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Op de HR-alv presenteert bestuur Vogelsang het vernieuwde Huishoudelijk Reglement, dat zij
heeft aangepast aan de reeds veranderde statuten van de vereniging. Er is een brief
binnengekomen, deze bevat een motie en zal daarom behandeld worden bij het punt ‘Motielijst’.
Het HR wordt per punt doorgenomen en de ALV kan punten aandragen waarover gestemd wordt.
Over de volgende wijzigingen, verwijderingen en toevoegingen wordt gestemd.
Toevoeging bij artikel
1

Elk jaar ten minste een gala.

Aangenomen

Toevoeging bij artikel
1

Minimaal eens per twee maanden een borrel, met
uitzondering van het zomerreces.

Aangenomen

Toevoeging bij artikel
2

Een erelid ontvangt een certificaat als bevestiging van zijn
of haar benoeming.

Aangenomen

Wijziging bij punt 2a
van artikel 3

De commissies dienen hiertoe op de tussen-alv en eind-alv
respectievelijk een secretarieel voortgangsrapport en
eindrapport in te dienen met begeleidend een overzicht
der financiën.
Het eruit halen van het woord ‘commissies’.

Aangenomen

Wijziging bij punt 2
van artikel 4

Het woord ‘introductie’ vervangen voor ‘eerstejaars’, zowel
bij de commissie, als de dag en het weekend.

Aangenomen

Wijziging bij artikel 4

Ten minste één kleine reiscommissie, verantwoordelijk
voor het organiseren van minimaal één studiereis.

Aangenomen

Toevoeging bij artikel
4.2

Het vaststellen van een tijdsperiode van de reizen, minder
dan vijf dagen bij de kleine reis en minimaal vijf dagen voor
de grote reis.

Aangenomen

Verwijdering bij
artikel 4.2

Een propagandacommissie, verantwoordelijk voor het
maken van posters ter promotie van evenementen.

Afgewezen

Wijziging bij artikel 4.2

Een propagandacommissie, verantwoordelijk voor het
maken van promotie- en beeldmateriaal.

Aangenomen

Wijziging bij artikel 4.2

Een activiteitencommissie, verantwoordelijk voor
tenminste vier studie gerelateerde activiteiten per
semester, waaronder ten minste twee lezingen en een
excursie.

Afgewezen

Verwijdering bij
artikel 4

Het eruit halen van de symposiumcommissie.

Afgewezen

Verwijdering bij punt 3
van artikel 5

Studenten die niet meer ingeschreven zij bij de Opleiding
Geschiedenis van de faculteit Geesteswetenschappen en lid
willen blijven van de vereniging dienen zichzelf als reünist
aan te melden.

Aangenomen

Verwijdering van punt
4 bij artikel 7

Het collegium praesidium kan het bestuur der vereniging
gevraagd en ongevraagd adviseren; dit advies kan het
bestuur alleen om zwaarwegende redenen naast zich
neerleggen door het antwoord, inclusief motivatie,

Aangenomen

Wijziging bij punt 4b
van artikel 3

Afgewezen

schriftelijk mede te delen aan de leden der collegium
praesidium.
Toevoeging bij punt 4
van artikel 7

de meerderheid van de commissie-praesides kan
schriftelijk een collegium praesidum aanvragen bij het
bestuur, wat binnen redelijke termijn georganiseerd moet
worden.

Aangenomen

Toevoeging bij punt 1
van artikel 7

de commissie-praeses kan een plaatsvervanger sturen

Aangenomen

Wijziging bij punt 1
van artikel 8

Het bestuur vraagt leden en/of reünisten binnen de
vereniging plaats te nemen in de raad van advies.

Aangenomen

Wijziging van titel
artikel 9 en punt 5 in
artikel 9

De naam van artikel 9 veranderen naar ‘Stemmingen’ en
punt vijf hierin veranderen naar ‘Verkiezing van het
nieuwe bestuur.’

Aangenomen

Vervolgens wordt de vernieuwde motielijst gepresenteerd, waar bij de vorige alv om gevraagd is.
Er wordt besloten dat de motielijst zal worden ingedeeld in actieve moties, benoemingen en
geannuleerde moties. Ook zal de lijst van nieuw (bovenaan) naar oud (onderaan) lopen. De
motielijst wordt goedgekeurd. Daarna worden de moties ‘Sexy dansen’, ‘Twerken’ en ‘Friese

taal’ geannuleerd. Tevens worden er de volgende nieuwe moties voorgesteld.
Motie

Omschrijving

V-T-O

Motie Kasco

De financiën van een commissie moeten altijd
worden gecontroleerd door minimaal twee
kascoleden.

19-0-16

Aangenomen

Motie HR- en
statutenwijziging

Bij HR- en statutenwijzigingen moeten de
wijzigingen worden aangegeven ten opzichte
van de vorige versie in de meegezonden stukken
voor de alv.

11-3-11

Aangenomen

Motie Quaestor in
Kasco

Een commissiequaestor mag niet in het
volgende studiejaar zijn eigen financiën
controleren in de rol van kascommissie.

18-0-6

Aangenomen

Motie Boom

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.

6-11-8

Afgewezen

Motie Alcoholbeleid

Er mag op reizen en activiteiten geen alcohol
betaald worden van de HSVL-bijdrage, met
uitzondering van geschenken ter hoogte van een
redelijk bedrag aan mensen die een significante
bijdrage aan de activiteit hebben geleverd.

16-0-9

Aangenomen

Het volgende punt op de agenda is ‘Aansprakelijkheidsverzekering’. Er wordt gepleit dat dit
handig is voor de vereniging. Het bestuur krijgt de opdracht onderzoek te doen naar de kosten en
baten. Op de volgende alv wordt hier op teruggekomen. Tot slot wordt er bij de w.v.t.t.k. gevraagd
om een derde Kasco-lid. De beoogde kandidaat wil nog even bedenktijd. Hij zal er op de volgende
alv op terugkomen. Mocht hij weigeren, wordt door een motie bepaald dat er een ander Kasco-lid
zal moeten worden aangewezen.

