Notulen Algemene Ledenvergadering Alumnivereniging Engels
21 november 2017 om 20.00 uur
Harmoniegebouw Faculteit der Letteren
Agenda
1. De vergadering wordt om 20:07 geopend.
2. De agenda wordt vastgesteld.
3. Mededelingen: Nate Vandeweerd is de liaison met de afdeling geworden.
Hij wordt geen lid van het bestuur. Reinou Anker is gestopt als redactielid
van de Anglophile. Marjan Brouwers neemt haar taak over.
4. Ingekomen stukken: geen.
5. Vaststelling notulen ALV 17 november 2015: vastgesteld.
6. Financieel jaarverslag: 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 2017-2018: Deze is gebaseerd op de begroting van voorgaande
jaren. Op advies van de kascommissie beperkt het bestuur zich tot
maximaal één etentje per jaar. Verder zullen we besparen op de
portokosten omdat steeds meer leden ons hun emailadres doorgeven en
we minder brieven per post hoeven te versturen. Er staat een bedrag
gereserveerd voor de productie van een boekje over de geschiedenis van
de afdeling. Besloten wordt om dit nog een jaar zo te laten.
9. Inhoudelijk jaarverslag: Goedgekeurd
10. Plannen 2017-2018:
We zetten de samenwerking met NUTS voort, wellicht organiseren we
samen een evenement.
We gaan nog actiever op zoek naar potentiële leden, onder andere via de
social media, met name Linked-In en Facebook.
We hebben het voornemen om een extra evenement (wellicht samen met
NUTS) te organiseren. Het idee is om leden uit te nodigen om samen naar
Diever te gaan: naar de lezing van Hans Jansen en de voorstelling.
We gaan door met reünies voor alle leden, dus niet voor cohorten. We
zoeken naar een thematische invulling voor de komende reünie.
We gaan onze website verder uitbreiden.
Publiceren boekje vakgroep Engels (Henk & Geart): we willen dit jaar de
knoop doorhakken of dit boekje er wel of niet gaat komen.

11. Samenstelling bestuur – verkiezing nieuw(e) bestuurslid(leden):
Aurora Sayers wordt unaniem gekozen als de nieuwe Penningmeester.
Nienke Castelein wordt unaniem gekozen als Algemeen Bestuurslid.
Alle bestuursleden treden af en worden herbenoemd: Monique als
Voorzitter, Reinou Anker als Algemeen Bestuurslid en Marjan Brouwers
als Secretaris.
12. W.v.t.t.k. : geen opmerkingen
13. Rondvraag: geen opmerkingen
14. Sluiting vergadering om 20.36 uur.

