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Aanwezigen: 40 (incl. bestuur) 

 

De eind-alv wordt gestart met een mededeling over de boekverkoop. Na het stoppen van 

Van Stockum, is een nieuwe partner gevonden in de Amsterdamse boekhandel 

Athenaeum. Het bestuur legt uit hoe zij tot deze keuze is gekomen. Hierna volgt een 

bespreking van de HSVL-applicatie voor mobiele telefoons die het bestuur gaat 

introduceren. Ook hierbij legt het bestuur haar beweegredenen, zoals het beter bereiken 

en betrekken van leden, uit. De ALV stelt enkele vragen over de precieze invulling van de 

app. Sommige zaken wat betreft deze invulling zullen door het 30ste bestuur op de beleids-

alv verder uitgelegd worden. 

 

Na deze punten komen alle eindverslagen en realisaties van het bestuur en haar 

commissies aan bod. Alleen de realisatie van de COACH zal op de beleids-alv besproken 

worden. De Archiefcommissie presenteert bovendien geen realisatie maar alleen een 

financieel eindverslag, aangezien er geen uitgaven zijn gedaan. Begonnen wordt met de 

verslagen van het bestuur zelf. De quaestor geeft zelf al enige wijzigingen aan die hij nog 

gaat doorvoeren. Hij zal bovendien het financiële eindverslag nog uitbreiden. Na het 

bestuur volgen de commissies. De realisatie van de Feestcommissie staat ter discussie 

vanwege een onverklaard onvoorzien en een zeer lage uitgegeven HSVL-bijdrage. Dit 

blijkt deels door een gebrek aan declaraties vanuit de commissie te komen. Verder geven 

commissies tips: de Feestcommissie raadt aan om naar andere galalocaties te kijken ter 

variatie, de Kleine Reiscommissie oppert om de VBA-combinatie van pubquiz en lezing te 

doorbreken en facultatieve activiteiten erin te houden en de Déjà Vu had veel succes met 

een extra activiteit in de vorm van een redactiebezoek aan een krant. Alle verslagen en 

realisaties worden, al dan niet onder voorbehoud, goedgekeurd. Er worden tevens aan 

verschillende commissies bedankcadeaus uitgereikt.  


