Reglement Moties
Studievereniging ASCI

Persoon

Datum

Motie

Léon Melein,
Reinard van Dalen
en Aileen Bus

10-02-2015

Maurice Kleine

"Comic Sans zal minstens eenmaal terugkeren
10-02-2015 in de jaar- en halfjaarverslagen op minstens
Aangenomen
één gehele pagina."

Richard Scholtens

22-02-2016

"Het bestuur trekt voor elke fout in de
notulen een adje."

Verworpen

Richard Scholtens

22-02-2016

"Het bestuur trekt voor elk agendapunt een
adje."

Verworpen

Richard Scholtens

22-02-2016

"Het bestuur verzorgt bittergarnituur tijdens Niet
een algemene ledenvergadering."
aangenomen

Richard Scholtens

22-02-2016

"Het bestuur verzorgt een dertig liter fust
tijdens een algemene ledenvergadering."

Bo Blankers

"Wij verzoeken twee keer per algemene
ledenvergadering een rondje consumpties
(bier, fris, koffie, thee, etc.) voor alle
22-02-2016
Aangenomen
aanwezige leden. Eén keer bij binnenkomst en
één keer bij de pauze of na afloop. Beginnend
op deze algemene ledenvergadering."

Tim Kreutz

"Er mag geen andere das dan de ASCI das
26-09-2016 gedragen worden tijdens de algemene
ledenvergadering."

Gerben
Timmerman

"Doordat de nieuwe website nog niet
gerealiseerd is door het vorige bestuur willen
wij een motie indienen dat voorstelt een
26-09-2016
Aangenomen
commissie voor de ASCI website op te richten
die de website opnieuw gaat bouwen en
onderhouden."

Jelger Kan

26-09-2016

"Er zal niet langer Comic Sans gebruikt
worden in officiële documenten van ASCI."

"Er zal in de toekomst van ASCI nooit meer
gebowld worden."

Aangenomen
Aangenomen

Verworpen

Aangenomen,
vervolgens
verworpen

Verworpen
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“De algemene ledenvergadering van
studievereniging ASCI;
gehoord de beraadslagingen; constaterende
dat in de verzonden
documenten van de tALV van 23 januari j.l.
geen pagina aanwezig was
Joost van Eck en
die in zijn geheel in het lettertype Comic Sans
20-02-2017
Aangenomen
Pauline Schomaker
was op gemaakt;
verzoekt het bestuur om een nieuw reglement
op te stellen waarin alle
behandelde moties verzameld worden;
verzoekt voorts het bestuur om hierboven
genoemd reglement in het
lettertype Comic Sans op te maken;”

Stijn Eikelboom,
Léon Melein en Bo
Blankers

“De algemene ledenvergadering van
studievereniging ASCI;
gehoord de beraadslagingen;
constaterende dat er bij deze algemene
ledenvergadering geen stukken
meer op papier worden aangeboden;
overwegende dat de aanwezigheid van
papieren stukken in beperkte
oplage bijdraagt aan een vlot verloop van de
vergadering;
20-02-2017 voorts overwegende dat de druk van de
Aangenomen
stukken in beperkte oplage
beperkte financiële consequenties met zich
meebrengt;
verzoekt het bestuur om voortaan bij elke
algemene ledenvergadering de
stukken in beperkte oplage voor de leden af
te drukken, ten einde zij
deze als naslagwerk kunnen gebruiken tijdens
de vergadering;
en gaat over tot de orde van de dag. ”
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Jelger Kan, Joost
“Vanwege het ontbreken van gepaste kleding
van Eck, Leon
bij de penningmeester dienen én de
Graumans, Kamil
25-09-2017 penningmeester én de praeses een adt te
Zukowski, Julius
trekken. Dit is besmeuring van de eer van de
Sijtstra en Tom
vereniging.”
Bouwhuis

Zoë Meinen,
Willem Datema,
Merlijn van der
Baan, Nick van
Unen en Younes
Moustaghfir

Léon Melein, Stijn
Eikelboom en
Reinard van Dalen

Aangenomen

“Hierbij willen de ondergetekende leden het
volgende veranderd zien op het financieel
jaaroverzicht: ‘De kosten van de pedelstaf’
(50 euro). Deze staan momenteel op de
25-09-2017 begroting van het KB, maar aangezien het
Aangenomen
huidig bestuur de staf is kwijtgeraakt, zouden
wij de graag op de realisatie van jullie
boekjaar zien.”
“De algemene ledenvergadering van
studievereniging ASCI, bijeen te Groningen op
25 september 2017,
overwegende dat:
- Het gevoerde beleid een dermate gebrek
aan professionaliteit ogenschijnlijk vertoond;
- Er structureel meer uitgaven dan
inkomsten waren;
- Declaraties niet tijdig werden betaald;
- En er een gebrek aan overzicht bestaat
25-09-2017
Aangenomen
aan de financiële stand van zaken gedurende
het jaar;
Spreekt haar treurnis uit over het gevoerde
financieel beleid van het bestuur;
Verzoekt het nieuwe bestuur om vanaf de
start van het jaar 2017 – 2018 meer energie
te steken in de verdere professionalisering
van de vereniging;
En gaat over tot de orde van de dag. ”

3

Reglement Moties
Studievereniging ASCI

Roeland Damsma,
Richard
Scholtens, Jarik
van der Heide,
Leon Graumans,
Jelger Kan, Kamil
Zukowski, Tom
Bouwhuis en
Ruben Brouwers

"Tijdens de algemene ledenvergaderingen van
ASCI worden 2 consumpties per lid
aangeboden op kosten van de vereniging.
Leden zouden niet aangespoord moeten
25-09-2017
Aangenomen
worden om een ALV te bezoeken op basis van
consumpties. Gezien de hoge kosten van deze
consumpties, lijkt het ons beter om dit anders
te besteden, in te vullen door het bestuur."

Richard
Scholtens, Ruben
"Bij deze willen we dat het HB tijdens de ALV
Brouwers, Roeland 25-09-2017 een trinty knoop verwerken in hun das
Verworpen
Damsma en Jarik
waaronder de huidige ALV."
van der Heide

Roeland Damsma
en Ruben
Brouwers

"ASCI heeft een lied nodig. Deze moet elke
25-09-2017 ALV gezongen worden ingezet door de
voorzitter van het HB."

Ruben Brouwers,
Jarik van der
Heide, Richard
Scholtens, Leon
Graumans, Roeland
"De oudbesturen activiteit van dit jaar
Damsma, Kamil
25-09-2017
('17-'18) zal een weekend weg betreffen."
Zukowski, Pauline
Schomaker,
Jelger Kan, Tom
Bouwhuis en Joost
van Eck

Verworpen

Aangenomen
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"Afgelopen jaar is gebleken dat kattenitems
Pauline Schomaker
gewenst zijn bij de leden. De ALV verzoekt
25-09-2017
en Jelger Kan
daarom om een merchandise uit te brengen
met kattenitems (items met katten erop)."

Niet
aangenomen

“Aangezien afgelopen jaren consequent is
gebleken dat zowel commissies als besturen
de verantwoordelijkheid van een copy-paste
Pauline Schomaker
maillijst niet kunnen dragen, wenst de ALV
Niet
26-02-2018
en Tom Bouwhuis
dat commissies voortaan geen toegang meer
aangenomen
hebben tot deze maillijst en dat het bestuur
enkel nog mails verstuurt via een mailsysteem
als bijvoorbeeld mailchimp”
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