
Notulen Halfjaarlijkse Algemene Ledenvergadering 
88e bestuur van Studievereniging CONGO

Datum: 27 september 2007
Voorzitter: Evelien van Roemburg
Notulist: Michel Freriks 

 

1. Opening

De voorzitter stelt zichzelf  voor: haar naam is Evelien. De ALV wordt geopend om 17.45 uur.

Brenda: De oude statuten en notulen staan niet op de site van CONGO. Dit heeft ze al doorgegeven 
aan het bestuur.

2. Goedkeuren notulen vorige ALV

Esther: De notulen van de halfjaarlijkse ALV van 2006 moet nog goedgekeurd worden. Dat is bij de 
wissel ALV namelijk vergeten. Mogen we dan wel de notulen van de wissel ALV goedkeuren?

Voorzitter: Ja, dat mag maar bij de volgende ALV moet niet vergeten worden de niet goedgekeurde 
notulen van 2006 goed te keuren.

De veranderingen per pagina:

3e pagina:
- In zin 4 staan vraagtekens, waarom? Dit gaat over nieuwsbrieven die we verstrekken aan de 3e -jaars.
- Bij onderwijsprijs staat niet welke docent de prijs gewonnen heeft. Dat was Ravensloot. De module 
was algemene anatomie en fysiologie van de mens.

6e pagina:
- Het verslag en de begroting van de penningmeester moeten nog ingeplakt worden. Dit zal worden 
gedaan.

7e pagina
- Er is ook geld van de brandwachten vrijgekomen.

De notulen van de vorige ALV zijn vastgesteld na bovenstaande veranderingen.

3. Mededelingen

Laptop
De laptop van CONGO is gestolen. Er is aangifte van gedaan bij de politie. Helaas wordt de diefstal 
niet vergoed door de verzekering omdat er geen sporen van braak zijn. De laptops worden voortaan 
alleen gebruikt in het bijzijn van iemand van het bestuur. Als ze niet gebruikt worden liggen ze in de 
boekenkast die op slot zit. Het is jammer maar blijkbaar liggen dingen in de CONGO kamer dus niet 
meer veilig. Bovendien heeft het bestuur alle waardevolle apparaten inmiddels vastgezet middels 
kettingen.

Sil: Gaan jullie nieuwe afspraken maken met de verzekering zodat diefstal zonder sporen van braak wel 
vergoed wordt? Zillah gaat bekijken hoe CONGO is verzekerd en dit eventueel verbeteren.

Esther: Hoe gaan jullie het verlies van de laptop dekken?



- Er is gekeken naar het gebruik van de laptop. Hij werd niet gebruikt voor waar hij voor bedoeld was, 
dus er wordt geen nieuwe laptop aangeschaft.

CONGOtrui
Er komt een wedstrijd voor een leuke slagzin voor op CONGO truien. Deze worden dan verkocht 
voor rond de 15 euro aan leden. Er komt nog promotie voor deze wedstrijd. De slagzin wordt dan ook 
gebruikt als CONGO slagzin. Degene die de beste slagzin bedenkt krijgt een trui gratis.

CONGOBoom
De boom die wij geplaatst hebben moet weg. Hij gaat in de hoek bij gebouw 1. Nadat de nieuwbouw 
gebouwd is, wordt een goede plaats gezocht. Gebouw 1 wordt wel gesloopt maar het stuk waar de 
boom komt te staan niet. De hovenier gaat nog kijken of  het een geschikte plaats is. Het monument 
naast de boom moet ook beter beschermd worden.

E-mac van CONGO
Er was wat onduidelijkheid over het eigenaarschap van de e-mac, uiteindelijk is gebleken dat niet de 
faculteit maar CONGO de eigenaar is van de e-mac. Deze wordt binnenkort per opbod via marktplaats 
verkocht.

Jos: De computer moet niet verkocht worden omdat de geluidskaart goed is.
- Dit vindt het bestuur geen goede reden op de e-mac te houden.

Voorzitter: Er zijn genoeg mensen voor een geldige wijziging van het huishoudelijke reglement. Er zijn 
66 leden aanwezig inclusief  machtigingen.

4. Goedkeuren Agenda

Goedgekeurd.

5. Halfjaarverslag

Mededelingen

BHV
We hebben 4 mensen die nieuwe BHV-cursus hebben gevolgd. CONGO heeft nu 8 mensen met een 
BHV-diploma. Er zijn twee mensen niet naar de opfriscursus geweest omdat ze niet konden vanwege 
studie.

