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Huh, alv, wat? 
 

Ongeveer vier keer per jaar word jij als lid door ons uitgenodigd voor een alv. Wat is dit nu 

eigenlijk? En hoe kun je je het beste voorbereiden? Alle ins & outs kun je hier teruglezen!  

 

Wat is een alv?  

De afkorting alv staat voor algemene ledenvergadering. Postelein is een studievereniging, wat 

inhoudt dat alle leden de uiteindelijke beslissingen nemen over wat gebeurt. Het bestuur heeft 

de dagelijks leiding en legt tijdens een alv aan jou als lid verantwoording af, maar wil ook 

graag feedback horen van de leden. Kort gezegd, de leden bij de alv stemmen over voorstellen 

van het bestuur en het bestuur voert dat vervolgens uit. Veel leden van Postelein denken dat 

hen niet aangaat wat op een alv gebeurt, maar de beslissingen die worden genomen zijn juist 

op jou van toepassing. Ze worden zelfs door jou genomen!  

 

Wat gebeurt er op een alv?  

Het bestuur legt plannen voor aan de aanwezigen op een alv. Tevens wordt verantwoording 

afgelegd door het bestuur voor alles wat ze doet. De aanwezigen kunnen dan vragen stellen, 

opmerkingen maken en zowel met het bestuur als met elkaar discussiëren. Omdat iedereen 

beurtelings een punt kan maken, wordt iedereen gehoord. Jij kunt dus jouw mening uiten, 

want ook jouw mening is belangrijk.  

 

Hoe ziet een alv eruit? 

Tijdens een alv zit het bestuur vooraan aan een lange tafel. Tegenover het bestuur zitten alle 

aanwezige leden op een alv, in rijen achter elkaar die in een halve cirkel staan. Het bestuur 

houdt tijdens de alv het overzicht over de leden en zorgt dat iedereen gezien en gehoord 

wordt. Tijdens een alv worden nog meer taken vervuld door het bestuur. Zo is de secretaris bij 

een alv druk met notuleren en leidt de voorzitter de discussies. Andere taken die het bestuur 

uitvoert zijn het bijhouden van wie de beurt krijgt om te spreken, het bijhouden van een 

actielijst voor het bestuur en het besturen van de beamer. Alle agendapunten en overige 

informatie worden via de beamer geprojecteerd, zodat makkelijk te volgen is waarover 

gepraat wordt. Geprobeerd zal worden zo veel mogelijk argumenten mee te typen tijdens 

discussies, zodat iedereen goed kan zien wat gezegd wordt.  

 



2 
 

Hieronder vind je een voorbeeldagenda, met uitleg per punt, om je te laten zien wat er 

normaal ongeveer besproken wordt op een alv.  

 

Agenda van een alv 

1. Opening 

De voorzitter opent de vergadering.   

 

2. Vaststellen agenda  

In de e-mails die voorafgaand aan de alv gestuurd worden, staat dat het mogelijk is punten te 

mailen die jij graag wilt bespreken tijdens een alv. Je kan deze mailen naar 

postelein@pwo.ru.nl. Tijdens de alv is dit de laatste kans om nog punten toe te voegen aan de 

agenda.  

 

3. Goedkeuren notulen 

Tijdens de alv zorgt de secretaris voor de verslaglegging van de vergadering, in de vorm van 

notulen. Deze verschijnen na afloop van een alv op de website, onder het kopje ‘Officiële 

bestanden’. Tijdens het bespreken van de notulen kunnen opmerkingen gegeven worden over 

de inhoud. Spel- en stijlfouten kunnen na afloop van de alv gemaild worden naar 

postelein@pwo.ru.nl. De notulen worden tijdens de alv goedgekeurd en na de alv zullen de 

wijzigingen aangepast worden.  

 

4. Mededelingen bestuur 

Tijdens dit agendapunt doen de bestuursleden mededelingen die voor de leden van belang 

zijn. Vaak zijn dit mededelingen over activiteiten.  

 

5. Discussiepunten  

Bij dit punt worden onderwerpen besproken die het bestuur aandraagt. Dit kunnen grote 

onderwerpen uit de officiële stukken zijn of onderwerpen die het bestuur belangrijk vindt om 

te bespreken. Over de onderwerpen kunnen discussies ontstaan of vragen gesteld worden. De 

voorzitter kan je het woord geven als je je hand opsteekt, zodat je jouw mening kan laten 

horen. Aan het eind van de discussie zal de voorzitter de kern samenvatten. Het bestuur kan 

door de discussies nieuwe inzichten opdoen en daarmee bezig gaan.  

 

6. Presenteren van stukken tijdens de alv en stemming 

Elk jaar wordt een aantal officiële stukken geschreven, namelijk een beleidsplan, een 

halfjaarlijkse verantwoording, een financieel halfjaarverslag, een jaarverslag en een financieel 

jaarverslag. Deze stukken worden geschreven om de plannen voor het volgende jaar te 

presenteren of om verantwoording af te leggen voor alles wat gedurende het jaar gebeurd is. 

