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Aanwezig: 43
Aantal machtigingen: 43
Voorzitter: Jurgen Huismans
Notulist: Sander de Folter  

 

1.         Opening

 

Jurgen heet iedereen welkom en opent de vergadering om 17:12 uur. Jurgen stelt zich voor en legt 
regels ALV uit aan nieuwe mensen.

 

2.         Goedkeuren Agenda

 

Punt 4 e en f, te weten Financieel Jaarverslag 2006 en Begroting 2007 worden verplaatst tot na de 
eetpauze. Ook de letters van punt 4 kloppen niet. Punt 8 staat 2 keer op de agenda.

 

3.         Goedkeuren notulen vorige ALV

Jurgen loopt de notulen per pagina door. De notulen van de mini-ALV mtrent de statuutwijziging 
worden ook behandeld.

Esther meldt dat de notulen van 20 juni 2006 niet volledig zijn, de laatste twee a drie pagina’s moeten 
nog volledig gemaakt worden. De notulen van de vergadering van de ALV op 20 juni en die van de 
mini-ALV zullen worden behandeld op de volgende ALV

 

4.         Verslag bestuur

Shannon neemt het woord

 

a. Mededelingen

Shannon doet verslag van de al lopende discussies en zaken, welke ook aan bod zijn geweest tijdens de 
halfjaarlijkse ALV op 20 juni.



 

• Sorbon:
Sorbon heeft gemeld dat van CONGO verwacht wordt dat per september 2007 CONGO alles bij hun 
ik koopt, maar dat ze zelf  geen boetes zal opleggen wanneer dit niet gebeurt. Naar de mening van 
Sorbon moet de UvA de boetes opleggen. CONGO verwacht op haar beurt dat dit dan vanuit de UvA 
gecommuniceerd zal worden naar de verenigingen, zolang dit niet gebeurt, zal er niet worden ingekocht 
via Sorbon.

 

• Biecht:
Aan het begin van het bestuursjaar 2006 bestond er een discussie of  de Biecht wel de juiste kroeg was 
om de wekelijkse borrel te houden. Het bestuur heeft hiernaar gekeken, de opkomst en sfeer was dit 
jaar zodanig, dat het bestuur besloten heeft de Biecht aan te houden als kroeg voor de wekelijkse borrel.

 

 

 

• Bestuurlijke vernieuwing:
Aan het begin bestuursjaar 2006 is de werkgroep bestuurlijke vernieuwing in het leven geroepen. Dit 
om het huidige bestel van de vereniging onder de loep te nemen. Er is besloten dat dit een 
bestuursaangelegenheid is en dus niet in een aparte werkgroep besproken dient te worden.

 

b. Behaalde doelen

Beleidsplan noemt punten waaraan het bestuur 2006 aan wil werken.

• Digitaal archief: Er is een externe harde schijf  aangeschaft. Digitale data van CONGO worden 
inmiddels bewaard op deze schijf.

• Statuutwijzingen: De statuutwijzigingen gepresenteerd op de ALV van 20 juni, zijn uiteindelijk 
goedgekeurd door een extra uitgeroepen ALV en zijn doorgevoerd bij de notaris.

• Inschrijfsysteem: Voorheen werden nieuwe leden ingeschreven via laptops en schriftelijk. In 
samenwerking met onderwijs is een webformulier ontwikkeld waarmee de nieuwe leden zich 
konden inschrijven in combinatie met de inschrijving aan de faculteit. Het probleem is dat dit 
jaar geen adressen verkregen zijn. Het voordeel is dat de gegevens gemakkelijk te importeren 
zijn in het ledenbestand.

 

Vragen:

Hoeveel informatie bevat het digitale archief  en hoeveel opslagruimte is beschikbaar? Alle digitale data 
vanaf  1990, de opslagruimte is 250 gb.

 



Zijn ook foto’s opgeslagen in het digitale archief? Ja

 

Hanneke meldt dat we op deze manier van inschrijven niet alleen de adressen van de leden mist, maar 
ook die van hun ouders. Shannon zegt dat dit klopt en dat dit in overleg met Obe volgend jaar wellicht 
opgelost wordt. Ouders zouden eventueel ook via de leden bereikt kunnen worden

.

• Nieuwe website: De nieuwe website www.congo.eu is inmiddels in gebruik genomen. Het 
bestuur is erg tevreden over de site. Momenteel wordt nog gewerkt aan een forum, dit wordt nu 
getest. Ook de Agenda zal op een nieuwe manier gepresenteerd worden. De verhuur van 
materialen van CONGO wordt gemeld en ook is hierover informatie te vinden.

