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MINUTES POLICY GA PART 1, dated November 3rd 2022 

 

1. Opening 

 

The Chair of the General Assembly, Ms. Easton, opens the General Assembly at 19:32. 

 

Those present at the GA are:  

 

Annabelle Jung 

Robin Buijs 

Lara Akande 

Elena van der Klok 

Anna Gruber 

Marvin Lamers 

Margot Ammerlaan 

Noor Stuijt  

Pieter Mauritz 

Jokin de Carlos 

Marit van der Heide 

Nienke Uittenhout 

Fince van Kampen 

Niels Bosman 

Sybrich Zeinstra 

Thomas Meijer 

Dante Renes 

Sjors de Natris 

Thirze Wiegers 

Haitske Pottinga 

Sjoerd van Helst 

Jurgen van der Zwet 

Bas van der Tas 

Jette Boonstra 

Salome de Bona 

Emma Breed 

Rex van der Kruit 

Yesim Benli 

Patrick Daa,em 

Alfons Hooft 

Frits Weyne 

Rokus Hoogendorn 

Noor Saris 

 

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

 

2. Choosing Voting Committee 

 

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

 

3. Setting the agenda 

 

There are no changes, the agenda is set.  

 

4. Announcements 

 

The GA Chair ask those who are present to please write their name on the attendance list at the door. When 

you leave early, please put a cross before your name.  

 

The GA booklet and motion paper can be found at the back of the room. The booklet is both in Dutch and 

English. Due to sustainability, the minutes of the last GA are not included in the booklet. These can be found 

in the mail.  

 

The GA Chair asks the attendees to state their full name before they speak for the minutes. The CALVV 
asks the secretary if there are any further announcements.  

  

Mr. Van der Zwet is asking if there is money budgeted for beer.  

 

Ms. Akande explains there is not.  

 

Mr. Van der Zwet is wondering if this is the reason the attendance is so low.  

 

5. Received documents 

 

There is a vote transfer from Mr. Groenink to Mr. Weyne, from Mr. De Vries to Mr. Van Kampen, from Ms. 

Dekker to Ms. Stuijt, from Ms. Easton to Ms. Boonstra and from Ms. Bensdorp to Ms. Benli. 

 

There is also a letter from Mr. Groenink which will be discussed at point 10 of the agenda. 
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6. Evaluating the minutes of the Additional GA, d.d. 6th of October 

 

The minutes are discussed as a whole. There are no changes. The minutes are set. 

 

7. Increase contribution  

 

Ms. Akande gives a short explanation of the letter she wrote to the GA. There is less income from studystore 

and there is a lot of inflation. Activities have become more expensive to organise. There is therefore more 

money needed.  

 

There are no questions.  

 

➢ The increase in contribution is accepted with 21 votes in favour, 0 against and 7 abstaining.  

 

8. Policy XLIInd board 'SPILibuster'  

 

1. 

Mr. De Natris is asking if enhancing contacts with students and universities abroad is only mentioned in the 

general policy.  

 

Ms. Gruber is explaining there will probably be an activity in this regard on the short trip.  

 

2.1  

Ms. Van der Heide is asking if there is an intention to organise the same amount of activities in Leiden and 

The Hague.  

 

Ms. Jung confirms that this is the case. 

 

2.3  

Mr. Bosman mentions that he completely agrees with the making the dress code gender-neutral. He is asking 

what the general idea is for the changes. 

 

Mr. Buijs explains that the tie is now officially only for men and the bow-tie for women, although it is 

currently allowed to wear a tie for women (in Dutch ‘gedoogbeleid’). The board would like to give all 

members the opportunity to choose. 

 

Mr. Bosman supports the tendency that women want to be able to wear ties. He is wondering if men not 

wearing a tie will make their appearance look less formal.  

 

Mr. Buijs explains the board doesn’t think the gender of the member should matter in this regard.  

 

Ms. Van der Heide is suggesting to add a provision that the blouse should be fully buttoned up for a formal 

dress code.  

 

Mr. Buijs explains that this is not the case for women, so it also shouldn’t be for men. 

 

Ms. Stuijt is asking if there are plans to change the name of ‘casual chiq’ since it can be confusing.  

 

Mr. Buijs explains it will be changed to ‘business casual’.  

 

3.1.4  

Ms. Boonsta is wondering how the committee thank you day was.  
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Ms. Van der Heide explains not many people showed up, but   

 

3.1.4  

Mr. Van der Zwet is asking how much the proposed insurance will cost. 

 

Ms. Akande explains it depends on the amount insured. The plan that’s being thought will cost around 400 

and 500 euro’s a year. There will be more research done on this.  

 

Mr. Bosman is asking what such an insurance will be needed for.  

 

Ms. Jung explains lawsuits then won’t be the personal responsibility of the board. 

 

Mr. Bosman is saying that due to a new law, when there is an audit committee doing checks, you can’t 

easily be sued personally. If you don’t all those break those rules, the board can’t be sued for financial 

malpractice.  

 

Ms. Jung explains even if the chances of something happening are really small, the insurance might still be 

needed. Most associations also have insurance like this, and the insurance compagnies were also really 

surprised there isn’t one. But there is no concrete plan yet, which is why it isn’t budgeted in.  

 

Mr. Bosman recommends talking to a legal expert.  

 

Ms. Jung confirms she will.  

 

Ms. Van der Heide explains StOP will do a training on the WBTR (law). 

 

3.1.5 

Mr. Van der Tas is asking how it is going with sharing the yearplan with Ciros. 

 

Ms. Jung explains the yearplan was not yet exchanged. There is a plan to sit down with Ciros to discuss 

current state of affairs.  

 

Mr. Van der Tas thinks it might be problematic to get their yearplan.  

 

Mr. Bosman adds it depends on the working relationship with Ciros. 

 

3.2.1 – 3.2.3  

Ms. Van der Heide is wondering if there will be someone trained in first aid at the Dies dive.  

 

Ms. Jung explains she didn’t think about it.  

 

Ms. Boonstra is saying she vaguely remembers some being a BHV’er at the Change of Boards GA.  

 

Mr. Bosman is saying Ms. Akande has a first aid licence. He also promotes the dies-week. There will be a 

week full of activities like a dive, cantus, ice-skating and much more.  

 

Ms. Jung explains there will also be a music and karaoke night and a lecture.  

 

Ms. Uittenhout is asking when tickets will be available.  

 

Ms. Jung explains they are available on the website.  

 

Mr. De Carlos is asking if there was something like a newsletter with an overview of all the activities.  
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Ms. Jung explains it is on the Instagram and website.  

 

4.1.1 – 4.1.2 

Mr. Buijs fills in the gaps about membership. There are currently 1475 members, of which 1414 are regular 

members and 61 reunionists. There are 271 alumni. From the members and alumni together, 769 study IRO, 

128 International Politics,153 Politicologie, 33 follow a master and 48 did IBO. For 680 students the 

programme is unknown.  

 

Mr. Van der Zwet is complementing the quote that Mr. Buijs used and recommends the board to use more 

quotes from ‘the office’.  

 

Mr. Van Kampen is asking to what extend Mr. Buijs sees Mr. Scott (from the quote, red.) as example.  

 

Mr. Buijs explains that he relates very much and that he things they look a bit alike in terms of humor. Mr. 

Scott is a very wise person that’s sometimes misunderstood, something Mr. Buijs recognises from his own 

life.  

 

Mr. Van Kampen is asking if Mr. Buijs also sometimes starts a sentence without knowing where it is going.  

 

Mr. Buijs confirms he does sometimes start a sentence with the hope he finds it along the way.   

 

Mr. De Natris is asking if Mr. Buijs also feels like he is running a failing office.  

 

Mr. Buijs is asking if Mr. De Natris has seen the office. 

 

Mr. Van der Zwet mentions that he doesn’t want spoilers. 

 

Mr. Buijs explains that during the show it appears that the business that Mr. Scott is running is actually quite 

successful. If this resembles the board, he wouldn’t mind.  

 

Mr. De Carlos is asking if the ink used for the printing of the quote means that the board is insecure about it.   

 

Mr. Buijs explain that when it comes to printing he knew exactly what to do, but in a much more real sense 

he had no idea what to do.  

 

4.1.3 – 4.1.4  

Ms. Breed is asking if the alumni system is complete.  

 

Mr. Buijs confirms that the alumni system contains everyone that signed up on the website. He also found 

out that there is still alumni database of the university he can use.  

 

Ms. Breed is asking if Mr. Buijs has the information of all the alumni that were part of LAP.   

 

Mr. Buijs explains that his predecessor told him the LAP was dissolved at one point and everyone got an 

email to sign up of the website of SPIL. 271 alumni did this.  

 

4.1.6 – 4.1.7  

Mr. Van der Zwet is suggesting to send the former board members an invitation for the borrel two months 

before.   

 

Mr. Buijs will take it into consideration. He will check if he can do it sooner than one month.  
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Ms. Boonstra advices sending a ‘save the date’ sooner before everything is finalised.  

 

4.2  

Ms. Van der Heide is asking how Stairs Affairs is going.  

 

Mr. Buijs explains that he noticed that it is hard for the committee to meet. The point was to ask more 

experienced members for the committee, but this resulted in busy schedules and hard to plan meetings. 

There is a preliminary date for a first event. The contact with the university has improved. He believes the 

committee can still realise an amazing event this year. 

 

Mr. Meijer is asking if, since Mark Rutte was quoted, the board also plans on deleting their text messages.  

 

Mr. Buijs explains he does not have a work phone so it’s less relevant, but that he will not delete any 

messages that are really important to the association.  

 

Mr. Van der Zwet is asking how Mr. Buijs would determine which messages are really important for the 

association.  

 

Mr. Buijs explains more important messages are the ones that do not harm his reputation or ones that are 

private.  

 

Mr. Van der Zwet complements Mr. Buijs on his quote again. He is asking if Mr. Buijs sees any similarities 

between Michael Scott and Mark Rutte.  

 

Mr. Buijs explains he personally believes Michael Scott and the board are running the businesses a bit better 

than Mark Rutte. Since SPIL is a politically neutral organisation he can’t go into to much debt about this at 

the time.  

 

Mr. Van der Kruit is wondering if SPIL is still politically neutral after the comments of Mr. Buijs.  

 

Mr. Buijs explains he made the claims about Mark Rutte in personal capacity and not in any way on behalf 

of the association or the board.  

 

Mr. Van der Zwet is asking if Mr. Buijs is then speaking in personal capacity all the time during this GA. 

 

Mr. Buijs explains he speaks in the capacity of a board member all the time during the GA, but that he 

switched only for the comment on Mark Rutte. He explains Mark Rutte also sometimes does this during 

interviews.  

 

Mr. Van der Zwet is suggesting to make this distinction clearer by taking of his ‘penning’ whenever Mr. 

Buijs makes a statement in personal capacity.  

 

Mr. Buijs explains he will do so.  

 

Mr. Meijer is asking why a member of D66 quotes Mark Rutte.  

 

Mr. Buijs explains he used the quote of Mark Rutte in his capacity as secretary of SPIL, and that this is in no 

way related to whatever personal political preference he might have as an individual. 

 

5.1.1 – 5.1.2  

Mr. Van der Zwet is asking if Ms. Akande considers herself as ‘highclass’.  

 

Ms. Akande explains she considers herself ‘of  the highest calibre’.  
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5.1.3 – 5.1.4  

Ms. Bosman is asking is Ms. Akande knows about a ‘pinmachine’. 

 

Ms. Akande is explaining there is one and she will work on figuring out how it works.  

 

Ms. Boonstra is wondering how opening more accounts at Mollie is going.  

 

Ms. Akande is explaining she is in the middle of the process but that it is going well. 

 

Mr. Van der Zwet is complementing Ms. Akande on behalf of the Audit Committee about her work.   

 

5.2 

Ms. Breed is asking how many members the SPIL-weekend committee will have and why. 

 

Ms. Akande explains it will probably be seven, because that’s not too big or too small in her opinion.  

 

Ms. Breed advices to not make it bigger than seven, and five might be ideal. 

 

Mr. De Carlos is asking what SPIL thinks about the independence of Belgium.  

 

Mr. Lamers explains that SPIL is politically neutral and he can therefore not answer the question.  

 

Mr. Van der Tas is asking why Mr. Lamers won’t go back to Liege. 

 

Mr. Lamers explains he was almost beaten up in Liege. He did like the city itself. He advices Mr. Van der 

Tas to bring all his friends to Liege sometimes.  

 

Mr. Van der Tas states that the does not have many friends.  

 

Ms. Van der Heide is asking if Ms. Akande is thinking about a destination far away or a bit closer.  

 

Ms. Akande explains she will leave the choice up to the committee.  

 

Ms. Van der Heide is asking how Ms. Akande will make sure that enough people attend. 

 

Ms. Akande explains she will talk to many members to make it more attractive and will not keep the 

location a secret. 

 

Mr. Van der Kruit is asking what Ms. Akande means with ‘the choice of destination will be left to the 

members’ in the policy. 

 

Ms. Akande explains she means members of the committee.  

 

6.1  

Ms. Van der Heide is complementing Ms. Van der Klok on the policy and is wondering what she meant with 

‘the evaluation of the bachelor’ in her policy.  

 

Ms. Van der Klok explains the education committee will evaluate the bachelor in the middle of every block, 

and the programme committee throughout the year. This is to make the distinction more clear.  

 

Ms. Van der Heide is asking how the education committee will do this evaluation. 
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Ms. Van der Klok explains she will discuss this with the committee.  

 

Ms. Van der Heide is suggesting contacting Leiden MUN for activities like workshops etc.  

 

6.3 

Ms. Van der Heide is asking if Ms. Van der Klok is in the groupchat for masterstudents.  

 

Ms. Van der Klok explains she is in two appgroups of that sort.  

 

6.4  

Ms. Van der Heide is asking how the negotiations with studystore and Index went.  

 

Ms. Van der Klok explains the main goal of Index is providing great service for the students, which is 

opposite to studystore. She has also put pressure on studystore about SPILs possibility of not prolonging the 

contract.  

 

Ms. Van der Heide is asking what the money aspects of this all entails. 

 

Ms. Akande explains the contact person at studystore said they are thinking about compensation, but they 

can’t give monetary compensation. They are willing to give us the same provision as we have now in a new 

contract. Ms. Van der Klok are still deciding if they want to prolong the duration of the contract for half a 

year.  

 

Ms. Boonstra is thinking studystore might be legally obliged to monetary compensate.  

 

Ms. Akande explains that regards to the customers (students) and not for associations.  

 

Ms. Boonstra is suggesting getting rid of studystore as soon as possible.  

 

Ms. Van der Klok will take it into account.  

 

Ms. Van der Heide is asking if the provisions at Index will be the same as at studystore.  

 

Ms. Van der Klok explains the first meeting was mostly a ‘get to know each other’ and she does not know 

yet what the provisions will be.  

 

6.5 – 6.6 

Ms. Van der Heide is asking if there will be a SPIL-member in the FLO-committee and how it is going.  

 

Ms. Van der Klok explains there is a member of the excursions committee in the FLO-committee and that 

the committee has just been formed so she does no know how it is going. 

 

7 – 7.1 

Mr. Van der Kruit is asking if Ms. Gruber can read the quote out loud.  

 

Ms. Gruber reads the quote out loud.  

 

Ms. Boonstra is wondering what it means.  

 

Ms. Gruber will look up the exact meaning in the break.  

 

Ms. De Bona confirms she is a native French speaker and she can translate the quote if needed. 
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Mr. Van der Kruit is wondering if there are examples of a activity directly helping the local community.  

 

Ms. Gruber explains she does not have one for the Brussels Trip since the committee was formed before her 

board year, but for the Short Trip they are thinking about planting trees or doing a city clean up. 

 

Mr. De Carlos is asking if the Brussels Trip will be more focussed on the EU or NATO. 

 

Ms. Gruber explains there will be multiple meetings, and that the reader with the specifics will come out 

tomorrow.  

 

Ms. Wiegers mentions that it was hard to find the sign-up link for the Brussels Trip and recommends 

changing something in this regard. 

 

Ms. Gruber will take it into consideration.  

 

Ms. Ammerlaan explains it was on the home page of the website, but members had to scroll down to see it.  

 

7.2 

Mr. Van Kampen is asking if Ms. Gruber can give an overview of flights, accommodation and activities 

during the Short Trip.  

 

Ms. Gruber gives a small overview: the flight tickets and accommodation have been booked, and there are 

four political relevant activities scheduled so far.  

 

Mr. Van Kampen advices to fill in guest lists in time.  

 

Mr. Van der Kruit is asking if Ms. Gruber is aware that Portugal held the presidency of the Council of the 

European Union instead of the Council of Europe, as she had stated in her policy. 

 

Ms. Gruber explains Portugal has held both presidencies.  

 

Mr. De Carlos is asking if the board has completely certified the existence of Portugal.  

 

Ms. Gruber explains she has. 

 

Mr. Van der Tas is asking is Ms. Gruber is aware there has to be a karaoke night on the trip. 

 

Ms. Gruber confirms.  

 

Ms. Breed is asking what members that haven’t participated in earlier trips can say about how to improve 

the trip. 

 

Ms. Gruber will take it into consideration when reviewing the letters that this might be inconvenient. 

 

Ms. Breed is asking if the plan is to keep the program as full as it was on the Athens trip, or if there will be 

more meetings. 

 

Ms. Gruber explains the committee is still working on the full program, but it won’t be too busy.  

 

Ms. Benli is asking if the board plans on writing a covid-policy.  

 

Ms. Gruber confirms.  
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Mr. De Carlos is asking if the payment for the Short Trip needs to happen at once or can happen in multiple 

instalments.  

 

Ms. Gruber explains they can work something out if needed.   

 

Ms. Van der Heide is asking how a sustainable city will help making the trip more sustainable.  

 

Ms. Gruber explains there will be activities focused on sustainability, and she will look into sustainable 

transport.  

 

Ms. Van der Heide is asking what other destinations were considered.  

 

Ms. Gruber explains they looked into Berlin, Paris, London and Copenhagen. These were not suitable, 

because train transfers were needed multiple times and seat reservations would make the trip too expensive. 

These reservations also can’t be made until all the participants are known. 

 

7.3 – 7.3.1  

Ms. Van der Heide is asking if destinations within Europe are also considered.  

 

Ms. Gruber explains she will probably only consider destinations outside of Europe.  

 

Ms. Van der Heide is asking why. 

 

Ms. Gruber explains she will discuss it with the committee once formed.’ 

 

Ms. Van der Heide is asking if there will be information about picking the destination before the next GA. 

 

Ms. Gruber explains she will take this suggestion into consideration and it might be included in her next 

policy. 

 

7.4  

Ms. Benli is asking if there is still contact with IAPPS.  

 

Ms. Gruber explains she has tried to get in touch with IAPSS has, but there has been no response. There is 

still no information about a possible congress on their website. 

 

Ms. Benli is saying she can give some contact information for future collaborations with IAPPS.  

 

The GA Chair suspends the meeting at 20:44 

The GA Chairs reopens the meeting at 20:59 

 

8.1.1.1 – 8.1.1.3 

Ms. Benli is asking what Mr. Lamers means with that inclusion can be reached by various articles and 

writers.   

 

Mr. Lamer explains he is aware diversity and inclusion are very important, also within DEBAT.  

 

Ms. Benli is asking if and how Mr. Lamers wants to get inclusion withing DEBAT. 

 

Mr. Lamers explains this can for instance be achieved by having guest writers.  

 

8.1.1.4 
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Mr. Bosman is complementing Mr. Lamers with his extensive search for a solution for the sending-issue. He 

stresses it is a shame members can’t all receive the issues at home . It is a topic that is very personal for Mr. 

Bosman as it is for the association as a whole. To start scaling it down is a shame. The current solution will 

work really well, although not everyone might be reached by just the Instagram and Newsletter. For those 

people, he proposes sending a letter to all members that would have received the DEBAT physically. It will 

cost money, but it is worth it.  

 

Mr. Lamers will take it into account and discuss it at the next board meeting.  

 

Ms. Benli is asking what will happen with the reunionists in regard to receiving DEBAT. 

 

Mr. Lamers explains the reunionist will receive information in one way or another about why DEBAT 

wasn’t delivered last months.  

 

Mr. Buijs adds reunionists will still receive DEBAT at home, without having to sign up.  

 

Ms. Benli is asking how many people signed up to receive the DEBAT at home and it Mr. Lamers is happy 

with that amount.  

 

Mr. Lamers explains 55 people signed up, and there are 61 reunionists who will receive DEBAT at home. 

He is generally happy with this number, and it is in line with expectations.  

 

Dhr. Van der Kruit vraagt wat te doen als de lijst vol is, wanneer iemands inschrijving verloopt en of Dhr. 

Lamers openstaat voor een kleine toelage voor leden die DEBAT thuis willen ontvangen zodat ze zich niet 

zomaar inschrijven. 

Mr. Van der Kruit is asking what happens when the sign-up list is full, what happens when someone 

deregisters as a member or doesn’t want to receive DEBAT anymore and if Mr. Lamers would 

consider asking members that want to receive DEBAT for a small fee. 

 

Mr. Lamers explains he did not expect many signups, there will be budgetary room for between 200 and 250 

members to receive the DEBAT at home.  

 

Ms. Akande confirms this.  

 

Mr. Lamers explains he is aware that number might rise, but it will not exceed 250.. Otherwise, there will be 

some room to send it to more members. The signup is for one year. He did consider asking members for a 

fee, but because it financially feasible now he would rather not ask members for a contribution.  

