan haar opvolger om dit over te nemen 
bij het maken van content voor sociale media. Op de website zijn de foto’s te vinden onder 
het kopje foto galerij op de Engelstalige website.  
 
9.2.4. Commissie 
De commissie heeft het afgelopen jaar hard gewerkt om steeds nieuwe, creatieve ideeën te 
verwerken in content voor de sociale media. Het formulier dat is gebruikt tussen de 
commissie heeft goed gewerkt en zorgde ervoor dat de meeste activiteiten op tijd gepromoot 
konden worden. Het blijft een uitdaging om alles op tijd te promoten met de onzekerheid die 
sommige evenementen soms nog kent, maar zolang de communicatie tussen commissies en 
het Bestuur goed verloopt, gelooft de commissaris dat het goed zal komen.  
 
9.3 Commissaris ICT 
Juni: ‘Can you struggle in silence please?’ (Always when working on ICT) 
 
9.3.1 Website 
Afgelopen jaar heeft de commissaris de website goed bij proberen te houden, omtrent het 
aanmelden voor activiteiten, het plaatsen van foto’s en het gehouden van verscheidene 
pagina’s. Er is gekeken naar het toevoegen van een kalender, alleen is de software die 
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daarvoor gebruikt is niet ideaal, dus wordt er nog gekeken naar een manier waarop dat beter 
zou kunnen verlopen in de toekomst.  
 
De website blijft ten alle tijden een manier waarop (nieuwe) leden, bedrijven en universiteiten 
contact met ons opzoeken, wat een reden is waarom het zo van belang is dat de informatie die 
erop staat klopt. Als laatste werk aan de website heeft de commissaris de website 
doorgelopen, om te controleren dat dit ook zo is, voordat de website wordt overgedragen aan 
haar opvolger.  
 
9.4 Commissaris Lustrum 
Pro-tip voor gala’s: Draag alleen een jumpsuit als er ook in de gaten houdt hoeveel je drinkt. 
Anders fiets je in een marktkraam terwijl je naar huis raced omdat je te nodig naar de WC 
moet.  
 
9.4.1. Evaluatie  
In april vond ons 8ste Lustrum plaatst, door middel van een Lustrumweek. Deze week vond 
plaats van 4 tot en met 8 april. In deze week vonden er verschillende soorten activiteiten 
plaats om het Lustrum van de SPIL te vieren op een goede manier, nadat het een jaar 
uitgesteld werd. De Lustrum Commissie zal verder nog uitwijden over het verloop van de 
week in hun laatste evaluatie, maar de commissaris spreekt van een geslaagde week waarin 
we op de juiste manier hebben laten zien wat alle aspecten van de SPIL zijn, waar we al 40 
jaar trots op zijn.   
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HERZIENING JAARPLANNING SPILSTERHOOD 2021-2022  

Week                                   Datum                                                Activiteit  
August 2021   
Week 33                              16th-20th of August                           
 ELCID                                 
Week 34                              23rd -27th of August                          HOP week 
 

September 2021   
Week 35                              30th of August                                  IRO Orientation 
Day                                                                                                        

3rd of September                              Freshmen day Leiden  
4th of September                              Freshmen day The Hague  

Week 36                              5th of September                             Committee application      
         deadline  
                                            9th of September                              Borrel Leiden  
Week 37                              13th of September                            Freshmen Borrel  

16th of September                            Change of boards GA  
Week 38                              22nd of September                            Borrel The Hague  
Week 39                              29th of September                            Tour du waffle 
 

October 2021   
Week 40                              7th of October                                   Borrel Leiden – short trip  
                                                                                                       announcement  
Week 41                              11th of October                              Start book sale of block 2  
Week 42                              18th of October                              Study Group  
                                            23rd of October                              Brussels sign-up  
Week 43                              25th – 29th of October                        Exam week  

 29th of October                              After-exam borrel 
                                                             The Hague f.t. CIROS 

  
November 2021                                                                             Debat I 

Week 44                              1st of November                               Stairs affairs and Long 
Trip      opening of committee 
      applications  

                                            3rd of November                               Halloween party         
                                            4th of November                               Policy GA  
                                            5th of November                               International dinner  
Week 45                              7th of November           SPIL weekend opening 
         committee  
             

8th of November                               Deadline short trip and  

         Stairs affairs 

    11th of November                             Borrel Leiden 

- Politicologie inside  
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Week 46                              16th of November                             Dies lecutre                     
17th of November                              Education activity: Panel 

 Evening  
18th of November                             Borrel The Hague 
18th of November                             Continuation Policy Ga 
19st of November                              Deadline Long Trip and 

