
Notulen Halfjaarlijkse Algemene Leden Vergadering
87e bestuur van Studievereniging CONGO

Datum: 20 juni 2006
Voorzitter: Michiel van der Vlist
Notulist: Arnold Bos

Totaal aantal leden: 850
Benodigde aantal leden, inclusief  machtigingen:
- Voor een ALV: 59
- Voor een ALV met statuutswijziging: 88

 
1. Opening

Er wordt geopend om 17.00 uur. 
Aantal aanwezige leden bij opening: 19.
Aantal ingeleverde machtigingen: 40.

 

2. Goedkeuren agenda
Er schort een klein dingetje aan punt 3, verder wordt de agenda vastgesteld.

 

3. Goedkeuren notulen vorige ALV
Te weinig aanwezigen voor goedkeuring notulen vorige ALV. Er zijn op dit moment ook geen vragen 
over de notulen. Alleen Sicco wil nog kwijt dat zijn naam incorrect met twee k’s gespeld is.

 

4. Halfjaarverslag
Shannon neemt het woord.

4. a. Mededelingen

Er zijn twee nieuwe BHV-ers opgeleid, nl. Sicco en Marja. Verder hebben vijf  BHV-ers een 
opfriscursus gevolgd, alleen Marle is niet opgefrist. Shannon gaat achter mogelijkheid om volgend jaar 
Marle op te frissen aan.

 

Mentorensysteem: Congo gaat samen met onderwijs studentmentoren ronselen die de eerstejaars 
gedurende langere tijd zullen begeleiden.

 

Er is een fotoboek over enkele jaren van Congo geschonken aan het bestuur. Het is een leuk album en 
het is na te bestellen voor €28,50 bij Marle.

 

De onderwijsprijs zal uitgereikt worden bij het congres wat Congo in december zal organiseren.

 



4. b. Beleidsplan

Het beleidsplan is te vinden op de site van congo.

Als onderdeel van het beleidsplan zal er meer aandacht besteed worden aan contacten zowel binnen de 
faculteit als met broertjes en zusjes.

Ter promotie van Congo is het plan ontstaan om boekenleggers te maken en uit te delen bij de eerste 
boekverkoop. Hierop staat ook uitgelegd wat Congo kan betekenen voor de student.

De inschrijvingen voor nieuwe leden zal gestroomlijnd worden. Er wordt onderhandeld over de 
mogelijkheid om een vinkje te krijgen op het inschrijfformulier van de UvA zelf.

Het digitaal archief  zal dit jaar opgezet worden met behulp van een externe harde schijf.

 

4. c. Activiteiten van het bestuur

• Constitutieborrel
Er waren veel besturen van andere verenigingen. Het bestuur, waaronder Shannon, heeft goede en 
sterke banden opgebouwd met deze besturen.

• Dies Natalis
Congo’s verjaardag was geslaagde dag met lekker eten en cabaratier Roel Verburg. Er waren veel 
aanwezigen, alleen minder leden dan verwacht.

 

• BIC
Het biomedisch interfacultair congres. Een geslaagde dag, niet heel veel aanwezigen, maar nog een 
aardig deel kwam uit Amsterdam.

 

• Ouderdag
Deze dag is ook geslaagd, dit jaar was er ook een beestjespracticum, waarmee de ouders aan de rand 
van de sloot konden prutten. Er is een goed beeld van de faculteit geschept, veel ouders hebben 
tevreden mailtjes gestuurd.

 

• BOP dag
Biologen Ontmoetings Plek. Stadsecoloog Martin Melchers zal een rondleiding geven in de nieuwere 
stadsdelen, met oog op de natuur in de stad. Er komen aardig wat zusjes uit andere delen van het land.

 

4. d. Overleggen

• ASVA overleg
Zeswekelijks, er komt niet vaak iets concreets uit, maar het is goed om je licht er op te steken. He geeft 
ook nog wel eens ideeen.

 



• Beta-overleg
Het loopt goed en geeft een goed beeld van hoe alles speelt. Bovendien brengt dingen die niet lopen 
snel aan het licht. Ook de subsudieregeling wordt besproken. In 2003/2004 was de oude regeling al 
verlopen, maar hij is bij wijze van spreken verlengd, omdat er gewoon gestort wordt. Er destijds overleg 
geweest over een nieuwe regeling, om ook de verdeelsleutel aan te passen. Binnenkort zal er een nieuw 
overleg zijn voor een nieuwe regeling, het is kort ter sprake gekomen bij beta overleg.