Biecht
De opkomst liep goed maar kon beter. Daarom is er nu een happy hour van 21-22 uur om de dinsdag. 
Bier en fris zijn dan 1 euro, de glazen zijn wel iets kleiner.

CONGOkamer
Wij mochten kasten van bibliotheek van Anna’s Hoeve hebben. Deze staan nu in de CONGOkamer en 
zorgen voor veel extra opbergruimte. Ook is er een laminaatvloer aangelegd. Verder is er een goede 
indeling gemaakt in werk- en zitruimte.
De bibliotheek is momenteel bezig te inventariseren wat er in het boekendepot staat. Wij krijgen 
hierdoor waarschijnlijk nog meer opbergruimte in het boekendepot. Verder hebben we opbergruimte in 
het zoölogisch museum en in een container op het terrein van Anna’s Hoeve.

Promotie
Wij mogen geen posters meer ophangen aan muren en ramen. Daarom hebben we nu een groot 
prikbord en A3 lijsten gekregen in de hal van gebouw IV. We krijgen ook mobiele promotiezuilen.



Verder hopen we op een groot prikbord en een display in de practicumruimte in gebouw III.

Ook is het beheer van het plasmascherm eindelijk in de handen van CONGO.

Jurgen: Happy hour in de biecht is een succes maar om de week. Dit is onduidelijk voor mensen die 
niet vaak in de biecht komen. Kan het happy hour niet elke week?
- Daar wordt naar gekeken en in combinatie met thema borrels is het misschien echt mogelijk om elke 
week een bieraanbieding te hebben

Jurgen heeft geprobeerd iets uit het depot te halen maar de sleutel was niet te krijgen. Via de portier 
kon het ook niet omdat CONGO geen medegebruiker is van het depot. Zou er dus op papier kunnen 
komen dat CONGO medegebruiker van het depot is? De sleutel kan dan altijd bij de portier gehaald 
worden.
- De bibliotheek doet hier moeilijk over en de manier waarop het nu gaat is enigszins omslachtig maar 
werkt wel: het bestuur zegt tegen de medewerkers van de bibliotheek dat wij het depot nodig hebben na 
sluitingstijd. Zij zetten dan geen alarm aan en geven het bestuur de sleutel.

De posterwand in de kantine is van CONGO dus alles er af  halen wat niet van CONGO is.
- Dat wordt al regelmatig gedaan door Gilles.

Esther: Gaan we nog boekenleggers bijbestellen?
- Dat wordt budgettair overlegd. Er is namelijk geen apart potje voor. Er moet dan niet vergeten 
worden om de naam van de site te veranderen van .tk in .eu.

Jos: Is er een statuutwijzing mogelijk zodat we minder mensen nodig hebben voor een statuutwijzing?
- Dit is niet handig want deze regel zorgt er juist voor dat het bestuur zijn best moet doen om zoveel 
mogelijk mensen op de ALV te krijgen.

Veel mensen wisten niet dat de ALV was, kan daar wat aan gedaan worden?
- Dit jaar zijn er brieven gestuurd en het heeft in de opstapel gestaan. Als mensen verhuizen of  van e-
mail adres wijzigen moeten zij dit zelf  doorgeven aan CONGO.

Beleidsplan

Website
Het hele bestuur houdt de website bij. Hierdoor staat alle informatie er snel op. Dit werkt erg goed.

Onderwijsplatform
CONGO is druk bezig om zich zoveel mogelijk te mengen in de studentenpolitiek. Dit gaat aan de 
hand van verschillende organen waar mensen van CONGO inzitten.

CONGOkamer
De CONGOkamer moest een mooiere en betere werkplek worden. Die er beter verzorgd uitziet. Dit is 
goed gelukt door de nieuwe vloer en de nieuwe kasten. De nieuwe indeling die een duidelijke scheiding 
maakt tussen relax- en werkomgeving werkt heel prettig.

Professionaliteit
Om de instapdrempel voor het bestuur wat lager te maken heeft dit bestuur er voor gekozen 
meeloopdagen mogelijk te maken voor geïnteresseerden. Zo kunnen ze alvast een proefje krijgen van 
de functie. Hiervoor moeten de kandidaten zich wel wat vroeger opgeven dan gebruikelijk is. Het 
bestuur wil dit ook voor de post van EJW-commissaris doen.

