Motielijst der HSVL
Deze lijst bevat alle moties die vanaf bestuur Hoogeveen (2008-2009) zijn behandeld door de
ALV, bijgehouden t/m de alv op 1 februari 2021.

Actieve moties
Datum
Motie
01-02-2021 Motie kascommissie (Jan van
der Star)

01-02-2021

Motie kascommissie (Jan van
der Star)

01-02-2021

Motie Comic-Sans MS
(Thirza Terdu)

15-10-2020

Motie Oud-besturendiner
(Dirk van Vugt)

10-09-2019

Motie CoBo-budget

12-02-2018

Motie Intentieplan K.B.

12-02-2018

Motie VOGeL

Omschrijving
De kascommissie zal haar controle doen
gedurende het verenigingsjaar. De
kascommissie geeft op de wissel-alv een
advies aan de alv over haar bevindingen
met betrekking tot de correctheid en
compleetheid van de boekhouding,
waarna de alv zal besluiten tot het al dan
niet verlenen van decharge aan de
bestuursquaestor. Als de boekhouding
niet voldoende op orde is, heeft de
bestuursquaestor tot aan de volgende alv
om deze fouten te herstellen.
De Kascommissie moet aan het begin van
de Tussen-alv verslag doen van de
correctheid van de tussenverslagen en
hun voorlopige oordeel over de juistheid
en compleetheid van de boekhouding.

V-T-O
37-6-10

Aangenomen

35-9-9

Aangenomen

Alle officiële Archiefco stukken, hetzij het
tussen-verslag en het eind-verslag, zullen
in lettertype Comic Sans MS
aangedragen, verspreid en gearchiveerd
worden.
Alle oud-bestuursleden worden jaarlijks
uitgenodigd voor het oud-besturendiner.
De HSVL betaalt enkel voor de meest
recente vijf oud-besturen, andere
aanwezigen worden geacht zelf voor het
diner te betalen. De motie Oudbesturendiner van Hans Nielsen (29- 092016) wordt geannuleerd. Deze motie zal
na twee jaar geëvalueerd worden.
Het budget voor de CoBo’s wordt
verhoogd tot 2000 euro, voor dit jaar,
zonder de uitnodigingen en zal
geëvalueerd worden op de eerstvolgende
Eind-alv. Hiermee wordt het budget dat
is vastgesteld in motie CoBo (algemeen)
(14-10-2014) verhoogd.
Het k.b. moet voor haar kies-alv een
intentieplan hebben voorbereid. Dit
intentieplan bestaat twee à drie
speerpunten en zes persoonlijke visies
op de invulling van de betreffende
bestuursfuncties. Binnen die zes
persoonlijke visies moeten concrete
voorbeelden worden genoemd die
inhaken op de speerpunten van het
bestuur.
VOGeL schenkt haar netwerk en
vermogen aan de HSVL onder
voorbehoud dat wij dit enkel inzetten
voor het organiseren van
alumni/reünistenactiviteiten

26-26-5

Afgewezen

16-15-14

Aangenomen

26-0-12

Aangenomen

31-1-7

Aangenomen

38-0-7

Aangenomen

02-05-2017

Motie Kasco (algemeen)

02-05-2017

Motie HR- en
statutenwijziging (Just
Korsten)

02-05-2017

Motie Quaestor in Kasco
(Thirza Terdu)

02-05-2017

Motie Boom (Jelle Serné)

02-05-2017

Motie Alcohol beleid (Jip
Muris)

08-02-2017

Motie Samenvatting alvnotulen (Jelle Serné)

3-11-2015

Motie EJW locatie 20162017 (algemeen)

17-09-2015

Motie Raad van Advies
(Daan van Bloois)

17-09-2015

Motie Belkosten
reiscommissies (algemeen)

10-03-2015

Motie Belkosten (algemeen)

10-03-2015

Motie Locatie EJW 20162017 (Olga van der Veen)

17-02-2015

Motie Financieel eindverslag

14-10-2014

Motie CoBo’s (algemeen)

