Notulen Algemene Ledenvergadering Alumnivereniging Engels
11 december 2018 om 20.00 uur
Harmoniegebouw Faculteit der Letteren
Agenda
1. De vergadering wordt om 20:08 uur geopend.
2. De agenda wordt vastgesteld. Punt over toetreding Nienke Castelein was
niet nodig.
3. Mededelingen: penningmeester Aurora Sayers neemt vanwege drukke
werkzaamheden afscheid van het bestuur. Ze blijft aan tot vervanging is
gevonden. Het bestuur dankt haar voor haar inzet.
4. Ingekomen stukken: geen
5. Notulen ALV 21 november 2017 bij deze vastgesteld.
6. Financieel jaarverslag: toelichting.
- We hebben veel spaargeld, waar we nu niets mee doen. Daarvan kunnen
we extra activiteiten voor leden organiseren.
- De kosten voor de verzending van de Anglophile was afgelopen jaar hoger
dan voorheen, omdat de sponsoring door de RUG is weggevallen.
- Het jaarverslag klopt, de Secretaris ontvangt digitaal het akkoord van de
kascommissie van de Penningmeester.
7. Verslag kascommissie: Decharge is verleend aan de Penningmeester.
8. Begroting 2018-2019 goedgekeurd met in achtneming van de volgende
punten:
- We maken minder kosten voor de Anglophile omdat deze digitaal
wordt. Nog niet volledig opgenomen: eenmalige kostenpost voor het
laten ontwikkelen van een logo, huisstijl en templates.
- Nog niet opgenomen de extra kosten die nodig zijn voor het
organiseren van de alumnidag in verband met het lustrum van de RUG
in juni 2019.
- Verder organiseren we in dit lopend jaar twee alumnidagen, omdat de
dag van vorig jaar vanwege te weinig aanmeldingen is verzet naar dit
jaar.
- Administratiekosten zijn verlaagd omdat we de contributiebrieven
zoveel mogelijk digitaal verzenden.
9. Inhoudelijk jaarverslag
- Correctie: Nienke Castelein was al gewoon bestuurslid, geen aspirant.
- Correctie: De excursie naar Diever vond plaats op 1 september 2018
en valt dus onder het jaar 2018-2019. Dit geldt ook voor de

bijeenkomst met NUTS op 6 september 2018.
10. Plannen 2018-2019
- Toevoeging: we laten een vormgever een nieuwe huisstijl met logo
voor ons ontwikkelen. Zij maakt ook een format voor de Anglophile.
- Samenwerking met NUTS willen we niet alleen voortzetten maar ook
uitbreiden en verdiepen.
11. Samenstelling bestuur
- Correctie: Nienke Castelein was dit jaar al bestuurslid.
- Formeel treden alle leden af en stellen zich opnieuw beschikbaar en
worden opnieuw verkozen.
- Aurora Sayers stelt zich niet opnieuw beschikbaar, maar blijft aan als
waarnemend penningmeester.
12. W.v.t.t.k.
- Reinou stelt voor om voor het jaar 2019-2020 een concrete
planning te maken voor de activiteiten met de bijbehorende
kosten, waarvoor een deel van onze reserves inzetten.
- Nienke stelt voor om dit aan de hand te doen van het jaaroverzicht
dat ze opstelt.
- Monique stelt voor om de ALV te vervroegen.
- We besluiten om de volgende ALV te houden op dinsdag 1 oktober
2019 in het Harmoniegebouw. De uitnodiging verzenden we vier
weken hiervoor. De stukken volgen a.s.a.p. We zijn niet
voornemens om de contributie te verhogen en voegen de
contributiebrief samen met de uitnodiging voor de ALV.
13. Rondvraag: geen
14. Sluiting vergadering om 20.52 uur.