Extern contact
Het bestuur is vaak naar andere verenigingen geweest om contacten te leggen. Verder is het bestuur 



naar andere overleggen van de UvA en ASVA geweest.
Ook is er een sponsorprotocol gemaakt, deze kan gestuurd worden naar eventuele sponsors. Hierdoor 
wordt het werven van sponsoren makkelijker.

Collegepraatjes
De collegepraatjes zijn gestructureeder geworden en vaker gegeven. De activiteiten worden wel 
samengevoegd in een collegepraatje.

Esther: Moeten er niet vaker collegepraatjes gegeven worden?
- Dit gebeurd volgens het bestuur vaak genoeg

Moet de infobrief  niet rondgestuurd worden aan 3e jaars?
- Daar gaat het bestuur het nog over hebben.

 

Activiteiten bestuur

Inwerkweekend
Het inwerkweekend dit jaar is goed verlopen. Er was dit jaar een vergadercursus van TAQT. Dit is goed 
bevallen en zeker de moeite waard om te herhalen.

Constitutie
De constitutie was erg gezellig en het bestuur is binnen de begroting gebleven. Er waren wel wat weinig 
besturen, we weten niet waarom. Er zijn op tijd uitnodigingen verstuurd.

Dies Natalis
Er hebben bandjes gespeeld. Zillah en Saskia hebben mooie versiering gemaakt voor de kantine. Deze 
versiering is bewaard en kan eventueel volgend jaar opnieuw gebruikt worden. Het was een geslaagde 
avond ondanks dat er weinig andere besturen waren.

Bestuursweekend
Het bestuursweekend was bij Lianne thuis. De inrichting van het bestuursweekend is erg veranderd. Er 
was nu een korte bestuursvergadering, gevolgd door workshops waarin mensen van het bestuur over 
bepaalde onderwerpen gingen praten met andere mensen op het bestuursweekend. Dit werkte erg goed 
en er zijn nuttige dingen uitgekomen.

Ouderdag
Er waren veel ouders op de ouderdag. Er was een borrel, een experiment, een college en een 
rondleiding op Anna’s Hoeve. Het was een geslaagde dag. De rekening voor het practicum van Hans 
Breeuwer is nog niet binnen.

Overleggen

Het bestuur van CONGO is bij veel overleggen aanwezig geweest. Hieronder volgt een opsomming 
met korte beschrijving:

ASVA (studieverenigingenoverleg (SVO))
Het studieverenigingenoverleg bleek dit jaar nuttiger dan vorig jaar. Er was meer opbouwende kritiek. 
Ook heeft het bestuur de mogelijkheid gehad om te praten met de voorzitter van het College van 
Bestuur van de UvA over onderwijsinspraak van studieverenigingen (Karel van der Toorn).

BVO (BètaVerenigingenOverleg)
Het BVO is dit jaar beter bezocht dan vorig jaar. Studievereniging Bèta-Gamma (SVBG) was er dit jaar 
ook bij.



FSR (Facultaire StudentenRaad (FNWI))
Er is gesproken over de verdeling van de bestuurskamers in de nieuwbouw. Ook is er gekeken naar de 
rol van Sorbon binnen de nieuwbouw. Er is ook gesproken over borrelavonden. Er komt binnenkort 
vanuit de FSR een nieuwbouw commissie om alles in goede banen te leiden.

BMSO (Biomedisch Studentenoverleg)
Saskia is vaak aanwezig geweest op het BMSO en heeft hier veel aan gehad.

CONGO en UvA

Sorbon
De centrale studentenraad heeft ons verteld dat wij nooit meer naar Sorbon hoeven te gaan als we iets 
willen organiseren qua catering, behalve als wij de kantine gebruiken. Wij hoeven pas iets te 
ondernemen als het College van Bestuur ons aanspreekt. Dus niet als Sorbon ons aanspreekt.

Facultaire Introductie
De facultaire introductie is dit jaar in één dag gedaan in plaats van twee dagen. De eerstejaars studenten 
vonden twee dagen vorig jaar te veel en te saai. Er moet nog wel wat overlegd worden met onderwijs. 
Maar in principe ging de samenwerking goed.

Eva: Waar zijn de foto’s van de introductie?
- Deze komen er zo snel mogelijk aan.