 SPIL weekend 
 application  

Week 47                              22nd – 23rd of November                   Brussels trip  
                                                        Committee bonding day  

Week 48                              29th – 3rd of December                   Schoen zetten 
1st of December                               Excursions activity:    
                                                        historical museum 
2nd of December                                Festive activity/ 

 Introduction Secret Santa  
  
December 2021   
Week 49                              7th of December                               CoBo  

8th of December                               Masters activity: Reading 
Efficiently 

8-9 of December                             Scavenger Hunt: DH 
9-10 of December                           Making Holiday cards  
10th of December                              Sebrenica survivor 

 lecture           
                                                       Festive Activity   

Week 50                              13th of December                                 Study group  
Week 51                              20th – 24th of December                        Exam week  
                                                                                                    Alumni Newsletter 
Week 52 
  
January 2022 
Week 1 
Week 2                                14th of January                                 Ice Skating in DH 
Week 3   21st of january    Zumba 

Week 4                                27th of January                                 Pre-activity Short Trip  

  
February 2022                                                                                 DEBAT II   
Week 5                                31st – 6th of February                        Short trip  
Week 6                                8th of Febrauary                              Lustrum opening activity  

10th of February                            Russian ambassador  
11th of February                            American embassy visit 
                                                       Friends and Family day     

                                                      Leiden  
Week 7                                14th of February                             PhD workshop 

17th of February                              SPIL x B.I.L Party  
                                                       Interim GA 

Registration Brussels         
  Excursion  
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Week 8                                22nd of February                               Leidsch debat  
24th of February                            Career night 

  
March 2022    
Week 9                                3rd of March    Borrel Leiden:  Long Trip 
         destination annoucement 

Education activity 
Ukranian Embassy  

                                            5th of March                                    Committee Bonding day 
Week 10                              7th of March                                    Efteling 

9th of March                                     Interfaculty Party 
10th of March                                  Municipality 

Elections Activity  
                                                                                                 Terrace Hop 

12th of March                                   Friends and Family Day 
                                                            The Hague 

Week 11                              14th of March                                  OPCW excursion 
15th of March                                  Interim GA  

                                         17th of March                                   Borrel The Hague: 
                                                                                                       Merchandise 
announcement 

                                                        Excursions activity 
18th of March Introduction activitiy: 

board game night 
                                                        Old Boards borrel   

Week 12                              21st of March                                   Study group  
Week 13                              28th of March – 1st April                   Exam week  
                                            1st of April                                       After-Exam borrel 
 

April 2022                                                                                      DEBAT III  

Week 13                              1st of April                                       After-exam borrel 

Week 14                              4th – 8th of April                                Lustrum week  
8th of April                                      Lustrum Gala  

Week 15                              12th of April                                     PiP-Congress  
                                                       Festive activity  
13th of April    Education activity: SPIL x 

       LeidenMUN - Public  
       Speaking 

14th of April     Board interest borrel   
Week 16                              18th of April                                    Terrace Hop 

21st of April    Introduction activity: Iftar 
       with CIROS  

Week 17                              26th of April                                     King’s day party         
                                            29th of April – 1st of May                  SPIL weekend  

 Masters activity: LinkedIn 
 Real-life  

May 2022   
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Week 18                                                                                         Congress trip  
1st of May     Opening registration  

       Brussels Committee and 
       DIES 

2nd of May                                      Interfaculty Congress  
5th of May                                       Borrel Leiden: 

         Merchandise   
         announcement  
Week 19                                
                                                                                                       Reunionists Newsletter  

9th of May    Excursions activity: Beau 
      talkshow 

 Pre-Long Trip Activity 1 
11th of May    FSW Party 
12th of May    Education activity:  

       boat lecture  
Week 20                           16th of May                                      Study group 
                                                                                                       Alumni Newsletter  
Week 21                              23rd of May    Yearbook theme  
         announcement 

23rd – 27th of May                             Exam week 
27th of May    Introduction activity:  

       Beach Day 
    30-31st of May    Congress 
  

June 2022                                                                                       DEBAT IV  

Week 22                             30th-31st of may                                Congress trip 
    1st of June    New Board announcement 
         borrel  
    2nd of June    Masters Activity: beach 
         borrel 

7th of June     PvP event  
 Committee thank you day 

                                                       Party –welcoming summer 
Week 23   9th of June    British Embassy 
Week 25   22nd of June    Affirmation GA 
    24th of June    Pre-Long Trip activity 2 
Week 26                                 27th of June – 10th of July  Long Trip 
  
July 2022  
Week 27                                                                                         Long Trip 
Week 28 
Week 29 
Week 30                                                                                          
  