 

Hanneke ziet graag dat er gereageerd wordt op wat je via de site mailt naar CONGO via de site. Dit 
wordt meegenomen voor naar het volgende bestuursjaar, er is dagelijks veel mail en het is moeilijk en 
veel werk dit zo snel mogelijke te beantwoorden.

 

Esther vult Shannon aan over het forum: Met Diederik wordt een forum op site getest. Op het 
moment werkt het nog niet optimaal. Nu wordt het nog getest door het bestuur. Binnen 2 weken 
kunnen leden zich aanmelden voor het forum.

 

• Promotie: Het bestuur wilde positieve manier duidelijk maken wat CONGO te bieden heeft en 
waar welke informatie gevonden kan worden. Alle 1e jaars hebben hiertoe een boekenlegger 
gekregen bij de eerste boekverkoop. Ook wilde het bestuur het contact met broertjes en zusjes 
verbeteren. Er is een relatiegeschenk laten maken, namelijk een CONGO-shooter met het logo 
erop. Ook is te promotie van de nieuwe site een sticker laten drukken. De collegepraatjes 
worden beter gestructureerd en frequenter toegepast voor de verschillende jaren. Voornamelijk 
het 1e en 2e jaar worden hiermee bereikt. Voor andere jaren wordt gewerkt aan een brief  (???)

 

 

c. Activiteiten bestuur

• BOPdag:
De BOPdag is een samenkomst de besturen van onze zusterverenigingen. Dit jaar vond deze dag plaats 
in Amsterdam, onder leiding van een stadsecoloog is een wandeling gemaakt in IJburg.

 

• Actieveledenborrel
In de Roetertoeter is een actieve leden borrel georganiseerd om alle actieve leden te bedanken voor hun 
inbreng tijdens het afgelopen jaar. Ondanks de lage opkomst was het erg gezellig.

 

• Onderwijsprijs

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


Er was discussie over wat hier precies mee moet gebeuren. Dit jaar is de onderwijsprijs uitgereikt op het 
CONGres, de uitreiking was erg geslaagd. We hopen in de toekomst beter te stimuleren dat de 
genomineerde docententen naar de uitreiking komen. De winnaars zijn: 1e jaars docent: Steph Menken, 
1e jaars module: 001, 2e jaars module: Anatomie en Embryologie

 

• Nieuwjaarsborrel
Ook dit jaar is de nieuwjaarsborrel georganiseerd. Helaas is deze de eerste keer afgelast, maar de borrel 
gaat nog plaatsvinden.

d. Inwerkweekend

Tijdens het inwerkweekend zullen het oude en het nieuwe bestuur samenkomen en werken intensief  
aan het overdragen van functies en lopende zaken aan het nieuwe bestuur. Ook worden inwerkmappen 
uitgedeeld met protocollen, huishoudelijk reglement etc. Verder zal op zondag een vergadercursus 
georganiseerd worden door TAQT. Verder staat teambuilding centraal tijdens het weekend

e. Verslag Kascommissie

Verplaatdt naar na de schorsing.

f. Financieel verslag

Verplaatst naar na de schorsing.

g. Verslag Commissies

• Feestcommissie
Een aantal feesten ging niet altijd even soepel. Het 90’s feest werd verplaatst, toch was het een geslaagd 
feest. Ook het introductiefeest tijdens het introweekend was een succes.  Het Hoeren en Pooiers feest 
was een enorm succes, op het laatste moment meer ruimte gekregen in Escape.

 

Opmerking: Er waren maar weinig 2e jaars bij het Hoeren en Pooiers-feest in verband met practica en 
promotie. Michel: Het is altijd moeilijk een geschikt moment voor iedereen te vinden. Eerst kijken we 
naar eerstejaars, daarna naar andere jaren. Het is onmogelijk feesten zo te plannen, zodat het voor 
iedereen goed uitkomt. We gaan er van uit dat mensen de site gebruiken om te kijken wanneer er 
feesten zijn. Verdere promotie vindt plaats via collegepraatjes, posters en mail.

 



Suggesties: Eventueel eerder als 2e jaars college hebben praatje doen. Michel zegt dat dit niet werkt. We 
weten de datum niet altijd zo ruim van tevoren. Verder is het effectiever een aantal dagen voor het feest 
actief  te promoten.

 

Ondanks de verplaatsing van het eerstejaarstentamen was het gala een groot succes. Mede dankzij de 
fotograaf.

