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Op donderdag 15 oktober 2020 presenteerde het bestuur het beleidsplan en de 
begroting aan de ALV. Voordat we hier aan konden beginnen moesten we de 
binnengekomen motie nog bespreken. Met invoering van deze motie krijgen alle oud-
besturen toegang tot het oud-besturendiner, alleen de meest recente vijf worden door 
de HSVL betaald. Bij instemming van deze motie wordt de motie Oud-besturendiner uit 
2016 geannuleerd.  Na enige discussie en commotie bleek na stemming de motie te zijn 
aangenomen. Hierin werd ook opgenomen om de motie na twee jaar te evalueren.  

Na het goedkeuren van de notulen en de samenvatting van de Wissel-alv was het 
tijd om het beleidsplan uitgebreid te bespreken. Hierin werd gefocust op drie 
speerpunten: assertiviteit, flexibiliteit en zichtbaarheid. Bij het speerpunt assertiviteit 
werden het coronavirus, de cp’s en de SGN besproken. Bij het speerpunt flexibiliteit werd 
er verder ingegaan op creativiteit, de financiën en duurzaamheid. Tot slot werd er bij 
zichtbaarheid stilgestaan bij integratie, digitale promotie en het vernieuwde HSVL-hok. 
Nadat de voorzitter de drie punten had toegelicht volgden er vragen en adviezen van de 
ALV. Deze waren erg nuttig en zullen worden meegenomen in de uitvoering van het 
beleid.  

Na het algemene deel werden de persoonlijke beleidsplannen gepresenteerd. De 
praeses wil zich inzetten voor evenwicht binnen het bestuur en goede representatie en 
communicatie binnen en buiten de vereniging. De abactis wil dit jaar zorgen voor een 
flexibele agenda, een beter inwerkmoment en ook dit jaar zal zij zich weer ontfermen 
over de alumniwerkgroep. De quaestor ontfermt zich dit jaar over de 
acquisitiewerkgroep, daarnaast wil hij een begin maken met het digitaliseren van de 
administratie o.a. door middel van de Conscribo bonnetjesapp. De vice-praeses zal actief 
inzetten op de digitale promotie en zal zorgen voor een veilige boekverkoop in deze 
tijden. Tot slot zal de assessor intern actieve communicatie onderhouden met zowel de 
commissies als het studiecoördinaat. Na enkele bruikbare opmerkingen van de ALV 
werd het beleidsplan van bestuur Reintjens goedgekeurd.  

Tot slot presenteerde de quaestor de begroting van het bestuur. Hij laat zien 
welke posten zijn gewijzigd en bespreekt daarbij zijn motieven. Hier wordt ook meer 
informatie gegeven over het coronafonds. De begroting van bestuur Reintjens wordt 
goedgekeurd.  

 
 
 
 