 

• Biomedisch Studentenoverleg
Dit is een landelijk overleg vanuit verschillende organen met studenten biomedische wetenschappen. 
Shannon zit hier bij vanuit de studie en Congo. Er komt niet per se veel zinvols uit.

 

4. e. Congo en de UvA

• Sorbon
Er is een nieuwe cateraar ipv de Smaa. Deze is niet gesubsidieerd, waardoor de prijzen hoger zijn. Het 
eerste contact tussen Congo en Sorbon was met de Dies, bij de vraag of  wij de keuken konden 
gebruiken werd gezegd dat dan wel bij Sorbon (erg duur) ingekocht moest worden. Uiteindelijk is na 
overleg toen alleen bier duur ingekocht.

In de Folia is een artikel gepubliceerd over de relatie Congo en Sorbon, in het kader van Sorbon en de 
studenten in het algemeen. Congo’s uitspraken zijn hierin wat uit verband gerukt en zetten Sorbon als 
boeman neer. Wel staat er in dit artikel een goede uitspraak van een Raad van Bestuur lid. Hij stelt dat 
hij het geen probleem vindt als verenigingen met een zelf  gekocht kratje bier buiten gaan zitten. Het 
eten bij de huidige open vergadering is nog door Congo zelf  gedaan, Sorbon heeft gemeld dat verwacht 
wordt dat per september ingekocht zal worden bij Sorbon, maar dat het zelf  geen boetes zal opleggen. 
Naar de mening van Sorbon moet de UvA de boetes opleggen. Congo op haar beurt verwacht dan wel 
eerst een melding hiervan vanuit de UvA, zolang die er niet is, wordt er niet ingekocht via Sorbon.

 

 

 

• Herverzekering UvA
Op de eerste dag van het bestuur is alles opgeruimd, ook de hele zolder is leeggehaald. Hiermee waren 
verschillende partijen heel blij gemaakt. Later is er gesproken met Peter Blok over herverzekering UvA. 
Deze zou veel geld schelen en in het kader hiervan is over de hele UvA massaal opgeruimd. Er was wel 
eerst sprake van dat alle apparatuur CE-gekeurd zou moeten worden ivm brandverzekering, wat aardig 
in de papieren zou kunnen lopen. Congo heeft gemaild hiertoe bereid  te zijn, maar niets hierop terug 
gehoord.

 

• Nieuwbouw
Bij sloop van de kassen, onze huidige opslagplaats,  is ter vervanging een zeecontainer toegezegd.

 

• Huurder/verhuurder model
Alle gebouwen en faciliteiten van de UvA zijn momenteel in bruikleen voor de gebruikers. In het 
nieuwe model zal de UvA verhuurder zijn en moet er dus ook betaald worden door de huurders. Een 
collegezaal gebruiken zou dan bijvoorbeeld per stoel betaald moeten worden. In de subsidies zal 



hiervoor gecompenseerd worden, maar hoe is nog onbekend. Het liefst ziet Congo geen rekeningen 
voor dit gebruik, door bijvoorbeeld onder een andere huurder te vallen.

Ook postverwerking valt binnen dit model op enige wijze, er gaan geruchten dat er meer betalingen 
gedaan moeten worden hiervoor, maar hierover is nog niet veel bekend.

Frieda vraagt of  dit model ook bij de nieuwbouw zal gaan gelden. Shannon verteld dat het de bedoeling 
is dat dit model op korte termijn en voor lange termijn ingevoerd zal worden.

 

4. f. Statuutswijziging

Op dit moment zijn er te weinig aanwezigen voor een geldige ALV. Er wordt voorgesteld een afspraak 
maken voor februari met de notaris, dan moet het na de wisselALV wel goedgekeurd zijn. Er is ook een 
loophole in de statuten, waardoor op korte termijn een nieuwe vergadering bijeen geroepen kan 
worden en de statuten dan goedgekeurd kunnen worden. Dit punt wordt verplaatst naar later op de 
vergadering, er moeten nog mensen komen, waardoor de grens voor een geldige ALV nog gehaald kan 
worden.