 

• Activiteitencommissie
Alle georganiseerde activiteiten waren een groot succes. Vooral het winterweekend, maar ook Sint 
Maarten zijn geslaagd. De activiteitencommissie organiseerde ook een studiereis naar Gent om daar het 
congres the Moral Brain te bezoeken. Met 40 personen was dit geslaagd maar ook leerzaam en leuk.

 

• Boekencommissie
Er is sinds dit jaar een nieuw boekencontract bij Bruna. Dit is de vorige ALV besproken.

Dit jaar is een starterpakket samengesteld voor de 1e jaars met daarin de boeken, de snijdset, labjas en 
een boekenlegger.

Verder is het bestuur bezig een online bestel systeem in gebruik te nemen. Het is al in gebruik maar 
wordt nog verbeterd.

Veel tentamens zijn ingescand. Ondanks dat ze niet overeenkomstig zijn met het nieuwe curriculum, 
zijn ze goed te gebruiken als oefening. Deze tentamens zullen online gezet worden.

 

Maik: Hoe zit het met nieuwe pinautomaat? Een van de 2 werkt niet goed dus kunnen we er nu maar 1 
gebruiken. De software van de oude moet aangepast worden.

 

• Redactie
Er zijn 5 gymnos uitgekomen, de laatste kunnen we lezen in de pauze. Er waren wel wat 
opstartproblemen. 5 gymno’s is een voldoende aantal om subsidie hiervoor te ontvangen.

 

• Onderwijs
Onderwijscommissaris Jasper was herkenbaar klachtenpunt dit jaar, veel studenten kwamen naar hem 
met problemen.

 

CONGres: Weapons of  Mass Destruction op 13 december was een groot succes.

 

Vraag: Is Jasper vaak aanwezig geweest, heb je jezelf  herkenbaar gemaakt of  is het toeval dat je 
herkenbaar was? Het is voor het nieuwe bestuur handig te weten hoe ze zich herkenbaar kan maken als 
klachtenpunt. Jasper: Je moet met veel mensen praten en vertellen wat je doet. Dan komen de vragen 
wel.



h. Verslag Werkgroepen

 

• Liften
De bestemming van de wedstrijd was Estaing. Het was allemaal zeer geslaagd. Er is al een nieuwe 
liftcommissie, de locatie is uiteraard onbekend.

 

Arnold licht via Tommie toe wat de liftwedstrijd inhoudt.

Arnold hoopt op een goede promotie naar de 1e jaars. Zeker omdat de combinatie met de 
buitenlandreis zeer aantrekkelijk is.

 

Kan het voorkomen worden dat de wedstrijd niet tijdens herkansingen is? De temperatuur valt tegen 
tijdens de herkansingen, het zou dan in maart zijn. Daarnaast zijn in maart de campings niet open. Er is 
nu voor een week gekozen met 3 vrije dagen en 2 tentamens.

 

• Kookcie
Op de volgende activiteiten heeft de kookcie maaltijden verzorgd: ALV, DIES, Zeilweekend, BBQ, 
Introweekend, CONGres en de nieuwjaarsborrel. Ook een BBQ voor de kennismaking van de FSR 
met de decaan.

 

Sicco: Zijn er plannen nieuwe mensen te werven? Ja

 

• Introductiecommissie
Het Introweekend vond op 8-10 september plaats bij Klonie in Ellertshaar. Het feest werd dit jaar door 
de feestcie georganiseerd, de samenwerking tussen de commissies was goed en het feest was geslaagd. 
Vanwege de beperkte bereikbaarheid van Klonie via het OV werd met een bus naar Ellertshaar gereisd 
met 110 personen. Er gingen 81 1e jaars mee.

Ondanks het wegvallen van voorzitter, Sander, is alles goed verlopen. 15 februari is de open 
vergadering om een nieuwe commissie te vormen.

 

Uitval voorzitter: Is tijdens de db-overleggen de secretaris niet serieus genomen? Dit berust op een 
misverstand.

 

Hoe zit het met lage opkomst?

De naam introductieweekend schrikt misschien af.

Wellicht de naam veranderen in EJW.



 

Kunnen BetaGamma’s die instromen betrokken worden bij de introductie?

Dit wordt meegegeven aan het nieuwe bestuur.

 

Er is over nagedacht waarom er niet veel mensen meegingen op het weekend. Zou kunnen omdat het 
vroeg na de intreeweek plaatsvond. Ideeen zijn het weekend eventueel voor intreeweek of  later na de 
intreeweek plaats te laten vinden.

 

Het is mogelijk de instromende BetaGamma’s te laten weten dat het mogelijk is mee te gaan op EJW.

