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1. Opening (door technisch voorzitter Koen Hendriks) 

 

2. Notulen vorige vergadering 

Lees de notulen van de vorige vergadering goed door. Tijdens de vergadering zullen inhoudelijke 

opmerkingen besproken worden. Tekstuele opmerkingen dien je uiterlijk 24 uur van tevoren te 

mailen. 

 

3. Belangrijke mededelingen/ingekomen post 

 

4. Vaststellen agenda 

Dit punt biedt de mogelijkheid zelf punten toe te voegen aan de agenda. Tenzij iemand expliciet 

tegen de behandeling van een punt is, zal deze altijd behandeld worden. 

 

5. Voorstellen sollicitatiecommissie 

Het bestuur heeft vijf kandidaten voorgedragen voor de sollicitatiecommissie 2014. Deze kandidaten 

zijn: Merijn Dammers, Wouter Bulten, Marcella Monteiro, Ilse Baijens en Jeroen Weerwag. Tijdens de 

ALV is er de mogelijkheid om vragen te stellen waarna zij al dan niet worden ingestemd.  

 

6. Voorstel tot wijziging statuten 

De Taskforce statuten & huishoudelijk reglement heeft de afgelopen periode onderzoek gedaan naar  

de statuten. Vanuit dit onderzoek is er een wijzigingsvoorstel opgesteld dat hier gepresenteerd zal 

worden. Hierna is er de mogelijkheid om amendementen over dit voorstel in te dienen. Als er geen 

amendementen ingebracht worden, zal het wijzigingsvoorstel ter stemming worden gebracht. 

 

7. Voorstel tot wijziging huishoudelijk reglement  

De Taskforce statuten & huishoudelijk reglement heeft de afgelopen periode onderzoek gedaan naar 

het huishoudelijk reglement. Vanuit dit onderzoek is er een wijzigingsvoorstel opgesteld dat hier 

gepresenteerd zal worden. Hierna is de mogelijk om amendementen over dit voorstel in te dienen. 

Als er geen amendementen ingebracht worden zal het wijzigingsvoorstel ter stemmen worden 

gebracht. 

 

8. WvtTk 

Dit punt biedt de mogelijkheid om zelf punten aan de agenda toe te voegen, die gedurende de 

vergadering in je op zijn gekomen. Tenzij iemand expliciet tegen de behandeling van een punt is, zal 

deze altijd behandeld worden. 

 

9. Vaststellen datum volgende vergadering 

 

10. Rondvraag 

 
11. Sluiting 