FSR
Er is nu meer betrokkenheid met de FSR gekomen, mede door Lijst CONGO.

OpleidingsCommissie
De OC is nu gesplitst in de aparte commissies, verdeeld over de drie studies. Hierdoor is de informatie 
beter te behappen en zijn de evaluaties zinvoller. Het OnderWijsInstituut-overleg heeft daar een grote 
rol in gespeeld. Het OWI-overleg wordt ook voorgezeten door de onderwijscommissaris.

Jurgen: Hoe is de betrokkenheid van CONGO en de OC met de studies gepromoot?
- Er worden shirts gemaakt die OC-leden op openbare gelegenheden gaan dragen en ander 
promotiemateriaal, zoals posters en stickers, is ook verspreid.

Wijzigingen

Er wordt uiteindelijk toch niets gewijzigd aan de statuten. De geplande wijzigingen zijn niet nodig.

Dan volgen nu de wijzigingen in het huishoudelijk reglement.

Wijziging 1

Toegevoegd:

Art 1. Lid 3.
Personen die niet studeren aan de FNWI kunnen: ‘Vriend van CONGO’ worden. Dit houdt in dat zij 
donateur zijn die een bijdrage van €25, - per jaar afdragen aan de vereniging en in ruil hiervoor de 
ledenprijs betalen op activiteiten, de periodiek en de nieuwsbrief  ontvangen. De inschrijving voor 
Vriend van CONGO wordt niet automatisch verlengd. Een Vriend van CONGO heeft geen recht op 
korting op boeken die verkocht worden door CONGO.

Jurgen: Hoe zijn de berekeningen voor die 25 euro gemaakt? En is het wel een reëel bedrag voor de 



korting die je krijgt? Waarom komt het voorstel vandaag?
- Er zijn nogal wat niet-leden die fan zijn van onze activiteiten en ook oud leden en aanhang van leden 
die meewillen, deze regeling is voornamelijk symbolisch.

De vereniging is er voor de biologiestudenten. Mensen studeren hier niet en ‘vrienden’ komen sowieso 
wel. 25 Euro vragen is gewoon te weinig omdat je veel meer korting krijgt. Je bent geen lid voor het 
leven maar totdat je je uitschrijft bij de UvA.

De vriend van CONGO is gewoon geen goed idee omdat CONGO niet voor die mensen bedoeld is. 
Het bedrag van 25 euro is ook te laag.

Brenda: Is 25 euro ook te weinig voor oud leden?

Jurgen: Ja, want die kunnen best de niet leden prijs betalen.

Bestuur: We vonden het gebaar genoeg.

Bestuur: Er komen meer leden naar activiteiten van CONGO als ze goedkoop vrienden of  partner mee 
kunnen nemen.

Marle: Waarom zouden we dan nog onderscheid tussen donateur en vriend?

Tommie: Donateurs krijgen nieuwsbrief  en periodiek en geen korting. Ze maken een zelf  te bepalen 
bedrag over naar CONGO. En dus klopt die 25 euro dan weer niet in alle gevallen.

Jasper: Het bestuur wil de wijziging handhaven en het is gewoon een gebaar.

Lianne: Ben je voor deze regeling of  ben je voor deze regeling mits het bedrag hoger wordt?

Jurgen: Nu stemmen over deze regeling, als hij wordt afgewezen moet het bestuur op de volgende ALV 
met een nieuw voorstel komen.

Uit de stemming of  het gebaar zelf  een goed idee is blijkt dat de vergadering het goedkeurt.
Moet het bedrag €25,- zijn?
Voor: 29
Tegen: 32
Blanco: 1
Onthouding: 1
Voorstel afgewezen.

Wijziging 2

Toegevoegd:

Art. 5. Lid 2.
De vertegenwoordiger van een werkgroep zorgt ervoor dat zijn/haar werkgroep en het bestuur 
voldoende geïnformeerd worden over de activiteiten. Een werkgroep houdt het bestuur van tevoren op 
de hoogte van de gehouden activiteit, houdt een kasboek bij, dat door de penningmeester van de 
vereniging gecontroleerd kan worden, en evalueert de gehouden activiteit en brengt hierover verslag uit 
aan het bestuur.

Dit is een toevoeging die uitlegt wat een werkgroep is.