Shannon: Lastig om te zien of  het BG is bij inschrijving, de lijsten zijn te laat voor het weekend.

BetaGamma’s worden al 2 maanden voor het begin van het jaar bijeengeroepen door Wim Ghijsen, 
misschien kan daar iemand van het bestuur of  introductiecommissie heen.

 

• Lijst CONGO
 

Lijst CONGO is begin dit jaar opgezet voor de FSR verkiezingen, uiteindelijk zijn 4 mensen de raad 
ingegaan na wat verschuivingen. Lijst CONGO heeft de verkiezingen gewonnen. Hoofdthema’s van 
lijst CONGO: Mastervoorlichting, hertentamens en milieu.

 

Kan het milieupuntje worden toegelicht? Wordt geen rekening met het milieu gehouden door de 
faculteit. Lijst CONGO wil zeuren over groende stroom, gebruik hergebruikt papier en biologische 
producten bij Sorbon.

 

• ToCo
Het toneelstuk 13-14 juni in Bitterzoet was een groot succes.

Wie is het aanspreekpunt van TOCO? Annemarie, ze is een biologe. De communicatie was moeizaam 
met haar. Er is een opvolger voor Annemarie, namelijk Kim.

 

De vergadering wordt geschorst om 18:17, na de pauze verder met de kascommissie en financieel 
jaarverslag.

Vergadering hervat om 19:51 door Jurgen



Voor we verder gaan worden 2 WVTTK aangeleverd namelijk: Facultaire Introductie en 
nieuwjaarsborrel.

 

4. Verslag bestuur

e. Verslag Kascomissie

Gosse K en Marle J nemen het woord. Marja heeft haar zaken goed op orde. Er zijn 4 controles 
geweest. Aan het eind van het jaar was veel geld over, netjes opgelost door nog wat uit te geven. Er is 
ook een penningmeester overleg geweest.

f. Financieel jaarverslag

Marja neemt het woord. Verslagen + begroting inplakken.

 

IN

Intro                     : Lager omdat minder mensen meegingen dan gepland.

Ledengeld                        : Meer dan begroot vanwege hoog aantal 1e jaars.

Meander               : Lager vanwege promotie

UIT

De uitgaven van het bestuur lijken laag, omdat een aantal grote aanschaffen apart vermeld worden 
onderaan het verslag.

.

 

Ivar: Kan er geld uit onvoorzien betaald worden voor de afgelaste nieuwjaarsborrel? Michel en Saskia 
hebben overlegd met Marja, de conclusies was dat dit niet nodig is.

Dave meldt dat dit geen ALV punt is.

 

Tjibbe kan zich herinneren dat voor de vorige G3 is afgeschreven. Afschrijvingen die eerder gedaan 
zijn, zouden vrij moeten komen om een nieuwe aan te schaffen, dat is niet gebeurd volgens hem. Er 
zou van dat geld een nieuwe gekocht moeten zijn, dat is niet gebeurd. Het lijkt nu alsof  meer geld is 
uitgegaan dan werkelijk is uitgegeven. Bij in zou het potje moeten staan waar het uit komt.

 



De kascommissie gaat uitzoeken hoe dit precies in elkaar zit.

 

Dave vindt dat de telefoonarm te veel geld gekost heeft. Er zijn er 2 aangeschaft en kosten erg veel, bij 
het bedrag zaten ook archiefdozen in.

 

Dave: Is die prijs wel reëel voor een telefoonarm?

Het bestuur wil er lang mee doen, dus is meteen een dure en goede aangeschaft. De arm dient ook ter 
waarborging van de telefoon.

 

Hanneke: Waarom zijn er donaties gevraagd?

Voor de nieuwe software voor de computer, de nieuwe G3. De computer was gratis, software niet.

Ziel: Promotiemateriaal 800e? Waar dit geld aan is uitgegeven, is al gemeld bij het kopje promotie

 

Caspar: Onvoorzien is toch voor onvoorziene uitgaven. Is het nu niet voor andere dingen gebruikt? Er 
zijn onvoorziene kosten gemaakt, welke zijn ingeboekt onder het bestuurspotje.

 

Anne: Waarom staat er 2 keer lustrum sparen? We sparen voor 2 lustra

 

Kapitaaloverzicht:

Feestcie 1000 buffer + geld nieuwjaarsborrel.

Boeken: buffer Actiecie: 1000 buffer, nieuw om grote bedragen niet voor hoeven te laten schieten, 
verder gaat er gebowld worden.

Liquididiteit is wat we nog kunnen uitgeven. Kapitaalvermeerdering is het geld dat vrijgekomen is voor 
archief  en ??.

