Notulen Algemene ledenvergadering VvL 12 november 2004
Rineke Verbrugge (secretaris VvL)
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Opening en vaststelling agenda
Jaarverslag september 2003 – september 2004
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1. Jaarverslag september 2003 – september 2004
John-Jules doet verslag: De archieven van de VvL zijn op orde gebracht door Lida van
Benthem. Er waren twee activiteiten:
Najaar 2003: What to do next. Ongeveer 30 bezoekers, interessante middag met Rohit
Parikh;
Voorjaar 2004: Paradoxaal. Een groot succes met ongeveer 150 bezoekers, media-aandacht en
zeer goede samenwerking met studieverenigingen van de UU.
Verder vindt momenteel een grote bijwerkactie van het adressenbestand plaats, en is de
website overgezet van het CWI naar de RUG.
2. Financiële situatie
Elias licht het financieel overzicht toe. Er is enige discussie over de aanmaningen voor
contributie, die door een aantal leden kwetsend worden gevonden. Het bestuur zal hierover in
de komende bestuursvergadering verder overleggen.
Peter van Emde Boas vraagt of het verstandig is om 1405,- Euro op het eigen vermogen in te
teren. Elias antwoordt dat het gaat om eenmalige uitgaven voor het archief en het opschonen
van het adressenbestand.
Verder verzoekt Peter van Emde Boas om in de toekomst de begroting en het financieel
verslag voorafgaand aan de ALV aan de leden beschikbaar te stellen.
3. Bestuurssamenstelling
Jan van Eijck treedt af, en John-Jules bedankt hem voor zijn inzet.
Het bestuur stelt Femke van Raamsdonk voor als kandidaat bestuurslid; dit voorstel wordt met
handopsteking aangenomen.
John-Jules is al vanaf 1995 bestuurslid (dus al langer dan volgens de statuten bepaald), en zal
in 2005 aftreden.
Elias en Rineke worden voorgesteld in hun rol als penningmeester c.q. secretaris.
4. Plannen en activiteiten
Balders pogingen tot samenwerking met UvA-studieverenigingen waren tot nu toe niet
succesvol. Peter van Emde Boas suggereert om contact op te nemen met de
Natuurwetenschappelijke Studievereniging van de UvA.
Leden dragen de volgende ideeën aan voor activiteiten:
-Theo Janssen: didactiek van de elementaire logica, op lesniveau;
-Peter van Emde Boas: cultureel bepaalde logica (Arabisch, Chinees), bijvoorbeeld met
Wilfrid Hodges;

- Peter van Emde Boas: iets organiseren t.g.v. het Europees Wiskundig Congres in 2007 in
Amsterdam (Elias: hierbij zouden we gebruik kunnen maken van het geoormerkte bedrag
voor beurzen aan buitenlanders);
-Benedikt Lowe vraagt: zouden Master of Logic studenten een jaar gratis lidmaatschap
kunnen krijgen van de VvL? Er ontstaat enige discussie: Francien Dechesne suggereert dat we
dan de evenementen in het Engels zouden moeten aanbieden; Peter van Emde Boas zegt dat
het gratis lidmaatschap na ontvangst van het Masterdiploma niet veel zin heeft, maar juist wel
in het laatste jaar. Ook wordt geopperd om het lidmaatschap voor alle Masterstudenten (niet
alleen die bij het ILLC) gratis te maken. Het bestuur zal hierover bij de eerstkomende
bestuursvergadering overleggen.
5 Wat verder ter tafel komt
Peter van Emde Boas wijst de bezoekers op het congres CiE (New Computational Paradigms)
Van 8 tot 12 juni 2005 bij het ILLC in Amsterdam.