Jurgen: Breid lid 1 uit met lid 2. In lid 1 wordt namelijk uitgelegd wat een commissie is en hiervoor 
geldt hetzelfde als voor werkgroepen. Het bestuur is het hiermee eens. Dus in Artikel 5 lid 1 wordt aan 



commissie werkgroep toegevoegd.

Er kan alleen niet gestemd worden over deze wijziging omdat het niet van te voren is aangekondigd. 
Op de volgende ALV wordt hier dus over gestemd.

Wijziging 3

Gewijzigd:

Art. 6 Lid 3.
Een raad van advies, waarvan de zeven leden door het bestuur benoemd worden. Deze heeft tot taak 
het bestuur gevraagd of  ongevraagd te adviseren over het door haar gevoerde of  te voeren beleid.

Jasper: Waarom zou je je meer willen beperken dan nodig is? Het is volgens de RvA zelf  handiger. Het 
is prettig als er zeven mensen in de RvA zitten.

Maar het is een streven dus het is niet altijd mogelijk.
- Je kunt beter in het huishoudelijk reglement opschrijven hoe nu de situatie is. Dat vinden de RvA en 
het bestuur het beste. Het is ook een soort drijfveer om te zorgen dan het bestuur zijn best doet om 
zeven RvA leden te vinden.

Maik: Je moet juist een minimaal en maximaal aantal leden vaststellen.

Maarten: Het is een slechte zaak dat de RvA gekozen wordt door CONGO. Het zou door de ALV 
gekozen moeten worden en niet het bestuur.
- De RvA is er om te zorgen dat informatie uit het verleden niet verloren gaat. Het moet gezien worden 
als een steunend orgaan voor het bestuur. Ze hebben dan ook alleen een adviesrecht. Elk jaar wisselen 
maar twee mensen. Het bestuur kan dus niet hun eigen RvA kiezen.

Voor: 29
Tegen: 25
Blanco: 3
Onthouden: 7
Wijziging is aangenomen.

Wijziging 4

Gewijzigd:

Art 7. Lid 1, 2, 4 en 6.
De vereniging kent de volgende commissies:

1)De activiteitencommissie: deze organiseert lezingen, excursies, culturele avonden, sportieve 
activiteiten, borrels en overige activiteiten;

2)De boekencommissie: deze verzorgt de verkoop van studieboeken, het beschikbaar maken van oude 
tentamens, het contact met de boekenleverancier en met de modulecoördinatoren;

4)De onderwijscommissie: deze houdt zich bezig met onderwijsgerelateerde aangelegenheden en 
informeert CONGO hierover waar nodig;

6)De Kascommissie: deze controleert het financiële beleid van het bestuur minstens vier keer per 
bestuursjaar, waaronder voor elke ALV.



Voor: 66
Tegen: 0
Blanco: 0
Onthouden: 0

Wijziging 5

Gewijzigd en toegevoegd:

Art 7, Lid 7-12.

7) de EersteJaarsWeekendwerkgroep: deze organiseert de facultaire introductie en het eerstejaars 
weekend aan het begin van elk academisch jaar;

8) de CONGreswerkgroep: deze organiseert eenmaal per jaar een congres met een onderwerp dat 
aansluiting vindt met een of  meer van de studies Biologie, Biomedische Wetenschappen en 
Psychobiologie;

9) de kookwerkgroep: deze organiseert de catering bij verscheidene activiteiten dan wel uit eigen 
beweging dan wel op aanvraag van een ander onderdeel van de vereniging;

10) Lijst CONGO: dit is een politiek platform en een lijst voor studenten die Levens- en 
Aardwetenschappen studeren binnen de facultaire studentenraad van het FNWI.

11) de liftwestrijdwerkgroep: deze organiseert eenmaal per jaar een Liftwedstrijd;

12) de TOneelCOmmissie: deze voert toneelstukken op en organiseert de repetities hiervoor.

Jurgen: De RvA heeft in een van haar adviezen gezegd dat lijst CONGO geen werkgroep mag zijn van 
CONGO omdat het niet handelt uit naam van CONGO. Maar CONGO heeft geen invloed op lijst 
CONGO.

In oprichting was niet alleen meeliften maar ook om input te krijgen uit de vereniging.

Het gaat er gewoon om dat lijst CONGO geen werkgroep is.
- Ze doen precies hetzelfde als andere werkgroepen. Volgens de criteria die net aangenomen zijn 
voldoen ze aan de eisen. Het bestuur is van mening dat Lijst CONGO voldoende recht heeft een 
werkgroep te zijn.

