
Samenvatting Tussen-alv | 8 februari 2017 | 17.00 uur | Lipsius 003 

Aantal aanwezigen: 42 (incl. bestuur) 

Op deze alv wordt de halfjaarlijkse balans opgemaakt door bestuur Vogelsang. Er is een brief, 

waarin wordt voorgesteld om de notulen van de alv van de afgelopen vijf jaar op de website te 

plaatsen. De notulen moet echter beschikbaar zijn voor alle leden en moet niet volledig openbaar 

worden, aldus de ALV. Er wordt een motie aangenomen, waarin staat dat er een samenvatting 

van de notulen van het afgelopen college op de website worden geplaats vanaf nu. Vanwege de 

privacy zullen hierin geen namen genoemd worden. Vervolgens wordt er gesproken over het 

openbaar maken van een motielijst. Op deze manier kunnen alle leden hiervan op de hoogte 

worden gebracht. Op de volgende alv zal een motielijst worden aangedragen, waarover gestemd 

kan worden of deze online gepubliceerd wordt.   

De Kascommissie is aan de beurt om haar bevindingen te presenteren over het boekjaar van 

bestuur Muris 2015-2016. Er zijn een aantal punten die ze de leden op het hart wil drukken. Ten 

eerste moeten de bonnen beter gearchiveerd worden. Ten tweede moet de boekverkoop 

inzichtelijker worden gemaakt. Ten derde is het bij samenwerkingen met andere verenigingen 

van belang dat duidelijk is waaraan het geld van de HSVL is uitgegeven. De Kasco adviseert het 

boekjaar van bestuur Muris goed te keuren. De ALV gaat hiermee akkoord. Tevens wordt er een 

nieuwe Kasco ingehamerd die het boekjaar van bestuur Vogelsang 2016-2017 gaat controleren. 

Vervolgens is het aan bestuur Vogelsang om haar secretarieel en financieel halfjaarverslag te 

presenteren. Beide verslagen wordt goedgekeurd door de ALV. Daarna komen de commissies in 

alfabetische volgorde. Alle verslagen worden goedgekeurd, al dan niet onder voorbehoud.  Er 

passeren enkele discussies. Zo heeft de Accie al doende geleerd dat het bij activiteiten handig is 

om consumptiebonnen te gebruiken bij het verstrekken van dranken. De COACH heeft 

problemen ervaren met het geven van borrels op de universiteit. Samen met het bestuur is dat 

voor de ouderdagen van dit jaar opgelost, maar zij zijn nog op zoek, samen met de universiteit, 

naar een oplossing. De Feestcommissie voert momenteel een test uit met verantwoordelijk-

heidsdiensten (vroeger waren dit nuchterheidsdiensten). Dit houdt in dat twee commissieleden 

enkele drankjes mogen nuttigen. De hoeveelheid wordt per feest bepaald. Op het Collegium 

Praesidum zal worden teruggekoppeld of dit werkt. De Kleine Reisco had wat moeite met de 

planning van de eerste reis. Dit had te maken met dat het draaiboek te laat beschikbaar was. De 

huidige Reisco belooft een goed draaiboek achter te laten voor volgend jaar. Verder zijn er geen 

bijzonderheden. 

Het punt ‘fotocamera’  is toegevoegd. Tijdens het Collegium Praesidium is gesproken over het 

aanschaffen van een verenigingscamera. Dit plan staat echter nog in de kinderschoenen. Het 

bestuur gaat onderzoek naar doen naar de mogelijkheden en zal daar later op terugkomen. 

Belangrijk: de camera zal eventueel pas worden aangeschaft als aan het eind van het boekjaar 

van bestuur Vogelsang blijkt dat er een dusdanig overschot is. 