 

Dave: Wat was onduidelijk wat je nog uit gaat zoeken? Dat de kapitaalvermeerdering negatief  is.

Dave: Wat zijn precies debiteuren en crediteuren: Voornamelijk uit te betalen en ontvangen 
bestuursbeurzen. Sorbon moet nog een hoop geld betaald worden.

 

Dave: Waarom kom je er nu achter dat het niet klopt in plaats van vorige week? Omdat de kascontrole 
niet eerder kon.

Marja: laatst klopte het nog wel, bij kascontrole niet meer. Marja gaat dit alles uitzoeken samen met de 
kcc. Kascontrole gaat volgend jaar anders aangepakt worden.



 

Nieuwe begroting:

IN

Meer leden                       : meer subsidie

Minder subsidie intro       : in verband met tegenvallende opkomst 90 mensen

Contributie                       : Hoger dan vorige keer omdat er meer leden verwachten.

Verhuur op IN post erbij.

Bruna door sponsoring en verwachting omzet boeken (percentage)

Bom media: geld voor banners op website wordt nog uitgezocht.

UIT

Bestuur                             : ALVs zitten er in maar ook promomateriaal.

Inwerkweekend               : Nieuw op begroting, omdat daar betaald wordt voor een vergadercursus, 
eten en drinken

Feestcie + Actiecie           : Krijgen meer geld. De bedragen voor het gala en het winterweekend zitten 
hier bij in.

Redactie                           : Meer geld om gymno aantrekkelijker te maken.

Onderwijs                        : Congres

Kookcie                            : Materiaal + activiteiten

Intro                                 : Voorheen alleen subsidie faculteit maar nu ook vanuit congo

Liften                               : Is weer een werkgroep en staat dus op de begroting.

 

De buitenlandreis is verplaatst naar januari in overleg met liftcie, dit jaar zijn dus 2 buitenlandreizen. 
Buitenlandreis en liften zijn nu mogelijk als combinatierijs te doen.

Er is geld begroot voor mensen die gebruik maken van de combinatie.

 

Nieuwbouw omlaag         : afronden

Statuutwijziging               : om te sparen voor eventuele wijzigingen die later plaats moeten vinden.

Website                            : bedrag om de site te kunnen professionaliseren



Almanak                           : We verwachten geen uitgave van een almanak.

Geen onvoorzien              : 10000euro buffer is eigenlijk te veel. Als er onvoorzien is er in ieder geval 
een buffer.

 

Sam; In hoeverre ligt deze begroting vast voor het nieuwe bestuur? Het wordt door bestuur vrijgelaten 
hoe ze ermee omgaan. Stel dat ze er veel van afwijken, moeten ze dat altijd verantwoorden aan ALV.

 

Syl: Hoe zit het met de vermeerdering van het punt Bruna: Dit heeft te maken met het nieuwe contract 
met bruna. Erik: De eerste jaars kopen de 1e keer minder boeken, andere boeken kopen ze later.

 

Dave: Moet buitenlandreis niet op nieuwe begroting voor 2008? Nee, het gaat om een bestuursjaar in 
plaats van een kalenderjaar.

 

Hanneke: Waarom weer meer geld voor gratis bier voor commissies tijdens constitutie? Er gaat dan 
meer geld naar leden, ze krijgen meer bonnen.

 

Kookcie krijgt 500 euro in plaats van 100euro, vorige jaar hebben ze ook maar 56 uitgegeven. Hoe kan 
dit? Kookcie krijgt geld ook voor aanschaf  van materialen en voor het verzorgen van een barbecue.

 

Laura: Dit jaar moesten we materialen aanschaffen en het bestuur heeft dit moeten voorschieten. Dit 
was niet handig.

 

Sicco: Er gaat ook meer geld naar leden doordat meer geld van commissies gestoken wordt in bier voor 
1euro borrels bij Jan.

 

Marja: De constitutieborrel dient ook als kennismaking bestuur – leden

 

Hanneke: Kan ook in Biecht. Gewoon jammer.

 

Laura: Waarom archief  op IN? Het is vorig jaar op IN gekomen, omdat het in 2005 niet is uitgegeven.

 

Tommie: Is bij de intro rekening gehouden met nieuwe tarieven voor subsidie van 2007? Nee, de 
regeling is nog niet ingegaan.



Tjibbe: Wanneer gaat die regeling in? Dit is niet bekend.

 

Tommie: Tips voor begroting: Er wordt veel gespaard, de potjes raken voller en er moet geregistreerd 
worden voor nieuwe penningmeester wat waar voor gespaard is.

