
Actiepunten der HSVL 

Deze lijst bevat alle actiepunten waartoe vanaf Bestuur Reintjens (2020-2021) is besloten ze uit te voeren,    

 bijgehouden t/m de alv van 18 oktober 2021.   

Nog uit te voeren acties 

Datum Actiepunt Context Verantwoordelijke(n) Afhandeling 

15-10-2020 Evaluatie van de Oud-
besturendiner. 

N.a.v. de discussie hoeverre de motie uitvoerbaar is, is besloten om de motie 
na twee jaar te evalueren. 

Bestuur, ALV Beleids-alv, 34ste 

bestuur 

18-10-2021 Evaluatie van de herziende 
alcoholmotie. 

N.a.v. de annulering van Motie-alcohol beleid is een vervangende motie 
goedgekeurd. De bevindingen van zowel bestuur als ALV zal op de eind-alv 
worden besproken, waarna besloten wordt of de motie in zijn huidige vorm 
wordt gehandhaafd. 

Bestuur, ALV Eind-alv, bestuur 
Pronk 

18-10-2021 Herziening werkwijze 
kascommissie 

N.a.v. de evaluatie van de herziende werkwijze van de kascommissie, 
voortkomend uit Motie-Kascommissie 1 en Motie-Kascommissie 2, wordt een 
werkgroep ingesteld bestaande uit een huidig kascolid, een oud-kascolid en de 
bestuursquaestor met als taak de werkwijze van de kascommissie verder te 
optimaliseren.   

Jasper Kol, Jan van der Star 
& Arie Benschop 

Tussen-alv, 
bestuur Pronk 

18-10-2021 Goedkeuring van de RvA voor 
het beoogde ledenportaal 

Omdat het ledenportaal idealiter voorafgaande aan de eerstvolgende alv wordt 
ingesteld heeft het bestuur beloofd om de Raad van Advies om goedkeuring te 
vragen voor het beoogde portaal.  

Bestuur, RvA Tussen-alv, 
Bestuur Pronk 

18-10-2021 Evaluatie ledeninitiatieven N.a.v. vragen over het bestuursvoornemen om leden via een aparte fonds in 
staat te stellen om eigen initiatieven te organiseren en uit te voeren, wil de 
ALV een evaluatie om te bespreken hoe het voornemen in de praktijk heeft 
uitgepakt.  

Bestuur, ALV Tussen-alv, 
bestuur Pronk 

18-10-2021 Keuze vervroegen kies-alv N.a.v. de discussie of een kandidaatsbestuur eerder aan de alv moet worden 
voorgedragen beoogt het bestuur de kies-alv vroeger in het jaar te laten 
plaatsvinden. De ALV-voorzitter zal hier voorafgaande aan de tussen-alv een 
gesprek met het bestuur over voeren. 

ALV-voorzitter, bestuur Tussen-alv, 
bestuur Pronk 

18-10-2021 Evaluatie HSVL-intro Omdat de HSVL-intro en het daarbij horende beleid pas na de beleids-alv 
geëvalueerd kan worden heeft het bestuur ingestemd om deze evaluatie voor 
de tussen-alv te agenderen. 

Bestuur Tussen-alv, 
bestuur Pronk 

18-10-2021 Aanpassingen begroting 2021-
2022 

De begroting van bestuur Pronk is voorwaardelijk ingestemd indien het 
volgende wordt aangepast of uitgevoerd:  

Arie Benschop, bestuur Tussen-alv, 
bestuur Pronk 



 

  

• Post Propagandacommissie wordt gekort van 300,- naar 70,-; 
• Post Innovatiefonds wordt gehalveerd;  
• Post Conscribotraining wordt, mits gebruikt, opgenomen; 
• Post Bureaukosten, onvoorzien wordt verwijderd;  
• Post Externe activiteiten wordt opgenomen; 
• Post Ledenportaal wordt opgenomen; 
• De begroting wordt naar behoren bijgesteld. 



 

Uitgevoerde acties 

Datum Actiepunt Context Verantwoordelijke(n) Datum van 
afhandeling 

     