 

Esther neemt het woord

4. g. Website

• Domeinnaam
Kaspar Roelofs is bezig met de aanvraag van www.congo.eu,  we zitten in de tweede groep van 
aanvragers en hebben goede kansen, maar het is nog niet bekend hoe het ermee staat. Kaspar blijft 
ermee bezig.

 

[23 mensen binnen]

 

• Nieuwe ontwerp website
Diederik Slob, medewerker op de faculteit, host van de huidige site en op Congo’s verzoek bezig met 
een nieuwe site, heeft een nieuw ontwerp gestuurd. De mini-agenda komt ook op hoofdpagina. De 
hoofdpagina biedt plaats aan logo’s van sponsoren en een scrollbar voor foto’s.

 

 

Het bestuur wil wel meer kleur dan in dit ontwerp, maar evengoed wel een zakelijke uitstraling, met 
uiteraard zwart en wit, zijnde de Congokleuren. Grijs straalt wel zakelijkheid uit, maar het mag wel wat 
lichter. Mark stelt voor professionaliteit ipv zakelijkheid als doel te stellen. Foto’s op de site zijn 
uitnodigend voor leden om de site te bezoeken.

In nieuwe systeem is het mogelijk voor commissies om eigen delen te hebben, wel of  niet beveiligd, 
wat eventueel ook zelf  beheerd kan worden. Frieda is voor meer gezelligheid op de site. Doel is een 
vriendelijke, uitnodigende, maar wel professionele site.

Het content beheer systeem van Diederik is zeer gebruiksvriendelijk, wat practisch is met de jaarlijkse 
wissel. Het bestuur is voor beheer door een bestuurslid, liefst DB-lid, in tegenstelling tot een 

http://www.congo.eu
http://www.congo.eu


webcommissie, die aangestuurd moet worden. Verversing van de site zou hierdoor langer duren. Tjibbe: 
het bestuur is ook beter in staat om fouten snel op te merken en te corrigeren.

 

 

4. h. Overige punten

I Bestuurswissel

Het bestuur wil een inwerkweekend gaan doen, tijdens het weekend na de wisselALV. Het oud en 
nieuw bestuur gaan dan samen op weekend, minicolleges zullen gegeven worden door oud 
bestuursleden, die hun functie uiteenzetten voor het gehele nieuwe bestuur. Naast dat het nieuwe 
bestuur dan goed op de hoogte is van de werking van het gehele bestuur, zullen de besturen hierdoor 
ook beter met elkaar kennismaken. Op het laatste bestuursweekend zullen uiteraard alle potentiele 
leden uitgenodigd worden. Over kosten is nog niet nagedacht, maar Frieda oppert dat dit in de nieuwe 
begroting meegenomen kan worden. Op de vraag van Gerben of  een week inwerken niet beter werkt, 
wordt geantwoord dat er dan in die week maar net cruciale dingen moeten gebeuren. Jasper is van 
mening dat een combinatie van een inwerkweekend en een week meelopen wellicht het beste is.
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II Plasmascherm

Er is een plasmascherm tegen de buitenkant van k008 opgehangen, er is nu overleg om het scherm 
opvallender te maken. Van studenten is vernomen dat het scherm nauwelijks aandacht krijgt. Er wordt 
geprobeerd Sanne Nolte Trinite (van faciliteiten en beheerder van het scherm), duidelijk te maken dat 
meer kleurgebruik, feesten en foto’s studenten eerder stimuleren te blijven kijken en hierdoor dus ook 
onderwijs meer exposure zal krijgen. De suggestie om hem in de kantine te hangen is afgewezen. 
Momenteel kan de diashow eens in de week ververst worden, dus een activiteit van maandag blijft een 
week hangen. Sanne Nolte wil beheer in eigen hand houden, in verband met de uitstraling naar 
professoren en dergelijke. Alleen de optie van een bestuurslid met een wachtwoord is misschien een 
mogelijkheid, maar daar is nog niets concreets over gehoord. Obe, die bij onderwijs de powerpoint op 
de computer zet, wil nog wel eens slides weghalen of  te late presentaties erop zetten, maar officieel 
doet hij dat niet. Onderwijs wil er niet teveel tijd aan kwijt zijn.

 

III Nieuwe werkgroepen

 

• Bestuurlijke vernieuwing
Een brainstormgroep voor zaken als een toekomstig fulltime bestuur, de structuur/hierarchie binnen 
het bestuur nu en in de toekomst en allerlei contacten tussen bestuursleden en delen van het bestuur. 
De eerste vergadering is nog niet geweest. Er zijn al een aantal leden die toegezegd hebben aan deze 
werkgroep te willen bijdragen. Vooral oud-bestuursleden hebben de intresse van het huidige bestuur als 
mogelijke werkgroepleden.