 
August 2022   
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Week 31   5th- 7th of August   EJW 
Week 32 
Week 33   15th- 19th of August    El Cid  
Week 34   22nd – 26th of August   Hop week  
 
September 2022   

Week 35                              1st of September                               Borrel Leiden 
Week 36                              9th – 11th of September                     EJW    
Week 37                                                                                          Change of boards GA: 

 presentation Almanac 
    12th of September   American Embassy  
Week 38   20th of September   Prinsjesdag event 
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REALISATIE ‘SPILSTERHOOD’ 2021-2022 
 
  Inkomsten  
 Begroot 20/21 Her-begroot 20/21 Realisatie 21/22 
Contributie € 20.563,20 € 20.563,20 € 17.372,31 
Rente  € - € - € - 
Algemene Bijdrage 
Departement 

€ 1.600,00 € 1.600,00 € 1.600,00 

StudyStore € 6.500,00 € 5.500,00 € 3.385,22 
Commissie 
acquisitie 

€ 2.080,00 € 2.080,00 € 254,99 

Opname 
Lustrumreserverin
g 

€ 9.000,00 € 9.000,00 € 9.000,00 

Opname 
coronareservering 

€ 1.368,08 € 1.368,08 € - 

Opname 
reservering SPIL-
hok Leiden 

€ - € - € - 

Opname feest 
reservering 

€ - € 500,00 € 500,00 

Vrienden van de 
SPIL 

€ 130,00 € 130,00 € 194,22 

Overige inkomsten € 50,00 € 0,00 € 10,00 
Schenking 39ste  
bestuur 

€ 750,00 € 750,00 € 750,00 

LAP € 820,79 € 820,79 € 820,79 
Opname 
reiskostenvergoedi
ng int. Bestuurslid1 

€ 500,00 € 500,00 € 500,00 

Oververdiensten 
Halloweenfeest 

€ - € - € 3.205,38 

Total  € 43.561,28 € 42.861,87 € 37.592,12 
 
 
 
Uitgaven     
 Begroot 

21/22 
Her-begroot 
21/22 

Realisatie 
21/22 

Bestuur € 3.843,70 € 3.850,00 € 3.362,95 
Voorzitter 
Introductie 

€ 700,00 
€ 700,00  

€ 700,00 
€ 700,00 

€ 735,89 
€ 735,89 

Secretaris € 1.470,79 € 1.470,00 € 265,83 
Penningmeester € 700,00 € 800,00 € 908,41 

 
1 Twee van de drie internationale bestuursleden maken aanspraak op de reiskostenvergoeding omdat één 
internationaal bestuurslid een studenten ov heeft net als Nederlandse studenten. Er wordt hiervoor dus 500€ 
opgenomen. 
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SPIL Weekend € 650,00 € 750,00 € 900,00 
Onderwijs & Politiek 
Onderwijs 
Master  
Excursies 

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

€ 400,00 
€ 200,00 
€ 100,00 
€ 100,00 

€ 769,90 
€ 538,72 
€ 69,94 
€ 13,32 

Buitenlandse 
Betrekkingen 
Lange Reis  
Korte Reis 
Congres 

 
€ 10,566,80 
€ 6.250,00 
€ 2.666,80 
€ 1.500,00 

 
€ 10.566,80 
€ 6.250,00 
€ 2.666,80 
€ 1.500,00 

 
€ 9.439,29 
€ 6.250,00 
€ 2.666,80 
€ 522,49 

Intern 
DEBAT 
Almanak 
Feest 

€ 10.835,00 
€ 5.400,00 
€ 3.500,00 
€ 1.935,00 

€ 11.998,15 
€ 5.400,00 
€ 3.500,00 
€ 2.589,15 

€ 8.865,85 
€ 2.584,00 
€ 3558,85 
€ 2.723,66 

Extern 
ICT 
Promotie 
Aquisitie 

€ 1.361,90 
€ 781,92 
€ 500,00 
€ 80,00 

€ 1.361,90 
€ 781,92 
€ 500,00 
€ 80,00 

€ 576,90 
€ 461,49 
€ 55,00 
€ 60,50 

Afschrijvingen € 250,00 € 250,00 € 250,00 
PvP € 150,00 € 150,00 € 25,00 
Investeringen € 200,00 € 500,00 € 91,00 
Onvoorziene kosten € 1.265,85 € 1.265,85 € 922,00 
Reserveringen € 1.800,00 € 1.800,00 € 1.800,00 
Nieuwe Feestreservering €- €- € 1.429,10 
Lustrum € 7.650,00 € 7.650,00 € 7.650,00 
Reiskosten € 500,00 € 500,00 € 500,00 
Totaal € 43.562,12 € 43.211,80 € 37.592,12 

