
 
 
  

De ALV van 24 maart 
Lieve leden, vorige maand hebben jullie de allereerste nieuwsbrief mogen 
ontvangen. Wellicht zijn jullie aanstaande 24 maart voor het eerst aanwezig 
bij een Algemene Ledenvergadering, ook wel tot ALV afgekort. Wij als 
bestuur kunnen ons voorstellen dat de gang van zaken bij zo'n ALV niet bij 
iedereen bekend is. Daarom even kort een uitleg, want wij hebben jullie als 
leden nu eenmaal nodig.  
 
Als bestuur zijn wij verplicht om elke periode een ALV te houden. Hierbij mag 
ieder lid aanwezig zijn en zal je in ieder geval gaan horen waar wij als bestuur 
mee bezig zijn. Er vinden ook regelmatig stemmingen plaats, waar jij 
(anoniem) mee kunt stemmen. Daarnaast is er ook een mogelijkheid om zelf 
een motie of amandement aan te dragen om op die manier verbetering aan 
te brengen. 
 
Voor een meer uitgebreide uitleg mogen jullie uiteraard altijd even contact 
opnemen. Over het algemeen is er altijd een bestuurslid aanwezig in de 
verenigingsruimte (ER1.50), maar mailen naar sv-planck@fontys.nl mag 
natuurlijk ook! Wellicht tot ziens op 24 maart om 18:00 bij onze ALV! 

Onze afgestudeerde oud-bestuursleden 
Afgelopen 24 februari hebben weer tal van studenten hun diploma mogen 
ontvangen, waaronder ook een aantal oud-bestuursleden van de vereniging. 
Wij zetten hen graag even in het zonnetje! 
 
Onze trots: 

• Cas van Vorstenbos, de Penningmeester van het 7e bestuur,  
• Daan Beerkens, de Voorzitter van het 12e bestuur, 
• Lauren van Oostrom, de Commissaris Onderwijs van het 12e bestuur,  
• Lena Coremans, de Secretaris van het 13e bestuur.  



  

Foto's van het schaatsen en de CoBo van het bestuur 
Afgelopen 9 maart was de allereerste activiteit van de Activiteitencommissie 
dit semester, Planck on Ice! Zie hieronder een aantal leuke foto's van deze 
geslaagde avond.  

 

Maandag 14 maart heeft 17e bestuur hun constitutieborrel gehad, afgekort 
ook wel CoBo genoemd. Ze hebben dinsdag een flink zware dag gehad, na 
maandag een prachtige avond beleefd te hebben. Voor enige indruk van de 
avond, zijn hier een paar foto's te vinden.  

Wij zoeken het 18e bestuur 
Het 17e bestuur is pas een goede maand bezig, maar we zijn nu al op zoek 
naar kandidaatsleden voor het 18e bestuur! En dan vragen jullie je af, waarom 
zou ik in het bestuur van deze prachtige vereniging willen? Nou, dat gaan wij 
jullie eens even vertellen. 
 
Eerlijk is eerlijk, het is soms chaos, het is soms druk en je moet er goed over 
nadenken. Maar, je krijgt er heel veel voor terug! Wat denk je van een enorm 
leuke tijd waar je ook nog heel veel leert? En vaardigheden die je kan 
gebruiken om jezelf te ontwikkelen? Vrije uren in het geval dat je student bent 
bij Applied Science en een mogelijkheid om het bestuur voor je minor te 
gebruiken in het geval dat je student bent bij Technische Natuurkunde? Leuke 
contacten en nieuwe vrienden voor het leven? En tot slot, wil je wat 
betekenen voor deze prachtige vereniging? 
 
Er is informatie te vinden via de website, waar je je ook direct op kan geven. 
Mocht je nu eens met het bestuur willen buurten hierover, zoek ons vooral op 
in de verenigingsruimte (ER_1.50) of stuur even een mail naar sv-
planck@fontys.nl voor een afspraak.  



 

Een winactie van onze SoCo! 
Tot slot, in de vorige nieuwsbrief stond een winactie voor de naam van de 
nieuwsbrief. Zoals jullie zien, is daar een winnaar uit gekomen. De naam is 
bedacht door Wilma Meevissen. Deze keer een nieuwe winactie! Pasen staat 
alweer bijna voor de deur en daar heeft onze Social Mediacommissie (SoCo) 
iets leuks op bedacht. Bekijk ook onze socials voor de laatste informatie 
daarover. Zie hieronder hun actie: 
 
Het is bijna zover, de Planckhaas komt weer binnenkort! Natuurlijk laat 'ie ons 
niet zonder lege handen achter... 
Dit jaar had 'ie een leuk idee: Een pot vol paaseitjes! 
 
Vanaf vandaag tot 1 april hebben jullie de tijd om te raden hoeveel eitjes er 
in de pot zitten. De pot staat in onze verenigingsruimte (ER_1.50). Wie het 
meest dicht bij het correcte antwoord zit, wint de inhoud van de pot! Op 4 april 
wordt de winnaar bekend gemaakt. 
 
Je hebt één poging voor een antwoord, je kan je antwoord inleveren in een 
bus in de verenigingsruimte. 
 
(P.S. Je mag geen liniaal, rolmaat, geodriehoek etc. gebruiken om de pot op 
te meten) 


