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1. Opening (door technisch voorzitter Nienke Eeltink) 
 

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 2013. Deze kandidaten zijn: 
Merijn Dammers, Jos Bovens, Roy Stoots, Sofie van Breemen en Lieke van Lieshout. Tijdens de ALV is er de 
mogelijkheid om vragen te stellen waarna zij al dan niet worden ingestemd. 
 

6. Voorstellen nieuwe commissie 
Het bestuur presenteert hier een plan voor een wijziging in de huidige Lezing en debatcommissie voor het 
volgend studiejaar. Tijdens de ALV is er de mogelijkheid om vragen te stellen waarna de nieuwe commissie al 
dan niet wordt ingestemd. 
  

7. Voorstel contributieverhoging 
Het bestuur presenteert hier een voorstel voor contributieverhoging voor het verenigingsjaar 2013-2014. Er is 
onderzoek gedaan naar de mogelijkheden en deze zullen hier gepresenteerd worden. Er zal hierover ook een 
stemming plaatsvinden. 
 

8. Voorstel financiële tegemoetkoming bestuur 
SPiN is een grote vereniging met veel activiteiten. Het bestuur heeft aanwezigheidsplicht op al deze 
activiteiten, welke vaak ook geld kosten. Het bestuur wil dan ook het voorstel doen om het volgende bestuur 
geld opzij te laten zetten als tegemoetkoming voor deze gemaakte kosten. We willen graag weten hoe de ALV 
hierover denkt. 
 

9. 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. 
 

10. Vaststellen datum volgende vergadering  
 

11. Rondvraag 
 

12. Sluiting 