 
 
 
 
Bestuur Begroot 

21/22 
Her-Begroot 
21/22 

Realisatie 
21-22 

Commissie-bedankdag € 600,00 € 400,00 € - 

ABN-Amro Kosten Zakelijke Rekening € 500,00 € 500,00 € 454,21 

Kosten Algemene Ledenvergadering € 600,00 € 700,00 € 773,46 

Van den Berg-Bachelorscriptieprijs € 91,50 € 91,50 € 88,80 

Constitutieborrelcadeaus € 60,00 € 50,00 € 9,67 

Constitutieborrel SPIL € 1.600,00 € 1.600,00 € 1.700,00 

Kantoorarikelen € 150,00 € 150,00 € 19,98 

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

Exploitatie SPIL-hokken € 150,00 € 150,00 € 134,31 

Rondje kroeg na Wissel-ALV € 0,00 € 100,00 € - 
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Medewerkers-Lunch € 49,50 € 49.50 € - 

Algemene Bestuursuitgaven € 150,00 € 150,00 € 73,89 

Sollicitaties bestuur 2022-2023 

Besuursactiviteiten 

€ 32,70 

€ 100,00 

€ 100,00 

€ 200,00 

€ 98,63 

€ - 

Totaal  € 3.843,70 € 3.851,00 € 3.362,95 

 
Voorzitter  
 

Begroot 21/22 Her-Begroot 
21/22 

Realisatie 21/22 

Introuductie  
Algemene uitgaven 
Freshmenweekend2 
Ouderdag3  
Ouderdag Leiden 
Ouderdag Den Haag 
Eerstejaarsbrunch  
Activiteiten 
‘International dinner 
Kerstmis 
Other 

€ 700,00 
€ - 
€ - 
€ 400,00 
€ 300,00 
€ 100,00 
€ 0,00 
€ 300,00 
€100,00 
€ 100,00 
€ 

€ 700,00 
€ - 
€ 200,00 
€ 300,00 
€ - 
€ 300,00 
€ 0,00 
€ 200,00 
€ - 
€ - 
€ 200,00 

€ 316,40 
€ - 
€ 316,40 
€ 279,01 
€ - 
€ 279,01 
€ - 
€ 140,48 
€ - 
€ - 
€- 

Totaal € 700,00 € 700,00 € 735,89 

 
Secretaris  
 

Begroot 21/22 Her-begroot 
21/22 

Realisatie 21/22 

Oud-besturenborrel 
Alumni-activiteiten 
Leidsch Debat 
 

€ 500,00 
€ 820,79 
€ 150,00 
 

€ 500,00 
€ 829,79 
€ 150,00 

€ 238,00 
€ - 
€ 27,83 
 

Totaal € 1.470,80 € 1.470,80 € 265,83 

 
 
Penningmeester  
 

Begroot 21/22 Her-begroot 
21/22 

Realisatie 21/22 

SPIL-weekend 
Interfaculty Congress 

€ 650,00 
€ 50,00 

€ 750,00 
€ 50,00 

€ 900,00 
€ 8,41 

Totaal € 700,00 € 800,00 € 908,41 

 
Onderwijs &Politiek 
 

Begroot 21/22 Her-begroot 
21/22  

Realisatie 21/22 

Excursies  
 
Onderwijs  
Onderwijsevaluaties 

€ 300,00 
 

€ 450,00 
€ - 

€ 100,00 
 

€ 200,00 
€ - 

€ 13,32 
 
€ 538,72 
€ - 

 
2 Vanwege tegenvallende aanmeldingen op het EJW en een locatie die vooraf betaald was moest er een kleine 
SPIL bijdrage uit het Introductiebudget gehaald worden om deze kosten te kunnen dekken. 
3 Er heeft dit jaar 1 ouderdag plaatsgevonden met ouders in Den Haag en Leiden.  
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Activiteiten & workshops 
Carrière 
 
Master activiteiten 
Workshops 
Carrière  

€ 300,00 
€ 150,00 
 
€ 150,00 
€ 100,00 
€ 50,00 

€ 100,00 
€ 100,00 
 
€ 100,00 
€ 75,00 
€ 25,00 

€ 538,72 
€ 147,92 
 
€ 69,94 
€ 25,94 
€ 44,00 

Totaal € 900,00 € 400,00 € 769,90 

 
 
