De Nederlandse Vereniging voor Logica en
Wijsbegeerte der Exacte Wetenschappen
Algemene Ledenvergadering
26/09/2014, Maagdenhuis, Amsterdam

Aanwezig: Jan Broersen (UU), Balder ten Cate (LogicBlox), Nina Gierasimczuk (ILLC), Richard Iniengo (ILLC), Theo Janssen (ILLC), Barteld Kooi
(RUG), Fred Muller (UU), Joop Leo (UU), Iris Loeb (VU), Benedikt Löwe
(ILLC, UvA), Daan Mulder (ILLC), Henry Prakken (UU, RUG), Jacques
Riche (KU Leuven), Jakub Szymanik (ILLC), Elias Thijsse (Springer), Rineke
Verbrugge (RUG, voorzitter), Berislav Žarnić (Uni of Split).
Verhinderd: Vincent van Oostrom, Femke van Raamsdonk, Reinout Reuderink.
1. Opening. Rineke Verbrugge opent de vergadering om 12:48 uur.
2. Notulen. De notulen van 5 oktober 2012 worden goedgekeurd, met
dank aan de notulist.
3. Mededelingen. Johan van Benthem zal een erelidmaatschap toegekend worden.
4. Financiën, Contributie en Kascontrolecommissie. Concepten
financiële jaaroverzichten 2012–2014 en begroting 2015 worden rondgedeeld.
Inschrijving bij de Kamer van Koophandel is nu gratis. De contributie aan IUHPS/DLMPS is goedkoper geworden, doordat er nu ook in
euro’s betaald kan worden.
Contributie zal geı̈nd worden, bij voorkeur door middel van automatische incasso. Leden die op een andere manier betalen—bijvoorbeeld
leden in het buitenland—betalen 5 euro extra per jaar. Leden die ook
na herinnering niet betalen, worden geroyeerd.
Een kascontrolecommissie bestaande uit Theo Janssen en Henry Prakken
wordt ingesteld.
5. Samenstelling van het Bestuur. Femke van Raamsdonk legt haar
functie als secretaris neer en stapt uit het bestuur. Zij wordt bedankt
voor al haar werk. De nieuwe bestuursleden Jan Broersen, Fred Muller
en Iris Loeb (secretaris) worden welkom geheten.
6. Nieuwe Activiteiten.
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• In april of mei 2015 zal het evenement “Boole 200” plaatsvinden
in Utrecht, georganiseerd door Iris Loeb en Elias Thijsse.
• Er komt een evenement voor promovendi in de Logica in Nederland, waarschijnlijk in juni 2015. Alle promovendi krijgen
de gelegenheid om een korte presentatie te houden en zo kennis te maken met elkaar en met elkaars onderzoek. Vanuit het
ILLC organiseert Sonja Smets dit met de (eventuele) ondersteuning van Nina Gierasimczuk en Jakub Szymanik. Vanuit de VvL
zijn Benedikt Löwe en Rineke Verbrugge contactpersonen en meedenkers.
• In de herfst van 2015 wordt er een bijeenkomt over bomen georganiseerd door Balder ten Cate en Vincent van Oostrom. Als
locatie wordt de hortus botanicus in Amsterdam genoemd.
• Er wordt geopperd om nog iets te organiseren op het gebied van
de Wetenschapsfilosofie, mogelijk in samenwerking met de Nederlandse Vereniging voor Wetenschapsfilosofie (voorzitter: Fred
Muller) of met de sectie Theoretische Filosofie van de Nederlandse
Onderzoeksschool Wijsbegeerte (Albert Visser).
7. Rondvraag. Gevraagd wordt of er meer samenwerking zou kunnen
komen tussen Kroatië en Nederland op het gebied van de Logica. De
drie promovendi van Kroatië op dit gebied zijn natuurlijk van harte
welkom om het evenement voor promovendi bij te wonen.
8. Sluiting. Rineke Verbrugge sluit de vergadering om 13:33 uur.
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