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Op de Beleids-alv presenteert bestuur Kleijn haar beleidsplan voor het komende verenigingsjaar.
Het bestuur heeft zelf een brief ingestuurd: de quaestor geeft aan dat vanwege nieuwe informatie
hij het voorstel omtrent de contributieverhoging voor ouderejaars wil intrekken. Omdat de
COACH 2016-2017 op de Eind-alv haar realisatie nog niet heeft gepresenteerd, wordt dit alsnog
gedaan. Het betreft hier voornamelijk de Eerstejaarsdagen en het Eerstejaarsweekend. De
realisatie wordt onder voorbehoud van een kleine wijziging goedgekeurd. Helaas moet hierna een
commissielid vanwege persoonlijke omstandigheden worden uitgehamerd. Ook wordt gestemd
over een aanpassing van het Huishoudelijk Reglement omtrent het stemrecht van bij een
stemming verkiesbare leden. Deze verkiesbare leden hebben op dat moment geen stemrecht. De
aanpassing wordt goedgekeurd.
Vervolgens presenteert bestuur Kleijn haar beleid. Het bestuur heeft twee speerpunten:
samenwerking en vernieuwing. Wat betreft samenwerking ziet zij verschillende niveaus: tussen
commissies, tussen studieverenigingen en tussen bestuursleden onderling. Het bestuur wil
samenwerking ook inzetten om acquisitie te verbeteren en om met lustrumvoorbereidingen te
beginnen. In het kader van vernieuwing wil het bestuur ook een aantal dingen aanpassen. Zo heeft
de Raad van Advies een e-mailadres gekregen. Het bestuur wil graag de website vernieuwen, een
Instagramaccount aanmaken en de merchandise en folder vernieuwen. Het bestuur wil
studiegerelateerde activiteiten aanmoedigen en dit jaar heeft op iedere activiteit één bestuurslid
nuchterheidsdienst bovenop de nuchterheidsdiensten van de commissie.
Individueel hebben de bestuursleden naast hun standaardtaken eveneens extra plannen. Zo is de
praeses bezig met het organiseren van een tweedehandsboekenmarkt en gaat ze kijken naar de
lustrumvoorbereidingen. De abactis heeft een digitale agenda voor de commissies ingevoerd en
zal zich inzetten voor de alumni. Ook heeft zij samen met de vice-praeses de groep master- en
internationale studenten onder zich. De quaestor gaat een staat van baten en lasten toevoegen aan
de financiële administratie en zijn andere bestuursleden ondersteunen met acquisitie en de
boekverkoop. De vice-praeses zal veel bezig zijn met het Instagramaccount en met het vernieuwen
van de website. De assessor intern zal zich extra inzetten voor jaarplanningen en evaluaties. Ook
heeft ze in overleg het formulier voor de studentmentoren aangevuld en is de nieuwsbrief
vernieuwd. De assessor extern zal zich dit jaar naast zijn projecten met andere verenigingen
concentreren op het verbeteren van de acquisitiemogelijkheden. Het beleidsplan wordt onder
voorbehoud van het schrappen van de contributieverhoging goedgekeurd.
De grootste verandering van de begroting ten opzichte van vorig jaar is het bedrag dat het bestuur
van de spaarrekening wil halen. Hiermee wordt voornamelijk het vernieuwen van de website
betaald, evenals een externe harde schijf, de verzekering van de net aangeschafte HSVL-camera
en een fondsenboek. Het bestuur ziet dit als een noodzakelijke investering en wil graag de website
vóór het lustrumjaar af hebben. De ALV discussieert over de grens van het opbouwen van
spaargeld en de mogelijkheid om daar geld vanaf te halen voor deze zaken. De begroting wordt
goedgekeurd. Er volgt nog een discussie over een financiële regeling voor de Feestcommissie. Het
bestuur belooft dit uit te zoeken voor de Tussen-alv.