 

Mr. Van der Kruit is asking if Mr. Lamers will buy stamps to send them.  

 

Ms. Akande explains University will send an invoice for the sending costs.  

 

Ms. Benli is asking if it should be an option for new members to sign up for a physical DEBAT at the same 

time as their initial registration.   

 

Mr. Lamers will take it into consideration and update the GA next time.  

 

Dhr. Van der Kruit geeft het bestuur een compliment over hoe ze het verzend-probleem hebben afgehandeld.  

Mr. Van der Kruit would like to complement the board for the way they handled the DEBAT issue.  

 

Dhr. Daamen vraagt zich af hoe vaak het gepromoot wordt dat leden zich kunnen aanmelden voor een 

fysieke DEBAT.  
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Mr. Daamen is asking how many times it will be promoted that people can sign up to receive 

DEBAT at home. 

 

Mr. Lamers confirms they will update the members regularly of this option.  

 

Mr. Van der Zwet is asking how much time Mr. Lamers spend on thinking on the problem, and how much 

time on the solution. 

 

Mr. Lamers explains he spend a lot of time thinking about it, because he knew exactly what to do, but in a 

much more he had no idea what to do.  

 

8.1.1.5 – 8.1.1.6 

Ms. Breed is asking how Mr. Lamers will recruit members for DEBAT-online.  

 

Mr. Lamers explains the committee has his priority, but he also approached guest writers from for example 

hallway associations.  

 

Ms. Breed notes some members might not be aware of the possibility to write something for DEBAT-online.   

 

8.1.2 – 8.1.2.1 

Mr. Van der Zwet notes Mr. Lamers is quite the writer with five pages of policy. He is wondering if Mr. 

Lamers will also write for DEBAT.  

 

Mr. Lamers explains he will write for the editorial column, but he isn’t planning on writing for the first 

edition. Maybe for the second.  

 

Mr. Van der Zwet is asking how the five pages relate to sustainability.  

 

Mr. Lamers will take his suggestion in to account and write less and talk more.  

 

Ms. Benli is asking how Mr. Lamers sees almanac committee members to be more active.  

 

Mr. Lamers explains he plans on doing interviews after events. 

 

Ms. Benli is asking if Mr. Lamers is planning on beginning with the almanac earlier during the year. 

 

Mr. Lamers confirms he will.  

 

Mr. Van der Kruit is asking is Mr. Lamers is planning on making a yearbook or almanac.  

 

Mr. Lamers explains he will make a yearbook.  

 

Mr. Buijs adds a member of the Board of Advisors gave advice on the name only for the heading of this part 

of the policy, but not on the mentions in the text. This is why the heading was changed. 

 

8.2.1 

Ms. Benli read in the newsletter that the committee is planning on organising a world-cup viewing party. 

She is wondering this is a political neutral decision.  

 

Mr. Van der Zwet mentions this topic should be discussed at point ‘social activities’ instead of now.  

 

8.2.2 

Mr. Van der Tas is asking what will be done to make sure members attend the borrel.  
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Mr. Lamers explains he plans on starting with promotion earlier and doing activities during borrels, like the 

epic ‘SPINGO’.  

 

Mr. Van der Kruit is asking if the new regular bars will reserve enough room for the borrels.   

 

Mr. Lamers explains he made a deal with the Pakschuit, who ensured him they would make sure there will 

be enough place for SPIL’ers. The Preathuis will also reserve enough room. He adds there are  deals made 

about the prices for beer.  

 

Ms. Breed explains no other associations have the Pakschuit as regular bar.  

 

Ms. Van der Heide is asking if Mr. Lamers plans on making deals on non-alcoholic drinks.  

 

Mr. Lamers hasn’t yet, but he will take it into consideration.  

 

Mr. Bosman is wondering if the borrels will still be at regular times within the month.  

 

Mr. Lamers explains having a borrel at set times during the month wasn’t an option due to other scheduled 

events.  

 

Mr. Bosman is asking if the borrels will still be on Thursdays.  

 

Mr. Lamers confirms. 

 

Ms. Benli is asking if Mr. Lamers had contact with CIROS about the dates of borrels. She advices to do this.  

 

Mr. Lamers explains the dates are not communicated yet, but he will take it into consideration.  

 

Mr. Van der Zwet would like to complement Mr. Lamers with finding regular borrel spaces. He is also 

asking if the beer meter will be at the next borrel.  

 

Ms. Jung explains the board will have an arts and crafts afternoon soon.  

 

Mr. Lamer explains the new regular bars are also an achievement of the committee.  

 

8.2.3  

Mr. Van Kampen is asking if Mr. Lamers can explain why the Halloween party was such a great success.  

 

Mr. Lamers explains it was due to the hard work of the committee and the members showing up.  

 

Mr. Van der Tas is wondering when the gala will take place.  

 

Mr. Lamers explains he will try to organise the gala around valentines.  

 

Mr. Bosman is asking how the gala will be made attractive for members without a relationship or date.  

 

Mr. Lamers explains everyone will be welcome, and this will be communicated as such. 

 

Mr. Bosman recommends not emphasising that it is a valentines gala too much.  

 

Mr. Lamers will discuss it with his committee.  
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8.2.4 

Ms. Benli is asking if it is appropriate to watch the World Cup.  

 

Mr. Lamers explains this was one of the first events scheduled. He does note that it might be controversial 

seen the new information that has come to light, so he is wondering what the GA’s opinion is about 

organising the event.  

 

Ms. Benli feels like it is a political statement to host a watch party. She recommends educating the attendees 

on the matter, if it does take place.  

 

Mr. De Natris is asking is Mr. Lamers has been in touch with the University.  

 

Mr. Lamers explains this has not happened yet, but he will reach out. 

 

Mr. Daamen is asking if SPIL supports the jumbo.  

 

Mr. Lamers explains he will not take a stance on this matter. 

 

Ms. Boonstra mentions that watching the World Cup is not a political statement by itself. She notes that i t 

would be okay to watch the game, if the problems will be addressed.  

 

Mr. Hooft is noting that cancelling the event would be a way bigger political statement than not cancelling.  

 

Mr. De Carlos notes that giving the members the information and making them choose themselves would be 

the best option.  

 

Mr. Lamers thanks the GA for their opinions and will take them into consideration.  

 

Ms. Van der Heide notes that giving context should be done during the viewing event. 

 

Mr. Bosman is saying that people that just want to watch the game should not be forced to be part of the 

discussion about the circumstances. The opportunity should be given at different event.  

 

Ms. Pottinga notes the University has already hosted an event on this subject.  

 

Dhr, Weyne adviseert om te blijven proberen betere deals te sluiten gedurende het jaar voor de prijzen van 

bier.  

Mr. Weyne advices to keep on trying to make better deals for beer prices during the year. 

 

Mr. Lamers confirms he will do this.  

 

9.1.1-9.1.2 

Mr. De Carlos is asking if Ms. Ammerlaan can read her quote out loud while imitating the Godfather.  

 

Ms. Ammerlaan admits she has never seen the Godfather.  

 

Ms. Easton notes ‘she is falling to the mand’. 

 

Ms. Ammerlaan is asking if members can show her how to imitate.  

 

*Multiple members imitating the godfather*  
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Mr. Daamen proposes organising a watch party for the godfather while giving information about the Italian 

mafia.  

 

Mr. Van der Tas is asking if the merchandise will also attract non-students.  

 

Ms. Ammerlaan explains she doesn’t know how Mr. Van der Tas lives his citizen-live, but she will make 

sure they will also appeal to non-students. 

 

Ms. Benli is asking if there already is a deal with Pizzabakkers at Leiden Central  

 

Ms. Ammerlaan explains she is working on it, but there is no deal yet. 

 

Ms. Breed is asking if the printing of the committee long-sleeves will be the same as the sweater.  

 

Ms. Ammerlaan explains the front will be the same, but the logo on the back will be a bit different.  

 

Ms. Benli is asking if last years’ sweaters were not cool.  

 

Ms. Ammerlaan explains she does not think so, but this change was a result of feedback over the years. She 

will advice the next board when she receives feedback about this design. 

 

Ms. Stuijt is asking if there will be nothing on the back.  

 

Ms. Ammerlaan explains there will be something on the back. It will be SPIL without SPIL. 

 

Ms. Breed is asking what ‘SPIL without SPIL’ means.  

 

Ms. Ammerlaan explains she doesn’t want to ruin the surprise.  

 

Ms. Van der Heide is asking if Ms. Ammerlaan will not make an agreement with SIL-verslagen.  

 

Ms. Ammerlaan there is currently no deal with SIL-verslagen. 

 

Ms. Van der Heide suggests not signing another contract with them. 

 

Mr. Van der Kruit is asking if the institute allows a contract of such sort.  

 

Ms. Ammerlaan explains she did not have contact about this with the institute.  

 

Ms. Jung explains other associations can have a deal for summaries, but that it depends on the institute. She 

will discuss it with the institute.  

 

9.1.4 – 9.1.4.3 

Mr. Van der Tas is asking if four members in the promotion committee is enough.  

 

Ms. Ammerlaan explains the committee functions very well.  

 

Ms. Boonstra advices to keep members involved in the committee.  

 

Ms. Breed is asking why introduction activities are not promoted for first years only.  

 

Ms. Ammerlaan explains the game night was only for firstyears, but that a part of the committee is also 

promoting contact between first years and other members.  
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Ms. Breed is asking how she will do this. 

 

Ms. Ammerlaan explains the events are only promoted in the appgroups for first years, but that on Instagram 

is doesn’t explicitly state the audience. 

 

Ms. Breed is asking if the tiktoks will also be posted on Instagram Reels.  

 

Ms. Ammerlaan confirms.  

 

Ms. Benli would like to complement Ms. Ammerlaan that the promotion looks nice and the communication 

is going well. She is asking if the promotion committee is helpful for the Commissioner External Relations.  

 

Ms. Ammerlaan explains she will consider this during the year. If the promotion-form is filled in on time, 

the committee is very helpful.  

 

Mr. De Natris is asking if not too many activities are being sent in the IRO groupchats.  

 

Ms. Ammerlaan explains she is not in the groupchats.  

 

Ms. Jung would like the advice of Mr. De Natris on how to solve this.  

 

Mr. Bosman complements Ms. Ammerlaan about the fact that the Instagram looks really well.  

 

9.1.5 

Ms. Van der Heide remarks uploading photos of events might be nice.  

 

Ms. Boonstra is asking if members have used the chatting function on the website.  

 

Ms. Ammerlaan explains she did not realise she could use this function.  

 

Ms. Boonstra will text Ms. Ammerlaan about this.  

 

9.2 

Mr. Van der Zwet is asking how many people signed up when Ms. Ammerlaan said ‘hallo’.  

 

Ms. Ammerlaan explains that the quote symbolised the importance of first impressions. 

 

Mr. Meijer is wondering if Antoon can be invited for an event.  

 

Mr. Buijs explains hiring Antoon is very expensive. 

 

9.2.3-9.2.4 

Ms. Breed is asking is Ms. Ammerlaan is considering scouting Paulus as a venue.  

 

Ms. Ammerlaan confirms.  

 

Ms. Breed notes that scouting Paulus has not been very nice to the SPIL, so other options might be also 

reconsidered.  

 

Mr. Bosman is asking if the moment for the EJW does not interfere with the overlap agreements.  

 

Ms. Ammerlaan explains she has not looked into this yet. 
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Mr. Meijer is asking why the weekend has been moved.  

 

Ms. Ammerlaan explains before ELCID might not be ideal due to internationals not being in the country yet. 

Immediately after ELCID is the HOP week, so the proposed week is the most convenient.  

 

Mr. Meijer remarks it might be nice to already know some people during the introduction period from the 

freshman weekend.  

 

Ms. Ammerlaan explains this might also work the other way around.  

 

Mr. De Natris is asking if attendees of the ELCID and HOP will be able to still apply for the freshman 

weekend.  

 

Ms. Ammerlaan explains if the maximum amount of participants is not yet reached, they can.  

 

Yearplan 

Mr. Bosman is asking if the Dies party will be included in the yearplan. 

 

Ms. Jung confirms.  

 

Mr. De Natris is asking why there are cover letters instead of interviews for the application for trips.  

 

Mr. Buijs explains this procedure is set in the Rules of Procedure, and the board believes the current 

procedure is fine as it is.  

 

Ms. Breed is asking if Purple Friday won’t interfere with Politicologie Inside, and what the celebration will 

look like. 

 

Ms. Jung explains the education committee will organise a lecture for Politicologie Inside, and the borrel 

afterwards will be Purple-Friday themed.  

 

From 22:28 onwards, the recording stopped recording sounds. The minutes below are therefore a 

summary of what the Secretary remembered from the GA, based on his notes. 

 

[Ms. Benli is wondering if the attendees of Politicologie Inside can come to the borrel afterwards. Ms. Jung 

and Ms. Ammerlaan explain this unfortunately is impossible, since the University was worried about minors 

and alcohol.] 

 

[Ms. Van der Heide is wondering is the Purple Friday celebration should happen on a Friday, since these are 

usually less busy than other days. Ms. Jung explains Purple Friday is a concept and therefore can’t be 

rescheduled.} 

 

[Mr. Daamen is wondering how the trip to the Efteling will be paid for. Mr. Lamers explains he is sti ll 

looking into this. Mr. Van der Zwet advices to use the LUF-money like previous years.] 

 

[There are some questions about the yearplan. A possible continuation GA will be held within the period as 

described in the Rules of Procedure, and the fact that there are two Pip-congresses in the yearplan is a 

mistake.] 

 

Budget 
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[Mr. Van der Kruit is asking why Ms. Akande choose to not add acquisitions income. Ms. Breed is asking 

what the ‘NPO contribution’ is. Ms. Akande explains this is funding from the university, which will be 

received after organising events with ‘community building purposes’, with a maximum of 3.000 euro. This 

is not extra money, but will be used to fill the deficit. She adds that educational events will mostly be 

organised with funding from the university. Almost all events can be explained as ‘community building’. 

These events will be like the usual education events. Ms. Breed is asking how Ms. Akande will handle cash 

contribution payments, since this costs money. Ms. Akande will look into this.] 

 

[Ms. Ammerlaan explains new merchandise needs to be bought, because there are only a few stickers, pens 

and bags left.] 

 

9. Amendment Rules of Procedure 

 

[Ms. Gruber gives an explanation about the motivation of the board to change the Rules of Procedure, to 

make it more fair. Now, the applicant can’t mention any personal details, which in the opinion of the board 

makes it hard to express their true motivation. The board believes members should be able to mention 

reasons like: ‘I don’t know anyone so this is the perfect opportunity to make friends’, ‘I work hard in 

committees and would also like to go on a trip to get more of the benefits’ and other personal motivations. 

To only black out the name of the applicant might open the procedure up to favouritism, since the reviewers 

of the letters can then see or distinguish who wrote it. Therefore, the people reviewing the letters will be 

changed to (multiple) academic staff members and former board members who are not as active anymore in 

the association. This way, the reviewers won’t easily distinguish the applicants . 

 There are questions from the GA about the way the new Rules of Procedure are phrased. The board 

and some members rephrase the proposed text, to make it more clear. 

 Some members of the GA don’t agree with the boards reasoning. They believe the old way of 

reviewing is better, and people can still write about their true motivations without any personal information. 

A discussion follows, but the board and the members can’t agree.]  

 

Before the change of the Rules of Procedure was put to a vote, the quorum was lost. The GA is suspended 

until the continuation GA at the 24th of November 2022. The rest of the agenda, starting from point 9, will be 

discussed then.  
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MINUTES POLICY GA PART 2, dated November 24th 2022 

 

The Chair of the GA, Ms. Easton, opens the GA at 18:50.  

 

Those present at the GA are: 

 

Annabelle Jung 

Robin Buijs 

Lara Akande 

Elena van der Klok 

Anna Gruber 

Marvin Lamers 

Margot Ammerlaan 

Noor Stuijt  

Nienke Uittenhout 

Suna Can 

Marit van der Heide 

Gijs Verhoeff 

Niels Bosman 

Dante Renes 

Thirze Wiegers 

Thomas Meijer 

Jokin de Carlos 

Sjors de Natris 

Sybrich Zijnstra 

Veerle van Onzenoort 

Alexandra Drugescu 

Haitske Pottinga 

 

Ater singing the SPIL anthem, the GA Chair welcomes everyone.   

 

The Chair of the GA instals Ms. Stuijt and Mr. Bosman into the voting committee. 

 

9. Amendment Rules of Procedure 

 

The board amended the proposed change for the Rules of Procedure. The proposed amendment is now the 

following:  

 

‘Article 3 

3.1 

The motivation letter will be evaluated by a neutral committee of three members, which will be a 

combination of former board members and academic staff members connected to Leiden University.’  

 

Ms. Gruber explains that in previous years all the personal information was blacked out. The board believes 

that personal information should be reviewed to make sure the true motivation of the applicant can be 

considered.  

 

➢ The amended change of the Rules of Procedure is accepted with 11 votes in favour, 1 against and 7 

abstaining. The amendment of the Rules of Procedure is set.  

 

10. Nomination College of GA Chairs  

 

Ms. Van der Heide announces her candidacy for the College of GA Chairs.  

 

Mr. Buijs reads a letter of Mr. Groenink about his candidacy for the College of GA Chairs.  

 

➢ Both candidates are accepted per acclimation.  

 

11. Discharges and installations 

 

The GA Chair discharges as members of the CALVV Noor Saris and Nicola Otten. 

 

The GA Chair instals as members of the CALVV Marit van der Heide and Thomas Groenink. 

 

The GA Chair suspends the meeting at 19:03. 

 

The GA Chair reopens the meeting at 19:17. 
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12. Any Other Businesses (W.v.t.t.k.) 

 

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

 

De Algemene Ledenvergadering, hier bijeen in Scotts Tavern, Leiden: 

 

Constaterende dat de commissaris externe relaties een fenomenale quote uit de Godfather citeert in 

haar beleid, maar deze film(s) nog nooit gezien heeft. Vraagt de ALV om een watch-party waarbij de 

Godfather 1 en bij voorkeur ook 2 en 3 gedurende het academisch jaar gescreend worden 

 

En gaat over tot de orde van de dag.  

 

Van Kampen, Pieters et al. 

 

[Since the Commissioner of External Relations has never seen the Godfather, although she used a quote 

from the series, asks the board to ask a watch party for the Godfather 1 and preferably 2 and 3] 

 

Ms. Jung explains the board has no preference on this motion.  

 

Mr. De Carlos proposes to just organise a watch party for part 1. 

 

Ms. Can feels just watching the first part is enough, since it is quite long 

 

Mr. De Natris remarks the experience includes all three movies. 

 

Mr. Bosman disagrees with the motion.  

 

Ms. Can is asking if the watch party should be starting in the morning or afternoon. 

 

Mr. Bosman believes this should be up to the board. 

 

Mr. Verhoeff mentions there can be multiple watch-parties. 

 

Mr. Buijs clarifies that the motion currently only state that the first movie should be watched. 

 

Mr. De Carlos remarks that watching the greatest movie of all is important for the professionality of future 

political scientists.  

 

Mr. Bosman remarks that it ultimately should be up to the board whether something should be organised. 

 

➢ Motion 1 is adopted with 6 votes in favour, 5 against and 8 abstaining.  

 

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

 

De Algemene Ledenvergadering, hier bijeen in Scotts Tavern, Leiden: 

 

Taking into account the vital role trips have for the association, SPIL’s gratitude towards the hosting 

country, the ‘vo impact it can have for the common room. The GA asks the board to buy flags of the 

visited countries and decorate the common rooms with them. 

 

En gaat over tot de orde van de dag.  
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Zeinstra, Van Kampen et al. 

 

Ms. Jung explains the board advices the GA to adopt this motion, since it is nice to add flags to decorate the 

common room. 

 

Mr. De Carlos remarks that the common rooms are full already and flags can add the rooms looking messy.  

 

Mr. Meijer disagrees, if the flags are small.  

 

Ms. Can remarks there is already a world map in the common room and that adding flags might over 

represent the trips.  

 

Ms. Wiegers asks if the motion states something about the trips that have already taken place.  

 

Mr. Buijs explains the board interprets this motion as only a request to buy flags from trips to come. 

 

Mr. De Natris proposes buying the flags of the trips of the last five years, and to refresh them every year. 

 

Mr. Verhoeff is wondering if the flag needs to be rebought with a revisit after some years. 

 

Mr. de Natris is proposing an amendment. This is the following: 

 

De Algemene Ledenvergadering, hier bijeen in Scotts Tavern, Leiden: 

 

Taking into account the vital role trips have for the association, SPIL’s gratitude towards the hosting 

country, the ‘vo impact it can have for the common room. The GA asks the board to buy flags of the 

visited countries during the last 5 years and decorate the common rooms with them. The flag 

collection will be updated every year. 

 

En gaat over tot de orde van de dag.  

 

➢ The amendment is rejected with 5 in favour, 5 against and 9 abstentions.  

➢ Motion 2 is adopted with 6 votes in favour, 3 against and 10 abstaining.  

 

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

 

De Algemene Ledenvergadering, hier bijeen in Scotts Tavern, Leiden: 

 

Requests the current and future boards of SPIL cease from organising any and all events which 

obviously touch with human rights issues, such as the Qatar World Cup or something in that nature, 

except if it is solely an educational event such as a debate or guest lecture.  

 

En gaat over tot de orde van de dag.  

 

De Natris, Wiegers et al. 

 

Ms. Jung explains the board advices to reject this motion because the phrasing is subjective and therefore 

not implementable.  