Afschrijven: Je schrijft af  als kapitaal. CPU 3000e jaar later nog 2000e waard. Staat wel als geld op 
begroting, terwijl dat niet is. Volgende: duidelijker zijn in grens afschrijven en sparen als het 
afschrijvingen geld is het eerder sparen. Wordt apart duidelijk gemaakt aan mensen die het willen weten.

Tommie: je kunt niet afschrijven voor een nieuwe computer, dat is sparen.

 

Tommie: Het is misschien handiger om een potje representatie in te begroten. Het is dan beter 
inzichtelijk dat er geld uitgaat voor de representatie van het bestuur. Op dit moment komt het op 
allerlei posten terug.

 

Syl over de samenvoeging van commissiebudgetten en gala+winterweekend. Het idee was ooit om dit 
te scheiden om een duidelijk signaal te geven dat het geld juist daar heen gaat.

Marja: Er is vertrouwen in samenvoeging van deze dingen, dat daadwerkelijk het geld naar het gala/
winterweekend gaat.

 

Gosse: De onvoorzien is afgeschaft om de in de jaren ontstane 10000euro op te maken. Advies: 
Halfjaars ALV na zomer en voor dan een betere begroting opstellen voor hetzelfde jaar. Beter inzicht in 
overblijvend geld.

Jurgen: Zorg dat de dingen duidelijk uitgezocht worden. Tommie: niet die 10000euro helemaal 
opmaken, dan heb je niets meer.

 

Arnold via Reinier: Zitten spaarpotjes in liquididiteit? Nee

 

 

5.         W.V.T.T.K.

Facultaire inschrijving:

 

Sicco: De facultaire introductie tijdens de intreeweek is voor CONGO een belangrijk onderdeel. Twee 
dagen moeten de 1e jaars vermaakt zien te worden op Anna Hoeve. Een beter idee is om alleen de 
maandag gebruiken voor intro. Dinsdag vrijlaten voor eventueel Artis. Dinsdagmiddag voor Intree. 



Zowel vanuit onderwijs als commissie Intree moet het goed gecommuniceerd worden om 
misverstanden te voorkomen.

 

Hoe zit het met bulborrel? Geen sprake van, uitreiking is op dinsdag.

Nieuwjaarsborrel:

De laatste keer dat deze borrel zou plaatsvinden is afgelast in verband met het noodweer. De volgende 
datum is waarschijnlijk op 8 februari.

 

1. 6. Bedankjes

Een aantal mensen wordt bedankt voor hun verdiensten tijdens het afgelopen jaar.

-          Frieda en Michiel: gestopt met RVA, fles wijn voor hen.

-          Michiel: Voor halfjaarlijkse ALV

-          Werkgroepen: Sander en Saskia

-          Kookcie

-          Liftcie

-          Lijst CONGO

-          KCC

-          RVA

-          Tjibbe voor hulp bij Bruna

-          Tommie en Arnold

-          Jurgen voorzitter

7.         Rondvraag oud bestuur

Arnold: Vraag over ToCo, voorheen is een eis gesteld voor een duidelijk aanspreekpunt vanuit de 
ToCo.Dit is voor volgend jaar geregeld.

 



Marle: Is er interesse voor verschillende commissies? Voor de intro is veel animo, het congres wordt 
doorgezet door Marlies.

 

Syl geeft een compliment voor het jaarverslag. Ziet er goed uit volgens hem.

 

Maik: Hoe zit het met het archief  in de universiteit? Het wordt nu verhuisd en tot mei kunnen we er 
niet bij.

Sicco: Iedereen in de zaal moet mee naar Praag.

 

Vergadering geschorst.

 

Heropening om 21:38 door Jurgen

8.         Aftreden oud bestuur

Bestuur 2006 treedt af! 

9.         Verkiezing nieuw bestuur

Jurgen legt de spelregels uit voor het stemmen.

 

Voorzitter: Sicco de Knecht

Sicco stelt zich voor en licht toe waarom hij in het nieuwe bestuur wil als voorzitter.

 

Laura: Geef  eens een voorbeeld van een van de ideeën die borrelen in je hoofd? Bestuursvergaderingen 
verbeteren, deze op een andere manier indelen.

Ivar: Wat vond je helemaal fout dit jaar? Niets dat erg slecht is gegaan. Alleen dat een goede richting is 
gekozen en dat daarmee verder gegaan moet worden.

Tommie: Wat wordt jouw meerwaarde voor CONGO? Dat ik de mogelijkheden tot professionaliseren 
van CONGO openhoud en er achteraan zit.



