
ALV Uitkomsten 

 

De extra ALV van 7 oktober 2011 is plezierig verlopen. 

In een bijzonder constructieve en inhoudelijke vergadering heeft het bestuur met de 

leden een aantal zaken besproken en afgesproken. 

 

1. LVSC en ST!R 

 

De ALV onderschrijft dat het wenselijk is dat het bestuur al het nodige en noodzakelijke 

doet om de samenwerking met ST!R op constructieve wijze af te ronden, indachtig de 

belangen van de leden. Dit zal op zeer korte termijn gebeuren. 

LVSC leden worden geïnformeerd via de website zodra het gesprek met ST!R heeft 

plaatsgevonden.  

 

2. Registraties LVSC 

 

De ALV geeft het bestuur groen licht om de registraties van coaches en supervisoren uit 

te voeren volgens de in de ALV gepresenteerde plannen. Deze zijn enthousiast ontvangen 

en voorzien van de nodige suggesties. De leden worden actief betrokken bij de 

uitwerking van de plannen. 

 

De eerste stap is dat  LVSC vanaf 01-01-2012 de registraties weer op zich neemt. De 

registraties worden administratief uitgevoerd door Amp&rsand.  

De tweede stap is dat de diverse commissies en comités weer in ere worden hersteld en 

daarover zullen worden benaderd: RAC, College van deskundigen, College van beroep- 

en tuchtzaken, Vertrouwenscommissie, RCC. 

De derde stap: een visie op verdere professionalisering van de registraties en LVSC zijn 

aan de leden gepresenteerd en worden zo spoedig mogelijk nader uitgewerkt en 

voorgelegd op de volgende ALV. 

 

De gehouden presentatie over de toekomstplannen komt z.s.m. op de website. 

 

De instemming van de ALV op de voornoemde punten werd duidelijk door het hartelijke 

applaus dat het bestuur mocht ontvangen. 

 

3. Stemmingen 

 

Er is voor en tijdens de ALV zowel digitaal als hoofdelijk gestemd over de volgende 

zaken: 

 

1. Voorgesteld wordt om het Bestuur op te dragen voor 1 juni 2012 in vervolg op  

de brief aan de leden van 20 juli 2011:  

* de samenwerking met St!R constructief te beëindigen en  

* in dat verband alle bestuurlijke en financiële handelingen te verrichten  

die daarvoor noodzakelijk zijn en  

* de ALV te informeren over het resultaat daarvan 

 

Stemmen voor (incl. digitale stemmen)    222 

Stemmen tegen (incl. digitale stemmen)    20 

Stemmen onthouding (incl. digitale stemmen)   47 

 

2. Het bestuur stelt voor om Gerry Aerts te benoemen in het bestuur 

 

Stemmen voor (incl. digitale stemmen)    224 

Stemmen tegen (incl. digitale stemmen)    2 

Stemmen onthouding (incl. digitale stemmen)   62 

 



 

Conclusie: 

LVSC zet een heel goede stap richting de toekomst. 

Het is tijd om weer vooruit te kijken en als LVSC leidend te zijn in de begeleidingskunde. 

 

Bestuur LVSC 
 

 