Tijdens de alv worden de stukken per pagina besproken. Het is handig de stukken mee te 

nemen naar een alv, zodat je mee kan lezen bij een discussie of aantekeningen kan maken 

over vragen die je hebt, zodat je je vragen gelijk kan stellen wanneer de goede pagina 

besproken wordt. Over een aantal stukken wordt gestemd, namelijk het beleidsplan, het 

jaarverslag en het financieel jaarverslag, om het bestuur goedkeuring te geven voor de 

beschreven zaken.  

 

7. Voorstellen en stemmen leden 

Over verschillende leden moet gestemd worden, namelijk leden voor de 

kascontrolecommissie en de kandidaatsbestuursleden. Nadat zij zich voorgesteld hebben, 

brengt de ALV hun stem uit.  
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8. W.V.T.T.K.  

W.V.T.T.K. is de afkorting van ‘wat verder ter tafel komt’. Hier kunnen punten aangehaald 

worden die niet passen binnen één van de andere agendapunten, of punten die voorgesteld 

worden bij het vaststellen van de agenda worden hier besproken.  

 

9. Rondvraag  

Bij de rondvraag wordt een ronde gemaakt door de zaal. Elke aanwezige zal kort bij de naam 

genoemd worden, waarna zij aan kunnen geven of zij een rondvraag hebben. Dit kan over 

allerlei dingen gaan.  

 

10. Sluit  

Alles is besproken en de alv is gesloten.  

 

Hoe bereid ik me voor op een alv?  

We horen vaak dat mensen vinden dat veel ingewikkelde onderwerpen aan bod komen. Dit 

valt echter reuze mee! Het bestuur schrijft namelijk heldere stukken over de verschillende 

onderwerpen, die twee weken voor de alv op de website worden gezet. Zo weet je dus al 

voorafgaand aan de alv alle informatie. Mocht er toch nog iets onduidelijk zijn, kan je altijd 

contact opnemen met het bestuur. Je kan de stukken op aanvraag laten printen door Postelein, 

tot een bepaalde deadline die in de e-mail staat, zodat je mee kan lezen tijdens een alv. 

Natuurlijk mag je ook digitaal meekijken naar de stukken, als je deze zelf digitaal hebt. Het is 

belangrijk om voor een alv na te denken over de besproken onderwerpen, zodat je je vragen 

klaar hebt of je mening kan laten horen.  

 

Hoe neem ik de stukken door voor de alv? 

Vaak zijn de stukken die je moet lezen voor de alv best lang en is het lastig te bedenken hoe je 

het aan moet pakken. Belangrijk bij het voorbereiden is te bedenken of je het eens bent met 

wat het bestuur gedaan heeft en waarom ze iets op een bepaalde manier gedaan heeft. Het kan 

namelijk best zijn dat je verwacht had dat iets anders zou gaan of dat andere uitgaven gedaan 

zijn dan begroot. Hier mag je dan vragen over bedenken. Vragen mag je natuurlijk ook altijd 

stellen als dingen niet helemaal duidelijk zijn en je graag wat verduidelijking wil hebben over 

zaken.  

 

De verschillende soorten alv’s  

Elk jaar zijn er tenminste vier algemene ledenvergadering: de wissel alv, de tweede alv, de 

halfjaarlijkse alv en de vierde alv. Het kan zijn dat er meer alv’s gepland worden, wanneer het 

bestuur het belangrijk vindt dat meer besproken moet worden.  

De alv’s zijn binnen Postelein over het algemeen zo verdeeld:  

 

Wissel alv (eind september / begin oktober):  

 Het jaarverslag van het oude bestuur wordt gepresenteerd en moet worden 

goedgekeurd, door middel van stemming.  

 Het oude bestuur wordt gedechargeerd en gede-installeerd en het nieuwe bestuur 

wordt gechargeerd en geïnstalleerd.  

Vanaf hier wordt de rest van de vergadering voorgezeten door de nieuwe voorzitter.  

 Het beleidsplan wordt gepresenteerd en moet worden goedgekeurd, door middel van 

stemming.  
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Tweede alv (eind november / begin december):  

 Het financieel jaarverslag van het oude bestuur wordt gepresenteerd en moet worden 

goedgekeurd, door middel van stemming.  

 De kascontrolecommissie wordt voorgesteld en hierover zal gestemd worden.  

 

Halfjaarlijkse alv (halverwege / eind april):  

 De halfjaarlijkse verantwoording wordt gepresenteerd.  

 

Vierde alv (ergens in juni):  

 Het financieel halfjaarverslag wordt gepresenteerd.  

 Het kandidaatsbestuur wordt voorgesteld en moet goedgekeurd worden, door middel 

van stemming.  

 

Heb je nog vragen over de alv of over hoe je een alv moet voorbereiden? Vraag het aan het 

bestuur op de Posteleinkamer of mail naar postelein@pwo.ru.nl. We willen je graag helpen! 

 

Hopelijk zien we je binnenkort terug op een alv. Onthoud, ook jouw mening telt! 
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