Notulen VvL ALV 19-1-2007
Agenda:
1.
2.
3.
4.
5.

Notulen vorige ALV
Financiën
Bestuurswisseling
Activiteiten
Rondvraag

Opening : 13:35
Aanwezig: alle bestuursleden (Rineke, Elias, Balder, Femke, John-Jules) plus ca. 15
leden.
1. Notulen vorige ALV
De notulen worden vastgesteld zonder tekstuele opmerkingen. Theo Jansen vraagt
naar aanleiding van de notulen of de VvL website regelmatig word gebackuped. Dit is
niet het geval. Er wordt besloten dit in the toekomst wel te doen.
2. Financiën:
Elias Thijsse waarschuwt voor een fout in de eerste regel van de begroting: 2006 moet
2007 zijn. Ook merkt hij op dat de incasso machtiging nog niet plaats heeft gevonden,
dit zal in februari of maart gebeuren. Hij verwacht nog ongeveer 1000 euro aan
contributie, maar ook uitgaven in verband met extra evenementen, dus dat zal elkaar
uitbalanceren.
Albert Visser vraagt waarom er geen evenements vermeld worden in het laatste jaar.
Elias legt uit: er waren wel evenementen, maar geen uitgaven voor de VvL. Er is ook
nog geen betalingsverzoek ontvangen voor het Goedel symposium. Albert belooft dat
alsnog sturen. Elias merkt verder op dat een evenement gepland in het najaar niet
heeft plaatsgevonden. Hij wordt gedankt voor zijn uitleg.
3. Bestuurswisseling:
John-Jules Meyer heeft gevraagd om (na bijna 12 jaar bestuurslidmaatschap)
gedechargeerd te worden. Aldus wordt besloten. John-Jules wordt bedankt met
bloemen en bonnen. Er wordt rondgevraagd naar nieuwe kandidaat bestuursleden,
liefst uit delen van het land die op dit moment niet in het bestuur vertegenwoordigd
zijn, zoals Utrecht of Nijmegen.
4. Activiteiten
- Het Goedel symposium op 26 mei 2006 in samenwerking met OzsL was
geslaagd.
- Er was ook een plan voor een najaar-studentensymposium “logica en cultuur”
in Nijmegen. Het is helaas niet gelukt om dit op tijd te organizeren. Femke zal
alsnog proberen om in te organiseren in 2007, wellicht in samenwerking met
Benedikt Loewe, en waarschijnlijk in Nijmegen of in Amsterdam.
- Verder is er een plan voor een symposium in Groningen eind lente 2007 over
logica en cognitie, georganiseerd door Rineke met AI studenten.
- In 2007 vind het 5e Europees Wiskundig Congres plaats in Amsterdam.
Benedikt geeft uitleg: traditioneel zijn er nooit contributed papers, alleen
invited, en dus ook geen actieve participatie behalve luisteren. In 2008 is het

-

anders: om meer interactie te bevorderen is het mogelijk om special sessions
te organiseren. Benedikt was benaderd door de organisatoren om een Logic
session voorstel in te dienen. Benedikt vraagt VvL om een financiele bijdrage.
De Duitse logica vereniging (DVMLG) en de Britse (BLC) zijn daartoe ook
bereid. Er is slechts plaats voor vier sprekers in een special session. De
registration fee is hoog, en zou voor de vier sprekers moeten worden betaald
door de organisatoren van de special session. VvL gaat akkoord met het
bijdrage (als voorstel voor de special session inderdaad wordt geaccepteerd).
Verder is er nog een geoormerkt bedrag dat zou kunnen worden gebruikt om
deelnemende studenten te helpen, maar gezien de hoge registration fee is dit
misschien niet zo geschikt. Ook ligt directe financiele steun voor de
organisatie van het congres niet voor de hand.
Een ander idee voor een toekomstige VvL bijeenkomst is een symposium over
bomen in de logica, dat bijvoorbeeld zou kunnen plaatsvinden in de
Amsterdamse Hortus of Artis.
Dick de Jongh merkt op dat er in het voorjaar van 2007 een dag wordt
georganiseerd ter ere van de 100ste verjaardag van het proefschrift van LEJ
Brouwer. VvL is bereid hieraan een bijdrage te leveren.

5. Rondvraag
Benedikt merkt op dat de VvL lid is van de IUHSP/DLMPS (International Union of
History and Philosophy of Science, Division of Logic, Methodology and Philosophy
of Science), de organisatie die de vierjaarlijkse LMPS congressen organiseert.
Benedikt zal de LMPS 2008 in China bijwonen, en biedt aan om de VvL te
vertegenwoordigen op de vergadering als dat gewenst is.
De vergadering wordt gesloten om 13:57.

