
       Agenda Algemene Ledenvergadering 23-06-2015 

 

Studievereniging Psychologie in Nijmegen  Montessorilaan 3  
Kamer A.00.05a     6525 HR Nijmegen 
Ma t/m vrij 10.00-15.00    024-361 25 88 
info@spin-nijmegen.com     www.spin-nijmegen.com 

1. Opening (door technisch voorzitter Jeroen Weerwag) 

 

2. Notulen vorige vergadering 

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

opmerkingen worden besproken. Tekstuele opmerkingen dienen uiterlijk 24 uur van tevoren gemaild 

te worden. 

 

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 worden behandeld. 

 

5. Toelichting sollicitatieprocedure 

Dit punt biedt de mogelijkheid om de sollicitatiecommissie en het bestuur vragen te stellen 

betreffende de sollicitatieprocedure. Om de privacy van de sollicitanten te waarborgen, zal niet 

inhoudelijk worden ingegaan op de brieven, de gesprekken of de uiteindelijke beslissing van de 

sollicitatiecommissie. 

 

6. Voorstellen Kandidaatsbestuur 

Tijdens dit agendapunt zal het VIIIe kandidaatsbestuur der Studievereniging Psychologie in Nijmegen 

zich kort voorstellen aan de ALV. Daarnaast biedt dit punt de gelegenheid om vragen te stellen aan 

de leden van het kandidaatsbestuur.  

 

7. Verslaglegging Heidag 

Tijdens dit punt zal een korte samenvatting worden gegeven van de inhoud van de heidag van 12 mei 

2015.  

 

8. Contractvoorstel Waagh, Fuik & Bascafé 

Tijdens de ALV van 23 april 2015 heeft de Taskforce Hoofdsponsorcontract een eerste 

contractvoorstel voorgelegd aan de ALV. Vandaag zal zij een vergevorderd voorstel voor een contract 

met de Waagh, Café de Fuik en het Bascafé presenteren. Daarnaast zal de Taskforce een update 

geven over de onderhandelingen met Café van Buren en Danscafé Billabong.  

Omdat het contractvoorstel vertrouwelijke informatie bevat, wordt deze niet op de website 

geplaatst. Wel is het vanaf 17 juni 2015 mogelijk om het voorstel in te zien op de SPiN-kamer. 

 

9. WVtTK 

Dit punt biedt de mogelijkheid om punten die gedurende de vergadering zijn opgekomen te 

behandelen. Tenzij iemand expliciet tegen de behandeling van een punt is, zal deze altijd worden 

behandeld. 
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10. Vaststellen datum volgende vergadering  

 

11. Rondvraag 

 

12. Sluiting 


