Datum: donderdag 27 juni 2019
Ontvangst: 16:45 uur
Aanvang: 17:00 uur
Locatie: Ruimte A3.05, Hogeschool Utrecht loc.
Amersfoort, De Nieuwe Poort 21, 3812 PA Amersfoort.
AGENDA ALGEMENE LEDENVERGADERING
MOP
1. Opening
vastellen programma. geen vragen.
2. Vaststellen aantal stemmen (eventuele
vertegenwoordiging via machtiging)
Alleen Aart beschikt over 2 stemmen. Hierom zijn er 8
stemmen per ronde die uitgebracht moeten worden.
3. Verkiezing en (her)benoeming bestuur
Mogelijke voorzitters die voorgedragen zijn vertellen
waarom ze dit zouden willen.
- 7 stemmen voor Aart, 1 voor Nick. Aart voorzitter.
Mogelijke secretarissen stellen zich voor. Beide
vertellen waarom ze geschikt zijn voor de functie.
Duncan geeft aan dat het niet voor lange termijn is,
maar alleen voordat er een vervanger is gevonden.
Nick geeft aan dit wel te willen, het is een logische stap
na PR. Ook Nick geeft aan dat het Intrum is.
- 0 stemmen voor Duncan. 8 stemmen voor Nick. Nick

secretaris
Penningmeester hebben we nog geen persoon voor.
Met het oog op het gesprek met de bank, is het
praktisch om Dominique hier neer te zetten. De
stemming omtrent de officiële penningmeester volgt de
volgende ALV.
- Geen stemming.
PR kandidaat Dominique vertelt waarom hij geschikt is
voor deze functie. Deze functie ambieert hij meer dan
de functie voorzitter.
Nick vertelt waarom hij nog steeds geschikt is voor
deze functie, hij denkt dat Dominique geschikt is voor
de creatieve kant van PR.
- 1 stem voor Nick, 7 stemmen voor Dominique.
Activiteiten commissie, dit is geen officiële functie.
Dominique stelt zichzelf kandidaat, hier ligt zijn hart.
- Iedereen stemt voor Dominique, 8 stemmen dus.
4. Wijziging of samenstellen van commissies
• Kascommissie
Controleert de penningmeester in zijn Financieel
beleid. Dezelfde personen kunnen ook in de raad
van toezicht zitten.

• Raad van toezicht/ toezicht
Is nog geen regelgeving over. Hier moeten we nog
over nadenken. Het is een raad die het bestuur
controleert omtrent visie, uitvoeren van taken etc.
Daarnaast zijn er personen lid die weten waar we
kunnen aankloppen of hun ervaring kunnen en
willen delen met nieuwe besturen.
Tony: “Ik probeer het compact te houden”
Dominique: “Dat is je niet gelukt”

• Activiteitencommissie
Zie Huishoudelijk Reglement

• Studentbegeleidingscommissie
Zie Huishoudelijk Reglement

5. Het gevoerde beleid in het afgelopen jaar.
Het beleid van afgelopen jaar wordt toegelicht onder:
Samenwerking met andere besturen, wat sommige
keren beter verliep dan andere keren. Een even groot
aandeel van MOP en een ander bestuur.
Activiteiten wat we zoal hebben gedaan in het
afgelopen jaar.

We willen meer leden in de activiteiten commissie.
Sponsorschappen: Josy’s, Mees en Co, mogelijk
Lokaal, Studie Store.

6. Algemeen jaarverslag
Het overzicht is laten zien aan de leden. Voor nu hoeft
hij nog niet worden ingestemd. Het is een overzicht
van afgelopen jaar.

7. Financieel verslag (jaarrekening)
Ibidem.

8. Definitieve begroting voor het lopende jaar en het
behandelen van moties (leden of groepen leden
kunnen een verzoek indienen aan het bestuur om
iets te doen, of juist te laten).
Onder bedrag is alles wat begroot is van het bestand
Financieel jaarverslag - Begroting 2018/2019.
9. Wijzigingen van het huishoudelijk reglement
Stemmen over het officieel aannemen van het
Huishoudelijk Reglement.
Student participatie kan kijken naar ons Huishoudelijk
Reglement, maar dat is geen officiële stap.
- 8 stemmen voor het instemmen van het HR.

10. WVTTK (Rondvraag)
- We kunnen bij Tony aankloppen voor vragen.
- Functies lopen een heel jaar, vanaf 1 september tot 31
augustus.
11. Sluiting
Ok, doei.