Sam: Leden van lijst CONGO moeten leden van CONGO zijn. Omdat lijst CONGO deze mensen 
vertegenwoordigd.

Het voorstel van Jurgen om lid 10 te schrappen wordt in stemming gebracht:
Tegen: 49
Voor: 8
Onthouding: 4
Blanco: 3

Verder wordt de wijziging van Artikel 7, Lid 7-12 in stemming gebracht voor de ALV.
Voor: 58
Tegen: 0
Blanco: 8
Onthouding: 0



Wijziging 6

Gewijzigd: 

Art. 8

Alle commissies hebben een open karakter; alle gewone leden hebben hierin stemrecht.

Alle vergaderingen van het bestuur en de commissies zijn openbaar.

Bestuur: Het Rode gedeelte moet geschrapt worden. Dit is namelijk niet duidelijk. Alle leden van de 
commissie moeten stemrecht hebben en niet alle CONGO leden moeten inspraak hebben in de 
commissie.

Jurgen: Laten we besluiten dat het bestuur erover gaat nadenken wat een betere formulering is van dit 
artikel.
- Het bestuur stemt hiermee in.

Wijziging 7

Toegevoegd:

Art 17.

1) Elke commissie en werkgroep heeft het recht eenmaal per bestuursjaar een commissie-uitje te 
organiseren waarbij elk lid van die commissie met ten hoogstens € 5,00 wordt gesubsidieerd uit de kas 
van de vereniging zelf.

2) Per bestuursjaar worden er per persoon, ongeacht hoeveel commissies deze bemand, slechts twee 
commissie-uitjes gesubsidieerd.

Deze wijziging is voor een betere teambuilding en het beter bedanken van actieve leden als gehele 
commissie.

Marle: Waarom zou je dit vastleggen voor volgende besturen? Je weet niet hoeveel geld het op deze 
manier gaat kosten.
- Het is belangrijk om een cadeau te geven aan actieve leden. We willen er voor zorgen dat dit ook in de 
toekomst bewaard blijft en niet onderhevig is aan de grillen van elk bestuur.

Jurgen: Je mag geen beleid in huishoudelijk reglement zetten.
- Volgens mij is dat geen stelregel. Ook beleid mag in het HHR.

Caspar: Je kunt op een andere manier duidelijk maken dat het een goede regel is. Bijvoorbeeld door het 
als tip te geven bij inwerkweekend.

Voor: 38
Tegen: 17
Blanco: 2
Onthouding: 5
Wijziging aangenomen.

5. Financieel halfjaaroverzicht

 



 

 

 

 

Ivar: Er is vorige keer al gevraagd of  er een overzicht kan komen van de bedragen die er gespaard zijn 
per onderdeel.
- Daar weet Zillah niets van maar ze zal voor de volgende ALV een overzicht maken.

Tommie: Typefout bij de combikorting voor de buitenlandreis en liftwedstrijd?
- Nee, want de korting was wel 70 euro maar daarvan werd maar 55 euro gedragen door het bestuur.

Esther: Welke kosten zijn er bij bestuurspotje gemaakt?
- Zillah geeft een lijstje met onderwerpen, hier is verder geen discussie over ontstaan.

Dus alles wat nu nog uitgegeven wordt gaat over de begroting heen?
- Ja, klopt zal ongeveer 1000-2000 euro buiten de begroting worden.

Anna: Waarom is de sponsoring van BOL media niet aangenomen?
- Het bestuur heeft besloten dat het niet ging lukken. Het contact met BOL media was niet fijn en de 
banner die op de site gezet zouden worden was niet compatibel met de structuur van de CONGOsite.

Bij het kopje in subsidie voor leden van CONGO is een fout gemaakt. Er was namelijk niet goed 
gekeken naar de schaalverdeling van de subsidie regeling. Ook zijn er minder nieuwe leden 
binnengekomen.

Kascommissie

In de vorige ALV vergadering kwam naar voren dat er een flinke kapitaalvermindering tot stand was 
gekomen. Er zou toen uitgezocht worden hoe dit was gekomen. Het blijkt dat er vorig jaar te veel 
labjassen zijn gekocht.