 

[26 mensen binnen]



 

• Lijst Congo
Deze is in het leven geroepen om het gebied onderwijs bij Congo te verbeteren. Het is groep 
verkiesbare Congoleden voor het partijsysteem bij de verkiezingen van de facultaire studentenraad.

 

Er wordt gevraagd of  het zonder meer opzetten van werkgroep voldoet aan het huishoudelijk 
regelement. Het valt binnen de regels.

 

Verslag kascommissie

Marle de Jonge en Gosse Krikke hebben twee controles uitgevoerd, een voor het bestuursweekend, een 
vlak voor deze vergadering. Alles was in orde.

 

Financieel verslag

Check de begroting, bv ouderdag klopt volgens mij niet, met dat -320, -420 verhaal. Hier staat 
gewoon 100

Inkomsten

Er zijn tenten en kookciespullen verhuurd voor totaal € 50,-. €72,- is binnengekomen van de 
automaten, vorig jaar kwam het grootste deel van de automateninkomsten van de Cola-automaat. Van 
Organon is een bevestiging ontvangen dat de sponsoring gegeven zal worden, maar deze is momenteel 
nog niet binnen. Van de boekverkoop en de Meander is wel geld binnengekomen. Daarnaast is er €70,- 
inkomsten van rente van de spaarrekening.

Er zijn ook inkomsten van de ouderdag, 56 ouders hebben betaald. De rekening van Sorbon moet nog 
komen. In het schema staat bij Ouderdag -320, dit moet -420 zijn. Verwacht wordt dat de subsidie voor 
de ouderdag niet op zal gaan, naar schatting zal ongeveer 120 euro over blijven.

 

Uitgaven

Momenteel is ongeveer de helft van het bestuurspotje uitgegeven. Er is een erg mooie kast in de 
Congokamer gebouwd voor €100,-. Daarnaast is er geld besteed aan onder meer bestuurskleding en het 
vullen van de gasflessen. Door een communicatiefout is er een afgesproken BHV-cursus gemist. In 
overleg is bepaald dat wegens het bezet houden van die plek bij de cursussen zonder mee te doen, 
Congo de cursus zelf  zal moeten betalen. De uitgaven aan bestuurskleding is verdeeld over de posten 
constitutie en bestuur. Van de Dies moeten de rekeningen van Sorbon en de brandwachten nog komen.

De Onderwijscommissie heeft €300 uitgegeven aan BIC. Er is nog een aparte subsidie voor het 
congres.



De Toco heeft nog een openstaande rekening bij het bestuur, maar de voorstelling was goed bezocht, 
alleen voornamelijk door niet-leden.

Tenslotte komt er een BBQ, volgende week donderdag, waar €300 aan uitgegeven zal worden.

 

Kaspar Roelofs vraagt wat de rationalisering is voor de €1400 subsidie voor het Winterweekend in 
vergelijking met de €750 voor het Gala. Marja benadrukt allereerst dat deze begroting al is goedgekeurd 
door de laatste ALV. Maar als antwoord op de vraag verteld ze dat in overleg met de penningmeesters 
destijds is besloten dat de feestcie €2000 te besteden heeft, wat voldoende moet zijn. De bedragen zijn 
wellicht nog iets om ter discussie te stellen, maar dit kan beter op een later moment tussen de 
betrokken penningmeesters en voorzitters/commissarisen.

 

Michel Freriks vraagt of  de betaling van Sorbon via Congo’s SAP nummer gebeurt. Het SAP nummer 
is een soort doorlopende rekening bij de financiele administratie, die in Congo’s geval met de facultaire 
subisidie word verrekend. Dit zou namelijk kunnen verklaren waarom we nog geen rekeningen van 
Sorbon hebben ontvangen. Maar Marja heeft een tussentijdse afrekening van dit nummer gevraagd, er 
is nog niets af  gegaan.

 

Erik de Boer vraagt zich of  de begroting van de Gymno uitkomt, met €400,- voor de eerste. Marja 
heeft al gesuggereerd aan de redactiecie om de kosten te drukken, met bijvoorbeeld een andere drukker.
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De post van het Lustrum moet nog steeds afgerond worden.

