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Op de Tussen-alv presenteren bestuur Van Vugt en de commissies hun secretarieel en financieel
halfjaarverslag. De alv begint met een brief met daarin een verzoek voor benoeming tot Lid van
Verdienste. Hier wordt gesloten over gestemd en dit verzoek wordt aangenomen door de ALV.
Vervolgens worden enkele commissieleden in- en uitgehamerd en wordt de stand van de
commissiebokaal onthuld.
Er is een ingezonden brief met daarin vragen over nalatigheden in het bijhouden van de financiën
in het vorige boekjaar. Er volgt een reactie van de praeses van het desbetreffende bestuur. Daarna
presenteert de kascommissie haar bevindingen voor het boekjaar 2017-2018. Zij stelt dat het erg
goed gaat met de financiën van de vereniging, maar benadrukt dat realisaties beter moeten
worden uitgesplitst door quaestoren. Daarnaast missen er veel facturen en hebben veel
quaestoren hun boekjaar niet tijdig afgesloten. De kascommissie adviseert het boekjaar van
bestuur Kleijn goed te keuren. De ALV gaat hiermee akkoord. Vervolgens stemt de ALV over twee
moties die de controle op het boekjaar vanuit de kascommissie moeten aanscherpen. Beide moties
worden aangenomen. Er wordt een nieuwe kascommissie ingehamerd om het boekjaar van
bestuur Van Vugt 2018-2019 te controleren.
Daarna presenteert bestuur Van Vugt haar secretarieel halfjaarverslag, financieel halfjaarverslag
en tussenrealisatie. Deze stukken worden door de ALV goedgekeurd. Na het bestuur volgen eerste
de Kleine Reiscommissie en Symposiumcommissie, daarna de rest van de commissies op
alfabetische volgorde. Alle verslagen worden, al dan niet onder voorbehoud, goedgekeurd. Bij de
Kleine Reiscommissie wordt benoemd dat het reiscontract fouten bevatte en voortaan goed moet
worden nagekeken voordat het wordt opgezonden. De ACCIE kijkt terug op een succesvol half jaar
met veel samenwerkingen met andere partijen. De Almanakcommissie is druk bezig de laatste
loodjes te leggen voor de almanak. De COACH merkt dat het moeilijk is eerstejaars studenten bij
de vereniging te houden. Er is discussie over de kosten van de Ouderdagen, die dit jaar omhoog
zijn gegaan vanwege een luxere lunch. De Déjà Vu-redactie heeft peer review ingevoerd en had
een succesvolle lancering van de december editie. De Feestcommissie kijkt tevreden terug op een
paar geslaagde feesten en bereidt zich voor op het gala. De Grote Reiscommissie is bijna klaar met
de organisatie van de reis naar Rusland. Bij de Lustrumcommissie wordt er reikhalzend
uitgekeken naar de lustrummaand, die twee dagen later wordt afgetrapt met een grootse opening.
Verder zijn er geen bijzonderheden.
Tot slot wordt de HSVL-App gelanceerd. De App bevat onder andere de verenigingsagenda, een
nieuwsoverzicht, fotoalbums van evenementen, de tussenstand van de commissiebokaal en een
overzicht van de hokdiensten. De ALV reageert enthousiast op dit platform.

