
23 April 2010. Notulen ALV VvL

Aanwezige leden. Jan Dijkstra, Leo Horowitz, Benedikt Löwe, Thomas Mueller, 
Elias Thijsse, Rineke Verbrugge 

1. Het openen 
RV opent de vergadering bij 12:30 en verontschuldigt zich voor het feit dat er 
geen ALV is geweest in 2008 en 2009. 

2. Notulen vorige ALV 
De notulen van de laatste ALV (19 januari 2007) worden goedgekeurd zonder 
veranderingen. 

3. Mededelingen 
RV vermeldt VvL' s betrokkenheid in:
- LEJ Brouwer Colloquium, April 2007, Utrecht 
- Symposium Logica en Cognitie, Juni 2007, Groningen 
- Esthetica en Wiskunde, November 2007, Utrecht 
- Strategieën in Argumentatie, Februari 2008, Groningen, 
- E W Beth Honderdjarige Minisymposium, Juli 2008, Amsterdam 
- N G DE Bruijn 90 jaar Symposium, September 2008, Eindhoven 
- De wetenschappelijke gedachte van de logica en van de 17de eeuw, April 
2009, Amsterdam 
- Lindström' s Erfenis, Januari 2010, Utrecht 
- PhD' s in Logica II, Februari 2010, Tilburg PhiMSAMP-6, April 2010, 
Amsterdam & Utrecht en vermeldingen de geplande activiteiten " Wiskundige 
Logica in Nederland II" (Mei 2010, Utrecht) en "100 jaar Principia Mathematica" 
(Utrecht, datum worden nog bekendgemaakt). Een bijeenkomst over logica en 
cultuur wordt ook gepland (zie verder). 

4. Financiën 
Elias Thijsse zet de financiële situatie van de VvL uiteen. De leden bespreken 
kort de optie van automatische incasso voor het inschrijfgeld en zijn het er tot slot
over eens dat dit zeker de beste manier is om door te gaan, zoals reeds 
voorgesteld in 2007. ET vermeldt dat de laatste formele controle van de financiën
een tijdje geleden was en vraagt om vrijwilligers voor een financiëncontrole. 
Horowitz en Dijkstra komen overeen om de financiën te controleren. 

5. Samenstelling van het Bestuur 
RV deelt de leden mee dat het verzoek van Balder ten Cate om als secretaris 
van de VvL af te treden, is toe te schrijven aan het feit dat hij nu in de Verenigde 
Staten woont. De leden danken BtC voor zijn diensten aan de VvL als secretaris.
Het lid van het bestuur, Femke van Raamsdonk, zegt toe om het secretariaat van
de VvL over te nemen. De leden zijn blij over haar aanbod en keuren het goed. 

RV vermeldt dat de VvL nieuwe bestuursleden uit Utrecht zou willen toevoegen 



en uit Amsterdam. TM zal in het onderzoeksteam Theoretische Filosofie binnen 
Utrecht vragen om vrijwilligers. ET vraagt BL of hij bereid zou zijn bestuurslid te 
worden. Na wat bespreking, stelt BL voor om rond te vragen onder jongere post-
doctorale onderzoekers bij ILLC; als niemand anders vrijwillig bestuurslid wordt, 
zou hij bereid zijn om zich bij het bestuur aan te sluiten. 

6. Ideeën toekomstige activiteiten 
RV rapporteert dat de bijeenkomst over logica en cultuur rond 23 / 24 September
2010 zal plaatsvinden in Amsterdam en dat deze door Femke van Raamsdonk 
en RV wordt georganiseerd. RV vraagt BL of hij een presentatie zou willen 
geven. BL gaat akkoord met het geven van een presentatie over de formalisering
van verhalen van TV. 

De kwestie van een goede dag voor VvL-evenementen wordt besproken. In het 
verleden, was de vrijdag beschouwd als om een goede dag voor VvL-
evenementen. Is dit nog het geval? De bespreking geeft geen uitsluitsel. 

Een andere suggestie is een workshop over "Trees" die zou kunnen  
plaatsvinden in de hortus in Amsterdam of Utrecht. BL en TM komen overeen om
lokale mogelijkheden te onderzoeken. TM rapporteert dat hij is gevraagd om een 
special issue uit te geven van Studia Logica en dat hij kon voorstellen om dat te 
doen over  “Bomen en takken in de logica". 

ET zou een bijeenkomst over Kennis en Bewustzijn in Tilburg kunnen 
voorstellen, mede-georganiseerd met de studentenverenigingen. 

7. Rondvraag 
ET, Dijkstra en Horowitz komen een datum overeen voor de financiële controle.

8. Sluiting 
De vergadering wordt afgesloten om 13:15.