 

Mr. Verhoeff agrees with the opinion of the board that it is subjective and therefore not implementable.  

 

Mr. De Natris explains that the term ‘obvious’ was put in the motion, because otherwise there would be even 

more room for interpretation.  
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Ms. Jung explains Mr. De Natris’ points confirmed why the motion is too subjective.  

 

Ms. Van der Heide believes it is already something the board needs to take into consideration. The board 

takes decisions, and explain afterwards why they believed an event was in touch with human rights issues. 

The fact that it is difficult, doesn’t change the necessity of the motion. 

 

Mr. De Carlos thinks it is easy to distinguish whether an event is in touch with human rights.  

 

Mr. Verhoeff thinks SPIL being a political neutral organisation already includes the human rights aspect 

being taken into consideration. The motion is therefore not necessary anymore. 

 

Mr. De Natris remarks that the board explained at the first policy GA that the event would not be cancelled 

because this would be a political statement.  

 

Ms. Can is asking what the consequence is of organising an event that is not political neutral. 

 

The GA Chair explains the GA can ask questions about the event. 

 

Ms. Jung suggests separating the discussion between the world cup event and the motion. 

 

Ms. Van der Heide believes this motion is trying to move forward from what happened, and to learn from it.  

 

Mr. Verhoeff thinks that there is already enough discussion about events, like the one at the previous GA 

about the World Cup Viewing, and a new motions are therefore not necessary.  

 

Ms. Van der Heide explains she meant that the event caused a discussion, and out of that discussion this 

motion appeared. This is a way of trying to make sure further situations like these don’t appear again. 

 

Mr. Verhoeff remarks the discussion already made the board think twice about the event. 

 

Ms. Jung explains the board takes political neutrality seriously, and the world cup event was held after it was 

clear that the majority of the GA was in favour of the event. The board therefore acted upon the mandate 

given by the GA. The motion is therefore redundant. 

 

➢ Motion 3 is adopted with 8 votes in favour, 4 against and 9 abstaining. 

 

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

 

De Algemene Ledenvergadering, hier bijeen in Scotts Tavern, Leiden: 

 

Noticing that not everybody on the Brussels Trip knew the lyrics or, in some cases even, the existence 

of the SPIL anthem. Recognising that the SPIL anthem is an important part of our identity. 

Suggesting that the SPIL anthem should be printed on the first page of each reader of every trip.  

 

En gaat over tot de orde van de dag.  

 

Van der Heide et al. 

 

Ms. Jung explains the board advices to adopt the motion since the SPIL song is an important part of the 

identity of the association.  
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Mr. De Carlos remarks that the anthem is in Dutch and is therefore hard to learn for internationals and that 

tune on which it is sung is not mentioned in the booklet.  

 

Ms. Stuijt remarks that the motion does not state that all members should know the song, just that is should 

be in the booklet of the trips.  

 

Ms. Gruber adds that executing this motion can help with the integration of international members. 

 

➢ Motion 4 is adopted with 14 votes is favour, 0 against and 7 abstaining.  

 

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

 

De Algemene Ledenvergadering, hier bijeen in Scotts Tavern, Leiden: 

 

Given the fact that the SPIL book store does not clearly show it is not run by SPIL, but by Studystore, 

and that Studystore has failed to properly deliver books to students (hurting SPILs image). This 

motion hereby requests the board to properly inform its members and add a disclaimer to the 

bookstore about Studystore’s responsibility in the book deliveries. 

 

En gaat over tot de orde van de dag 

 

Unknown 

 

Ms. Jung explains the board advices to reject this motion because a disclaimer is hard to add to the book sale 

page of the website.  

 

Ms. Can proposes to also include the Studystore logo. 

 

Mr. De Natris suggests adding a page to the online bookstore with a disclaimer about Studystore handling 

the sale, before you get redirected to the store itself. 

 

Ms. Ammerlaan explains putting the logo of Studystore on the promotion is impossible since it is not in 

accordance with the deal with Studystore.  

 

Mr. Verhoeff remarks it is now unclear for members that Studystore handles the book sale. This only hurts 

the image of SPIL.  

 

Ms. Akande explains there are negotiations with several bookstores and it might not be relevant anymore in 

a couple of weeks. She proses to withhold the motion until there is clarity about a new deal. 

 

Mr. Bosman agrees. 

 

Ms. Van der Heide remarks that it might still be in the interest of SPIL to let members know that the 

bookstore is handled by an external partner, whether this is Studystore or not. Only if adding the disclaimer 

is possible. 

 

Ms. Can thinks the disclaimer of which company SPIL is working with should be included for all deals.  

 

Mr. Bosman proposes an amendment to make the motion an advice to the board instead of a request. This 

way, the board can see what is possible and what not.  

 

Mr. Buijs proposes to change the word ‘requests’ to ‘advices’. 
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The GA Chair suspends the meeting at 19:53.  

 

The GA Chair reopens the meeting at 19:55. 

 

➢ Motion 5 is amended by Mr. Verhoeff. It is now as follows:  

 

De Algemene Ledenvergadering, hier bijeen in Scotts Tavern, Leiden: 

 

Given the fact that the SPIL book store does not clearly show it is not run by SPIL, but by Studystore, 

and that Studystore has failed to properly deliver books to students (hurting SPILs image). This 

motion hereby suggests the board to properly inform its members and add a disclaimer to the 

bookstore about studystore’s responsibility in the book deliveries in whichever way is technically 

and/or lawfully possible. 

 

En gaat over tot de orde van de dag 

 

Mr. De Natris remarks a disclaimer can be neutral.  

 

➢ Amended motion 5 is adopted with 14 votes is favour, 0 against and 8 abstaining.  

 

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

 

De Algemene Ledenvergadering, hier bijeen in Scotts Tavern, Leiden: 

 

Requests that from 2023 onwards, a world café to be organised in any form every block by an 

existing committee with the suggestion of that committee being the education committee. 

  

En gaat over tot de orde van de dag 

 

De Natris, Bosman, Meijer, Wiegers, Renes, Uittenhout 

 

Ms. Jung explains the board advices to reject this motion, because it should be the choice of committees to 

choose what to organise and not set in stone. The board however agrees the event was successful and is sure 

the committees will take the positive feedback into account. 

 

Ms. Can remarks that the name world café is a bit too vague for some members to understand what the event 

will be about.  

 

Mr. De Natris explains his reasons for submitting the motion is that some members are missing the existence 

of a debate as activity.  

 

Ms. Stuijt thinks every block is maybe too often for the education committee.  

 

Ms. Renes thinks that ‘world café’ is a specific concept known worldwide.  

 

Ms. Van der Heide also thinks four times a year is way too much for the education committee. This motion 

might hurt the organisation of other relevant events.  

 

Mr. De Natris agrees it might be too much of a workload for the education committee, but other committees 

can also organise the events. 

 

The GA Chair explains traditions and regular organised events aren’t written down somewhere. 
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Ms. Uittenhout proposes an amendment to add only to organise the event when possible.  

 

Mr. Buijs explains the board really understands the event was popular. However, there is a big risk in filling 

motions about all events that needs to be organised, since this might create a cascade in mandatory events 

per year.  

 

Mr. De Natris proposes to make it an advice instead of a request.  

 

Mr. Buijs believes this is better, but still believes advices can be given in the form of statements on GA’s 

and that a motion here fore is not necessary.  

 

Mr. De Natris explains that he filled the motion to make sure the board really takes it into consideration.  

 

Ms. Van der Klok will take into account that debates and world cafés are popular.  

 

Mr. Bosman adds that since the discussion is included in the minutes, Mr. De Natris can be sure his 

suggestions will be taken into account. 

 

➢ Motion 6 has been withdrawed.  

 

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

 

De Algemene Ledenvergadering, hier bijeen in Scotts Tavern, Leiden: 

 

Vraagt om elk board member om elk omstebeurt hun penning af te doen, hun persoonlijk opinie te 

geven over de erkenning van de soevereiniteit van België en oftewel zij voor de annexatie van 

Vlaanderen al dan niet Wallonië zijn. 

 

En gaat over tot de orde van de dag 

 

Breed et al. 

 

[Board members should take of their ‘penning’ and give a statement on the sovereignty of Belgium] 

 

➢ The Chair of the GA remarks that the motion cannot be discussed because the board can’t make 

personal statements at GA’s.  

 

Mr. De Natris mentions Mr. Buijs made a personal statement at the first part of the policy GA. 

 

13. Round of questions 

 

Mr. De Natris is asking why the board made a personal statement at the first part of the policy GA. 

 

Mr. Buijs apologises again for his statements made at the previous GA, and that was corrected and he hopes 

the GA does not deem it necessary to file a motion of no confidence.  

 

Ms. Wiegers is asking if the statutes explain what politically neutral means. 

 

Mr. Buijs explains it is not.  

 

Mr. Bosman explains this is also covered in national law on associations.  
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Ms. Ammerlaan is asking if the GA, the CALVV and the XLIInd board know she is very much looking 

forward to the borrel and the DEBAT reveal.  

 

Mr. Lamers is asking if the GA, the CALVV and the XLIInd board know he completely agrees with the 

words of Ms. Ammerlaan. He is very happy the policy is accepted and he is looking forward to working 

with the GA the rest of the year. 

 

Ms. Gruber is asking if the GA, the CALVV and the XLIInd board know she is still fully enjoying her board 

year.  

 

Ms. Van der Klok is asking if the GA, the CALVV and the XLIInd board know she completely agrees with 

the words of Ms. Ammerlaan, Mr. Lamers and Ms. Gruber.  

 

Ms. Akande is asking if the GA, the CALVV and the XLIInd board know she is impressed with the show up 

for this GA.  

 

Mr. Buijs is asking if the GA, the CALVV and the XLIInd board know that he is really happy with the 

attendance and he hopes the members that are present will also be there at the next GA. He hopes everyone 

will join the borrel afterwards. 

 

Ms. Jung is asking if the GA, the CALVV and the XLIInd board know that she agrees with Mr. Buijs and 

that she hopes the members will tell their friends the GA is nice. She is also very proud of her board. 

 

14. Discharge of Voting Committee 

 

The GA Chair thanks them for their service and discharges Ms. Stuijt and Mr. Bosman the voting 

committee.  

 

15. End of meeting 

 

After the SPIL anthem has been sung, the GA Chair closes the meeting at 20:16. 
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INTERIM BELEIDSPLAN SPILIBUSTER 2022-2023 

 

1. LANGETERMIJNDOELSTELLINGEN STUDIEVERENIGING VOOR 

POLITICOLOGEN IN LEIDEN 

 

De vereniging heeft als doel: 

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

Politieke Wetenschappen en daarbuiten de aandacht van politicologen behoeven; 

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

woords; 

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

arbeidsmarkt; 

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

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

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

3. De vereniging is politiek neutraal. 

 

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

 

2. VERENIGINGSBREDE DOELSTELLINGEN 

*NS-personeel ziet SPIL'ers in bestuurspakken* 

"Als jullie willen, mogen jullie eerste klas zitten"  

 

2.1 Zichtbaarheid 

Het XLIIe bestuur is van mening dat zichtbaarheid van het grootste belang is voor de vereniging. Een zichtbare 

vereniging en bestuur zal resulteren in een gastvrije sfeer voor alle leden, ongeacht hun studie, woonplaats of 

nationaliteit. Leiden en Den Haag zijn even belangrijk, evenals de inbreng van alle leden. Zichtbaar zijn is 

essentieel om ervoor te zorgen dat iedereen onderdeel kan worden en een bijdrage kan leveren aan de 

vereniging.  

 

De afgelopen maanden heeft het XLIIe bestuur geprobeerd aanspreekbaar te zijn naar leden, andere 

verenigingen, de faculteit en het Instituut, zowel fysiek in de gemeenschappelijke ruimtes als online. Deze 

inspanningen omvatten, maar zijn niet beperkt tot, consistente communicatie over evenementen op social 

media en in de nieuwsbrief, het bestuur dat volledig aanwezig probeert te zijn bij zoveel mogelijk activiteiten, 

het uitnodigen van studieadviseurs voor activiteiten en het samenwerken met de faculteit voor evenementen. 

Verder is de vereniging vertegenwoordigd bij verschillende Open Dagen, Introductie Weken (bijv. Winter 

OWL) en verschillende soorten meeloop-/ meestudeer-activiteiten om ervoor te zorgen dat ook toekomstige 

studenten op de hoogte zijn van alles wat de SPIL te bieden heeft.  

 

2.2 Onderlinge verbondenheid 

Onderlinge verbondenheid is bedoeld voor alle verschillende niveaus binnen de vereniging. Eén van deze 

niveaus is binnen het bestuur. De norm voor besluitvorming is consensus, wat in het eerste semester goed 

bleek te werken. Als er meningsverschillen optraden, werkte het XLIIe bestuur samen om een middenweg te 

vinden. Zodra er besluiten waren genomen, werd dit op homogene wijze naar buiten toe gecommuniceerd.  

 

Minstens even belangrijk als onderlinge verbondenheid binnen het bestuur is dat het XLIIe bestuur verbonden 

wil zijn met de leden. Het XLIIe bestuur heeft consequent geprobeerd (nieuwe) leden te benaderen en hen het 

gevoel te geven dat ze welkom zijn. Dit heeft geresulteerd in een warme en gastvrije gemeenschap die altijd 

open staat voor elkaar. Commissievoorzitters wordt aanbevolen om met hun commissies activiteiten te 

ondernemen. Daarom is het XLIIe bestuur dit jaar verder gegaan met de Commissie Cup, om de commissie 

binding en betrokkenheid binnen de vereniging te vergroten. Verder vond op 3 december de Committee 

Bonding Day plaats. Alle commissieleden werden uitgenodigd om in hun commissie long sleeves te poolen, 



30 

 

onder het genot van gratis drankjes en hapjes. Later dit jaar wordt ook de Committee Thank You Day 

georganiseerd. 

 

Via mond-tot-mondreclame worden ook niet-commissieleden uitgenodigd voor evenementen, om hen in 

contact te brengen met de vereniging en alles wat zij te bieden heeft. Het XLIIe bestuur is van mening dat het 

creëren van onderlinge verbondenheid op alle verschillende niveaus van de vereniging nooit voltooid is, en 

zal het komende semester dit verder te stimuleren. 

 

2.3 Innovatie 

Het XLIIe bestuur heeft het afgelopen semester geëxperimenteerd met verschillende innovaties. De dresscode 

is volledig genderneutraal gemaakt om ervoor te zorgen dat alle leden zich geaccepteerd voelen. Gedurende 

het afgelopen semester heeft het XLIIe bestuur gemerkt dat leden zich meer op hun gemak voelen bij het 

dragen van formele kleding (bijv. iets anders dan wat past bij de man/vrouw stereotypen) en zelfs de B.I.L. 

heeft de nieuwe dresscode overgenomen.  

 

Een ander voorbeeld van een innovatie is de duurzaamheids-taskforce. Hoewel het XLIIe bestuur de 

oprichting van een dergelijke taskforce niet heeft voorgesteld, is zij erg blij met de inspanningen van de leden 

op dit gebied. Verder heeft de Commissaris Intern afspraken gemaakt met de vaste bars over niet alleen de 

prijs voor bier, maar ook voor non-alcoholische dranken om ervoor te zorgen dat alle leden hier voordeel van 

ondervinden. Een andere innovatie zijn de nieuwe regenboog SPIL-stickers, gemaakt voor de eerste Paarse 

Vrijdag viering.  

 

Om de mogelijkheid tot innovatie voor de rest van het jaar nog groter te maken, heeft het XLIIe bestuur een 

evaluatieformulier opgesteld voor commissieleden. Op deze manier kunnen leden het afgelopen semester 

evalueren en verbeteringen voorstellen aan het bestuur over het functioneren van de commissie of de 

vereniging als geheel. 

 

3. VOORZITTER EN COMMISSARIS DIES 

 

3.1 Voorzitter 

"Ik ben verliefd op ons als bestuur." - Mevrouw Ammerlaan 

 

3.1.1 Interne Bestuurszaken 

Het XLIIe bestuur heeft het afgelopen half jaar hard gewerkt om activiteiten voor de leden te organiseren en 

de vereniging goed draaiende te houden. Om dit te bereiken heeft de Voorzitter geprobeerd een goede 

communicatie binnen het bestuur te behouden. Zij heeft ingezien dat tijd besteden aan extra gesprekken met 

bestuursleden de moeite waard is.  

 

Naast gesprekjes tussendoor, plant de voorzitter na elk blok persoonlijke evaluaties in. Deze gesprekjes blijken 

zeer succesvol te zijn om te bespreken hoe de bestuurstaken gaan, maar ook hoe het gaat op persoonlijk vlak. 

De voorzitter probeert ook te evalueren hoe zaken als de wekelijkse bestuursvergaderingen verbeterd kunnen 

worden. Een van de dingen die de Voorzitter doet is moeilijke kwesties of gevoelens vóór de 

bestuursvergadering bespreken met het desbetreffende bestuurslid of bestuursleden, om zo het gevoelige 

randje eraf te halen en de discussie tijdens de bestuursvergadering gerichter te  maken. Dit maakt de 

vergadering geheel productiever, met een constructievere sfeer. Daardoor blijft er meer tijd over voor "puntje 

persoonlijk", waarin iedereen altijd heel eerlijk en open is over hoe het op persoonlijk vlak met hem of haar 

gaat. 

 

Na het eerste semester heeft de Voorzitter een bestuur evaluatie dag voor haar bestuur georganiseerd waarbij 

het jaarplan is aangepast, de rol van het XLIIe bestuur op reis is besproken en iedereen zijn prioriteiten heeft 

geëvalueerd. De Voorzitter is trots om te zien dat alle bestuursleden nog steeds gemotiveerd en betrokken zijn 

bij hun bestuursjaar. De bestuursleden werken goed als team en helpen elkaar wanneer iemand zich 

overweldigd voelt door de werklast.  
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3.1.2 Vertegenwoordiging 

De Voorzitter vertegenwoordigt de vereniging in verschillende organen. Ze heeft gemerkt dat vooral het 

Verenigingen Overleg (VerO) Leiden nuttig is voor de communicatie met de gang verenigingen en de assessor. 

Samen kijken ze naar samenwerkingen, verbeteringen voor de faculteit en een betere communicatie tussen het 

faculteitsbestuur/personeel en de verenigingen. Minder frequent worden bijeenkomsten voor de VerO Den 

Haag georganiseerd. Voortaan zal de Voorzitter deze ook bijwonen. Het Platform Overleg Studieverenigingen 

(StOP) organiseert het Groot Verenigingsoverleg (GroVer) dat perspectief kan bieden over zaken die alle 

grote studieverenigingen ervaren. De Voorzitter probeert ook de algemene vergaderingen van het StOP bij te 

wonen om op de hoogte te blijven van hun beleid en plannen. 

 

3.1.3 Platform voor Politicologen 

De Voorzitter vergadert ongeveer maandelijks met bestuursleden van EOS (Vrije Universiteit Amsterdam -

VU), Ismus (Radboud Universiteit) en Machiavelli (Universiteit van Amsterdam -UVA) in het Platform voor 

Politieke Wetenschappers (PvP). Deze vergaderingen zijn bedoeld om actuele zaken binnen de verschillende 

verenigingen te bespreken en de organisatie van het PiP-congres te overzien. De Voorzitter werkt als 

penningmeester binnen het PvP. Zij heeft er ook voor gezorgd dat de Ultimate Benificiary Owners (UBO) van 

de PvP goed zijn geregistreerd. 

 

De PiP commissie bestaat uit zes leden, waarvan twee van de SPIL. Zij bekleden de functies van voorzitter en 

secretaris. De samenwerking tussen de verschillende verenigingen verloopt goed. Vanwege enkele 

organisatorische problemen wordt het PiP-congres uitgesteld. Het zal nu op 8 mei in Nijmegen plaatsvinden. 

Het thema zal "Diplomacies with Autocracies" zijn.  

 

3.1.4 Overige activiteiten 

Na het eerste blok heeft de Voorzitter een reflectiebijeenkomst voor alle commissievoorzitters georganiseerd. 

Het was fijn voor iedereen om hun werk te bespreken en elkaar om advies te vragen. Het was echter moeilijk 

om een datum te vinden waarop iedereen beschikbaar was. Voor de commissievoorzitters die de vergadering 

hadden gemist, waren er enkele data waarop zij de Voorzitter persoonlijk konden spreken. Hier hebben een 

aantal commissievoorzitters gebruik van gemaakt. De Voorzitter zoekt momenteel een nieuwe datum voor 

een bespreking met de commissievoorzitters. Dit zal waarschijnlijk worden gecombineerd met een sociale 

activiteit, om de binding tussen de commissievoorzitters te bevorderen. Ondertussen heeft de Voorzitter alle 

commissievoorzitters eraan herinnerd dat zij haar altijd kunnen bereiken. Meerdere commissievoorzitters 

hebben de Voorzitter benaderd voor wat extra advies of een luisterend oor.  

 

Een van de doelstellingen van de Voorzitter, in het licht van de pijler "Innovatie" van het XLIIe bestuur, was 

het organiseren van een activiteit op Paarse Vrijdag. Dit idee werd uitgebreid naar twee dagen van activiteiten, 

dankzij de onderwijscommissie die een lezing heeft georganiseerd en de feestcommissie die een "Paarse 

Borrel" heeft georganiseerd. De Voorzitter besloot een creatieve activiteit te organiseren waarbij mensen 

elkaar konden ontmoeten en iedereen kon praten over wat zij prettig vonden. Zowel in Den Haag als in Leiden 

konden studenten hun eigen draagtas beschilderen. De Voorzitter heeft Labyrint, Emile en Itiwana gevraagd 

om mee te doen, waardoor het een faculteitsbrede activiteit is geworden. Het XLIIe bestuur vond deze 

activiteiten zeer geslaagd en hoopt dat komende besturen iets organiseren voor en over de LGBTQ+ 

gemeenschap (op Paarse Vrijdag).  