Verder heeft de kascommissie dit bestuursjaar twee kascontroles uitgevoerd en deze waren beide goed. 
Omdat er vorig jaar veel fouten in de ALV presentatie van de penningmeester zaten en er nog veel 
geregeld moest worden op de dag van de ALV zijn de kascontroles dit jaar eerder gedaan. Er is nu ook 
meer contact tussen de kascommissie en de penningmeester.

6. Verslag Commissies

Activiteitencommissie

Er is een online inschrijfsysteem gekomen voor de activiteiten van CONGO. Dit werkt erg goed. 
Verder zijn er ook algemenen voorwaarden opgesteld die bij het inschrijfformulier staan.

De activiteiten die zijn georganiseerd:
- Praag
- Zeilweekend
- Sporttoernooien
- Borrel
- BBQ

Verder worden de volgende activiteiten verwacht:



- Oktoberfest
- Filmavond

Boekencommissie

De commissie is dit jaar gegroeid. Er zijn nieuwe labjassen gekocht met het logo van CONGO erop. 
Ook zijn er nieuwe snijsets besteld. Verder biedt CONGO nu populair wetenschappelijke boeken aan.

De boekencommissaris heeft nu alle tentamens online gezet. Er zijn dit jaar 2 boekverkopen geweest.

Marja: Wat gaat er gebeuren met de oude labjassen die nog over zijn?
- Deze worden verkocht aan broer en zuster verenigingen tegen kostprijs. Er liggen er nu nog 60.

Esther: Is de laatste boekverkoop goed verlopen?
- Ja, deze is goed verlopen.

Jasper: Word het assortiment van populair wetenschappelijke boeken nog vergroot of  veranderd?
- Ja, hij wordt veranderd.

Feestcommissie

Het bierbeleid in de CONGO kamer is veranderd. Bier kost nu 50 cent. Er is een mooi rood bakje in 
de CONGOkamer boven de wasbak waar betaald kan worden.

De activiteiten die zijn georganiseerd:
- Nieuwjaarsborrel
- Eindejaarsborrel
- Pyjamaparty
- Feescht
- Summer Disco
- Biohazard (EJW)
- Bètafeest
- Maywatch

De volgende feesten worden nog verwacht:
- Hoeren en Pooiers
- Gala
- Themaborrel

Jurgen: De volgende keer moet Maywatch beter georganiseerd worden.
- Hier wordt nu al zorg voor gedragen.

Onderwijscommissie

De Onderwijscommissaris is voorzitter OWI overleg geworden. Hierdoor heeft de onderwijscommissie 
meer invloed op onderwijs.

Er is een psychonomie klachtengroepje opgericht. Dit naar aanleiding van veel klachten over het blok 
psychonomie, gegeven aan de psychobiologen.

In het afgelopen half  jaar is de onderwijscommissie en dan vooral de onderwijscommissaris een 
belangrijk klachtenpunt geweest voor studenten.



Er is nu ook een intensiever contact met lijst CONGO. Betere samenwerking zal hopelijk leiden tot 
meer resultaten.

Verder wordt er gewerkt aan het biomedisch interfacultair congres (BIC).

Planning:

Lezingen organiseren en bijhouden voor de CONGO leden welke lezingen er aankomen.

Onderwijscommissie moet nog worden opgestart. Op dit moment is er alleen een 
onderwijscommissaris actief.
- Er gaat een protocol gemaakt worden voor het maken van een alternatief  op de studiegids.
- Er wordt gekeken naar de mogelijkheid om via CONGO samenvattingen aan te bieden. 

Esther: Kan je nog meedoen aan het psychonomie respons groepje?
- Ja, dat kan als er een mail gestuurd wordt naar CONGO.

Redactiecommissie

Dit jaar zijn er voor het eerst ook vakinhoudelijke stukjes te vinden in de GYMNO.

Ook de Gymnorhinaatjes zijn nieuws. Dit Gymno wordt ook opgevrolijkt door de illustraties die 
tegenwoordig toegevoegd worden.

Activiteiten
- Er zijn drie Gymno’s uitgegeven dit halfjaar. Er moeten er dus nog twee gedrukt worden. Helaas is er 
al te veel geld uitgegeven daarom moeten er meer sponsors komen.
- Verder is er een online gymnoarchief  begonnen waar alle Gymno’s opstaan. Voor zover dit mogelijk is 
natuurlijk.