 
Buitenlandse betrekkingen 
 

Begroot 21/22 Her-begroot 
21/22 

Realisatie 21/22 

Coronareservering reizen 
 
Korte Reis 
 
Lange Reis4 

 
Pre- and postactiviteiten 

 
Congres 

Pre-congres acitiviteit 
SPIL-bijdrage 

€ 1.368,08 
 
€ 2.666,80 
 
€ 6.250,00 
 
€ 150,00 
 
€ 1.500,00 
€ 25,00 
€ 1.500,00 

€ 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 

Totaal € 10.566,80 € 10.566,80 € 9.609,29 

 
Intern  
 

Begroot 21/22 Her-begroot 
21/22 

Realisatie 21/22 

DEBAT 
4x DEBAT 

Workshops  
Digitaal DEBAT5 

 
Almanak 
Indesign Licentie6 

 
Feest 
Borrels  
Feesten 
Gala7 
Sociale activiteiten 
Opname Feest reservering 

€ 5.400,00 
€ 5.300,00 
€ 50,00 
€ 50,00 
 
€ 3.500,00 
- 
 
€ 2.100,00 
€ 800,00 
€ 600,00 
€ - 
€ 700,00 
€ - 

€ 5.400,00 
€ 5.300,00 
€ 50,00 
€ 50,00 
 
€ 3.500,00 
- 
 
€ 6.598,15 
€530,00 
€ 1.068,15 
€ 800,00 
€ 200,00 
€ 500,00 

€ 2.584,00 
€ 2.487,38 
€ - 
€ 96,62 
 
€ 3558,85 
€ 130,00 
 
€ 2.723,66 
€ 1.030,15 
€ 206,38 
€ 800,00 
€ 687,13 
€ 500,00 

Totaal € 11.000,00 € 11.998,15 € 6509,13 

 
4 De uitgaven voor de lange reis zullen hoger zijn omdat er 15% van de lustrumreservering wordt geschonken 
aan de lange reis.  
5 De kosten voor DEBAT online zijn hoger dan gebruikelijk door het verlengen van de licentie.  
6 Er is een licentie voor InDesign aangeschaft zodat de commissaris en de voorzitter vanuit huis kunnen werken. 
7 De feestcommissie heeft een bijdrage geleverd aan het gala tijdens de Lustrumweek. De feestreservering is 
opgenomen om deze bijdrage te financieren.  
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Extern  
 

Begroot 21/22 Her-begroot 
21/22 

Realisatie 21/22 

Acquisitie 
 
ICT 
Licentie Snelstart 
Conscribo 
Hosting www.spilplaats.nl 
Website 

 
Promotie  
Algemene uitgaven 
ELCID en HOP stand  

€ 80,00 
 
€ 781,92 
€ 180,00 
€ 289,67 
€ 217,80 
€ 94,46 
 
€ 500,00 
€ 200,00 
€ 300,00 

€ 80,00 
 
€ 781,92 
€ 180,00 
€ 289,67 
€ 217,80 
€ 94,46 
 
€ 500,00 
€ 200,00 
€ 300,00 
 
 

€ 80,00 
 
€ 461,49 
€ 171,82 
€ 289,67 
€ - 
€ - 
 
€ 55,00 
€ 55,00 
€ - 
 

Totaal € 1.361,92 € 1.361,92 € 576,90 

Toelichting:  
 
 
Reserves  

 

Begroot 21/22 Her-begroot 

21/22 

Realisatie 21/22 

9th Lustrum der SPIL € 1.500,00 € 1.500,00 € 1.500,00 

SPIL-hok Leiden8 

Lustrum DEBAT 

Aanvulling reservering 

reiskostenvergoeding 

Feestreservering9 

€ 150,00 

€ 150,00 

€ - 

€ - 

€ - 

€ 150,00 

€ 150,00 

€ - 

€- 

€ - 

€ 150,00 

€ 150,00 

€ - 

€ - 

€ 1.429,10 

Totaal € 1.800,00 € 1.800,00 € 3.229,10 

Toelichting:  
 
 
Afschrijvingen  Begroot 

21/22 
Her-begroot 
21/22 

Realisatie 
21/22 

SPIL-hok Den Haag10 € 250,00 € 250,00 € 250,00 

Afschrijving oude camera € - € - € - 

 
8 Doordat alle activa in het SPIL-hok in Leiden al zijn afgeschreven wordt er per jaar een bedrag gereserveerd 
om zo toch de kosten voor het vernieuwen in de toekomst gevangen kunnen worden.  
9 Deze reservering is gemaakt uit de oververdiensten die de SPIL heeft gemaakt tijdens het Halloweenfeest. Deze 
reservering dient dan ook alleen gebruikt te worden door de ft. Commissaris Feest. 
10 De penningmeester heeft een volledige lijst met de activa. Onder afschrijving valt: meubilaire, de bank, alle 
apparaten:  de ijskast, het koffiezetapparaat, de waterkoker, tosti-ijzers, muziek boxen en overige producten.  
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Afschrijving nieuwe camera € - € - € - 