 

In het licht van de Paarse Vrijdag activiteiten en de wijziging van de dresscode, werd de Voorzitter uitgenodigd 

om te spreken op het Diversity and Inclusion Symposium, waar zij trots sprak over de vernieuwingen die het 

XLIIe bestuur had doorgevoerd. De Voorzitter heeft ook namens de SPIL de Declaration of Equity 

ondertekend, die bedoeld is als intentieverklaring om de waarden rond diversiteit en inclusie te respecteren. 

Het document geeft niet-bindende praktische adviezen om een vereniging toegankelijker te maken voor 

iedereen. De verklaring is te vinden op de website van de Universiteit Leiden. 
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Dit jaar heeft het XLIIe bestuur geholpen met de organisatie van "meestuderen", dat voorheen "Politicologie 

Inside" heette. Het tweedaagse programma was gevuld met activiteiten voor potentiële studenten Politicologie 

en Internationale Politiek. De onderwijscommissie organiseerde een activiteit waarvoor deze middelbare 

scholieren waren uitgenodigd. Verder hielp de Voorzitter bij het zoeken naar huisvesting voor de studenten 

en ging zij voor enkele onderdelen mee om de potentieel toekomstige leden enthousiast te maken. 

 

De Voorzitter heeft zich gebogen over een bestuursaansprakelijkheidsverzekering en acht een dergelijke 

verzekering van belang. Het XLIIe bestuur heeft echter besloten deze vernieuwing uit te stellen, vanwege 

andere (financiële) prioriteiten van dit jaar. De Voorzitter wil het volgende bestuur adviseren zich opnieuw 

over een verzekering te buigen als zij dat belangrijk vinden. 

 

De Voorzitter heeft met veel verenigingen en deskundigen gesproken over het opzetten van een 

vertrouwenspersoon netwerk. Na verschillende aanpakken gehoord te hebben, heeft ze besloten om één 

persoon uit het XLIIe bestuur en één oud-(bestuurs)lid aan te stellen. Op deze manier kunnen de leden kiezen 

naar wie ze gaan, of het nu een bestuurslid is die betrokken is bij alle SPIL-gerelateerde zaken of iemand die 

de vereniging kent, maar niet meer naar activiteiten komt. Deze vertrouwenscontactpersoon (VCP) zal voor 

minstens één academisch jaar worden aangesteld, maar kan langer in functie blijven als diegene dat wil. De 

Voorzitter bekijkt of de VCP een training kan krijgen, zodat ze weten wat ze kunnen verwachten en begrijpen 

hoe ze met mensen in nood moeten praten. Zij zal ook proberen een directe link te leggen tussen de VCP en 

de studentpsycholoog van de universiteit, zodat de VCP studenten kan begeleiden als die daar behoefte aan 

hebben. 

 

3.2 Commissaris Dies 

"Telt in commissies zitten als een hobby? Ik vind van wel..."  - Mevrouw Benli 

 

3.2.1 Dies Commissie 

De Dies Commissie van volgend jaar wordt dit academisch jaar gevormd. De inschrijvingen gaan 

waarschijnlijk rond mei open, tegelijk met de Brussel Commissie. 

 

3.2.2 Diesweek 

In de week van de verjaardag van de SPIL (8 november) heeft de Dies Commissie met succes een week vol 

activiteiten georganiseerd. Het was nogal een drukke week voor de commissie en het XLIIe bestuur, dus de 

volgende commissie zou kunnen overwegen om minder dan zeven activiteiten te organiseren als ze het wat 

rustiger aan willen doen. De commissie kreeg veel positieve feedback over de activiteiten en het was zeker 

een feestelijke week. De Voorzitter heeft het gevoel dat er een nieuwe tradi tie is ontstaan om elk jaar op 8 

november een Diesduik te doen! 

 

4. SECRETARIS EN COMMISSARIS STAIRS AFFAIRS 

 

4.1 Secretaris 

“If Robin is satisfied, the world is going alright” - Evaelle  

  

4.1.1 Ledenadministratie 

Op dit moment heeft de SPIL in totaal … leden. De bachelor bestaat uit ... studenten internationale politiek, 

… studenten politicologie en … studenten international relations and organisations. Er zijn … masterstudenten 

en … leden waarvan het programma niet bekend is. 

 

De Secretaris heeft getracht de ledenadministratie zo up-to-date mogelijk te houden. Het aantal leden is iets 

lager dan ten tijde van de vorige ALV. Dit komt doordat leden die na drie herinneringen de contributie niet 

hebben betaald zijn uitgeschreven, in lijn met de motie die tijdens de voortzetting van de beleids-ALV van het 

XLIe bestuur is aangenomen. De Secretaris is zich ervan bewust dat dit verschil in leden belangrijk lijkt, maar 

is van mening dat leden die de contributie niet betalen niet in het ledenbestand thuishoren. Hij vertrouwt er 

dan ook op dat deze uitschrijvingen geen praktisch of zichtbaar effect hebben op de vereniging.  
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De Secretaris heeft in de communicatie met de leden gemerkt dat veel leden niet op de hoogte zijn van de 

algemene bepalingen die verbonden zijn met het lidmaatschap. Hij heeft, in samenwerking met de 

Commissaris Extern, de belangrijkste bepalingen toegevoegd aan het inschrijfformulier voor nieuwe leden op 

de website. Hij denkt dat dit in de toekomst tot minder problemen op dit gebied zal leiden.  

 

4.1.2 Nieuwsbrief 

De Secretaris heeft met enkele wijzigingen geprobeerd de nieuwsbrief aantrekkelijker te maken om te lezen. 

Hij heeft een minder formele toon gebruikt en enkele nieuwe segmenten toegevoegd (zoals "experience of 

members", "quote van de maand", "roomservice") en de lay-out gerestyled tot een moderner formaat. De 

Secretaris heeft, in nauwe samenwerking met de Commissaris Onderwijs & Politiek en de Commissaris 

Extern, geprobeerd de boekverkoop en de activiteiten zo goed mogelijk te promoten. Ook de gang 

verenigingen, het Instituut en de studieadviseurs ontvangen de nieuwsbrief.   

 

4.1.3 Reünisten 

De reünisten hebben begin februari hun eerste nieuwsbrief ontvangen. De Secretaris streeft er nog steeds naar 

hen in totaal drie nieuwsbrieven te sturen: in februari, juni en september.  

 

4.1.4 Alumni 

De Secretaris heeft in zijn vorige beleid vermeld dat de alumni volledig onder de verantwoordelijkheid van 

de vereniging vallen, sinds het LAP (Leids Alumni Platform) is opgeheven. Dit was onjuist. De universiteit 

beschikt over een database met de contactgegevens van 4431 politicologie (alle specialisaties) bachelor -

alumni en 938 master-alumni. Dit zijn geen SPIL-alumni, maar alumni van de opleidingen. De Secretaris kan 

vanwege de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) niet direct toegang krijgen tot hun 

gegevens, maar hij kan ze wel bereiken via de faculteit Sociale Wetenschappen.  

 

De Secretaris heeft verschillende andere verenigingen gecontacteerd over hun alumni-commissies. Hij heeft 

besloten dat de meest efficiënte manier om alumni-evenementen te organiseren is door het zelf te doen (zonder 

commissie). Momenteel is hij bezig met het organiseren van een netwerkborrel en diner in samenwerking met 

de gang verenigingen en de faculteit Sociale Wetenschappen. Ook is hij in contact met het Bureau Marketing 

en Studentenwerving en het Instituut Politieke Wetenschappen over manieren om de relaties met alumni te 

verbeteren.  

 

Momenteel heeft de SPIL in totaal ... alumni.  

 

4.1.5 Algemene ledenvergaderingen 

Zoals vermeld in zijn vorige beleid ziet de Secretaris de algemene vergaderingen als de ruggengraat van de 

vereniging. Hij heeft geëxperimenteerd met een 'hoe werkt de ALV'-post op Instagram, waarin hij de rechten 

en plichten van de leden uitlegde. Hiernaast heeft hij de te bespreken onderwerpen aan de uitnodiging en 

promotie toegevoegd. Ondanks deze pogingen om de ALV’s toegankelijker te maken, merkte hij helaas geen 

groot verschil in opkomst. De Secretaris heeft de ALV besproken met diverse andere verenigingen om 

inzichten te krijgen over hoe de organisatie beter kan (bijvoorbeeld powerpoints in plaats van fysieke boekjes, 

verplichte aanmeldingen en het houden van ALV's op de universiteit). Desondanks is hij nog steeds van 

mening dat de huidige ALV-vorm het meest toegankelijk en aantrekkelijk is voor de leden. Niettemin zal hij 

verder experimenteren met een aanmeldingsplicht voor fysieke boekjes, om het negatieve milieueffect van het 

drukken te verminderen. Leden die dat boekje niet hebben aangevraagd, kunnen de documenten online lezen. 

Hij zal eerder aan de leden communiceren wanneer een ALV plaatsvindt, in de vorm van een 'save the date' 

mail of post op Instagram.  

 

De Secretaris is tevreden over de invoering van het bestuursadvies over moties en denkt dat  dit de leden meer 

bewust zal maken van de motivatie en het beleid van het XLIIe bestuur.  
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4.1.6 Oud-besturen bestand 

In zijn vorige beleid noemde de Secretaris het voornemen om het oud-besturen bestand te actualiseren. Helaas 

is hij daar op het moment van schrijven nog niet aan toegekomen. Dit is niet omdat hij het niet belangrijk 

vindt, maar vanwege tijdgebrek. 

 

4.1.7 Oud-besturen borrel 

De Secretaris heeft op advies van de ALV ongeveer twee maanden voor de borrel de uitnodiging verstuurd. 

Hij kijkt erg uit naar dit evenement en vindt het de perfecte gelegenheid om oud-bestuursleden te bedanken 

en te blijven betrekken bij de vereniging.  

 

4.2 Commissaris Stairs Affairs 

“They always say that it's a mistake to hire your friends. And they are right. So, I hired my best friends” - 

Michael Scott 

 

4.2.1 Commissie 

De Secretaris was aan het begin van het jaar zeer optimistisch over het potentieel van de commissie. Dat is hij 

nog steeds, maar hij heeft zich ook gerealiseerd dat dit project moeilijker is dan verwacht. De commissie heeft 

weliswaar een eerste evenement georganiseerd, is hecht en heeft het erg gezellig samen, maar dit heeft nog 

niet geleid tot veel activiteiten. Het feit dat de commissie bestaat uit meer ervaren leden van B.I.L. en de SPIL 

heeft ook tot moeilijkheden geleid, vanwege ieders drukke agenda en prioriteiten. De Universiteit Leiden is 

ook niet zo enthousiast over Stairs Affairs als eerder gedacht, waardoor zij minder tijd en moeite aan het 

project besteden dan de intentie was. De Secretaris denkt dat de commissie in de toekomst wellicht beter 

functioneert als zij wordt behandeld als een reguliere commissie met de normale sollicitatieprocedure (hoewel 

het zeker een samenwerking met B.I.L. kan blijven). Hij zal de commissie de komende maanden verder 

evalueren, in samenwerking met de toezichthoudende Commissaris van de BIL. 

 

5. PENNINGMEESTER & COMMISSARIS SPIL WEEKEND  

 

5.1 Penningmeester  

"Ik heb een wat Zuid-Europese penningmeester stijl" - K. (oud-penningmeester Jonge Socialisten) 

 

5.1.1 Herbegroting 

De Penningmeester heeft samen met de Secretaris eind december de contributie van dit jaar kunnen innen. 

Het totaal geïnde bedrag kwam iets hoger uit dan oorspronkelijk begroot, derhalve is de Penningmeester 

tevreden met het totaal behaalde bedrag van deze inkomstenpost. In overeenkomst met de motie van de ALV 

heeft de Secretaris alle drie de aanmaningen verzonden. Hierdoor verwacht de Penningmeester geen 

substantiële stijging meer van de contributie inkomsten.  

 

Helaas ervaart de Penningmeester ernstige onzekerheden met betrekking tot de inkomsten van StudyStore. Op 

het moment van schrijven heeft de Penningmeester noch van blok 1 als van blok 2 enige betaling ontvangen. 

Na het nieuws van het faillissement van StudyStore is de Penningmeester bezorgd of de SPIL hun geld 

überhaupt nog zal ontvangen. Desondanks heeft zij er toch geld voor herbegroot, omdat uit een eerdere e-mail 

bleek dat de betaling van de SPIL al was verwerkt en naar onze bank moest worden overgemaakt.  

 

Daarbovenop kon de NPO-bijdrage niet volledig worden gerealiseerd, wat vooral te wijten was aan de 

tijdsdruk waarmee de SPIL moest werken. De aankondiging van de subsidie werd ruim na het begin van het 

academisch jaar door gegeven, en in combinatie met de beperkingen van de bepaalde soorten activiteiten die 

voor de subsidie in aanmerking konden komen, was het voor de commissies niet haalbaar om zoveel 

evenementen te organiseren.  

 

Net als vorig jaar heeft de Feestcommissie een kleine winst gemaakt door de hoge opkomst bij het 

Halloweenfeest. Normaal gesproken zou de Penningmeester een reservering maken specifiek voor de 
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activiteiten van de Feestcommissie, maar door de onzekere inkomsten is de Penningmeester genoodzaakt het 

geld te gebruiken om het inkomensverlies op te vangen.  

 

5.1.2 Contributie 

Conform het besluit van de ALV op 3 oktober 2022 is de contributie dit jaar verhoogd van €16,- naar 

€17,50.  De inning van de contributie was dit jaar gepland voor eind november. Helaas is het de 

Penningmeester en Secretaris niet gelukt om het rond die tijd te innen, ondanks dat ze al vroeg met de 

voorbereidingen waren begonnen. De onverwachte reden hiervoor was dat er opnieuw onderhandeld moest 

worden over het incassocontract dat de SPIL had met de ABN AMRO vanwege een limiet van €16,- op de 

automatische incasso. Na veel telefoontjes met de bank werd de kwestie opgelost en kreeg de SPIL een nieuw 

contract.  

 

Daarna zijn de Penningmeester en Secretaris weer aan het werk gegaan en zijn blij te kunnen melden dat zij 

erin geslaagd zijn de contributie eind December af te schrijven, vóór de jaarwisseling en grote gebeurtenissen 

zoals de Korte Reis. De Penningmeester en Secretaris hebben herinneringen gestuurd aan de leden bij wie de 

automatische incasso is mislukt. Leden die niet aan dit verzoek hebben voldaan, zijn uitgeschreven. De 

Penningmeester en de Secretaris beseffen hoe belangrijk de afschrijving van de contributie is, en hoeveel tijd 

en moeite het heeft gekost om alles goed te laten verlopen. Daarom zijn ze van plan om een gezamenlijk 

draaiboek te schrijven voor hun opvolgers, met een stap voor stap uitleg en tips voor een soepele contributie 

inning. 

 

5.1.3 Kas Commissie 

De Penningmeester en de Kascommissie hebben besloten dit jaar drie controles te houden. De eerste controle 

vond plaats op 14 december en de tweede op 23 februari. Het verslag van de controle zal geprint aanwezig 

zijn tijdens de ALV,, en zal worden gepresenteerd door de Kascommissie zelf, of door de Penningmeester in 

geval van afwezigheid. De derde controle zal plaatsvinden voor de Wissel-ALV. De Penningmeester is uiterst 

tevreden over haar Kascommissie, en zeer dankbaar voor de duidelijke communicatie, het advies en de snelle 

antwoorden die zij geven. De Penningmeester is ervan overtuigd dat deze goede relatie de rest van het jaar zal 

blijven.  

 

5.1.4 Mollie 

Op aanbeveling van haar voorgangers heeft de Penningmeester onderzocht of een tweede Mollie rekening kan 

worden geopend, één voor de verkoop van merchandise en één voor de kaartverkoop en overige inkomsten. 

Na contact met Mollie kreeg de Penningmeester te horen dat de SPIL eerst de website moest bijwerken voordat 

de tweede rekening volledig kon functioneren. Om dit voor elkaar te krijgen heeft de Penningmeester nauw 

contact gehad met de Commissaris Extern. Na alles op te hebben gelost, deed zich helaas een ander probleem 

voor: momenteel kan de website slechts een API-sleutel, dus slechts een Mollie rekening gebruiken om 

betalingen te ontvangen. Momenteel onderzoekt de Commissaris Extern met Wordpress of dit te veranderen 

is. 

 

5.2 Commissaris SPIL weekend 

"Oliebollen met of zonder rozijnen?" - Het eerste bericht van Lara in de SPIL Weekend whatsapp groep 

 

5.2.1 Commissie 

De  SPIL Weekend commissie is begin december gevormd. De commissie bestaat in totaal uit 6 leden met 

een voorzitter, secretaris, penningmeester en 3 algemene leden. De commissie is divers, met leden over alle 

jaren en specialisaties en een gelijke verdeling van Nederlandse en Internationale leden.  

 

De vergaderingen met de commissie zijn ook begin december begonnen en de Penningmeester is erg trots op 

hun harde werk en enthousiasme voor de reis. De commissie werkt zeer zelfstandig, maar de Penningmeester 

probeert toch bij elke vergadering aanwezig te zijn om een verbinding te vormen tussen het XLIIe bestuur en 

commissie, en er te zijn voor vragen of begeleiding indien nodig. De commissie slaagt er echter uitstekend in 

het doel van de reis voor ogen te houden.  
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5.2.2 Locatie 

De locatie van het SPIL weekend is bepaald, en dit jaar zal het weekend plaatsvinden in Antwerpen. De locatie 

is gekozen nadat elk commissielid locaties had voorgesteld die zij leuk vonden lijken voor de reis en daarover 

een kleine presentatie had gegeven. De locaties waren een mix van steden en platteland locatie, na het kiezen 

van de favorieten begon het onderzoek naar welke plaatsen financieel haalbaar en toch leuk waren. De 

uiteindelijke winnaar werd Antwerpen en de commissie is momenteel bezig met het afronden van de 

reservering van het hostel. 

 

6. COMMISSARIS ONDERWIJS & POLITIEK  

“Ja, reuze leuk!” - Christiaan van Minnen (owner INDEX Books)  

 

6.1 Onderwijs Commissie  

De Onderwijs Commissie is er tot nu toe in geslaagd drie formele activiteiten te organiseren. De eerste 

activiteit heeft de titel 'Rusland en zijn buren'. De Commissaris beschouwde het evenement als geslaagd. Dit 

was vooral te danken aan de hoge opkomst. De Commissaris is van mening dat de hoge opkomst kwam 

doordat het evenement erg nieuws gerelateerd was en omdat SPIL'ers en niet-SPIL'ers uitgenodigd waren. De 

commissie heeft speciaal studenten van de studievereniging voor Russische studies (MOST) uitgenodigd. 

  

Het tweede evenement dat door de Onderwijs Commissie werd georganiseerd, was een interactieve lezing met 

het thema Purple Friday. Een professor en een lid van de LGBTQ+-gemeenschap waren uitgenodigd om te 

komen spreken. Helaas heeft de professor op het laatste moment afgezegd. Toch had dit niet 

noodzakelijkerwijs een negatieve invloed op de kwaliteit van het evenement. De lezing van het lid van de 

LGBTQ+-gemeenschap werd nog steeds als zeer impactvol ervaren. De opkomst van het evenement was niet 

hoog noch laag. SPIL'ers en niet-SPIL'ers waren welkom. Om (potentiële) toekomstige leden kennis te laten  

maken met de activiteiten van de SPIL, zijn de deelnemers van de meestudeerdag uitgenodigd. Verder waren 

studenten van genderstudies en de studievereniging voor taalwetenschap (TWIST) ook uitgenodigd om naar 

de lezing te komen. Ook werd er veel energie gestoken in de promotie van het evenement. De Commissaris 

nam contact op met de social media webredacteur Sociale Wetenschappen om de lezing op het Leidse sociale 

wetenschappen instagram-account te promoten. Bovendien promootten professoren van genderstudies het 

evenement op hun eigen Brightspace-pagina's. 

 

Momenteel organiseert de Onderwijs Commissie de Carrière-avond. Dit carrière-event vindt plaats in de eerste 

week van maart. Diverse gasten worden uitgenodigd om te komen vertellen over hun loopbaan. Ook is een 

oud SPIL'er uitgenodigd. De opzet van het evenement zal vergelijkbaar zijn met voorgaande jaren. 

 

De Onderwijs Commissie heeft niet kunnen meewerken aan de beoordeling van de bachelor. De reden 

hiervoor is dat de Commissaris heeft gemerkt dat de commissie simpelweg geen tijd heeft om deze taak uit te 

voeren. Op dit moment wordt de werkdruk van de commissie nog als redelijk ervaren, maar met die extra taak 

van het evalueren van de bacheloropleiding zou de werkdruk te zwaar worden. Bovendien zou het inefficiënt 

zijn om deze extra taak aan de Onderwijs Commissie te delegeren, aangezien de hoofdtaak van de 

Opleidingscommissie het beoordelen van het bachelorprogramma is. De Commissaris concludeert dan ook, 

net als haar voorganger, dat het niet wenselijk is dat de Onderwijs Commissie naast het organiseren van 

formele activiteiten voor leden ook de bacheloropleiding gaat evalueren. 