Dave: Iedereen kent jouw ADHD-karakter. Je kunt het goed scheiden. Kan je het een jaar volhouden je 
op de juiste momenten te temperen en los te kunnen laten? Dat is een leerproces. Ik weet dat ik niet 
alles kan, maar het heel graag wil leren.

 

 

De stemming voor de functie voorzitter wordt voltrokken.

Vice-voorzitter: Sam Molenaar

Sam stelt zich voor en licht toe waarom hij in het nieuwe bestuur wil als vice-voorzitter.

 

Hanneke: Naar welk goed doel gaat je bestuursbeurs? Volgend jaar geen studie om CONGO te doen. 
Geld gebruiken voor inspanning

Arnold: Wat is je functie in de fsr, hoelang duurt dit nog en heb je tijd het te combineren? Algemeen 
raadslid tot eind academisch jaar. Misschien stelt Sam zich verkiesbaar. Heeft veel raakvlakken met 
elkaar, werken voor bepaalde functies combineren.

Esther: Waarom vice-voorzitter? Sicco is beter voor voorzitter, ik hoop een goede ondersteuning te 
zijn.

Laura: In hoeverre kun jij Sicco ondersteunen in zijn voorzitterschap? Ik zal invallen waar nodig is. Het 
gaat goed komen.

Dave: Wat zijn je plannen voor het verbeteren voor CONGO? Belangrijk dat kamer dient als goede 
werkplek. Sam wil van CONGO een machtsimperium maken.

Tommie: Hoe kijk je tegen het feit aan dat veel actieve leden enthousiast maar wel onprofessioneel zijn? 
Het gaat hem vooral over de bestuursvergaderingen.

 

De stemming voor de functie vice-voorzitter wordt voltrokken.

Secretaris: Gilles de Hollander

Gilles stelt zich voor en licht toe waarom hij in het nieuwe bestuur wil als secretaris.

 

Hanneke: Ben je ervan bewust dat notuleren belangrijk is? Gilles heeft dit al eens gedaan voor 
betagamma, het gaat lukken.

Lieke: Wat wil je doen om de congokamer open te houden, dat het niet alleen een werkplek is? Het 
moet open blijven, CONGO blijft een open vereniging.



Syl: Hoe sta je tegenover dat CONGO corporaler wordt? Dat vind ik prima.

Jasper: Als het nodig is studievertraging op te lopen, doe je het dan? Als het nodig is doe ik dat.

Ivar: Hoe zit je CONGO hart t.o.v. van je BetaGamma-hart? Gilles geeft aan dat hij op zich niet heel 
actief  meer is bij Beta-Gamma.

Saskia: Waarom secretaris? Dit was nog open.

Arnold: Je zou elke dag alle mail behandelen, ben je bereid je tijd er in te steken dat te doen? Ik ben 
bereid er veel tijd in te stoppen.

Maik: Is Roeterseiland te combineren met je bestuur? Dat moet gaan lukken. Het is te combineren.

 

De stemming voor de functie secretaris wordt voltrokken.

 

Penningmeester: Zillah Kaptein

Zillah stelt zich voor en licht toe waarom ze het nieuwe bestuur in wil als penningmeester.

 

Syl: Hoe ga je om met de tips wat betreft het penningmeesterschap vanavond genoemd? Sommige tips 
wil ik gebruiken, andere niet. Kleine beslissingen worden in met bestuur genomen.

Laura: Gaat het lukken met het nieuwe DB? De kennismaking is al gebeurd. Behalve met Sam

Dave: heb je bij BetaGamma inzicht hoe ze het daar doen en wil je er iets van meenemen? Zillah heeft 
geen ervaring daar. Enige is dat huisgenote penningmeester was daar.

Tommie: Is het denkbaar dat de samenwerking tussen congo en svbg beter kan worden? SVBG altijd 
gerund door 1e jaars, die we niet kennen.

 

De stemming voor de functie van penningmeester wordt voltrokken.

Feestcommissaris Janske Willems

Janske stelt zich voor en licht toe waarom zij in het nieuwe bestuur wil als feestcommissaris.

 

Dave: Waarom denk je beter te zijn dan Alex? Het is tijd voor een vrouwelijke feestcommissaris, kijken 
of  die het ook kunnen. Ik kan de feestcie aan.



Arnold: Hoe sta je tegenover de feesten zelf. Hoe denk je de feesten goed te kunnen begeleiden als je 
bier drinkt? Op de feesten moet de organisatie gedaan zijn. Ik kan dat opbrengen, als het moet.