 

Doordat bij de actiecie het volleybaltoernooi een kleine winst heeft opgeleverd, de buitenlandse reis een 
losse subsidie had en het zeilen nog niet is verwerkt, heeft de actiecie nog maar €7,80 uitgegeven. 
Ondanks dat Sicco zeer beledigd is door de mededeling dat de actiecie nog maar weinig heeft gedaan, is 
dit financieel gezien wel waar.

 

Marja zal nog achter de nog niet ontvangen rekening van de brandwachten aan gaan.

 

Er is gespaard voor een computer, archief, statuutswijziging en het betacluster. De naam voor 
betacluster is gewijzigd in nieuwbouw, aangezien de betacluster niet meer bestaat.De totale 
kapitaalvermeerdering is €3336,06 naar €28319,38. Marja heeft een nieuwe spaarrekening geopend. 
Voorheen had Congo de kapitaalrekening bij de boekenrekening, nu is er een spaarrekening op de 
reguliere bestuursrekening, die boven de €15000,- 1% meer rente uitkering geeft.

 

Voetbaltafel



Tijdens het bestuursjaar van Dave, 2003, is mondeling afgesproken dat beheerder ivm lage opbrengsten 
100% uitkering van de voetbaltafel zal nemen, omdat de tafel anders weggehaald zou moeten worden. 
Inmiddels is dit bedrijf  verkocht aan twee personen, een voor de voetbaltafels, een ander voor de 
gokkasten. In de afgelopen tijd zijn beide wel eens de tafel komen legen, waardoor er soms heel weinig 
inzat voor de daadwerkelijke eigenaar. Dit is laatst toen de echte eigenaar kwam legen aan het licht 
gekomen. Er is inmiddels een contract getekend met de echte eigenaar, waarbij Congo 40% ontvangt 
en de eigenaar 60%.

 

Computer

Sanne Nolst Trinite biedt Congo een basiscomputer gratis aan, die wij met bijbetaling kunnen opgraden 
naar een meer kickass computer. Dit upgraden zal gedaan worden van de posten sparen computer en 
inbegrote afschrijvingen.

 

Pauze: 18:45-19:50

[note to self: wijzigen minimaal aantal leden voor statuutswijziging artikel 15 en artikel 21 moet 
duidelijker]

 

[29 mensen binnen]

 

Verslag commissies

Verslag Feestcommissie

Er zijn inmiddels drie feesten onder Michels leiding georganiseerd: Champarty, het Betafeest en de 
bandjesavond. Alle waren een groter succes dan verwacht, de feestcie loopt goed. Nog te komen: 90’s 
party, wat het eindfeest is. Het enige waar verbetering wenselijk is, is op het vlak van promotie.

 

Verslag Activiteitencommissie

Het volleybaltoernooi hadeen grotere opkomst dan verwacht, er is een klein beetje winst hierbij 
gemaakt. De buitenlandse reis naar Londen zat helemaal vol. Als nieuwe activiteit was er de Filmavond. 
Op Roeterseiland is een collegezaal gebruikt, dit werkte uitstekend en was een gezellige avond. 
Tenslotte was ook het Zeilweekend een succes, alleen deze was niet helemaal vol.  Op dit moment is de 
commissie bezig met een reis naar een congres in Gent, wat in oktober gehouden zal worden.

Frieda vraagt namens de liftcommissie of  er met de buitenlandse reis rekening gehouden kan worden 
met de liftwedstrijd, zodat deze twee activiteiten, allebei een reis en allebei ongeveer even duur, in de 
toekomst niet in elkaars vaarwater zullen komen.

 

Verslag Boekencommissie

Erik, Shannon en Tjibbe hebben overleg gehad over een nieuw boekencontract met zowel Scheltema 
als Bruna.nl. Scheltema bood grote korting en stapgewijs toenemende winstdeling. Bruna bood 