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

Begroot 21/22 Her-begroot 
21/22 

Realisatie 21/22 

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

Totaal € 500,00 € 500,00 € 500,00 

 
 
Onvoorzien  
 

Begroot 21/22 Her-begroot 
21/22 

Realisatie 21/22 

Algemene uitgaven11 € 1.265,82 € 1.265,82 € 922,00 

Totaal € 1.265,82 € 1.265,82 € 922,00 

 
Lustrum 
 

Begroot 21/22 Her-begroot 
21/22 

Realisatie 21/22 

Lustrum activiteiten12 
Dieslezing 
Overige activiteiten 

€ 7.650,00 
€ - 
€ - 

€ 7.650,00 
€  
€  

€ 7.650,00 
€ - 
€ - 

Totaal € 7.650,00 € 7.650,00 € 7.650,00 

 
Balans 

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

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

Strikjes (60) € 360,00 Afschrijvingen € 2.246,00 
Bretels (94) € 2.068,00 Artikelen  € 2.962,42 
Vlinderdassen (91) € 910,20 Reserve contributie € 12.080,00 
Doppers (40)  € 388,55 Reserve extra € 14.570,55 

Oud-besturenspeldje (54) € 110,70 

Reservering 
reiskostenvergoeding 
int. bestuursleden € 600,00 

Paraplu’s (9) € 50,15 Feestreservering € 1.429,10 
Fietspakketjes(31) € 300,36 LAP € 320,79 

 
11 De onvoorziene kosten bestaan uit de gemiste deelnemersbijdrage van SPIL weekend. 
12 De lustrum commissie heeft een eigen begroting gemaakt en deze is reeds besproken.  



63 
 

Kaarthouders (4) € 14,34 
Vergoeding 
Lustrumuitgaven € 1003.32 

Sjaals (18) € 96,84 

Aanvulling 

coronareservering € 1.363,70 
Mokken (27) € 162,00   
Kas bestuur  € 0,00   
     
Total € …  Total    € … 

 
 

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

 

 

Begroting SPIL congress 
 

Inkomsten Begroot p.p Begroot Realisatie 
SPIL bijdrage  € 600,00 € 522,49 
Deelnemersbijdrage € 8,00 € 320,00 € 213,40 
CASSA  € 438,00 € 389,20 
Totaal € 8,00 € 1.358,00 € 1.125,08 

 
Uitgaven Begroot  Realisatie 
   
Locatie 
Wijnhaven 

€ 0,00 
€ 0,00 

€ 0,00 
€ 0,00 

Catering Wijnhaven € 384,00 € 245,40 
Borrel € 135,00 € 131,80 
Goodiebags € 200,00 € 149,00 
Sprekers € 400,00 € 363,00 
Promotie 
Banner 
Programmaboekjes 

€ 240,00 
€ 175,00 
€ 65,00 

€ 236,28 
€ 171,28 
€ 65,00 

Totaal € 1.358,00 € 1.125,08 
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Budget EJW 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Inkomsten Begroot p.p. Begroot Realisatie 
Deelnemersbijdrage 
(50 deelnemers) 
 
Eerstejaars 
Commissie  
Huidig bestuur 
Aankomend bestuur 

 
 
 
€45,00 
€45,00 
€45,00 
€45,00 

 
 
 
€ 1.575,00 
€ 315,00 
€ 315,00 
€ 270,00 

 
 
 
€ 855,00 
€ 45,00 
€ 225,00 
€ 225,00 

Borg scouting Paulus  € 500,00 € 500,00 
Extra SPIL bijdrage € - € - € 316,40 
Totaal €45,00 € 2.975,00 € 2.166,40 

Uitgaven Begroot p.p. Begroot Realisatie 
Accommodatie 
 
Paulus Scouting 

€25,00 
 
€25,00 

€1.765,00 
 
€1.765,00 

€1.765,00 
 
€1.765,00 

Weekend (eten + 
drinken) 
 
Ontbijt 
Lunch  
Diner 
Non-Alchoholische 
Dranken + snacks 
Alchoholische dranken 

