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Algemeen 
 

 
 

Betekenis cijfers:  1  zeer goed  /  2 goed  /  3 matig  /  4 slecht  /  5 zeer slecht 
 

Criterium Aandachtspunt Cijfer 

Overzichtelijkheid Is de lay-out duidelijk? 3 

Is een eventuele gebruikte nummering consequent? 4 

Vallen actiepunten en besluiten voldoende op? 3 

Opmerkingen 

 

De lay-out is onwennig, zonder genummerde agendapunten. 

 

 

Volledigheid Is naam, plaats, datum van vergadering aangegeven?  2 

Zijn de aan- en afwezigen goed vermeld (incl. voorzitter)?  3 

Is elk agendapunt compleet (met beginstuk, middenstuk en 
afronding)? 

4 

Is vermeld of de vorige notulen zijn vastgesteld? 5 

Opmerkingen 

 

In juridisch opzicht essentiële gedeelten ontbreken.  

 

 

Beknoptheid Geven de notulen relevante informatie? 4 

Staan er onnodige vanzelfsprekendheden in 
(procesinformatie)? 

3 

Opmerkingen 

 

Er is geen enkele poging gedaan om beknopt en to-the-point te 
schrijven. In tegendeel: uitvoerig en vol met beeldspraak. 

 

Objectiviteit Is er schrijftaal gebruikt (dus geen spreektaal)? 4 

Is het verslag neutraal geformuleerd (en dus niet suggestief)? 4 

Opmerkingen 

 

De schrijfstijl is heel onbevangen en frivool. Er is geen objectiviteit te 
vinden. 
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Exactheid Zijn de formuleringen eenduidig (maar voor één uitleg 
vatbaar)? 

4 

Is de actieve vorm gebruikt?  2 

Is duidelijk wie en wanneer de acties moeten ondernemen? 3 

Opmerkingen 

 

De uitstraling van het verslag is: ons-kent-ons. De veelvuldige 
beeldspraak laat het aan de lezer over om te bepalen wat er bedoeld 
wordt. Mensen buiten deze inner circle hebben hier moeite mee. 

 

 

Spelling  Is de spelling correct, waaronder d/t/dt?  2 

Opmerkingen 

 

Prima, af en toe een spelfoutje. 

 

 

Taal Is de onvoltooid tegenwoordige tijd gebruikt? 3 

Is de zinsbouw goed en logisch? Geen te lange zinnen? 3 

Is het taalgebruik correct, geen contaminaties, pleonasmen 
etc? 

4 

Opmerkingen 

 

Het lijkt bijna alsof de schrijver een prijs voor literatuur wil halen met dit 
verslag. Dit gaat ten koste van de duidelijkheid die de notulen van een 
ALV moeten geven. 

 

 

 
Eindconclusie 
 
Het doel van deze notulen lijkt te zijn: entertainment.  
Aangezien het bij deze vereniging gaat om grote bedragen, met een trotse ‘miljoen op de balans’, 
is dit zorgwekkend. Zeker omdat het voornamelijk gaat om gemeenschapsgeld zoals subsidies. 


