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1. Opening (door technisch voorzitter Jeroen Weerwag) 
Er wordt u vriendelijk gevraagd de uitgedeelde enquête in te vullen over deze ALV die vragen betreft 
over de inhoud en duidelijkheid van de ALV. 
 

2. Notulen vorige vergadering        5 min. 
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                 10 min. 
 

4. Vaststellen agenda          5 min. 
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. Toelichting sollicitatieprocedure                  15 min. 
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 XIe kandidaatsbestuur der Studievereniging Psychologie in Nijmegen          30 min. 
Tijdens dit agendapunt zal het XIe

 

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. Kandidaturen Raad van Advies (RvA)                   10 min. 
Tijdens dit punt zullen de nieuwe leden van de RvA worden voorgesteld. Tevens zal gestemd worden 
over hun aanstelling als lid van de RvA.  
 

8. Rapport jaarlijkse enquête                              20 min. 
Tijdens dit agendapunt zullen de conclusies volgende uit de resultaten van de jaarlijkse enquête 
worden besproken.  
 

9. Rapport Algemene Ledenvergadering enquête                 10 min. 
Tijdens dit agendapunt zullen de conclusies en het advies volgende uit de resultaten van de ALV 
enquête worden besproken.  
 

10. Brainstorm werkdrukvermindering                  30 min. 
Dit punt biedt de mogelijkheid voor de ALV om input te geven omtrent het onderwerp 
werkdrukvermindering voor het XIe kandidaatsbestuur. 
 

11. WVtTK (Wat Verder ten Tafel Komt)       5 min. 
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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. 
 

12. Vaststellen datum volgende vergadering 
De volgende ALV vindt plaats op dinsdag 18 september. 
 

13. Rondvraag 
 

14. Sluiting 
 