€23,00 
 
€3,00 
€5,00 
€4,50 
 
€2,00 
 
€6,00 

€1.025,00 
 
€150,00 
€250,00 
€225,00 
 
€100,00 
 
€300,00 

€401,40 
 
X 
X 
X 
 
X 
 
x 

Activiteiten €2,25 €205,00 € - 
Overige Uitgaven 
 
Versiering  
Schoonmaakkosten 

 €50,00 
 
€30,00 
€20,00 

€ - 

Spreker 
 
Onkostenvergoeding 
Spreker  
Cadeau Spreker 

 €45,00 
 
€30,00 
 
€15,00 

€ - 

Onvoorziene kosten €1,65 €150,00 € - 
Totaal  €4.500,00 € 2.166,40 
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Realisatie Long Trip 
 
Inkomsten Begroot p.p Begroot Realisatie 
Deelnemersbijdrage € 755,00 € 26.425,00 € 26.425,001 
SPIL-bijdrage € 179,00 € 6.265,00 € 6.265,00 
CASSA € 71,00 € 2.485,00 € 2.485,00 
Totaal € 1.005,00 € 35.175,00 € 35.175,00 

 
Uitgaven Begroot p.p Begroot Realisatie 
Accommodatie 
 
Bangkok 
Phuket 

€ 121,80 
 
€ 92,00 
€ 30,00 

€ 4.263,00 
 
€ 3.212,00 
€ 1.051,00 

€ 4.481,33 
 
€ 3.268,02 
€ 1,213,31 

Vluchten 
 
Amsterdam-Bangkok 2x 
Bangkok-Phuket 2x 

€ 730,00 
 
€ 591,00 
€ 128,00 

€ 25.538,00 
 
€ 20.700,00 
€ 4.658,00 

€ 25.585,91 
 
€ 20.700,00 
€ 4.885,91 

Transport 
 
Vliegveld-hostel transfer 
Bangkok transport 
Privé-bus 6&9 juli  
Phuket2 

€ 35,00 
 
€ 16,00 
€ 12,00 
 
€ 11,00 

€ 1.330,00 
 
€ 550,00 
€ 400,00 
 
€ 385,00 

€ 1.069,19 
 
€ 349,90 
€ 360,37 
 
€ 358,92 

Activiteiten 
 
Museums13 

Fiets-tour 
Locaties + vertaler 
National park14 
Snorkel tour 

€ 104,00 
 
€ 19,00 
€ 24,00 
€ 11,00 
€ 11,00 
€ 36,00 

€ 3.627,00 
 
€ 658,00 
€ 904,00 
€ 350,00 
€ 385,00  
€ 1.330,00 

€ 3.243,90 
 
€ 468,93 

€ 877,00 
€ 353,14 
€ 173,67 

€ 1.371,16 
Overige Kosten 
 
Betaal kosten15 
Reserves16 
Presentjes goodiebags 
Final dinner 
Resitutie 

  
 
 
€ 13,00 
€ - 
€ - 
€ - 

€ 575,00 
 
€ 110,00 
€ 465,00 
€ - 
€ - 
€ - 

€ 293,70 
 
€ 92,96 
€ - 
€ 20,00 
€ 180,74 
€ 501,00 

Totaal € 1.005,00 € 35.153,00 € 35.175,00 
 
 

 

 

 
13 Het bezoek aan het National Museum was uiteindelijk gratis. Dit zijn de kosten voor het Grand Palace. 
14 Het National Park was uiteindelijk de helft van de prijs en er namen 32 mensen deel ipv 35. 
15 Onder betaalkosten vallen de transferkosten van de ABN Amro bij de aanbetalingen en het opnemen van 
geld in Thailand.  
16 Vanwege een aantal positief geteste deelnemers op corona was het noodzakelijk om voor deze deelnemers 
een extra kamer te boeken. 
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8e LUSTRUM EVALUATIE  
  
Het afgelopen jaar had de Lustrumcommissie de taak om de vijfjaarlijkse viering van het ontstaan van 
SPIL te organiseren. In dit overzicht schetsen en evalueren wij onze beleidsdoelstellingen en het 
lustrum als geheel. 
  
De context van het lustrum was alleszins uitzonderlijk. Zelfs na het ongekende uitstel in 2021 bleef het 
organiseren van de activiteiten een lastige opgave door alle onzekerheden over het coronavirus en de 
bijbehorende maatregelen. Vanaf de allereerste bijeenkomst tot de allerlaatste dag van het lustrum 
moesten we rekening houden met de mogelijkheid tot annuleringen en onverwachte aanpassingen. 
  
Dit betekent uiteraard dat ons beleid – hopelijk – een uitzondering was en zal zijn in verhouding tot de 
komende lustra. Wij achten het hoogst onwaarschijnlijk dat een lustrumcommissie in de komende 
decennia met dezelfde omstandigheden te maken zal krijgen. Voor evaluatiedoeleinden betekent dit 
dat een groot deel van onze ervaringen met het organiseren van een lustrum niet reproduceerbaar zal 
zijn. Dat gezegd hebbende, zijn er een aantal algemene opmerkingen te maken die volgens ons de 
moeite waard zijn voor toekomstige edities van het lustrum en de werkwijze van SPIL-commissies, in 
het bijzonder de onze. 
  
