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Aantal aanwezigen: 29 (incl. bestuur)
Op de Beleids-alv presenteert bestuur Vogelsang haar plannen voor komend jaar. Bij de Eind-alv
heeft de COACH 2015-2016 haar beleid nog niet gepresenteerd, dus daar wordt mee begonnen.
Dit is vooral de afronding van de Eerstejaarsdag en het Eerstejaarsweekend. De realisatie wordt
goedgekeurd.
Vervolgens wordt het beleidsplan van bestuur Vogelsang behandeld. Het bestuur heeft
communicatie als speerpunt. Zij wil een open en toegankelijk houding aannemen. Zij wil haar
contacten binnen Leiden uitbreiden en daardoor activiteiten organiseren. Zij wil het symposium
weghalen bij de Accie en daar een aparte commissie voor oprichten. Hierin zal een praeses,
abactis en assessor benoemd worden. Zij worden ondersteund door de verenigingsquaestor en
de hoofdredacteur van Déjà Vu. Verder gaat bestuur Vogelsang zich inzetten voor veiligheid.
Commissieleden doen de verklaring Verantwoord Alcohol Schenken, enkele bestuursleden
volgen een BHV-cursus en de EBHO-tas zal worden vernieuwd.
De bestuursleden worden ook individueel genoemd. Naast ieders standaardtaken zijn er ook
bijzonderheden te noemen. De praeses was in gesprek met SIL-verslagen over een eventuele
samenwerking. Hier was de universiteit niet van gediend, dus dit gaat niet door. Vanaf dit jaar
vallen de alumni onder de abactis. Hiermee is de Archief- en Alumnicommissie veranderd in de
Archiefcommissie. De queastor zal zich gaan bezighouden met het symposium en de Déjà Vu. De
vice-praeses gaat zich bezig houden met het samenvattingendeel op de website en het
organiseren van sportieve evenementen. De assessor intern is bezig met een bottum-upcontrole
voor studentmentoren. Daarnaast vallen de masters en internationals dit jaar onder hem. De
assessor extern wil zich dit jaar meer gaan toeleggen op loopbaan- en arbeidsmarktoriëntatie.
Daarnaast zal bestuur Vogelsang komend jaar het Huishoudelijk Reglement aanpassen. Verder is
zij van plan een mogelijkheid te ontwikkelen om betalen voor reizen meer dwingend te maken.
In de begroting zijn geen enorme veranderingen ten opzichte van voorgaande jaren. Het bedrag
voor het symposium is weggehaald bij de Accie. Het bedrag voor constitutieborrelcadeaus is
verlaagd. De acquisitietraining zal, naast het bestuur, evenals vorig jaar worden aangeboden aan
enkele commissieleden.