ongeveer gelijke korting, maar een andere winstdeling. In tegenstelling tot Scheltema hanteert Bruna.nl 
als basisprijs waarop de korting komt de Uk-list prijzen, dit zijn engelse uitgeversadviesprijzen. Deze 
prijzen zijn behoorlijk stabiel en is ruwweg 25% koring op nederlandse winkelprijzen. Bovendien biedt 
Bruna met een driejarig contract €500 euro extra subsidie. Momenteel woedt er een prijzenoorlog in 
nederland, waardoor hoge kortingen worden gegeven door de aanbieders. Bij een contract wordt die 
korting bevroren voor de contractsduur, waardoor dit bij vrede van de prijzenoorlog de hoge korting 
blijft. Ook zal in het nieuwe curriculum een nieuw boek gehanteerd worden, waardoor veel boeken weg 
vallen en dus de omzet flink zal dalen. De getrapte winstdeling van Scheltema kan dan nadelig 
uitpakken, aangezien die pas start vanaf  een omzet van €100.000. Het zal ook moeilijk zijn om na twee 
jaar zo’n goeie deal als nu geboden wordt te krijgen, beter is het om een driejarig contract te hebben. 
Om deze redenen is besloten om met Bruna.nl in zee te gaan.

 

Verslag Redactiecommissie.

Het oorspronkelijke voornemen van de redactiecommissarisen was om zes Gymnorhina’s uit te 
brengen. Door opstartproblemen en ook doordat mensen geen acht slaan op deadlines met stukjes 
brengen zijn er nog weinig uitgebracht. Voor het eind van het jaar moeten er nog twee uitgebracht 
worden.

Naast de redactiecie is er een almanakcommissie opgericht, momenteel bestaande uit Mark en Maik. 
Geintereseerden voor deze commissie kunnen zich bij Mark melden. Een voornemen met de almanak 
is geen Wie-is-Wie uit te brengen en in plaats daarvan de foto’s in de Almanak te laten verschijnen.

Tjibbe pleit om wel een Wie-is-Wie uit te brengen, door vooral de foto’s vanaf  het begin af  aan al 
digitaal te hebben en efficiënt en snel te werken. Een Wie-is-Wie is wel een gewild iets, vooral met de 
steeds groter wordende groep eerstejaars.

 

Verslag Onderwijscommissie

Jasper vormt een veel duidelijker klachtenpunt voor zowel actief  Congo als voor de minder actieve bij 
het onderwijs betrokken studenten dan de onderwijscommissaris was in voorgaande jaren. Hij is ook 
druk bezig met het vullen van de vacatures bij de inspraakorganen. Er is tegenwoordig een partijpolitiek 
binnen de studentenpolitiek, in het kader daarvan is Lijst Congo opgericht, wat dan ook in beter 
contact tussen Congo en de FSR zal voorzien.

 

De Congrescommissie is als onderdeel van onderwijscommissie opgericht. Het congres zal in december 
gehouden worden, met als onderwerp Weapons of  Mass destruction, sprekers zullen zijn: Roel 
Coutinho, Hans van Hooft, Inez Rijnhart, Johan Braeckman, Jaap van Dissel, Irene Kuijpers,

 

Frieda wil weten of  Lijst Congo ook met alleen die vier leden overleg zal plegen. Dit zal vanzelf  ook 
wel gebeuren, buiten, maar ook binnen de FSR. Daarnaast zullen ze ook af  en toe bij de vergaderingen 
van het bestuur zitten. Voor het uitvallen van Sander de Folter heeft Lijst Congo wel een vervanger 
voorgedragen, die moet nog wel goedgekeurd worden door de gehele nieuwe FSR.

 

Hanneke: doet Congo en de onderwijscommissie ook iets met de buitenlandse (master)studenten? Zij 
hebben geen duidelijk klachtenpunt en ook weinig contacten met de inheemse studenten. Er is ooit 
sprake geweest dat de onderwijsbalie deze studenten zou kunnen verwijzen naar Congo, met een 



standaard uiteenzetting van de voordelen van Congo in het Engels. Casper suggereert deze info bij het 
pakketje wat onderwijs deze studenten toestuurd toe te laten voegen.

 

Verslag kookcommissie

Er is gekookt bij de ALV, tijdens het zeilweekend en bij de Dies. Volgende week komt de BBQ en op 
het introductieweekend zal er ook gekookt gaan worden. Binnen het bestuur speelt het idee om jaarlijks 
om en om een BBQ of  een kerstdiner te doen, maar dit moet allemaal nog overlegd worden met 
bijvoorbeeld de Feestcommissie.