De primaire doelstellingen van ons aanvankelijke beleid zijn bereikt: de vereniging heeft een 
lustrumweek beleefd die studenten na twee jaar van relatieve afzijdigheid weer bij elkaar heeft 
gebracht. We hebben een week beleefd met zowel politieke bedrijvigheid als gezellige sociale 
activiteiten. Vooral daarom beschouwen wij het lustrum als een succes. Toch is het, alles 
overwegende, zeker mogelijk om in de toekomst meer activiteiten en evenementen te organiseren. Dat 
heeft voor een groot deel te maken met organisatorische onzekerheid, maar het hangt ook af van een 
aantal factoren, die we hieronder uiteen zullen zetten. 
  
Onze voornaamste aanbevelingen hebben betrekking op de structurele en procedurele aspecten van het 
commissiewerk. Ten eerste zijn wij van mening dat het de vereniging en onze commissie ten goede 
zou zijn gekomen als de Lustrumcommissie eerder dan in september 2021 tot stand was gekomen. 
Vóór dat jaar was er al een Lustrumcommissie, maar op één na namen alle oorspronkelijke leden geen 
deel meer aan de volgende iteratie van de commissie. Bovendien heeft de oorspronkelijke commissie 
relatief weinig werk kunnen verrichten dat had kunnen helpen bij de organisatie van het uitgestelde 
Lustrum. 
  
Ten tweede was de omvang van de commissie enigszins beperkt – met een groep van zes leden werd 
de taak niet gemakkelijker. We ondervonden desalniettemin veel hulp van onze commissaris 
Josephine, en we zijn haar zeer dankbaar voor haar hulp. Niettemin denken wij dat het de commissie 
ten goede zou komen als het aantal leden zou worden uitgebreid. 
  
Wat de specifieke evenementen betreft, hadden we vijf hoofdactiviteiten gepland, respectievelijk voor 
elke dag van de week. De filmavond was een persoonlijke favoriet van ons en van veel leden die we 
gesproken hebben. SPIL had een privé-bezichtiging van The Mauritanian - een film over politiek 
gevangenschap. Bovendien wekte de paneldiscussie de belangstelling van degenen die geïnteresseerd 
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zijn in wereldwijde sociaaleconomische en politieke ontwikkelingen, in het bijzonder met betrekking 
tot de opkomst van China. De cantus- en open mic-avond bleken populaire en luchtige activiteiten te 
zijn. De laatste dag stond in het teken van een adembenemend Gala in het Kurhaus. Deze imposante 
locatie vormde het sluitstuk van een langverwachte feestweek - het evenement was uitverkocht en wij 
beschouwen dit als een passende afsluiting van het lustrum. 
  
Over het algemeen hebben we geprobeerd een evenwicht te vinden tussen activiteiten in zowel Leiden 
als Den Haag, hoewel we hebben ervaren dat er nog steeds een aanzienlijke drempel is voor leden - 
vooral diegenen die niet zeer actief betrokken zijn bij SPIL - om naar een andere stad te reizen. 
Hoewel de SPIL-hokken de hele week open waren en bevoorraad waren met vele lekkernijen, vonden 
de leden niet gemakkelijk de weg naar deze gele bolwerken. Wij beschouwen dit als een punt van 
aandacht voor toekomstige SPIL-besturen en lustrumcommissies.  Het is ook het vermelden waard de 
Dies vanwege virusmaatregelen werd uitgesteld en uiteindelijk helaas afgelast moest worden. Tegen 
de tijd dat de regels waren versoepeld en mogelijke gastsprekers bereid waren aan de discussies deel te 
nemen, was het Lustrum nog maar enkele weken verwijderd. Een ander punt van aandacht is dat de 
locaties voor het lustrum over het algemeen moeilijk te vinden waren. Wij geloven dat dit deels te 
wijten is aan het coronavirus en de daaropvolgende aarzeling die velen voelden, maar het geeft hoe 
dan ook een enigszins zorgelijke situatie weer voor toekomstige grootschalige SPIL-activiteiten. 
  
De commissie, het bestuur en de leden hebben allemaal een belangrijke rol gespeeld bij de organisatie 
van dit lustrum, en we willen alle betrokkenen bedanken voor hun deelname aan deze feestelijke 
periode. 
  
Thomas Groenink 
Voorzitter van de Lustrumcommissie 

 


