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1. Opening (door technisch voorzitter Joeri Pisart) 
 

2. Notulen en actiepunten ALV 09-05-2011 
Lees de notulen van de vorige Algemene Ledenvergadering goed door. Tijdens de vergadering worden 
enkel inhoudelijke opmerkingen besproken. Tekstuele opmerkingen betreffende de notulen dienen 24 
uur voor aanvang van de ALV gemeld te worden aan de secretaris van het bestuur. 
 

3. Belangrijke mededelingen  
 

4. Vaststellen agenda 
Dit biedt de mogelijkheid om een punt aan de agenda toe te geven. Tenzij er iemand is die expliciet 
tegen behandeling van het punt is, zal het punt te allen tijde behandeld worden. 
 

5. Plan halfjaarlijkse wissel 
Naar aanleiding van de vorige Algemene Ledenvergadering is er door het bestuur een plan uitgewerkt 
met betrekking tot de mogelijkheid het SPiN-bestuur halfjaarlijks te laten wisselen. Dit plan heeft 
online gestaan en was dus van tevoren door te lezen. Bij dit agendapunt is er de mogelijkheid om te 
discussiëren over dit plan.  
 

6. Plan studiebegeleiding 
Door het bestuur is een uitgebreid plan opgesteld betreffende de studiebegeleiding. Dit plan heeft 
tevens online gestaan en was dus ook van tevoren door te lezen. Bij dit agendapunt is er de 
mogelijkheid voor de ALV om vragen te stellen en opmerkingen te plaatsen over dit plan . 
 

7. Voorstellen kandidaatsbestuur 
Op basis van het advies van de door de ALV aangestelde sollicitatiecommissie draagt het huidige 
bestuur hier het bestuur voor 2011-2012 aan. Wie dit zullen zijn, is thans nog niet duidelijk. 

 
8. WVtTK 

Dit punt biedt de mogelijkheid om zelf punten te bespreken, die tijdens de vergadering je te binnen 
zijn geschoten. Tenzij er iemand is die expliciet tegen behandeling van het punt is, zal het punt te allen 
tijde behandeld worden. 
 

9. Rondvraag 
 

10. Vaststellen datum volgende ALV 
 

11. Sluiting (uiterlijk 22.00u) 
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