 

Verslag introductiecommissie

De facultaire introductie is op 28 augustus. Elke commissie zal zich hier apart met een eigen activiteit 
presenteren. Het weekend van de week erna, 8-10 september, zal in het teken staan van “Een goddelijk 
weekend in de griekse oudheid”, het introductieweeekend in Ellertshaar, Drenthe. Er worden nog 
begeleiders gezocht voor dit weekend.

 

[30 mensen binnen]

 

Begeleiding voor de UvA-brede Intreeweek en Congo’s introductieweekend zijn aparte dingen, 
intreebegeleiders moeten zich opgegeven bij de Commssie Intree, begeleiders voor het 
introductieweekend bij introvoorzitter Sander de Folter, aka Frits. Het introductieboekje is af, maar was 
wel iets vertraagd. Van de nieuwe inschrijvingen die wel al post hebben gehad van de onderwijsbalie 
zullen wij nog de adressen krijgen, zodat we die nog het boekje kunnen nasturen.

 

Lijst Congo

Alle mogelijke zetels zijn gevuld, 4 van de 12, Lijst Congo heeft 30% van de stemmen gekregen. Sander 
de Folter heeft zijn positie neergelegd, omdat hij geneeskunde gaat doen. Als vervanger is Nico 
voorgedragen, deze moet nog wel goedgekeurd worden door de gehele nieuwe FSR. Lijst Congo is 
opgericht uit de overtuiging dat wij wat aan hun hebben en zij wat aan ons. Ze hebben een eigen sectie 
op de site.

 

Verslag Toneelcommissie

13 en 14 juni is in theater Bitterzoet “De vrek van Moliere opgevoerd”. Het stuk was een succes, Marja 
en Shannon zijn er geweest. Een probleem met de Toco is dat het contact niet bijzonder goed is. Ze 
krijgen wel veel geld, hieraan is wel de eis te stellen dat er enig contact moet zijn, een verantwoording 
voor wat er met het geld gebeurd. Marja heeft contact gezocht, uitgenodigd voor vergaderingen en hulp 
aangeboden voor de begroting. Dit jaar was het stuk gepland op de initiele datum voor de ALV. Marja 
heeft uitgelegd dat met dusdanig slecht contact het moeilijk wordt voor het bestuur de subsidie nog uit 
te keren. Dit keer kon het bestuur daar niet onderuit door diverse reserveringen, maar voor volgende 
jaren moet er een begroting van te voren ingediend worden en beter contact zijn om de subsidie te 
kunnen verlenen.



 

Werkgroep bestuurlijke vernieuwing

Mensen die interesse hebben getoond in deze brainstorm groep zijn gemaild, maar er is nog niet veel 
op poten gezet. Er moet in deze commissie gebrainstormd worden over de invulling van de 
bestuurstaken en over hoe het missschien anders zou kunnen. Momenteel zit deze werkgroep nog in 
het stadium van opstarten, er nog geen vergaderingen gehouden.

 

Aan het eind van het halfjaarverslag wil Kaspar nog graag weten of  er wel iets nuttigs gedaan is.

 

Aangezien er momenteel dertig mensen aanwezig zijn en er voldoende machtigingen zijn, is de open 
vergadering vanaf  dit punt een geldige ALV,  waarbij echter geen statuurswijzigingen goedgekeurd 
kunnen worden.

Tjibbe legt uit dat het binnen de grenzen van de statuten mogelijk is binnen twee weken een tweede 
vergadering bijeen te roepen. Op deze vergadering zouden dan ongeacht het aantal aanwezigen, de 
statuutswijzigingen goedgekeurt kunnen worden. De keuze is nu dus of  binnen vier weken een nieuwe 
vergadering houden, of  wachten tot januari bij de wisselALV met drie maal de wortel van het aantal 
leden. Shannon pleit voor de eerste optie, waarna dan eindelijk na vele jaren opstapelen van 
statuutswijziging deze doorgezet kunnen worden. Deze ALV zal volgens de statuten ook schriftelijk 
aangekondig moeten worden aan de adressen van de leden zoals deze in het ledenbestand staan. 
Postverzending is echter gratis dit jaar, dus de kosten hiervoor doen er nu niet toe.

Esther licht de nieuwe, te goedkeuren statuutswijzigingen toe, zodat de vergadering weet waarover het 
gaat.