 

6.2 Excursies Commissie  

De Excursies Commissie heeft in het eerste semester in totaal twee excursies georganiseerd. De eerste excursie 

was naar de Tweede Kamer. Deze excursie werd samen met ProDemos georganiseerd. Wat opviel aan de 

evaluatie van dit bezoek was dat of je de excursie leuk vond vooral afhing van of je een Nederlandse student 

of een internationale student was. Voor Nederlandse studenten gold de informatie die tijdens de rondleiding 

werd gegeven als basiskennis. De informatie werd voor internationale studenten als zeer interessant ervaren. 
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De tweede excursie georganiseerd door de Excursies Commissie betrof een bezoek aan een ad hoc strafrechter; 

de Kosovo-kamer. Voor dit evenement waren beperkte plaatsen beschikbaar. Aanmelden was dus verplicht. 

De opkomst was echter lager dan verwacht, waarvoor de redenen variëren. Sommige studenten waren gewoon 

niet aanwezig en anderen annuleerden op het laatste moment. Daarnaast werd tijdens de excursie nog een 

ander probleem opgemerkt. Niet alle aanwezigen namen de gegeven dresscode, business casual, even serieus. 

De Commissaris wil daarom ook strenger zijn op het kledingbeleid. Desondanks was de kwaliteit van de 

excursie zelf over het algemeen hoog. 

 

De derde excursie georganiseerd door de Excursies Commissie was een bezoek aan het Rode Kruis. SPIL'ers 

vonden het informatief. Verder waren SPIL’ers gemotiveerd na de excursie. Daarom werd er aan het einde 

van de excursie wat genetwerkt met Rode Kruis-medewerkers en vrijwilligers. Dit bezoek werkte ook voor 

het eerst met een nieuw registratiesysteem voor excursies. De Commissaris merkte enige verbetering op. 

Minder mensen annuleerden op het laatste moment. 

 

De volgende excursie die door de Excursies Commissie gepland staat, is een bezoek aan Eurojust. Dit bezoek 

is in samenwerking met de studievereniging strafrecht (SOS). Bovendien heeft de Commissaris een extra 

excursie georganiseerd met haar voorzitter naar het hoofdkantoor van Google NL. 

 

Omdat de Commissaris merkte dat niet iedereen die zich aanmeldt voor een excursie ook daadwerkelijk komt, 

heeft ze een nieuw registratiesysteem voor SPIL-excursies bedacht. Voor toekomstige excursies dienen 

studenten hun aanwezigheid binnen een bepaald aantal dagen per e-mail te bevestigen. Als er geen 

bevestigingsmail is ontvangen, wordt er een tweede herinnering via Whatsapp of sms gestuurd. Wanneer een 

student dan nog steeds niet reageert, krijgen studenten op de wachtlijst de kans om de excursie bij te wonen 

onder dezelfde voorwaarden. De Commissaris hoopt dat met dit nieuwe aanmeldingssysteem een afmelding 

voor het bijwonen van een excursie wordt ontmoedigd. 

 

6.3 Master activiteiten  

Momenteel wordt de nieuwe Masters Activiteiten Commissie gevormd. Voorafgaand aan deze commissie 

vorming heeft de Commissaris getracht zoveel mogelijk studenten te stimuleren zich bij deze commissie aan 

te sluiten. Dit gebeurde op meerdere manieren. De belangrijkste manier was via mond-tot-mondreclame. 

Bovendien namen de Commissaris en haar commissie deel aan een informeel welkomst evenement dat door 

het Instituut werd georganiseerd en dat speciaal was bedoeld voor masterstudenten die begonnen in februari.   

Op dit moment vinden er gesprekken plaats met de potentiële kandidaten voor de nieuwe commissie en de 

Commissaris hoopt eind februari de nieuwe commissie te kunnen vormen. 

 

6.4 Boekenverkoop  

De Commissaris heeft het contract met de online boekenleverancier Studystore beëindigd en is een nieuw 

contract aangegaan met een lokale boekhandel in Leiden genaamd INDEX Books. Met behulp van de 

boekenverkoop taskforce en de Penningmeester zijn de voor- en nadelen van verschillende boekenleveranciers 

grondig afgewogen en uiteindelijk is besloten om de boekenverkoop voort te zetten met een nieuwe partner. 

De belangrijkste reden voor deze beslissing was dat de Commissaris vond dat Studystore niet kon voorzien in 

de essentiële behoeften van studenten met betrekking tot de boekenverkoop. Deze behoeften omvatten, maar 

zijn niet beperkt tot; boeken (op tijd) leveren en fatsoenlijke klantenservice. De Commissaris meent dat de 

nieuwe boekenleverancier, INDEX Books, in staat is om wel aan deze essentiële behoeften van studenten te 

voldoen. Bovendien meent de Commissaris dat INDEX Books nog meer kan bieden. Deze nieuwe 

boekenleverancier heeft door zijn vriendelijke en sympathieke uitstraling de kwaliteiten om studenten aan te 

zetten tot het kopen van studieboeken. 

 

Om deze nieuwe samenwerking te vieren, kwamen de Commissaris Onderwijs & Politiek en de Commissaris 

Extern op het idee om een welkomst evenement te organiseren in de boekhandel van INDEX Books. Dit 

evenement vond midden februari plaats, net toen het nieuwe semester begon. Er was live muziek en een borrel. 

Daarnaast was professor Arjen Boin uitgenodigd om een lezing te geven in de boekhandel , omdat hij de SPIL 
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introduceerde bij INDEX Books. Het evenement werd als succesvol beschouwd. Actieve SPIL'ers sloten zich 

aan bij het evenement en sommigen kochten zelfs een paar studieboeken terwijl ze daar waren. 

 

6.5 Opleidingscommissie  

De Commissaris heeft geprobeerd actief betrokken te zijn bij de taken van de Opleidingscommissie. Met een 

open houding heeft ze geluisterd naar de ervaringen die SPIL’ers deelden over de opleiding. Deze ervaringen 

zijn meegenomen in de OLC vergaderingen. Bovendien hebben de Commissaris en haar mede-OLC-leden op 

verzoek van programmadirecteur Nikoleta Yordanova met succes een studenten-hoofdstuk geschreven. Dit 

hoofdstuk is een gedetailleerde en grondige evaluatie van de gehele bacheloropleiding. Het studenten 

hoofdstuk wordt opgenomen in de zelfevaluatie van het bachelorsdiploma door het opleidingsbestuur. 

 

Daarnaast organiseren de Opleidingscommissie en het Instituutsbestuur in het tweede semester van het 

studiejaar ‘OLC-koffieuurtjes’. In zowel Wijnhaven als Pieter de la Court zullen studentleden van de 

Opleidingscommissie met studenten praten over de bacheloropleiding. Voor gratis drankjes en snacks wordt 

gezorgd. Deze sessies zijn een extra gelegenheid voor studenten om hun mening te geven over de 

bacheloropleiding. 

 

De eerste OLC koffieuurtjes hebben al plaatsgevonden. De Commissaris en haar voorganger, die ook lid is 

van het OLC, hebben besloten om deze eerste sessie voor de Leidse specialisaties in het SPIL-hok te 

organiseren. Dit om een hogere opkomst en meer zichtbaarheid te stimuleren. De sessie werd als informatief 

beschouwd en alle verzamelde feedback werd meegenomen in de volgende OLC-vergadering. 

 

Tot slot hielp de Commissaris ook tijdens de ‘FSW NSE Actiedag.’ Tijdens deze dag stimuleerde de 

Commissaris meerdere FSW-studenten om de Nationale Studenten Enquête in te vullen. 

 

6.6 FLO 

Op 7 en 8 februari vonden de Facultaire Loopbaanoriëntatie (FLO) Dagen plaats. Net als alle andere gang 

verenigingen binnen het Pieter de la Courtgebouw was de SPIL op meerdere manieren betrokken bij de 

organisatie van het evenement. Eén SPIL'er maakte deel uit van de FLO-commissie. Ook boden bestuursleden 

zich vrijwillig aan om te helpen tijdens de FLO-dagen. Er is dus veel tijd en energie gestoken in de organisatie 

van het evenement, waardoor de inhoudelijke kwaliteit hoog was. Er waren verschillende inspirerende panels 

en workshops. Bovendien werden alle gastsprekers als zeer motiverend ervaren en waren er hapjes en drankjes 

voor alle FLO-deelnemers, vrijwilligers en commissieleden. 

 

De organisatie van de FLO-dagen kan echter op een aantal punten verbeterd worden. Er was regelmatige en 

duidelijke communicatie tussen de SPIL-afgevaardigde binnen de FLO-commissie en de Commissaris, maar 

tijdens het evenement was er geen duidelijke taakdelegatie. Gangverenigingen werden aangemoedigd om 

vrijwilligers voor FLO te verzamelen, maar sommigen begrepen niet op welke manier de organisatoren van 

FLO hulp wilden. Daarom waren de vrijwilligers, vooral tijdens de eerste dag van het evenement, een beetje 

ontmoedigd om te helpen. Maar wat er precies mis en goed ging tijdens de FLO-dagen komt aan de orde in 

een evaluatiebijeenkomst georganiseerd door de FLO-commissie. Daarnaast vindt er een extra evaluatie plaats 

tussen bestuursleden van alle gang verenigingen die de FLO-dagen in portefeuille hebben. 

 

6.7 Studenten Klankbordgroep  

Net als haar voorganger heeft de Commissaris besloten deel te nemen aan de Studenten Klankbordgroep. De 

vergaderingen van de Studenten Klankbordgroep worden georganiseerd door de assessor Sociale 

Wetenschappen. De groep vergaderde in totaal twee keer in het eerste semester. Bij één van de vergaderingen 

was de Commissaris aanwezig. Deze bijeenkomst ging over duurzaamheid op de faculteit. Als 

vertegenwoordiger van de SPIL deed de Commissaris haar best om de belangen van de vereniging te 

behartigen. Daarom heeft ze actief meegedacht over hoe de faculteit zo duurzaam mogelijk te maken. 

Bovendien sprak de Commissaris over de nieuwe Duurzaamheids Taskforce van de SPIL. 
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7. COMMISSARIS BUITENLANDSE BETREKKINGEN 

Uberchauffeur: "Wat heb je gedaan terwijl je hier was?" 

Noor: "We hebben Portugees afval opgehaald" 

 

De Commissaris is tevreden met het werk van haar vier commissies: Brussel Excursie, Korte Reis, Congres 

en Lange Reis Commissie. Terwijl de Brussel Excursie en Korte Reis al hebben plaatsgevonden, werken de 

andere commissies nog enthousiast aan de voorbereiding van het congres en de jaarlijkse Lange Reis. De 

communicatie tussen de Commissaris en de voorzitters blijft zeer efficiënt: de Commissaris is altijd bereikbaar 

en probeert ook het persoonlijk welzijn van al haar voorzitters in de gaten te houden. De commissies bestaan 

uit zeer proactieve leden, waardoor er een goede samenwerking is binnen de commissies en met de 

Commissaris.  

 

De commissies zijn zeer onafhankelijk, maar de Commissaris controleert en keurt elk besluit van haar 

commissies goed. De commissievoorzitter en de Commissaris hebben een taakverdeling voor de commissies 

voor reizen opgesteld op basis van de voorkeuren van de commissieleden: elk lid krijgt een specifieke taak 

toegewezen, waaronder huisvesting, openbaar vervoer, politieke activiteiten, culturele activiteiten en COVID 

en veiligheid.  De ontwikkelingen van elke categorie worden besproken tijdens vergaderingen, waarbij de 

Commissaris probeert zo vaak mogelijk aanwezig te zijn. Als de aanwezigheid niet mogelijk is, informeert de 

voorzitter de Commissaris privé over de inhoud van de vergadering. Bovendien is de Commissaris samen met 

de Penningmeester belast met het regelen van vliegtickets, aangezien dit een nauwe coördinatie tussen het 

XLIIe bestuur en de commissie vereist. Over het geheel genomen is de Commissaris zeer tevreden over het 

werk van al haar commissies en moedigt zij hen aan het goede werk voort te zet ten.  

 

7.1 Brussel Excursie 

Op 14 en 15 november reisden 48 deelnemers naar Brussel af voor de jaarlijkse excursie. De groep vertrok 

vroeg in de ochtend om zoveel mogelijk tijd door te brengen in één van de hoofdsteden van de Europese Unie. 

Na aankomst kregen de deelnemers de kans om hun bagage achter te laten. Vervolgens begon de groep de 

officiële excursie met een bezoek aan het hoofdkwartier van de NAVO. Tijdens het bezoek kregen de 

deelnemers een lunch en een interessante presentatie over de geschiedenis en de huidige missie van de NAVO. 

Later ging de reis verder naar de European External Action Service, waar we de kans kregen om meer 

informatie te krijgen over de politieke prioriteiten van de Hoge Vertegenwoordiger/Vice-President Josep 

Borrell door Steven Everts (Senior Communication and Strategy Adviser van de HR/VP en alumni van de 

Universiteit Leiden). De dag werd afgesloten met een diner bij Wolf Food Court, waar door de 

verscheidenheid van het eten iedereen wel iets lekkers kon vinden. De volgende ochtend begon bij de 

Tsjechische vertegenwoordiging bij de Europese Raad, aangezien zij eerder het roulerende voorzitterschap 

hebben bekleed. Later vervolgden we onze reis met een bezoek aan de Europese Commissie en het Huis van 

de Europese Geschiedenis.  

 

De Commissaris is zeer tevreden over het werk van de commissie, aangezien de meeste zaken begin september 

al waren geregeld. Alle politieke en culturele activiteiten zijn twee maanden voor de reis bevestigd en ook de 

accommodatie en het vervoer zijn van tevoren geboekt. Met een combinatie van een geïnvesteerde en 

nauwkeurige voorzitter en sociale en proactieve commissieleden is het gelukt om een gedenkwaardige 

excursie naar Brussel te organiseren. 

 

Op de reis zelf ondervond de Commissaris kleine tegenslagen, omdat er problemen waren met het kopen van 

de kaartjes voor het openbaar vervoer. Dit jaar waren er echter geen grote problemen met COVID en 

annuleringen. De commissie vond het echter nog steeds zeer nuttig om in het deelnamecontract een onderdeel 

over het coronavirusprotocol en het annuleringsbeleid op te nemen.  

 

7.2 Korte Reis 

De selectieprocedure voor Korte Reis verliep op de traditionele wijze, waarbij de Commissaris, een oud 

bestuurslid en een medewerker van de Universiteit Leiden de brieven beoordeelden. De procedure zal voor de 

Lange Reis anders zijn, in verband met de wijziging van het Huishoudelijk Reglement. 
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Voorafgaand aan de reis heeft het XLIIe bestuur twee pre-activiteiten georganiseerd voor de deelnemers om 

elkaar te leren kennen. Ten eerste presenteerde de Portugese ambassadeur in Nederland een overzicht over 

Portugal en de Portugees-Nederlandse betrekkingen, dat werd afgesloten met een bordspelavond met hapjes. 

Ten tweede was er een online quizavond over Lissabon, gevolgd door een informele discussie.  

 

Van 27 januari tot 3 februari zijn 40 SPIL-leden (waaronder 7 commissie- en 7 bestuursleden) afgereisd naar 

Lissabon, Portugal. De Korte Reis Commissie heeft een interessant programma samengesteld met vijf 

culturele, negen politieke, één duurzame en veel sociale elementen. De reis begon met Crazy 42, gevolgd door 

een dag stadstour en bezoek aan het Museum voor Oude Kunst. Het weekend werd vervolgd met een dagtocht 

naar Sintra met een bezoek aan het Nationaal Paleis van Sintra en het Paleis van Monserrate. Na een cultureel 

weekend begon het politieke programma met een bezoek aan het Portugese parlement. Verder waren er 

ontmoetingen met het regionale kantoor van de Internationale Arbeidsorganisatie en de Internationale 

Organisatie voor Migratie, de Hoge Commissaris van de Verenigde Naties voor Vluchtelingen, de 

Vertegenwoordiging van de Europese Unie in Portugal, de Gemeenschap van Portugeestalige landen, de 

Nederlandse ambassade, het Portugese Instituut voor Internationale Betrekkingen en professoren van de 

rechtsfaculteit van de Universidade NOVA de Lisboa. De sociale activiteiten bestonden uit een afsluitend 

diner en een karaoke-avond.  

 

De deelnameprijs was vastgesteld op 250 euro, wat iets hoger was dan in de voorgaande jaren. Vanwege de 

inflatie en de stijgende gasprijzen was een lager bedrag echter niet mogelijk. Naast de deelnamekosten en de 

bijdrage van de SPIL ontving de commissie 997 euro extra geld van CASSA dat specifiek bestemd was voor 

de Sintra-dagtocht. Uit het budget werden alle verplichte en optionele programma's, het vervoer, de 

accommodatie en het slotdiner betaald.  

 

De Commissaris is zeer tevreden over het werk van de commissie, aangezien zij een academisch boeiend en 

interessant programma voor de deelnemers heeft samengesteld. De Commissaris is met name tevreden over 

de sfeer van de reis: er was een grote mate van integratie tussen Nederlandse en internationale studenten, die 

nieuwe vriendschappen en onvergetelijke SPIL-herinneringen mogelijk maakte.  

 

7.3 Lange reis  

 

7.3.1 Bestemming 

De Commissaris Buitenlandse Betrekkingen heeft samen met de Lange Reis Commissie Amman (Jordanië) 

gekozen als bestemming. De bestemming is vastgesteld op basis van de volgende criteria: 

 

a. Politieke relevantie: 

i. Binnenlandse aangelegenheden: Officieel is Jordanië een constitutionele monarchie die op weg 

is naar democratisering, maar de realiteit blijft anders. In de praktijk is Jordanië een absolute 

monarchie waar de koning voornamelijk de politiek en het bestuur controleert. Het Lagerhuis 

wordt gekozen, hoewel het stemproces de oppositie benadeelt, en de wetgevende macht heeft 

eigenlijk weinig echte macht. Regeringsdruk en beperkende regelgeving bemoeilijken het 

functioneren van de media en maatschappelijke organisaties. Daarnaast heeft Jordanië 30 

geregistreerde politieke partijen, maar slechts twee daarvan zijn daadwerkelijk van betekenis 

in de politiek: Islamic Action Front en Jordanian National Youth Party. De partij -identiteit is 

dus vrij sterk en polarisatie is aanwezig in elk onderdeel van het leven. Aangezien Nederland 

ook wordt beschouwd als een constitutionele monarchie, zou het voor studenten Politieke 

Wetenschappen interessant zijn om de mogelijke verschillen en overeenkomsten van de twee 

systemen te vergelijken.  

ii. Internationaal: Het buitenlands beleid van Jordanië is van oudsher prowesters, met de VS en 

het VK als bondgenoten. De neutraliteitsverklaring van Jordanië tijdens de Golfoorlog en de 

voortdurende banden met Irak hebben deze relaties echter geschaad. Na de oorlog hebben de 

deelname van Jordanië aan het conflictproces in het Midden-Oosten en de uitvoering van de 
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VN-sancties tegen Irak bijgedragen tot een aanzienlijk herstel van de betrekkingen met 

westerse landen. Tegenwoordig onderhoudt Jordanië nauwe betrekkingen met de Europese 

Unie en neemt het deel aan vele internationale organisaties. Daarom is een bezoek aan Jordanië 

intrigerend voor studenten, omdat het land een belangrijke rol blijft spelen in de regionale 

veranderingen en vredesprocessen in het Midden-Oosten, en omdat het een van de belangrijkste 

bestemmingen is voor vluchtelingen uit Syrië.  

iii. Culturele relevantie: De cultuur van Jordanië wordt grotendeels beïnvloed door Arabische en 

islamitische invloeden. Door zijn ligging op de kruising van de drie continenten van de oude 

wereld heeft Jordanië een gevarieerd geografisch landschap en een gevarieerde bevolking. 

Door naar Jordanië te reizen, kunnen de deelnemers de islamitische cultuur ontdekken en 

tegelijkertijd een van de zeven wereldwonderen, Petra, bezoeken.  

iv. Wetenschappelijke relevantie: Aangezien Jordanië een land in het Midden-Oosten is, zijn 

politiek en religie gecorreleerd. Voor studenten zal het interessant zijn om te bekijken hoe 

secularisme aanwezig is in een islamitisch land.  

v. Financiële haalbaarheid: Eén van de redenen waarom voor Jordanië is gekozen is de financiële 

haalbaarheid. Vergeleken met Amsterdam is Amman 70% goedkoper op het gebied van 

vervoer, uit eten gaan en entertainment. Met de lage prijzen van Jordanië zijn ook één of twee 

dagtochten vanuit Amman mogelijk. Om het budget te maximaliseren en de kosten voor de 

deelnemers te beperken, werken de Commissaris en de Penningmeester samen om een CASSA-

subsidie aan te vragen. Daarnaast werken de Commissaris en de commissie aan het organiseren 

van een speciale teambuildingsactiviteit die specifiek gericht is op de integratie van 

Nederlandse en internationale studenten, zodat zij een aanvraag voor het Van Bergen Fonds 

kunnen indienen.  

vi. Veiligheidsgarantie: Volgens het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken bevindt 

Jordanië zich grotendeels in de gele zone, met uitzondering van de grenzen met Syrië en Irak 

(die oranje zijn). Een geel reisadvies betekent dat de veiligheidsrisico's anders zijn dan in 

Nederland, maar de bestemming nog steeds een veilige keuze is voor toeristische doeleinden.  

vii. Duurzaamheid: Omdat de Lange Reis buiten Europa is, is de mogelijkheid om per trein of bus 

te reizen beperkt. Daarom probeert de Commissaris tijdens de reis ten minste één 

duurzaamheids-activiteit te organiseren.  