De financiën van een commissie moeten
altijd worden gecontroleerd door
minimaal twee kascoleden.
Bij HR- en statutenwijzigingen moeten
de wijzigingen worden aangegeven ten
opzichte van de vorige versie in de
meegezonden stukken voor de alv.
Een commissiequaestor mag niet in het
volgende studiejaar zijn eigen financiën
controleren in de rol van kascommissie.
Ter bevordering van het
milieubewustzijn van de HSVL zou het bij
dezen verboden moeten zijn om stukken
uit te draaien tijdens alv’s, mocht het
bestuur toch gebruik maken van
uitgedraaide stukken tijdens alv’s dan
dienen zij een boom te planten, met
uitzondering van milieuvriendelijk
geprinte agenda’s.
Er mag op reizen en activiteiten geen
alcohol betaald worden van de HSVLbijdrage, met uitzondering van
geschenken ter hoogte van een redelijk
bedrag aan mensen die een significante
bijdrage aan de activiteit hebben
geleverd.
Een samenvatting van de notulen van het
afgelopen collegejaar wordt op de
website gezet met ingang vanaf nu.
De COACH van 2015-2016 zal de locatie
van het Eerstejaarsweekend voor de
COACH van 2016-2017 vastleggen.
Hierna zal worden bekeken of dit beleid
zal worden voortgezet.
De zittende RvA legt een advies voor aan
de opvolgers van het zittende bestuur
voor een volgende RvA
De belkosten van de Grote en de Kleine
Reiscommissie worden vergoed voor
maximaal twintig euro per persoon per
commissiejaar, mits deze gemaakt zijn
op de reis; uitzonderingen daargelaten.
Er wordt tien euro per persoon per reis
begroot, dit mag herverdeeld worden
binnen de commissie, met een
uitzondering van onvoorziene situaties
die door de ALV goedgekeurd moeten.
De COACH van 2014-2015 gaat op zoek
naar een locatie voor het EJW van 20162017 en mag die in overleg met het
Bestuur boeken. Het zal worden
besproken op de Eind-ALV.
De commissies en het bestuur worden
verplicht gesteld een schriftelijk verslag
toe te voegen aan het financiële verslag,
en het te presenteren.
Het budget voor de CoBo’s wordt
verhoogd tot 1500 euro, voor dit jaar,
zonder de uitnodigingen en zal

19-0-6

Aangenomen

11-3-11

Aangenomen

18-0-6

Aangenomen

6-11-8

Afgewezen

16-0-9

Aangenomen

29-3-7

Aangenomen

20-10-0

Aangenomen

23-1-7

Aangenomen

19-0-6

Aangenomen

15-1-7

Aangenomen

10-0-11

Aangenomen

28-2-19

Aangenomen

24-0-6

Aangenomen

14-10-2014

Motie Beleidsplan (bestuur)

14-10-2014

Motie Brief aan abactis
(Annabelle Pronk)

26-09-2014

Motie Naam
reünistenbestand
Motie Reünisten
verantwoordelijkheid
bestuur
Motie CoBo locatie (Daan
van Bloois)

11-09-2014
25-02-2014

26-09-2013

Motie Kasverschil Feestco
(Femke Vermeer)

26-09-2013

Motie Prijs obscure
werkstukken (Daan van
Bloois)

12-02-2013

Motie CoBo Cadeaus (Eline
Rademakers)

15-11-2012

Motie Vis (Daan van Bloois)

geëvalueerd worden op de eerstvolgende
Wissel-alv.
Het beleidsplan wordt geïntroduceerd
tijdens Wissel-alv, waarna in de volgende
twee maanden het beleidsplan wordt
besproken en in stemming gebracht
tijdens een alv.
De schrijver van een ingezonden brief
moet na de alv een drankje aan de
abactis aanbieden.
Het HSVL-reünistenbestand krijgt de
naam ‘Herfsttij der HSVL’.
Het bestuur is verantwoordelijk voor de
reünisten.
Constaterende dat het gratis bier te
vroeg op was. Overwegende dat het
budget voor deze borrel door de ALV is
gelimiteerd en het onverstandig is dit
bedrag verder op te rekken. En verder
dat ‘De Burcht’ niet-genodigden de
toegang niet ontzegt. Is het verzoek het
nog te vormen bestuur om ‘De Burcht’
als CoBo-locatie te laten vallen en op
zoek te gaan naar een locatie waar de
bierprijs lager is en waar niet
genodigden kunnen worden geweerd. Zo
doende kan er langer en in meer
besloten kring worden gedronken, zoals
het een goede CoBo betaamd.
Fouten die gemaakt zijn door Roger
(quaestor Feestco) kunnen niet worden
door geschoven naar de Kasco en op de
eerste volgende alv moet de begroting
van de Feestco door Joep, Hans en Roger
bekeken zijn.
De oprichting van een comité dat
obscure doch goede werkstukken,
papers en scripties onder de loep neemt
en aan het einde van het jaar de beste
auteur beloont met een prijs.
Het CoBo-cadeau van de commissie aan
het nieuwe bestuur moet worden betaald
door de commissieleden zelf.
Er zullen nooit meer dieren worden
gehouden binnen de muren van het
HSVL-hok.

