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Op de Kies-alv wordt het 30ste kandidaatsbestuur der HSVL gepresenteerd. Allereest heeft 

het bestuur een aantal mededelingen omtrent lopende zaken. Zo heeft alumnivereniging 

VOGeL zich inmiddels opgeheven en het vermogen geschonken aan de HSVL. Het bestuur 

gaat in samenwerking met een oud-VOGeL-bestuurslid een alumnidag organiseren. 

Daarnaast heeft boekenleverancier Van Stockum laten weten dat ze stoppen met het 

leveren van studieboeken aan studieverenigingen. Van Stockum weigert de helft van het 

sponsorgeld te betalen. Het bestuur gaat achter dit geld aan en is aan het kijken naar een 

nieuwe boekenleverancier om toch de boekverkoop door te laten gaan. Tot slot geeft het 

bestuur een update over de AVG en de maatregelen die genomen zijn en nog gaan komen 

om aan deze wetgeving te voldoen. Na deze mededelingen ontvangt een lid van verdienste 

zijn speldje. Er wordt ook een nieuw lid van de kascommissie ingehamerd. Daarna wordt 

het voorstel van het bestuur om een HR-wijziging door te voeren besproken. Het gaat 

hierbij om een omschrijving van het privacybeleid van de vereniging, wat een vereiste is 

voor de AVG. Er is een discussie in de ALV wat precies met foto’s en oude documenten uit 

het archief gedaan moet worden. De HR-wijziging wordt uiteindelijk goedgekeurd.  

 

Vervolgens is het de beurt aan het kandidaatsbestuur om zich te presenteren. Er wordt 

begonnen met het bespreken van het intentieplan van het kandidaatsbestuur, dat dit jaar 

is ingevoerd. Hierna stelt per functie ieder kandidaatsbestuurslid zichzelf voor. Er is enige 

discussie over belangenverstrengeling door een lidmaatschap van de faculteitsraad 

namens een studentenpartij. Ook worden de plannen over het strenger toekennen van 

data, het centraliseren van subsidieaanvragen en eventuele herstructureringen van 

commissies uitvoeriger besproken. Het kandidaatsbestuur wordt met een ruime 

meerderheid ingestemd en bestuur Van Vugt wordt ingehamerd als 30ste f.t. bestuur der 

HSVL. 

 

Tot slot worden bij de W.V.T.T.K. nog de veranderingen die het instituut bij de 

studentmentoren wil doorvoeren besproken.  