 

7.3.2 Alternatieve bestemmingen 

De Commissaris is zeer tevreden over het onderzoek dat de commissie heeft verricht. Toen de commissie 

werd gevormd, had elk lid een zeer gedetailleerde presentatie voorbereid over de bestemming van zijn of haar 

voorkeur, maar de Commissaris en de commissie kwamen er al snel achter dat opties in Zuid-Amerika, Afrika 

en Azië financieel niet haalbaar zijn, omdat alleen al het vervoer minstens 900 euro zou kosten. Deze 

ontwikkeling deed de Commissaris beseffen dat de inflatie en de stijgende gasprijzen in de komende jaren een 

probleem zullen vormen. 

 

Aangezien de resterende opties minder ver weg waren als in voorgaande jaren, hebben de Commissaris en de 

commissie gekeken naar alternatieve mogelijkheden om de reis aantrekkelijk te maken voor de leden. Deze 

opties waren het bezoeken van meerdere steden binnen één land per trein of bus, of het bezoeken van twee 

landen. Daarom heeft het comité gekozen voor Amman en de mogelijkheid om meerdere steden in Jordanië 

te bezoeken om meer deelnemers aan te trekken zich aan te melden. 

 

7.3.3 Motivatiebrieven  

Leden die voornemens zijn mee te gaan met de reis kunnen van 3 tot en met 10 maart hun motivatie inleveren 

in de gemeenschappelijke ruimtes in zowel Leiden als Den Haag. De motivatiebrieven dienen fysiek en geprint 

op papier te worden ingeleverd. De motivatiebrieven moeten de motivatie van de deelnemer bevatten om aan 

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

politiek relevant vinden, alsmede een voorgestelde politieke of culturele activiteit. Het aantal woorden mag 

niet meer dan 400 bedragen.  
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Als gevolg van het gewijzigde Huishoudelijk Reglement, zullen de brieven door de huidige Commissaris 

Buitenlandse Betrekkingen worden geanonimiseerd, waarbij alleen de naam van de kandidaten zal worden 

doorgestreept. Verder zullen de brieven worden gecontroleerd door een neutrale commissie bestaande uit een 

combinatie van 3 drie leden, die ofwel voormalige bestuursleden ofwel wetenschappelijk medewerkers 

verbonden aan de Universiteit Leiden zijn.  Het aantal deelnemers zal 35 bedragen, waarvan 7 bestuursleden 

en 7 commissieleden.  

 

7.4 Congres 

Nadat de commissie moest constateren dat de meeste politiek-wetenschappelijke congressen nog steeds online 

werden gehouden, hebben de commissie en de Commissaris besloten een eigen congres te organiseren in 

Leiden en Den Haag. De commissie legt momenteel de laatste hand aan de details van het tweedaagse congres 

met als titel “Migration in the equation”, gericht op het benaderen van migratie vanuit het perspectief van 

geschiedenis, recht, belangenbehartiging, global governance, genderstudies en milieu. De commissie wil op 

de eerste dag vijf lezingen, een paneldiscussie en vier workshops organiseren. De voorlopige datum van het 

congres is 6 en 7 mei, maar verdere details volgen binnenkort.  

 

De Commissaris werkt samen met de Penningmeester aan het verkrijgen van meerdere subsidies om het 

congres zo toegankelijk mogelijk te maken voor de deelnemers. Aangezien het een interdisciplinair congres 

is, dat openstaat voor alle studenten van de universiteit, omvatten de subsidies niet alleen Cassa-fondsen, maar 

ook Interfacultair Fonds (IFI) en Commissie SOS Fonds. 

 

7.4 Haagsch Studenten Feest 

De Commissaris heeft de SPIL vertegenwoordigd in de HSF-commissie, waar samen met B.I.L., HSV, 

Pelargos, SIM en Trinitas de organisatie van het "Haagsch Studenten Feest" van start is gegaan. Het Haagsch 

Studenten Feest is een groot feest gericht op specifiek in Den Haag studerende studenten. Het idee is 

vergelijkbaar met het Interfacultair Feest in Leiden. De voorlopige datum is 6 april en de locatie is PIP in Den 

Haag. De Commissaris is zeer verheugd over de samenwerking met de verenigingen en kijkt ernaar uit om de 

banden aan te halen en van het Haagsch Studenten Feest een traditie te maken. 

 

8. COMMISSARIS INTERN EN COMMISSARIS FEEST 

 

8.1. Commissaris Intern 

Marvin: "Ik heb een Jaarboek vergadering" 

Robin: "Persoonlijk zou ik daar niet voor dabben."  

(vertaald) 

 

8.1.1 DEBAT 

Tot nu toe heeft de commissie twee edities van DEBAT gepubliceerd en fysiek geleverd aan de leden die 

zich hebben aangemeld. De Commissaris is blij over het verloop tot nu toe en is meer dan tevreden over de 

eerste twee bladen. Van elke editie worden 500 exemplaren gedrukt. Net als in voorgaande jaren gebeurt dit 

bij DrukwerkMax, een Arnhems bedrijf.  

 

De Commissaris merkt op dat de doelstelling van 70/30 met betrekking tot de Engels-Nederlandse taal-

normen haalbaar is. Naar de mening van de Commissaris doet de commissie hard haar best om het quotum 

te halen. Het is echter moeilijk om vertalers te vinden voor de geschreven artikelen, en de Commissaris ziet 

hier mogelijke verbeteringen en denkt momenteel samen met het DEBAT-bestuur na over wat hiervoor 

goede oplossingen zouden zijn. 

 

8.1.1.1 Commissie 

De Commissaris kan niet meer dan tevreden zijn met het werk dat de DEBAT-commissie tot nu toe heeft 

geleverd. De voorzitter stelt harde deadlines en zorgt ervoor dat die op tijd worden gehaald. Op die manier 

heeft het creatieve team meer dan genoeg tijd om het InDesign-proces in goede banen te leiden. Er zitten 



43 

 

veel leden in de commissie, dus er is structuur nodig om ervoor te zorgen dat alles op tijd af is. Na elke 

editie heeft de Commissaris een bespreking met de voorzitter om eventuele verbeterpunten door te nemen. 

 

De commissie staat erom bekend dat -omdat deze zo groot is- de binding moeilijker is in vergelijking met 

andere commissies. Tot nu toe heeft de vicevoorzitter van de commissie ervoor gezorgd dat er twee 

activiteiten hebben plaatsgevonden waarbij de leden van DEBAT elkaar beter konden leren kennen. Ook 

vond er een workshop plaats waar een journalist haar werk toelichtte en tips gaf om een goed stuk op papier 

te zetten. 

 

Hiernaast vinden verschillende bijeenkomsten plaats. Er zijn vergaderingen waar het thema, de verspreiding 

en verdere details van het tijdschrift worden besproken, redacteuren-vergaderingen en vergaderingen van het 

dagelijks bestuur van DEBAT. Tot slot bespreken redacteuren in een kleine subgroep het werk van de 

schrijvers en is er een bijeenkomst van het creatieve team. Deze vinden allemaal online of in Den Haag 

plaats. Hier is voor gekozen omdat er niet veel vergaderingen zijn en het overgrote deel van de commissie in 

Den Haag woont. Bovendien hebben leden uit Leiden over het algemeen een gratis OV-chipkaart. De 

Commissaris merkt op dat de vergaderingen nuttig zijn, met name vanwege het constructieve karakter dat 

hier geldt. 

 

Tot slot wil de DEBAT Commissie de online en de gedrukte bijeenkomsten splitsen om de publicatiegraad 

op de website te verhogen. Verder ligt er een plan om de online commissie uitbreiden met mensen die 

uitsluitend voor online gaan schrijven, ook om  zo het publicatie percentage te verhogen. Beide 

veranderingen maken deel uit van een stappenplan om het lezerspubliek van DEBAT de komende jaren te 

vergroten en de interne structuur van de commissie te verbeteren. 

 

8.1.1.2 DEBAT online 

DEBAT online streeft er, net als voorgaande jaren, naar om minstens één artikel per week te publiceren. Dit 

wekelijkse karakter zorgt ervoor dat de artikelen zeer relevant en actueel zi jn, wat in de ogen van de 

Commissaris de kwaliteit ten goede komt. De commissie zorgt ervoor dat de website-artikelen worden 

gepromoot op elk platform waarop de commissie actief is. Dit jaar werkt DEBAT met een aparte 

subcommissie die zich uitsluitend richt op de online artikelen. Na wat problemen aan het begin van het jaar 

met de frequentie van de gepubliceerde artikelen, verbeterde dit na enkele weken. Dit is mede te danken aan 

geschreven stukken van gastschrijvers en schrijvers die zich normaal gesproken specialiseren in de gedrukte 

editie van DEBAT zelf. De site van DEBAT lag in januari enkele weken plat. Dit kwam doordat er 

problemen waren met de licentie vernieuwing. De communicatie met het hostingbedrijf verliep niet soepel 

en daardoor duurde het even voordat de site weer online was. De artikelen die waren geschreven maar om 

deze reden niet online konden komen, werden in de week na de verlenging van de licentie gepubliceerd. 

 

8.1.1.3 DEBAT-verzendprobleem 

Na de problemen met de verzending van DEBAT vorig jaar heeft de Commissaris een nieuwe procedure 

ingevoerd. Hierdoor ontvingen niet alle leden van de SPIL het blad meer thuis. Wel was er de mogelijkheid 

voor leden om zich aan te melden om het blad alsnog thuis te ontvangen, of om het af te halen bij een van de 

twee hokken in Leiden of Den Haag. De adressen van de leden die DEBAT toegestuurd willen krijgen 

worden handmatig op de stickers geschreven en vervolgens worden deze op de post gedaan. Voor de 

Commissaris werkt deze methode voorlopig prima. Er zijn momenteel 111 leden die het verenigingsblad 

thuis willen ontvangen, reünisten meegerekend. Er zijn ongeveer 200-225 exemplaren over per editie van de 

afgelopen edities. Deze worden gebruikt om eventuele nieuwe leden te werven bij open dagen, 

meeloopdagen of schoolbezoeken. 

 

8.1.2 Jaarboek 

 

8.1.2.1 Printer 

De keuze waar de jaarboeken dit jaar zullen worden gedrukt is wederom gevallen op Perfectbook. Dit 

bedrijf uit Vught levert al jaren goede kwaliteit en de voorgangers van de Commissaris Intern waren zeer 
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tevreden over het geleverde werk. De commissie is al in Vught geweest om te kijken wat er mogelijk is qua 

materiaal, vormgeving en papier. De Commissaris kiest ervoor om dit jaar ongeveer 100 jaarboeken te 

drukken. Dit omdat hij heeft gemerkt dat er de afgelopen jaren te veel jaarboeken overbleven (66 van de 130 

bijvoorbeeld in het jaar 2018-2019). Van vorig jaar zijn er nog 53 jaarboeken over. Het geld dat hiermee 

bespaard wordt komt ten goede aan de kwaliteit van de jaarboeken in de maak. Overgebleven jaarboeken 

zullen worden gebruikt om de SPIL op evenementen te promoten. 

 

8.1.2.2 Commissie 

De Commissaris is van mening dat er een goede sfeer heerst in de commissie. Er is ruimte voor iedereen om 

hun mening te uiten. Dit komt het best tot uiting in de keuze van het thema en het bezoek aan Perfectbook, 

waar de meeste dingen met consensus zijn besloten. Zo past de vormgeving van het jaarboek volledig bij het 

thema, evenals de materialen. Deadlines worden gehaald en zijn iets vervroegd ten opzichte van vorig jaar 

om de tijdsdruk van de commissie te verminderen. De voorzitter zorgt ervoor dat de stukken op tijd binnen 

zijn en stuurt diverse herinneringen naar de commissieleden om dit na te komen. Omdat het jaarboek veel 

hoofdstukken heeft, worden deze verdeeld onder de commissieleden. 

 

Het InDesign-proces start dit semester. Er zijn drie commissieleden aangewezen die affiniteit hebben met de 

opmaak van het jaarboek en hiermee in eerste instantie aan de slag gaan. Mochten zij hulp nodig hebben, 

dan is afgesproken dat de rest van de commissie zal assisteren. Op advies van eerdere commissies zal er 

geen cursus InDesign worden gevolgd. De commissie DEBAT beschikt over een uitstekend creatief team en 

zij hebben aangegeven dat zij bereid zijn te helpen waar nodig. Het thema is tot op heden geheim en zal tot 

begin mei geheim blijven. De Commissaris heeft er alle vertrouwen in dat de commissie aan het eind van het 

jaar een jaarboek zal afleveren waar zowel de leden als de hele vereniging trots op kunnen zijn.  

  

8.2 Commissaris Feest 

Donna: "Jonges ik ben oz dteringf fronken"  

(onvertaalbaar) 

 

8.2.1 Commissie 

Het functioneren van de Feestcommissie verloopt goed. De commissie is zeer actief en heeft regelmatig 

contact met elkaar (ook buiten de SPIL). Zo zijn er diverse "bonding- activities" en worden feesten van 

andere verenigingen bezocht door de commissieleden. De commissie probeert zoveel mogelijk iedereen van 

de SPIL te betrekken bij de activiteiten die zij organiseert. 

 

8.2.2 Borrels 

Aan het begin van het jaar is de Feest Commissie druk op zoek gegaan naar twee kroegen die de SPIL willen 

ontvangen. De keuze viel op 't Praethuys in Leiden en de Café de Pakschuit in Den Haag. De Commissaris is 

hier tot nu toe zeer tevreden over. De borrels zijn tot op heden een groot succes waar de (actieve) leden 

regelmatig te vinden zijn. De speciaal onderhandelde prijzen dragen daaraan bij. De kroegen hebben hun 

eigen karakteristieken, maar beiden worden gezien als een leuke plekken met veel gezelligheid. Ook heeft 

de commissie voor SPIL-leden diverse kortingen bedongen bij beide kroegen. Zo kunnen leden bij 't 

Praethuys bier krijgen voor 2,80 euro in plaats van 3,30. Ook frisdrank kan voor 30 cent korting worden 

gekocht (2,50 in plaats van 2,80). Bij de Pakschuit kost frisdrank 2,50 in plaats van 2,70, wijn 4,20 in plaats 

van 4,50 en tequila en dropshot zijn te koop voor 3 euro in plaats van 3,50. 

 

8.2.3 Feesten en Gala 

Twee feesten, georganiseerd door de Feest Commissie, waren tot nu toe gepland. De opkomst voor het 

Halloweenfeest was groot. Het tweede feest werd wegens gebrek aan aanmeldingen verschoven. Het tweede 

feest zal plaatsvinden na de Grote Sociale Activiteit (GSA). 

 

Het Gala vond plaats op vrijdag 17 februari in Koetshuis de Burcht, Leiden. Er waren 84 kaarten verkocht. 

Hapjes en drankjes zoals nacho's en borrelhapjes werden uitgebreid geserveerd. De DJ zorgde voor een 

gezellige sfeer en het "Valentijns-thema" kwam tot leven door een versierde zaal.  De Commissaris is er 
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zeker van dat iedereen een geweldige tijd had, het erg leuk vond om elkaar weer te zien en epische 

herinneringen te maken. 

 

Een plan voor het SPIL x B.I.L.-feest was in de maak, maar de twee verenigingen hadden problemen met het 

vinden van gaten in beide jaarplannen. De SPIL heeft B.I.L. uitgenodigd om naar het laatste feest op 2 juni 

te komen, aangezien de B.I.L. een after-examenborrel heeft . Op die manier wordt het feest SPIL x B.I.L. er 

een met een eerder informeel karakter. 

 

8.2.4 Sociale activiteiten 

De Feest Commissie streeft ernaar elke maand minstens één sociale activiteit te organiseren, al dan niet 

tijdens een borrel. De Secret-Santa borrel is hier een voorbeeld van. Op het moment van schrijven 

organiseert de commissie een uitstapje naar de Efteling, dat op 6 maart zal plaatsvinden. 

 

De commissie verzorgt de meeste zogenaamde "sociale activiteiten" tijdens de borrels. Tot nu toe zijn er 

bijvoorbeeld activiteiten als een "SPINGO" en een "Secret-Santa borrel" georganiseerd. Daarnaast laat de 

Feestcommissie ruimte voor de presentatie van DEBAT tijdens borrels. Dit heeft een wederzijds positief 

effect. Niet alleen verhoogt dit de opkomst bij de borrels zelf, maar DEBAT-schrijvers krijgen ook meer 

erkenning voor het geleverde werk. De Commissaris is hier erg blij mee. 

 

In het tweede semester zal ook de Grote Sociale Activiteit (GSA) plaatsvinden. De commissie bekijkt 

momenteel hoe de GSA eruit moet zien, maar het doel is een dag met enkele activiteiten, bijvoorbeeld sport 

met een afsluitend feest. 

 

9. COMMISSARIS EXTERN EN INTRODUCTIE 

 

9.1 Commissaris Extern 

Margot: "Ik heb nog steeds geen quote voor mijn beleid". 

Robin: "Ik zoeken er eentje voor je uit" 

 

9.1.1 Partnerschappen 

Naast het onderhouden van contacten met bestaande partners van de SPIL, zijn er nieuwe deals gesloten met 

Toastable Den Haag en Magnet.Me. De Commissaris heeft gemerkt dat veel bedrijven en organisaties 

geïnteresseerd zijn in promotie, maar daar niet per se voor willen betalen. Dit heeft het moeilijk gemaakt om 

deals te sluiten met andere bedrijven, maar de Commissaris zal samen met de commissie werken aan meer 

promotiedeals met bedrijven. Verder is er een nieuwe promotieflyer gemaakt en gedrukt, zodat de commissie 

bedrijven kan bezoeken om de SPIL te promoten. De Commissaris hoopt dat bedrijven hierdoor enthousiaster 

zullen worden om met de SPIL samen te werken. 

 

9.1.2 Merchandise 

Door een late levering van de SPIL-sokken heeft de commissie nog geen eigen merchandise-item kunnen 

onthullen. Er zijn meerdere ideeën over merchandise, waarvan er één in productie is, dus in de tweede helft 

van het jaar kunnen de leden nieuwe merchandise-items verwachten.  

 

De Commissaris heeft nieuwe foto's gemaakt van de huidige merchandise-items voor de website en zal dat 

blijven doen om de foto's actueel en aantrekkelijk te houden voor promotie. Verder heeft de commissie een 

Merchandise Markt georganiseerd in het Leiden hok. Dit evenement was een succes, dus er zijn plannen om 

na de onthulling van het eerste merchandise item van de commissie wellicht nog een Merchandise Markt in 

het Den Haag hok te organiseren.  

 

9.1.3 Commissie 

Ondanks dat er nog geen eerste merchandise item is uitgebracht, blijft de commissie sinds het begin van het 

jaar hard werken en enthousiast. De commissie is creatief bezig met het benaderen van bedrijven voor 

samenwerkingsovereenkomsten. 
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9.1.4 Promotie 

 

9.1.4.1 Sociale media 

Instagram en Facebook blijven de belangrijkste manieren om evenementen te promoten. LinkedIn wordt vaker 

gebruikt om de formele evenementen van de SPIL onder de aandacht te brengen, maar dit platform zou nog 

actiever gebruikt kunnen worden voor promotie. TikTok is een goede en informele aanvulling op de sociale 

media van de SPIL en de Commissaris heeft leuke feedback gekregen over dit account. Toch is het soms 

moeilijk om het maken van foto's en voldoende videobeelden bij evenementen te combineren, dus het TikTok-

account wordt nu alleen gebruikt voor grotere evenementen die door de SPIL worden georganiseerd. Een 

ander doel van de Commissaris voor de tweede helft van het jaar is om de Instagram stories te gebruiken om 

meer interactief te zijn met leden en zodat leden een informeel platform hebben waar ze hun meningen en 

ideeën kunnen delen.  

 

9.1.4.2 Posters 

Er zijn dit jaar niet veel posters gedrukt, omdat de Commissaris heeft gemerkt dat het makkelijker is om 

contact te hebben met Wijnhaven en FSW over het promoten van evenementen op de schermen bij de 

ingangen. Contact met de drukkerij is erg moeilijk en kost veel tijd, dus geeft de Commissaris de voorkeur 

aan de digitale optie van het gebruik van de schermen. Het enige nadeel van deze optie is dat de faculteiten de 

Commissaris hebben verteld dat zij alleen evenementen kunnen promoten die toegankelijk zijn voor alle 

studenten van alle studies van de faculteit waar het evenement wordt gehouden. De Commissaris zoekt naar 

een oplossing voor het drukken van posters voor informele en/of SPIL only-evenementen.  

 

9.1.4.3 Foto's 

De Commissaris uploadt foto's van evenementen op de website, gecategoriseerd per maand. Zo is er een 

duidelijk overzicht van het jaar op de website, in plaats van foto's per evenement te uploaden. Aan het eind 

van het jaar kunnen de foto's allemaal onder één link voor dat jaar worden geplaatst. Zo blijft de fotopagina 

van de website enigszins overzichtelijk. Verder heeft de Commissaris gemerkt dat het plaatsen van foto's van 

evenementen op Instagram een mooie aanvulling is, omdat die posts vaak meer geliked worden dan andere en 

ook meer interactie krijgen.  