Dave: Je taak ligt ook binnen het bestuur, hoe ga je het bestuur ondersteunen? Ik wil de Biecht en de 
congokamer toegankelijker maken voor leden.

Maik: Hoe ga je om met dronken feestcie mensen? Op het moment zelf  kan het niet. Beter van te 
voren of  erna melden/bestraffen. Kan niet mensen opleggen hoe veel ze drinken.

Feestcommissaris: Alex Mengelenhof

Alex stelt zich voor en licht toe waarom hij in het nieuwe bestuur wil als feestcommissaris.

 

Arnold: Hoe sta je tegenover de feesten zelf. Hoe denk je de eesten te kunnen begeleiden als je bier 
drinkt? Altijd voor zorgen dat je zelf  controle hebt over het geheel.

Ivar: Janske heeft veel zin bestuur te gaan doen, hoe sta jij daar tegenover? Lijkt me superleuk, maar ik 
heb er weinig over gesproken en weet er niet veel van.

 

 

De stemming voor de functie van feestcommissaris wordt voltrokken.

Redactiecommissaris: Thijs Rinsma

Thijs stelt zich voor en licht toe waarom hij in het nieuwe bestuur wil als redactiecommissaris.

 

Laura: Wat heb je met schrijven? Thijs vindt het interessant om de gymno te lezen. Ook hoe zoiets tot 
stand komt en hij leest veel boeken. Verder geeft Thijs aan geen ervaring te hebben met schrijven of  
bestuur.

Dave: Hoe zie je jezelf  meer kleur geven voor CONGO? Thijs is bereid met allerlei mensen te 
communiceren. Door maken van de gymno, de icoon van congo, proberen er iets leuks van te maken. 
Verhalen die er instaan voornamelijk toepassing op wat de schrijver meemaakt. Niet veel met de 
biologie.

 

De stemming voor de functie van redactiecommissaris wordt voltrokken.

 



 

Activiteitencommissaris: Lianne Klaver

Lianne stelt zich voor en licht toe waarom zij in het nieuwe bestuur wil als activiteitencommissaris.

Dave: Heb je ideeën voor nieuwe activiteiten? De hele commissie staat voor verandering in activiteiten. 
Maar nieuwe ideeën zijn altijd welkom.

 

De stemming voor de functie van activiteitencommissaris wordt voltrokken.

 

Onderwijscommissaris Saskia Botterhuis

Saskia stelt zich voor en licht toe waarom zij in het nieuwe bestuur wil als onderwijscommissaris.

 

De stemming voor de functie van onderwijscommissaris wordt voltrokken.

Boekencommissaris: Guido Meijer

Guido stelt zich voor en licht toe waarom hij in het nieuwe bestuur wil als boekencommissaris.

 

Sam: Hoe wil je de boekenverkoop verbeteren? Ik weet nog weinig van de problemen en functie af. 
Problemen ga ik te lijf.

Sicco: Help je evt. Saskia mee met het maken van een samenvattingenbundel? Ja

 

De stemming voor de functie van boekencommissaris wordt voltrokken.

 

Kascontrole Commissie

Marja en Marle



 

De stemming voor de functie van Kas controlecommissie wordt voltrokken.

 

 

Uitslag stemmingen:

Voorzitter Sicco

Voor    : 89

Tegen  : 1

Blanco : 4

 

Vice-Voorzitter: Sam

Voor    : 81

Tegen  : 10

Blanco : 3

 

Secretaris Gilles

Voor    : 89

Tegen  : 0

Blanco : 5

 

Penningmeester Zillah

Voor    : 83

Tegen  : 4

Blanco : 7

 

Feestcommissaris Janske

Voor    : 45

Tegen  : 0

Blanco : 0



 

Feestcommissaris Alex 42

Voor    : 42

Tegen  : 0

Blanco : 0

 

Activiteitencommissaris Lianne

Voor    : 86

Tegen  : 0

Blanco : 8

 

 

 

Onderwijs Saskia

Voor    : 88

Tegen  : 2

Blanco : 4

 

 

Redactiecommissaris: Thijs

Voor    : 80

Tegen  : 5

Blanco : 9

 

Boekencommissaris:

Voor    : 90

Tegen  : 1

Blanco : 3

 



Kas controlecommissie: Marle en Marja

Voor    : 83

Tegen  : 0

Blanco : 11

 

 

 

Nieuw bestuur is aangetreden

10.       Sluiting

 

Jurgen bedankt iedereen voor hun aandacht en sluit de vergadering om 23:24


