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 22 september 2022.

Nog uit te voeren acties
Datum
Actiepunt
15-10-2020

Evaluatie van het Oudbesturendiner.

Context

Verantwoordelijke(n)

Afhandeling

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

Bestuur, ALV

Beleids-alv,
bestuur Verkerk

Uitgevoerde acties
Datum
Actiepunt
18-10-2021

Herziening werkwijze
kascommissie

18-10-2021

Goedkeuring van de RvA voor
het beoogde ledenportaal

18-10-2021

Evaluatie ledeninitiatieven

18-10-2021

Keuze vervroegen kies-alv

18-10-2021

Evaluatie HSVL-intro

18-10-2021

Aanpassingen begroting 20212022

07-02-2022

Oprichten tijdelijke werkgroep
vertrouwenspersoon

Context

Verantwoordelijke(n)

Datum van
afhandeling

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.
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.
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.
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.
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.
De begroting van bestuur Pronk is voorwaardelijk ingestemd indien het
volgende wordt aangepast of uitgevoerd:
• 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.
N.a.v. de ingestuurde brief met oproep tot het instellen van een
vertrouwenspersoon is een tijdelijke werkgroep ingesteld om de invulling en
noodzaak van een vertrouwenspersoon te onderzoeken en daarvan verslag uit
te brengen aan de ALV.

Jasper Kol, Jan van der Star
& Arie Benschop

Tussen-alv,
bestuur Pronk

Bestuur, RvA

Tussen-alv,
Bestuur Pronk

Bestuur, ALV

Tussen-alv,
bestuur Pronk

ALV-voorzitter, bestuur

Tussen-alv,
bestuur Pronk

Bestuur

Tussen-alv,
bestuur Pronk

Arie Benschop, bestuur

Tussen-alv,
bestuur Pronk

Marien de Ruyter, Noor
Jongeneel, Sam Peters,
Zeynep Su Yasar, Lianne
Imthorn, Sander
Groenendijk, Tommy van
Thienen, Michael

Kies-alv,
bestuur Pronk

07-02-2022

Rectificatie tussenrealisatie

07-02-2022

Herziening werkwijze
kascommissie

07-02-2022

Rectificatie begroting
feestcommissie.

18-10-2021

Evaluatie van de herziende
alcoholmotie.

07-06-2022

HR-wijziging Kascommissie

07-06-2022

HR-wijziging
vertrouwenspersoon

23-08-2022

Uitsplitsen merchandise op de
eindrealisatie
Update stand van zaken
eindrealisatie Grote
Reiscommissie
Nasturen van de financiële
eindverslagen Diescommissie
en Déjà Vu, aanpassing
realisatie Diescommissie

23-08-2022

23-08-2022

Omdat de tussenbegroting van het bestuur in gebreke is, is het financiële
halfjaarverslag onder voorbehoud ingestemd. De bestuursquaestor beloofde dat
hij een rectificatie van de tussenrealisatie met de ALV zal delen.
N.a.v. de discussie rondom de tussenrealisatie en omwille de wens voor tien uur
klaar te zijn, is besloten dat de kascommissie tijdens de kies-alv een motie
indient die moet voorkomen dat deze situatie zich in de toekomst herhaalt.
Omdat de begroting van de Feestcommissie in gebreke is, is het financieel
halfjaarverslag onder voorbehoud ingestemd. De commissiequaestor belooft dat
hij een rectificatie van de begroting zal delen.
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.
Vanwege de overlap tussen de statuten en de voorgestelde HR-wijziging is
besloten dat de kascommissie in overleg met de ALV-voorzitter een nieuw
voorstel tot wijziging aan de ALV voorleggen.
N.a.v. de discussie op de Kies-alv is besloten dat de bevindingen van de
Werkgroep Vertrouwenspersoon uitgewerkt worden in een HR-wijziging.

In navolging van een eerdere oproep wenst de ALV dat op de eindrealisatie
merchanidse is uitgesplitst zodat er inzicht komt ontstaat over de inkoop ervan.
Omdat de eindrealisatie van de Grote Reiscommissie nog niet rond was, heeft de
ALV verzocht op de wissel meer informatie te geven over de afhandeling van de
nog lopende zaken, te weten: De reisvoucher en de restitutie.
Vanwege dat de ALV pas tijdens de ALV kennis kon nemen van het eindverslag
van de Diescommissie en het eindverslag van de Déjà Vu ontbrak, heeft de ALV
gevraagd deze stukken met de stukken van de wissel-alv na te sturen zodat alle
leden hiervan kennis kunnen nemen. Mochten de stukken tot reactie leiden, dan
kunnen de leden dit bij de ALV-voorzitter melden, waarna eventuele stappen

Reintjens, Charlotte
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Z.s.m.
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Arie Benschop
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worden ondernomen. Verder dient de realisatie van de Diescommissie te
worden aangepast.