 

9.1.5 ICT 

De Commissaris heeft alle evenementen waarvoor leden zich moeten aanmelden of kaarten moeten kopen op 

de homepage van de website gezet. Zo kunnen leden die geen sociale media hebben toch zien welke 

evenementen de SPIL heeft lopen. Verder heeft de Commissaris kleine aanpassingen gedaan aan de website 

om deze up-to-date te houden. Nog niet alles is bijgewerkt, maar de Commissaris zal in de loop van de tijd 

aan de website blijven werken, zodat de website eerder vroeg dan laat volledig bijgewerkt zal zijn. Een van 

de grote veranderingen aan de website is het formaat van de commissiebeker. Het is nu ontworpen met 

voortgangsbalken, in plaats van een tabel met cijfers. De balken zijn zo opgebouwd dat de commissie met de 

meeste punten bovenaan staat en het comité met de minste punten als laatste. Omdat het bewerken van de 

homepage van de website veel tijd kost en de punten voor de commissiebeker moeten worden opgeteld en 

berekend, zal de commissiebeker om de paar maanden worden bewerkt. 

 

9.2 Commissaris Introductie 

"Overleven is echt een spel, maar dit is een soort mindfuck"  - Michella Kox (Echte Meisjes in de Jungle, 2023) 

 

9.2.1 Activiteiten 

De Introductie Commissie heeft veel evenementen georganiseerd, zoals een spelletjesavond, een crazy 42, een 

kroegentocht en de Friends & Family dag in Leiden. Sommige evenementen waren populairder dan andere, 

maar de commissie blijft enthousiast om de komende Friends & Family dag in Den Haag en het 

eerstejaarsweekend te organiseren. Er zijn ook plannen om in september en oktober  enkele evenementen te 

organiseren om het dan nieuwe Introductiecommissie wat tijd te geven om elkaar te leren kennen en 

evenementen te organiseren.   
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9.2.2. Het eerstejaarsweekend 

Voor het eerstejaarsweekend keren we terug naar de scoutinglocatie in Delft. Deze locatie ligt dicht bij Den 

Haag en Leiden en leidt dus niet tot hoge reiskosten voor de leden en heeft een mooie ligging met een balans 

tussen de stad dichtbij en ruimte voor binnen- en buitenactiviteiten. Verder zijn de data voor het 

eerstejaarsweekend vastgelegd tussen de HOP-week en het begin van het academisch jaar. De Commissaris 

heeft documenten doorgenomen waarin staat wanneer studieverenigingen hun eerstejaarsweekend mogen 

houden en is tot de conclusie gekomen dat deze week een mogelijkheid is voor het weekend. Door het weekend 

in deze week te plannen hoopt de commissie dat meer internationals en Nederlandse studenten mee kunnen, 

aangezien de meesten al in Nederland zullen zijn na El Cid en de HOP-week. 

 

9.2.3 Commissie 

Doordat enkele commissieleden om meerdere en persoonlijke redenen zijn gestopt, zijn de aanmeldingen voor 

de commissie weer geopend. De nieuwe commissieleden zijn enthousiast over hun toetreding tot de commissie 

en blij dat zij de kans hebben gekregen om in de tweede helft van het academisch jaar deel uit te maken van 

een commissie en actief te zijn binnen de SPIL. De Commissaris is ook blij dat deze leden, die in september 

de kans misten om lid te worden van een commissie, deze kans nu wel hebben gekregen. De commissie en de 

Commissaris zijn weer enthousiast over het organiseren van activiteiten en het eerstejaarsweekend. 
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JAARPLAN SPILIBUSTER 2022-2023 

 

Month Week Date Event 

August Week 33 15/08/22 - 19/08/22 EL CID Week Leiden 

 
Week 34 22/08/22 - 26/08/22 HOP Week The Hague 

September Week 35 01/09/22 IRO Orientation Day The Hague 

 
Week 36 07/09/22 Committee interviews day 1 

  
08/09/22 Committee interviews day 2 

 
Week 37 12/09/22 American Embassy visit  

  
13/09/22 Introduction activity: Freshman Borrel 

  
15/09/22 Change of Boards GA 

  
17/09/22 Committee Thank You Day 

 
Week 38 19/09/22 SPIL x CIROS week: Royalty lecture 

  
20/09/22 SPIL x CIROS week: Prinsjesdag borrel 

  
21/09/22 Waffle Morning 

  
21/09/22 SPIL x CIROS week: Georgian Embassy visit 

  
23/09/22 SPIL x CIROS week: Football match 

October Week 39 26/09/22 Masters event: Networking event  

  
29/09/22 Education event: Walking tour Leiden 

  
01/10/22 SPILxCIROS Party 

 
Week 40 05/10/22 Introduction activity: board games 

  
06/10/22 Additional GA  

Festive borrel Leiden 

  
08/10/22 Brussels Trip Application Opens 

 
Week 41 12/10/22 - 16/10/22 Sustainability taskforce applications 

  
12/10/22 Excursions event: Tweede Kamer (with ProDemos) 

  
12/10/22 Payment deadline for Brussels Trip 

  
13/10/22 Short Trip destination announcement Borrel  

  
14/10/22 Committee Thank You Day (41st) 

 
Week 42 

 
Introduction: Study Group  

  
22/10/22 Open Day  

 
Week 43 24/10/22 - 28/10/22 Exam Week 

  
25/10/22  Books block 2 online  
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28/10/22 After Exam Borrel (The Hague) 

November Week 44 31/10/22 - 04/11/22 Short-trip cover letters 

  
31/10/22 Halloween Party (Leiden) 

  
1/11/22  Education event: Russia & its neighbours  

  
02/11/22  Introduction activity: crazy 42 

  
03/11/22 Policy GA (Leiden) 

 
Week 45 07/11/22 - 12/11/22 DIES Week  

  
07/11/22 Music night (Praethuys) 

  
08/11/22 Dies Dive (Scheveningen) 

Dies Lecture (Wijnhaven) 

  
09/11/22 Worldcafé (Pakschuit) 

  
10/11/22 Biercantus (Augustinus) 

  
11/11/22 Skating 

Di(e)sco party (Club Gwoon) 

 
Week 46 

 
Excursions event  

  
14/11/22 - 20/11/22 Long Trip and SPIL Weekend Committee applications 

  
14/11/22 - 15/11/22 Brussels Trip 

  
16/11/22 CoBo SPIL 

 
Week 47 

 
DEBAT editie 1 

  
21/11/22 Festive activity: World Cup Viewing Event 

  
22/11/22 Masters event: Career simulation  

  
24/11/22 Continuation Policy GA  

Festive Borrel The Hague (DEBAT reveal) 

December Week 48 29/11/2022 Acquisitions committee: merchandise market 

  
30/11/2022 Lunch with 5th floor 

  
01/12/22  Introduction activity: pub crawl TH 

  
02/12/2022 UNIxSPILxCIROS: Internship event  

  
03/12/22 Committee Bonding Day 

 
Week 49 

 
Introduction activity  

  
5/12/22 Sinterklaas: Schoentje zetten 

  
06/12/22 Stairs Affairs Event 

  
08/12/22 Education event: Purple Friday lecture (with Pol. Inside)  

Festive Borrel Leiden (Purple theme, fund raising) 

  
09/12/22 Tote bag painting  

Short Trip pre-activity 
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Week 50 12/12/22 Excursions event: Kosovo chamber  
  

12/12/22 Introduction activity: study group 2 

  
14/12/22 Books block 3 online 

  
15/12/22 Festive Borrel The Hague + secret santa 

 
Week 51 19/12/22 - 23/12/22 Exam Week  

January Week 52 
  

 
Week 1 05/01/23 New Year’s Borrel Leiden 

 
Week 2 

  

  
09/01/23 Books block 3 online  

 
Week 3 22/01/23 Short Trip Pre-activity 

 
Week 4 27/01/23- 29/02/23 Short Trip  

Februari Week 5 30/01/23-03/02/23 Short Trip  

  
04/02/23 Friends & Family Day Leiden 

 
Week 6 06/02/23 Reunionist Newsletter 

Alumni Newsletter 
  

07/02/23 - 08/02/23 FLO Career event  

  
09/02/23 Festive Borrel Leiden (DEBAT reveal) 

 
Week 7 13/02/23 INDEX Books event  

  
15/02/23 Excursions event: Redcross 

  
17/02/23 SPIL Gala 

 
Week 8 21/02/23 Google NL 

  
22/02/23 Leidsch Debat 

  
23/02/23 Festive Borrel The Hague  

  
25/02/23 Open Day 

March Week 9  
 

Masters event 
  

01/03/23  International Food Festival 

  
02/03/23 Long Trip Announcement Borrel 

  
03/03/23-10/03/23 Long Trip Application period  

  
04/03/23 Friends and Family Day The Hague 

 
Week 10 06/03/23 Efteling 

  
07/03/23 Education event: Career Night 

 
Week 11 13/3/23 - 17/3/23  Books block 4 online  

  
14/03/23 Excursions event: Eurojust 
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15/03/23 Stairs Affairs Election Night 
  

16/03/23 Interim GA (The Hague) 

 
Week 12 

  

April Week 13 27/03/23 - 31/03/23 Exam week 

  
30/03/23 Alumni Dinner (with hallway associations) 

  
31/03/23 Festive Borrel (After Exams & DEBAT edition 3) The Hague 

 
Week 14 

 
Education event  

   
Excursion event 

  
06/04/23 Haagsch studenten feest 

 
Week 15 

 
Masters event 

  
13/04/23 Board interest Borrel Leiden 

Festive borrel Leiden 

  
14/04/23 Former boards Borrel 

 
Week 16 

 
Excursions event 

  
18/04/23 Board interest Borrel Hague 

  19/04/23 Great Social Activity (GSA) 
Festive party 

 
Week 17 

 
Education event 

  
25/04/23 Interfaculty Congress 

  
28/04/23 - 30/04/23 SPIL Weekend 

May Week 18 05/05/23 Board application deadline 

  
06/05/23- 07/05/23 Congress 

 
Week 19 

 
Interviews 43rd board 

   
Long Trip Pre-activity  

  
08/05/23 PiP Congress 

  
10/05/23 Interfaculty party 

 
Week 20 

  

 
Week 21 22/05/23 - 26/05/23 Exam week 

  
26/05/23 Festive Borrel: After Exam The Hague & DEBAT edition 4 

June Week 22 
 

Committee Thank You Day 
  

31/05/23 Board Announcement Day 
Board Announcement Borrel  

  
02/06/23 Board training day 1  

Festive Party  



52 

 
 

Week 23 
 

Reunionist Newsletter 
Alumni Newsletter 

  
05/06/23 FSW Party  

  
08/06/23 Affirmation GA Leiden 

  
09/06/23 Board training day 2  

 
Week 24 

  

 
Week 25 

  

July Week 26 
 

Long Trip Pre-activity 

  
30/06/23 - 02/07/23 Long Trip (+/- 1 day) 

 
Week 27 03/07/23 - 09/07/23 Long Trip  

 
Week 28 10/07/23 - 14/07/23 Long Trip (+/- 1 day) 

 
Week 29 

  

 
Week 30 

  

August Week 31 
  

 
Week 32 

  

 
Week 33 14/08/23 - 18/08/23 ELCID week 

 
Week 34 22/08/23 - 26/08/23 HOP week 

September Week 35 
 

Freshmen Week/ Weekend  

 
Week 36 

 
Education/Excursions event 

  
04/09/23 Start of the Academic Year 

Reunionist Newsletter 
Alumni Newsletter 

 
Week 37 14/09/23 Change of Boards GA 

 
Week 38 
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HERBEGROTING SPILIBUSTER 2022-2023 
 

Inkomsten 

 Begroot 22-23 Realisatie 22-23 Herbegroot 22-23 

Contributie1 € 19.922,40 € 20.771,01 € 20.771,01 

Commissie acquisitie € 2.000,00 € 940,00 € 2.000,00 

Algemene Bijdrage 

Departement 

€ 1.600,00 € - € 1.600,00 

StudyStore2 € 3.000,00 € - € 1.500,00 

Index books € - € - € 1.000,00 

Opname eigen vermogen3 € 497,83 € - € 1.293,88 

Opname feestreservering  € 1.006,41 € 1.006,41 € 1.006,41 

‘Vrienden van de SPIL’ € 150,00 € 50,45 € 150,00 

Overige inkomsten4 € 30,00 € 0 € 30,00 

Schenking XXXIXe bestuur € 750,00 € 750,00 € 750,00 

Leids Alumni Platform 

(LAP) 

€ 820,79 € 320,79 € 820,79 

NPO Bijdrage Universiteit5  € 3.000,00 € 1.535,13 € 1.535,13 

Opname 

reiskostenvergoeding int. 

bestuurslid6 

€ 250,00 € - € 250,00 

Oververdiensten 

Halloweenfeest7 

€ - €325,59 €325,59 

Totaal  € 33.027,43 € 25,699,38 € 33.032,81 

 
1 Contributie was geïnd aan het einde van December met een totaal percentage van …% aan wanbetalers.  
2 De inkomsten van StudyStore van het eerste en tweede blok is nog niet ontvangen, het totale bedrag dat StudyStore aan SPIL ve rschuldigd is 
kan gevonden worden onder Debiteuren.  
3 Opname van eigen vermogen is gedeeltelijk toegenomen om de niet volledige gebruikte NPO bijdrage te compenseren.  
4 €30 is nog steeds begroot doordat er veel statiegeld bierkratjes en flessen aanwezig zijn in de SPIL hokken.  
5 Van de 3 000 euro die via de NPO-subsidie beschikbaar was, heeft SPIL iets meer dan de helft kunnen besteden. Dit komt voornamelijk door 
de tijdsdruk en de beperkte richtlijnen van de evenementen die onder de NPO konden vallen.  
6 Het XLIIe  bestuur heeft één internationaal bestuurslid dat aanspraak maakt op dekking van reiskosten. Hiervoor wordt € 250,00 opgenomen.  
7 De Feestcommissie was in staat een groter aantal kaarten te verkopen dan verwacht, wat resulteerde in een kleine winst. Het geld zal worden 

gebruikt om de opname van eigen vermogen te verlagen. 
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Uitgaven8 

 Begroot 
22-23 

Realisatie 
22-23 

Herbegroot 
22-23 

Bestuur € 4.420,00 € 3.125,87 € 4.370,00 

Voorzitter 
Dies 

€ 500,00 
€ 500,00 

€ 517,01 
€ 517,01 

€ 517,01 
€ 517,01 

Secretaris € 1.346,00 € 75,00 € 1.346,00 

Penningmeester 

SPIL Weekend 
Interfacultair congres 

€ 750,00 

€ 700,00 
€ 50,00 

€ -  

€ - 
€ - 

€ 750,00 

€ 700,00 
€ 50,00 

Onderwijs & Politiek 

Onderwijs 
Master  
Excursies 

Interfacultair feest 

€ 750,00 

€ 300,00 
€ 150,00 
€ 200,00 

€ 100,00 

€ 136,18 

€ 10,05 
€ 47,43 
€ 78,70 

€ - 

€ 750,00 

€ 300,00 
€ 150,00 
€ 200,00 

€ 100,00 

Buitenlandse Betrekkingen 
Lange reis 

Korte reis 
Congres 
Pre-activiteiten 

€ 8.266,80 
€ 4.900,00 

€ 2.666,80 
€ 500,00 
€ 200,00 

€ 7.645,21 
€ 4.900,00 

€ 2.666,80 
€ - 
€ 78,41 

€ 8.266,80 
€ 4.900,00 

€ 2.666,80 
€ 500,00 
€ 200,00 

Intern 

DEBAT 
Almanak 

Feest 
Leidsch debat 

€ 11.380,00 

€ 5.200,00 
€ 2.630,00 

€ 3.400,00 
€ 150,00 

€ 2.294,87 

€ 84,94 
€ - 

€ 2.209,93 
€ - 

€ 11.380,00 

€ 5.200,00 
€ 2.630,00 

€ 3.400,00 
€ 150,00 

Extern 
ICT 

Promotie 
Acquisitie 

Introductie 

€ 2.352,47 
€ 782,47 

€ 800,00 
€ 70,00 

€ 700,00 

€ 950,92 
€ 256,37 

€ 238,35 
€ - 

€ 456,20 

€ 2.391,04 
€ 821,04 

€ 800,00 
€ 70,00 

€ 700,00 

PvP € 100,00 € -  € 100,00 

Investeringen € 150,00 € -  € 150,00 

Onvoorziene kosten € 961,96 € -  € 961,96 

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

Reiskosten voor int. 
bestuurslid 

€ 250,00 € -  € 250,00 

Totaal € 33.027,43 € 16.545,06 € 33.032,81 

 

  

 
8 Eventuele aanvullende opmerkingen over wijzigingen in de begroting of de realisatie zijn te vinden onder de specifieke tabell en 
van elke post.  
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Bestuur Begroot 

22-23 
Realisatie 
22-23 

Herbegroot 
22-23 

Commissie-bedankdag € 500,00 € 250,00  € 500,00 

ABN-Amro Kosten Zakelijke Rekening9 € 500,00 € 687,97 € 1.000,00 

Expenses General Assembly10 € 800,00 € 184,20 € 500,00 

Van den Berg-Bachelorscriptieprijs € 75,40 € 75,40 € 75,40 

Constitutieborrel cadeaus11 € 80,00 € 22,71 € 40,00 

Constitutieborrel SPIL € 1.700,00 € 1.420,10 € 1.420,10 

Kantoorartikelen € 150,00 € 50,74 € 150,00 

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

Exploitatie SPIL-hokken € 150,00 € 34,38 € 150,00 

Rondje koreg na Wissel-ALV € 109,50  € 109,50 € 109,50 

Medewerkers-Lunch12 € 80,00 € - € - 

Algemene Bestuursuitgaven13 € 100,00  € 160,40 € 200,00 

Sollicitaties bestuur 2022-2023 € 65,10 € - € 65,00 

Bestuursactiviteiten14 € 100,00 € 120,02 € 150,00 

Totaal  € 4.420,00 € 3.125,87 € 4.370,00 

 

 
9 De kosten voor de zakelijke rekening zijn aanzienlijk hoger dan voorgaande jaren, wat voornamelijk kan worden verklaard 
doordat de Penningmeester uitgebreid moest bellen om opnieuw over een contract te onderhandelen. De Kascommissie ontdekte 

dat ABN AMRO hoge kosten in rekening brengt voor klantenservice, waaronder bellen..  
10 De ALV kosten zijn verlaagd doordat de boekjes minder kosten dan verwacht. 
11  Er hoefden minder cadeaus te worden gekocht dan verwacht omdat de voorzitter een doos vol presentjes had die als CoBo 
cadeaus konden worden gebruikt..   
12 De uiteindelijke realisatie van de lunch met het instituut is €0 omdat we weliswaar een vergadering hebben gehad, maar zonder 
lunch vanwege de beperkte tijd die het instituut had. 
13 De Algemene Bestuursuitgaven zijn hoger dan verwacht doordat het XLIIe bestuur van de ALV de opdracht heeft gekregen om 
een biermeter te maken. 
14 Het XLIIe bestuur organiseerde een totebag painting sessie voor Paarse Vrijdag die hogere kosten met zich meebracht dan 
verwacht. 
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Voorzitter 

 

Begroot 

22-23 

Realisatie 

22-23 

Herbegroot 

22-23 

Voorzitter 

Dies 

€ 500,00 

€ 500,00 

€ 517,01 

€ 517,01 

€ 517,01 

€ 517,01 

Totaal € 500,00 € 517,01 € 517,01 

 

 

Secretaris 

 

Begroot 

22-23 

Realisatie 

22-23 

Herbegroot 

22-23 

Oud-besturenborrel 

Alumni activiteiten 

Conscribo workshop 

€ 450,21 

€ 820,79 

€ 75,00 

€ -  

€ - 

€ 75,00 

€ 450,21 

€ 820,79 

€ 75,00 

Totaal € 1.346,00 € 75,00 € 1.346,00 

 

Penningmeester 

 

Begroot 

22-23 

Realisatie 

22-23 

Herbegroot 

22-23 

Bijdrage SPIL-weekend 

Bijdrage Interfacultair  Congres 

€ 700,00 

€ 50,00 

€ - 

€ - 

€ 700,00 

€ 50,00 

Totaal € 750,00 € - € 750,00 
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Onderwijs & Politiek 

 

Begroot 

22-23 

Realisatie 

22-23 

Herbegroot 

22-23 

Excursies 

 

Onderwijs15  

Activiteiten & workshops 

Carrière 

 

Master activiteiten 

Workshops 

Carrière 

 

Bijdrage Interfacultair Feest 

€ 200,00 

 

€ 300,00 

€ 200,00 

€ 100,00 

 

€150,00 

€ 50,00 

€ 100,00 

 

€ 100,00 

€ 78,70 

 

€ 10,05 

€ 10,05 

€ - 

 

€ 47,43 

€ 5,43 

€ 42,00 

 

€ - 

€ 200,00 

 

€ 300,00 

€ 200,00 

€ 100,00 

 

€150,00 

€ 50,00 

€ 100,00 

 

€ 100,00 

Totaal € 750,00 € 136,18 € 750,00 

 

Buitenlandse betrekkingen 

 

Begroot 

22-23 

Herbegroot 

 22-23 

Begroot 

22-23 

Korte reis16 

 

Lange Reis17 

 

Pre-activiteiten 

 

€ 2.666,80 

 

€ 4.900,00 

 

€ 200,00 

 

€ 2.666,80 

 

€ 4.900,00 

 

€ 78,41 

 

€ 2.666,80 

 

