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1. Opening (Door Technisch Voorzitter Kevin de Goede) 

 

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 

 

4. Ingekomen Post 

 

5. 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. 

 

6. Extern Beleid 

Op de Algemene Leden Vergadering van 3 oktober 2011 is het IV
e
 bestuur ingestemd op basis van het 

beleidsplan. Een belangrijk aspect van het beleidsplan, het externe beleid, wordt vandaag in nader 

uitgewerkte vorm gepresenteerd aan de ALV. 

 

7. Begroting 2011-2012 

Vandaag presenteert het IV
e 

bestuur van SPiN haar (als bijlage meegestuurde) begroting over het jaar 

2011-2012 ter goedkeuring aan de Algemene Leden Vergadering.   

 

8. Nieuwe Kascontrolecommissie 

Het IV
e 

bestuur heeft de twee nieuwe leden van de kascontrolecommissie aangedragen, te weten Irma 

Cleven en Patricia Vaessen. Tijdens de ALV is er de mogelijkheid vragen te stellen waarna zij al dan niet 

worden ingestemd. 

 

9. Lustrum 2012-2013 

Het jaar 2012-2013 is het vijfde jaar van de vereniging, het eerste Lustrumjaar dus. Het bestuur zou, met 

goedkeuring van de ALV, graag een taskforce willen opstarten die als opdracht krijgt onderzoek te doen 

naar de voor SPiN beste organisatie van dit Lustrum. 

 

10. 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. 

 

11. Vaststellen datum volgende vergadering  

 

12. Rondvraag 

 

13. Sluiting 


