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Notulen Algemene Ledenvergadering VvL 25 november 2005

Agenda
-------
0. Opening
1. Verslag vorige ALV
2. Financi"en
3. Bestuurswisseling
4. Activiteiten verlden en toekomst
5. Rondvraag
6. Sluiting

0. Opening
----------
De aanwezigen (16 leden, waaronder 5 bestuursleden) worden welkom
geheten en de agenda wordt vastgesteld.

1. Verslag vorige ALV
----------
Er zijn geen opmerkingen over de notulen, en deze worden vastgesteld.

2. Financi"en
----------
a. Financieel jaarverslag: Elias Thysse licht tabel 1 van het
jaarverslag toe: inmiddels zijn er enige mutaties geweest, o.a. 2000
Euro inkomsten van de Bethstichting, een aantal binnengekomen
contributies en een uitgave van 970 Euro aan het evenement On denoting.
Verder is het verslag duidelijk.
b. Begroting: deze is gebaseerd op reguliere uitgaven. Ook het volgende
jaar zal de Bethstichting subsidie geven.
c. Nieuwe contributiecategorie: naar aanleiding van de discussie bij de
vorige ALV stelt het bestuur voor om een nieuwe contributiecategorie in
te stellen voor bachleor- en masterstudenten, voor 5 Euro per jaar. Dit
bedrag is niet hoog maar vraagt wel een commitment van de studentleden.
d. Contributie-inning: Elias Thysse heeft de mogelijkheden
ge"inventariseerd. Acceptgiro's leveren te veel werk op omdat de nummers
van de acceptgiro's door de ontvanger moeten worden bijgehouden. In
casso is relatief goedkoop en relatief gemakkelijk. Voortaan zal een
keer per jaar aan het begin van het jaar ge-ind worden. Bij in
cassobetaling blijven de contributies als voorheen (15 Euro voor gewone
leden, 10 Euro voor promovendi en 5 Euro voor studenten). Leden die
kiezen voor een andere vorm van betaling dan in casso betalen 2 Euro
extra per jaar. [klopt dit laatste?]



3. Bestuurswisseling
----------
John-Jules Meyer is tien jaar lang voorzitter geweest van de VvL. Bij
deze ALV wil hij graag het voorzitterschap overdragen. Rineke Verbrugge
biedt aan om deze post over te nemen. Balder ten Cate biedt aan om
het secretarisschap over te nemen van Rineke Verbrugge. Alle aanwezigen
gaan accoord met de nieuwe bestuurssamenstelling, die meteen van kracht
gaat.

4. Activiteiten verlden en toekomst
----------

De recente studentensymposia worden beschouwd als zeer succesvol en
iedereen is het ermee eens dat deze ook in het vervolg een maal
per jaar dienen te worden georganizeerd. Een aantal ideeen voor
toekomstige symposia komen naar voren. Henk Barendrecht suggereert
als onderwerp paraconsistente logica, waarop met instemming wordt
gereageerd (er wordt opgemerkt dat ook in Nederland wel mensen te
vinden zijn die hierover iets kunnen vertellen). Andere onderwerpen
die worden gesuggereerd zijn cultureel bepaalde logica, en
logica/databases/XML.

5. Rondvraag
----------
Balder ten Cate merkt op dat het goed zou zijn om een vaste
domeinnaam aan te vragen voor de VvL website. Dit kost enkele
tientjes per jaar, en voorkomt verdere wijzigingen van het
web-adres in te toekomst. Dit idee wordt met instemming
ontvangen.

6. Sluiting
----------
De vergadering wordt gesloten om ongeveer 13.30, waarna het
symposium Proofs and Problems aanvangt.