23-0-6

Aangenomen

6-8-15

Afgewezen

39-0-1

Aangenomen

8-3-7

Aangenomen

3-18-10

Afgewezen

21-0-14

Aangenomen

28-3-4

Aangenomen

18-5-10

Aangenomen

11-0-6

Aangenomen

Benoemingen
Datum
Motie
30-01-2019 Motie Lid van Verdienste
(27ste en 28ste bestuur)
12-02-2018 Motie Lid van Verdienste
(28ste bestuur)
28-09-2017 Motie Lid van Verdienste
(Bianca Pauwels)
29-09-2016 Motie Lid van Verdienste
(Sven Schaap)
25-09-2014 Motie Lid van Verdienste
(Olga van der Veen)
25-09-2014 Motie Lid van Verdienste
(Olga van der Veen)
25-09-2014 Motie Lid van Verdienste
(Olga van der Veen)
25-09-2014 Motie Lid van Verdienste
(Hans Nielsen, Femke
Vermeer, Berend Sommer en
Daan van Bloois)
26-09-2013 Motie Lid van Verdienste
(Daan van Bloois)
07-10-2008 Motie Erelid (Maurice
Hoogeveen)

Omschrijving
Sandrine Thelosen wordt verheven tot
Lid van Verdienste
Jeroen van Veldhoven wordt verheven tot
Lid van Verdienste
Just Korsten wordt verheven tot Lid van
Verdienste.
Hans Nielsen wordt verheven tot Lid van
Verdienste.
Joep Knoppers wordt verheven tot Lid
van Verdienste.
Derk Jan Verdel wordt verheven tot Lid
van Verdienste.
Jan-Harm Betting wordt verheven tot Lid
van Verdienste.
Iris Hoogeweij wordt verheven tot Lid
van Verdienste.

V-T-O
44-1-10

Aangenomen

33-0-7

Aangenomen

40-0-11

Aangenomen

27-10-0

Aangenomen

25-0-10

Aangenomen

21-0-7

Aangenomen

21-0-7

Aangenomen

39-0-1

Aangenomen

Femke Vermeer wordt verheven tot Lid
van Verdienste.
Harmen Breedeveld wordt verheven tot
Erelid.

34-0-1

Aangenomen

?-0-0

Aangenomen

Geannuleerde moties
Datum
Motie
30-01-2019

Motie Kasco (Jeroen
van Veldhoven)

30-01-2019

Motie Kasco (Jeroen
van Veldhoven)

29-09-2016

Motie Oudbesturendiner
(Hans Nielsen)

02-05-2017

Motie Strikje (Dirk
van Vugt)

25-02-2014

Motie Ter
bevordering van de
Friesche taal (Iris
Hoogeweij)

26-09-2013

Motie Sexy dansen

26-09-2013

Motie Twerken (Iris
Hoogeweij en Tulasi
Das)

Omschrijving

V-T-O

De Kascommissie moet aan
het begin van de Eind-alv
verslag doen van de
correctheid van de
tussenverslagen en hun
voorlopige oordeel over de
juistheid en compleetheid van
de boekhouding.
Alle commissies waarvan de
eindrealisatie op de Eind-alv
is goedgekeurd moeten aan
het einde van het
verenigingsjaar (d.w.z. voor
de Wissel-alv) hun afgeronde
realisaties en administraties
over het desbetreffende
boekjaar in hun geheel aan de
Kascommissie hebben gesteld.
In een lustrumjaar mogen alle
oud-besturen naar het oudbesturendiner komen, de
laatste vijf jaar worden op
kosten van de HSVL
uitgenodigd, de rest betaalt
het zelf.
Een praeses mag nooit zijn of
haar strikje/das
ondersteboven dragen tijdens
een alv.
De algemene
ledenvergadering der HSVL,
inclusief notulen, agenda’s en
convocaten dienen voortaan
tweetalig te zijn, in het
Hollandsche dialect alsmede
in de oeroude Friesche taal,
met onmiddellijke ingang.
De dames die van Joep eisten
dat hij vanavond gaat
twerken, moeten als
tegenprestatie vanavond op
hetzelfde feest minstens twee
minuten lang sexy dansen aan
de balustrade van de Oude
Harmonie.
Joep moet vanavond tijdens
het wisselfeest minimaal twee
minuten gaan twerken.

53-0-8

Aangenomen

Datum annulering
V-T-O
01-02-2021

53-0-8

Aagenomen

01-02-2021

27-1-9

Aangenomen

15-10-2020
16-15-14

3-4-18

Afgewezen

02-05-2017
18-1-6

8-9-14

Afgewezen

02-05-2017
14-1-9

27-2-6

Aangenomen

02-05-2017
14-1-9

21-10-8

Aangenomen

02-05-2017
14-1-9