 

Artikel 4.1a

Vriendschappelijke contacten tussen onder artikel 5 genoemde studerenden onderling en tussen onder 
artikel 5 genoemde studerenden en andere studieverenigingen, (medisch) biologisch georiënteerde 
bedrijven, stichtingen, verenigingen organisaties et cetera;

 

Wordt:

Vriendschappelijke contacten tussen onder artikel 5 genoemde studerenden onderling en tussen onder 
artikel 5 genoemde studerenden en andere studieverenigingen, biologisch georiënteerde bedrijven, 
stichtingen, verenigingen organisaties et cetera;

 

Artikel 5.1a

1. Leden van de vereniging kunnen zijn zij die de zestienjarige leeftijd hebben bereikt en:

a. Studeren binnen het Bèta- cluster van de Universiteit van Amsterdam

 



Wordt:

1.Leden van de vereniging kunnen zijn zij die de zestienjarige leeftijd hebben bereikt en:

a. vakken volgen binnen de faculteit van de Universiteit van Amsterdam, waartoe de opleiding biologie 
behoort

 

 

Artikel 13.5a

5. Het bestuur behoeft goedkeuring van de algemene vergadering voor besluiten tot:

a. het verrichten van investeringen een bedrag of  waarde van vijfhonderd euro (€500), te boven gaande. 
Hieronder vallen niet aanschaffen ter vervanging van verbruiksgoederen of  goederen die aan 
veroudering onderhevig  zijn:

 

Wordt:

5. Het bestuur behoeft goedkeuring van de algemene vergadering voor besluiten tot:

a. het verrichten van investeringen een bedrag of  waarde van duizend euro (€1000), te boven gaande. 
Hieronder vallen niet aanschaffen ter vervanging van verbruiksgoederen of  goederen die aan 
veroudering onderhevig  zijn:

 

 

Artikel 4: let op de komma.  Gewijzigd om ook de psychobiologen op te kunnen nemen. Artikel 5.1a. 
Gewijzigd zodat Congo altijd voor de studenten is bij de faculteit waar de opleiding biologie behoort.

Artikel 13.5a Verhoging bedrag, zodat dit een realistisch percentage van de begroting 
vertegenwoordigd.

 

 

 

 

 

WVTTK

Geen WVTTK

 

Rondvraag



Tjibbe:

Vraagt voor de volgende ALV meer aan de hoofdlijn te houden en minder op elke afzonderlijke 
activiteit in te gaan.

 

Erik vraagt nogmaals te applaudisseren voor de kookcie.

 

Myriam vraagt de notulist de notulen snel, voor de binnen vier weken te beleggen ALV, af  te hebben.

 

Sicco vraagt om een bedankje voor de voorzitter en notulist.

 

Hanneke: sommige oudere leden willen ook nog wel een mailtje krijgen over activiteiten buiten de 
Opstapel om.

Arnold oppert aan het bestuur om in overweging te nemen de oudere mailinglisten wel iets vaker een 
mailtje te sturen, daar hier al grote delen van die mensen die de mail niet willen, al eruit gefilterd zijn.

 

Michiel: kan het voor de volgende ALV overwogen worden onduidelijkheden in de statuten, zoals in 
artikel 21 onduidelijk is of  de besproken vergadering een algemene ledenvergadering is, te 
verduidelijken. En ook punten als per post oproepen van een ALV, zijn niet geheel duidelijk. Kan dit 
wel of  niet via E-mail

 

Shannon: is het het waard deze halfjaarlijkse ALV aan te houden? Het is moeilijk de grens te halen.

Hanneke: het is wel goed voor jezelf  als bestuur om het halfjaar kritisch te bekijken. Michel: meer 
promotie zou ook uitkomst kunnen bieden. Een week of  twee weken van tevoren intensief  flyeren laat 
ook al meer mensen komen.

Adam, die ook vlak van tevoren pas hoorde van de ALV en toen besloot te komen, is het ook eens met 
meer promotie.

Algemene strekking is dat de halfjaarlijkse ALV wenselijk is, maar meer gepromoot moet worden.

Myriam: is overwegen waard om het een open bestuursvergadering te noemen.

Frieda: blijf  hoe dan ook wel in de brief  voor de jaarlijkse ALV de halfjaarlijkse aankondigen. Hij kan 
altijd nog afgelast of  van naam veranderd worden, maar later oproepen geeft extra post.

 

Sluiting: 21:10

 

 



 

 

Shannon Spruit                                                                           Michiel van der Vlist

Voorzitter Congo                                                                        Voorzitter ALV