€ 4.900,00 

 

€ 200,00 

 

 
15 Onderwijs heeft een lage realisatie omdat een evenement moest worden afgelast en een ander evenement niet kon worden 
vergoed wegens verlies van bonnetjes door een lid. €300 blijft hiervoor begroot, rekening houdend met het feit dat de traditionele 
bootlezing nog moet worden gehouden. 
16 De realisatie van Korte Reis kan gevonden worden aan het einde van de Herbegroting.    
17 Lange Reis is al volledige gerealiseerd door de aanbetaling van de vliegtickets.  
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Congres € 500,00 € - € 500,00 

Totaal € 8.266,80 € 7.645,21 € 8.267,00 

 

Intern Begroot 
22-23 

Realisatie 
22-23 

Herbegroot 
22-23 

DEBAT 

4x DEBAT18 

Workshops  

Digitaal DEBAT 

 

Almanak19 

Indesign Licentie 

Almanak 

 

Feest 

Borrels  

Feesten20 

Gala21 

Sociale activiteiten 

 

SPIL Bijdrage Leidsch debat 

€ 5.200,00 

€ 5.000,00 

€ 50,00 

€ 150,00 

 

€ 2.630,00 

€ 130,00 

€ 2.500,00 

 

€ 3.400,00 

€ 600,00 

€ 500,00 

€ 1.500,00 

€ 800,00 

 

€ 150,00 

€ 84,94 

€ 6,50  

€ 0  

€ 78,44 

 

€ - 

€ - 

€ - 

 

€ 2.209,93 

€ 108,70 

€ - 

€ 1.910,23 

€ 191,00 

 

€ - 

€ 5.200,00 

€ 5.000,00 

€ 50,00 

€ 150,00 

 

€ 2.630,00 

€ - 

€ 2.630,00 

 

€ 3.400,00 

€ 400,00 

€ 289,77 

€ 1.910,23 

€ 800,00 

 

€ 150,00 

Totaal € 11.380,00 € 2.294,87 € 11.380,00 

 

 
18  De huidige realisatie voor DEBAT is zo laag omdat de Penningmeester geen factuur heeft ontvangen voor de eerste of tweede 
editie van het tijdschrift, de Commissaris Intern is bezig is deze te ontvangen. De kosten tot nu toe zi jn voor het bestickeren van 
DEBAT om ze te versturen. 
19 De Almanakcommissie heeft besloten dat zij het geld voor de persoonlijke InDesign-licentie liever naar de financiering van de 

almanak zien gaan. 
20 Er zijn nog geen feestuitgaven gedaan omdat het Halloweenfeest meer inkomsten dan uitgaven heeft opgeleverd.  
21 De kosten van het gala zijn hoger dan verwacht door een iets lagere opbrengst van de kaartverkoop en extra kosten op de 
eindfactuur. 
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Extern 

 

Begroot 

22-23 

Realisatie 

22-23 

Begroot 

22-23 

Acquisitie22 

 

ICT 

Licentie Snelstart 

Conscribo 

Hosting www.spilplaats.nl23 

Website 

 

Promotie 

Algemene uitgaven 

ELCID en HOP Week stand 

 

Introductie 

Algemene uitgaven 

Ouderdag (Leiden & Den Haag)24 

€ 70,00 

 

€ 782,47 

€ 180,00 

€ 289,67 

€ 217,80 

€ 95,00 

 

€ 800,00 

€ 500,00 

€ 300,00 

 

€ 700,00 

€ 300,00 

€ 400,00 

€ - 

 

€ 256,37 

€ -  

€ - 

€ 256,37 

€ - 

 

€ 238,35 

€ 238,35 

€ -  

 

€ 456,20 

€ 112,50 

€ 343,70 

€ 70,00 

 

€ 821,04 

€ 180,00 

€ 289,67 

€ 256,37 

€ 95,00 

 

€ 800,00 

€ 500,00 

€ 300,00 

 

€ 700,00 

€ 300,00 

€ 400,00 

Total € 2.352,47 € 950,92 € 2.391,04 

 

  

 
22 De Acquisitiecommissie heeft belangstelling getoond om dit jaar opnieuw een cursus te volgen, hoewel dit nog niet is gebeurd 
blijft de Penningmeester de gelegenheid daartoe mogelijk maken.  
23 De uiteindelijke kosten voor het hosten van de SPIL website voor nog een jaar zijn iets hoger dan verwacht.  
24 De ouderdag in Den Haag zal vrijwel gratis kunnen worden georganiseerd, dus er worden geen grote extra uitgaven verwacht, 
daarom is er evenveel voor begroot. 

http://www.spilplaats.nl/
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Reserves  

 

Begroot 

22-23 

Realisatie 

22-23 

Herbegroot 

22-23 

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

SPIL-hok Leiden25 

Lustrum DEBAT 

€ 150,00 

€ 150,00 

€ 150,00 

€ 150,00 

€ 150,00 

€ 150,00 

Totaal € 1.800,00 € 1.800,00 € 1.800,00 

 

 

Reiskostenvergoeding Int. 

bestuurslid 

 

Begroot 

22-23 

Realisatie 

22-23 

Herbegroot 

22-23 

Reiskostenvergoeding  € 250,00 € - € 250,00 

Totaal € 250,00 € - € 250,00 

 

Onvoorzien  

 

Begroot 

22-23 

Realisatie 

22-23 

Begroot 

22-23 

Algemene uitgaven26 € 961,96 € - € 961,96 

Totaal € 961,96 € - € 961,96 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
25 Doordat alle activa in het SPIL-hok in Leiden al zijn afgeschreven wordt er per jaar een bedrag gereserveerd om zo toch de 
kosten voor het vernieuwen in de toekomst op te vangen. 
26 De onvoorziene kosten bedragen ongeveer 3% van de algemene uitgaven. 
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Balans 

Debit   Credit    

ABN bestuursrekening € … Eigen vermogen  € … 

ABN spaarrekening € … Lustrum reservering € 3.000,00 

Dassen  (85) € 510,00 

SPIL-hok Leiden 

reservering € 1.500,00 

Strikjes (0) € 0,00 Lustrum DEBAT € 1.400,00 

Bretels (94) € 1.880,00 Reiskosten reservering  € 1.750,00 

Vlinderdassen (94) € 564,00 Gift XXXIXe bestuur € 1.500,00 

Doppers (40)  € 400,00   

Oud-besturenspeldje (41) € 84,05   

Paraplu’s (8) € 44,58   

Fietspakketjes (27) € 270,00   

Kaartkouders (4) € 14,34   

Sjaals (11) € 55,00   

Mokken (27) € 162,00   

Sokken (36) € 396,00   

Bierglazen (15) € 112,50   

Flessen openers (34) € 128,80   

Kas bestuur  € 0,00   

Total € …  Total    € … 
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Debiteuren   Crediteuren   

StudyStore  € 1.158,71   

Total € 1.158,71 Total € - 

 

 

Realisatie Brussel reis 2022-2023 

Inkomen Uitgaven 

 Geschatte 
begroting 
p.p. 

Geschatte 
begroting  

Realisatie   Geschatte 
begroting 
p.p. 

Geschatte 
begroting 

Realisatie 

Deelnemers 
bijdrage 

€ 60,00 € 3.000,00 € 3.000,00 Accommodatie 
Hostel Meiniger 

 
€ 20,80 

 
€ 1.040,00 

 
€ 1.025,85 

    Transport € 29,00 € 1.450,00 € 1.450,00 

    Openbaar vervoer € 8,10 € 405,00 € 407,80 
    Onvoorziene 

kosten 

€ 2,10 € 105,00 € 0,00 

    Restitutie   € 116,35 

Totaal € 60.00 € 3.000,00 € 3.000,00 Totaal € 60.00 € 3.000,00 € 3.000,00 
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Realisatie Korte Reis Lissabon 2022-2023 

 

 

 

 

  

Inkomen Uitgaven 

 Geschatte 

begroting 
p.p. 

Geschatte 

begroting  

Realisatie   Geschatte 

begroting 
p.p. 

Geschatte 

begroting 

Realisatie 

Deelnemers 

bijdrage 

€ 250,00 € 10.000,00 € 10,000 Accommodatie  

€ 115,56 

 

€ 4.622,20 

 

€ 4.607,40 
    Vliegtickets € 160,50 € 6.420,00 € 6.420,00 

        
SPIL bijdrage € 66,67 € 2.666,80 € 2.666,80 Transport 

Luchthaven – 

Hostel 
 

Hostel – 
Luchthaven 
 

Openbaar 
Vervoer in 
Lissabon 

 
Reisje naar Sintra 

Lissabon – Sintra 
Hop bus Sintra 
Sintra - Lissabon 

 
€ 2,00 

 
 

€ 2,00 
 
 

 
€ 19,65 

 

 
 

€ 3,95 
€ 5,50 
€ 3,95 

 
€ 80,00 

 
 

€ 80,00 
 
 

 
€ 786,00 

 

 
 

€ 158,00 
€ 220,00 
€ 158,00 

 
€ 8,60 

 
 

€ 66,00 
 
 

 
€ 528,00 

 

 
 

€ 100,00 
€ 220,00 
€ 100,00 

CASSA € 24,93 € 997,00 € 997,00 Culturele 
activiteiten 
Kastelen in Sintra 

 
Musea 

 
Stadsrondleiding 
 

Duurzame 
activiteit 

 
 

€ 5,00 

€ 3,00 

€ 8,00 

€ - 

 
 

€ 200,00 

 
€ 120,00 

 
€ 320,00 

 

€ 11,00 

 
 

€ 217,65 

 
€ 120,00 

 
€ 320,00 

 

€ 8,14 

    Laatste Diner € 3,60 € 144,00 € 750,00 
    Onvoorziene 

kosten 
€ 8,54 € 341,60 € 1,65 

    Restitutie € - € - € 196,36 

Totaal € 341,62 € 13.663,80 € 13.663,80 Totaal € 341,25 € 13.660,80 € 13.663,80 
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INTERIM VERSLAG KAS COMMISSIE 

 

Geachte ALV, CALVV, en 42e bestuur der SPIL,  

 

Op 14 december 2022 werden de leden van de Kas Commissie hartelijk verwelkomd in het SPIL hok te 

Leiden om de financiële administratie van de penningmeester te controleren. Het behaagde de Kas 

Commissie ontvangen te worden met een luchtige citroentaart, gebakken door de Commissaris Extern. Dit 

stemde de Kas Commissie positief over de saamhorigheid en solidariteit binnen dit bestuur. Ondanks deze 

warme binnenkomst in het, ongetwijfeld speciaal voor deze bijeenkomst, netjes opgeruimde SPIL-hok, liet 

de Kas Commissie haar objectiviteit hierdoor niet beïnvloeden, al had een glaasje Port daar wellicht 

verandering in kunnen brengen. Enfin, nadat de leden van de Kas Commissie hun buikjes rond hadden 

gegeten kon de controle beginnen.  

 

Al snel viel het de commissie op dat er een aantal niet-afgeronde zaken van het vorige bestuur op het bordje 

van deze penningmeester terecht waren gekomen, waardoor zij al snel achter de feiten aan liep. Het stemde 

de Kas Commissie niet vrolijk dat enkele facturen van het voorgaande jaar nog niet waren betaald, zoals 

bijvoorbeeld het sokken-merchandise item en de almanakken. Ook constateerde de Kas Commissie dat 

belangrijke aspecten van een geordende boekhouding niet waren overgebracht tijdens de inwerkperiode, 

waardoor onder andere bij een groot aantal uitgaven met de SPIL-pas een bijbehorend declaratieformulier 

ontbrak. Desalniettemin liet de penningmeester zich hierdoor niet uit het veld slaan en stond zij er 

welwillend tegenover om hier snel verbetering in te brengen. Gelukkig liet de penningmeester ons zien dat 

de rest van de boekhouding wel naar behoren was, al moesten enkele bankafschrijvingen nog aangevuld 

worden met de juiste bon. Hierdoor besloot de Kas Commissie samen met de penningmeester om op 23 

februari een tweede kascontrole in te plannen, zodat de boekhouding geperfectioneerd en gecontroleerd kon 

worden voor de Beleids-ALV. Het doet ons deugd te melden dat de adviezen van de Kas Commissie tijdens 

de eerste controle ter harte waren genomen, wat resulteerde in een bijna perfecte boekhouding.  

 

Tijdens deze tweede controle konden wij, na het nuttigen van een heerlijke Schwarzwalder Kirsch, ook de 

opbrengsten van de contributie inzien. Dit had enige vertraging opgelopen, doordat in het afgelopen jaar het 

incassocontract was aangepast, wat niet was medegedeeld aan de penningmeester. Gelukkig is dit na 

intensief contact met ABN Amro opgelost en kon de Kas Commissie met tevreden blik toezien dat de 

inkomsten hoger zijn uitgevallen dan begroot. Ook is de commissie erg tevreden met de initiatieven van dit 

bestuur om het hoge aantal wanbetalers aan te pakken.  

 

In tegenstelling tot het bestuursjaar van de leden van de Kas Commissie kunnen er nu weer volop 

activiteiten georganiseerd worden. Zoals te zien in de tussenstand van de Commissie Cup, laat dit het SPIL-

gele hart van de Kas Commissie dan ook harder kloppen. In het kader van diversiteit wil de commissie wel 

het bestuur aanraden om commissies aan te moedigen meer te variëren in de cadeaus voor sprekers, waar 

deze op dit moment grotendeels uit chocoladepresentjes bestaan. Daarnaast hoopt de Kas Commissie dat het 

bestuur in de toekomst onze grote voorliefde voor Port meer zal uitdragen, ook omdat dit onze onbetwiste 

verenigingsdrank is.  

 

De Kas Commissie kijkt met een positief gevoel terug op de kascontroles, die werden afgesloten met het 

tellen van de merchandise. De commissie moedigt het bestuur aan de verkoop van het hoge aantal artikelen 

te stimuleren, want hoewel de commissie met liefde deze telt, zal het de ruimte in het SPIL-hok ten goede 

komen als er meer merchandise verkocht wordt. Vol vertrouwen kijkt de Kas Commissie vooruit naar het 

komende halfjaar, waarbij de commissie hoopt dat de penningmeester door blijft gaan met haar duidelijke 

communicatie richting de commissie en haar bestuursjaar af zal sluiten met een goed geordende 

boekhouding.  

 

Met 40 SPIL-gele groeten,  

 

De Kas Commissie 2022-2023 “Port’O’money” (Jette Boonstra & Jurgen van der Zwet)  
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BRIEF SUSTAINABILITY TASKFORCE 

Dear General Assembly, 

 

We are all aware that urgent action on climate change is needed and that we are confronted with several 

important sustainability challenges. While as an association we cannot change the world alone, we do think it 

is important that we take our responsibility and contribute to the transition towards more sustainability.  

This is why we deem it important to investigate the question: What is the environmental impact of the choices 

that are made within our association, and are there domains in which SPIL could become more sustainable? 

To look into possible answers to this question, the members decided to create a Sustainabi lity Taskforce during 

the General Assembly. 

  

As the Sustainability Taskforce, we have decided to write this letter to give advice to the General Assembly 

on various possibilities to move towards a more sustainable future of the association. We believe sus tainability 

is a value that plays a role in many choices the association makes. SPIL is a very multifaceted association. 

Sustainability should be taken into account in decisions in all these different components of our association. 

This means that the transition should also consist of different aspects that reflect the diversity of activities 

taking place within our association. Our starting point is that we want to take responsibility and become more 

sustainable as an association, but that we also want to ensure that the transition is realistic and that all members 

feel included in this process. But what does this mean in practice? We have identified a few main themes 

within which we, as an association, could make other choices that are more sustainable. These themes are: 

trips, merchandise, printing and food. 

 

Trips 

Trips are an exciting part of SPIL's activities. They provide an opportunity for members to bond, learn, and 

experience new cultures. However, in recent times, the environmental impact of trips has become a concern 

and therefore we suggest limiting air transportation. This is in line with our commitment to environmental 

sustainability. Additionally, we should avoid flying within a country, as was the case of our last long trip to 

Thailand. This will not only reduce our carbon footprint but also enable us to explore the country more deeply 

and authentically. 

  

We recognize that short trips may sometimes require flying, but we think that considering other options should 

always be the first step. Therefore, we encourage exploring alternative options, such as sleeping in other places 

along the road, which will make the journey part of the trip. 

  

Furthermore, we think that we should also use the trips to educate ourselves and propose for every tr ip we 

undertake, to aim to do at least one sustainability-related activity. For example, a beach or a park clean-up or 

visiting NGOs. These activities will enable us to contribute positively to the communities we visit and make 

a positive impact on the environment. 

  

We recommend that these proposals be put forward for a vote at the General Assembly. As a study association 

for Political Scientists, we recognize the importance of environmental sustainability and the need to set an 

example for others to follow.  

 

Merchandise 

The association is heavily promoted through merchandise. We are confident that every SPILler wears the 

sweaters with pride and enjoys seeing the stickers throughout Leiden, The Hague, and beyond. But, we should 

also consider sustainability regarding merchandise. We have a few ideas in mind. Pens, for example, are a 

long-lasting option that can be used to promote the SPIL among (new) students. Moreover, we propose the 

idea of a general SPIL sweater, with only the logo and in wearable colors, instead of yearly committee 

sweaters. Members are then encouraged to keep wearing it for multiple years. Like other associations, the 

SPIL can design a different sweater each year.  
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We advise the Acquisition Committee to put the emphasis on quality over quantity. Reusable coffee cups, 

pens, water bottles, and other items are a few examples. Making a sign-up form is an alternative to ordering a 

set quantity, so that the committee knows approximately how many items to order, which will ensure that 

fewer products are wasted. A similar survey can be sent about the Yearbook. The Taskforce agrees that it is 

an essential part of the association, but a survey could be helpful to estimate the number of people who want 

to pick it up so that no paper or money is wasted. 

 

Printing 

Across SPIL activities, printing and the use of print-outs has an important role. However, in light of the 

environmental impact of printing, we would like to suggest more mindful use of print outs in line with the 

commitment to sustainability that has come up this year.  

Across SPIL activities and committees we would like to implement the use of recycled paper, whether that be 

by printing companies SPIL has partnerships with or other instances of printing. For promotion, an option 

being taken into consideration and in some cases already in action is putting posters on the screens across 

FSW and Wijnhaven rather than printing out promotion on physical posters. 

 

We are aware that some activities and events almost wholly depend on printed out documents, but have some 

recommendations for these as well. For the General Assemblies, we suggest a sign-up to receive a printed out 

booklet, reducing any unnecessary printing. Anyone who did not sign up for a booklet can instead use a QR 

code to open the same booklet digitally on their phone. DEBAT has already implemented a sign-up for 

receiving a printed copy, and the amount of issues ordered this year was already less than previously, reducing 

the amount that are unnecessarily printed. However, because DEBAT is a big part of SPIL, we acknowledge 

that printing issues cannot be completely stopped, so for the future we support the sign-ups for receiving a 

printed out copy. The yearbook is another important component of the association which requires a signi ficant 

amount of printing. Again, we understand that it cannot be reduced or stopped as a whole, and would thus 

recommend counting how many yearbooks were ordered and picked up in past years to tailor the amount 

ordered and printed in the future. Additionally, it is worth considering making partnerships with printing 

companies that make use of recycled paper or otherwise account for sustainability.  

 

Finally, we would like to recommend reusing and recycling paper used at SPIL events as often as possible to 

ensure that what paper is used for printing is disposed of sustainably, reducing negative environmental impacts 

where possible.  

 

Food 

The choice between different kinds of food can have a significant environmental impact. Animal agriculture 

is a significant contributor to greenhouse gas emissions, deforestation, and water pollution, and a shift toward 

vegetarian or vegan diets can reduce these negative impacts on the environment. During a lot of SPIL activities 

food is served to the members. Of course, the circumstances are not always the same when food is included 

in activities. We think it is useful to distinguish the instances when food is served by an organization SPIL is 

visiting or by SPIL itself. We suggest beginning with a transition to vegetarian food if it is served by SPIL 

itself. If it is possible, serving vegan food would be preferable. However, it is important to recognize that 

dietary choices are a personal matter, and members should always be given the freedom to make their own 

choices about what they eat. Therefore, while promoting plant-based diets can be a positive step towards 

sustainability, it should be done in a respectful and non-judgmental way. 

 

Besides the choice to serve vegetarian or vegan food, avoiding plastic packaging as much as possible is an 

important step towards reducing waste and minimizing our impact on the environment. While it can be 

challenging to eliminate plastic packaging entirely, making a conscious effort to reduce our use of plastic can 

have a significant impact. By choosing products with minimal or no plastic packaging, or by opting for 

reusable alternatives, we can reduce the amount of plastic waste that ends up in landfills or pollutes our oceans. 

While it may require more time and effort to seek out plastic-free options, it is a worthwhile investment in the 

health of our planet. It is also important to remember that avoiding plastic packaging does not necessarily 

mean spending more money. In many cases, choosing products with minimal packaging or opting for reusable 
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alternatives can be a cost-effective solution. By making a commitment to reduce our use of plastic packaging, 

even when it is difficult with the budget and time, we can contribute to a more sustainable future.  

 

The themes mentioned in this letter are of course not the only domains in which more sustainable decisions 

could be made, but we hope that the actions that are proposed in this letter can be a starting point of the 

transition to a more sustainable association. We hope that this letter will not be the end but rather the start of 

the conversation about sustainability within our association, and can guide the first steps of becoming more 

sustainable. 

 

Kind regards,  

 

The Sustainability Taskforce 

 
 