Marle: Dit jaar is er voor het eerst meer geld naar de Gymno gegaan. Maar er zijn per ongeluk teveel 
Gymno’s gedrukt daardoor is er nu te weinig geld. Het is dus niet nodig om de subsidie nog meer op te 
hogen.

Esther: In de Gymno zou een agenda van de CONGO activiteiten en feesten moeten komen.

Activiteiten Werkgroepen

Kookcommissie

De kookcommissie heeft een nieuwe voorzitter. Zijn naam is Borch Socher.

Er is dit jaar gekookt tijdens:
- BBQ
- Zeilweekend
- EJW
- FSR BBQ
- DIES

Verder gaat er een inventarisatie gemaakt worden van de spullen die de kookcommissie heeft.

Esther: Is er al gekeken bij de Kookcie voor nieuwe spullen?
- Ja, er wordt gekeken naar nieuwe spullen.



EJW

De facultaire introductie is dit jaar weer georganiseerd door CONGO. Er waren hier wat problemen 
met onderwijs. Hierdoor verliep de samenwerking niet helemaal soepel en werd CONGO naar de 
achtergrond gedrukt. Er wordt gepraat over hoe dit volgend jaar beter zou kunnen.

Het Eerste Jaars Weekend was op zich een succes. Er waren wel erg veel afmeldingen. Uiteindelijk zijn 
er 100 eerstejaars meegegaan en 44 meerderejaars. Doordat veel eerstejaars ’s middags nog een 
practicum hadden moest er een extra bus besteld worden.

De hoogtepunten van het weekend waren sport en spel en het Biohazard feest, georganiseerd door de 
feestcommissie.

Er wordt nog een protocol gemaakt voor het organiseren van het EJW en er komt een 
evaluatievergadering van de EJW commissie.

TOCO

De TOCO heeft dit jaar As You Like It opgevoerd, dit was een groot succes en de voorstelling was dan 
ook uitverkocht.

Liftwedstijd

Dit jaar kreeg de liftwedstrijd sponsoring van CONGO. De begroting is dit jaar mooi rond gekomen en 
er zijn ongeveer 50 mensen meegegaan. De bestemming van dit jaar was Muker in Engeland.

Er wordt nog gewerkt aan een protocol voor de volgende commissies.

De liftwestrijdreünie zal dit jaar plaatsvinden op 30 oktober in café de Biecht.

CONGres

Dit jaar komt het CONGres met een interdisciplinair onderwerp waarbij buitenlandse sprekers zullen 
komen. Iedereen is vrij geroosterd op de dag van het CONGres, behalve sommige mensen met 
herkansingen.

Het congres zal plaatsvinden op 12 december in Zaal A van Roeterseiland.

Esther: Wordt er ook gekeken naar promotie buiten onze faculteit?
- Jazeker, Saskia stuurt bijvoorbeeld posters naar andere faculteiten

Lijst CONGO

De fractievoorzitter van Lijst CONGO is Jos Otto. Lijst CONGO is een alliantie aangegaan met lijst 
Mei.

Lijst CONGO heeft nu in de FSR 5 zetels en is ook afgevaardigd in de CSR.

De speerpunten van lijst CONGO zijn:

- Onderwijsverbetering



- Nieuwbouw

Jos: Verder zal de FSR zich expliciet bezig gaan houden met de studie psychobiologie omdat hier veel 
problemen zijn.

Jurgen: Is milieu nog steeds een speerpunt van de FSR?
- Ja, daar wordt zeker ook nog aandacht aan besteed.

Hoe zit het met de slechte mastervoorlichting?
- Hier wordt nog steeds hard aan gewerkt door de FSR

7. W.V.T.T.K.
Er is verder niets ter tafel gekomen.

8. Rondvraag

Esther: Is er nog contact geweest met de archiefafdeling van de UvA?
- Nee, maar dat zal nog worden gedaan door het bestuur.

Ivar: Er was een testperiode met Windows VISTA in de CONGO kamer. Is die testfase al afgelopen en 
wordt VISTA verwijderd, want er zijn veel problemen mee.
- Het bestuur gaat kijken wat er aan te doen valt.

Tommie: Tommie wil graag een erelidmaatschap aanvragen voor Jos Grimbergen. Hij heeft namelijk in 
de jaren 80 CONGO weer nieuw leven ingeblazen, het logo ontworpen. Daarbij heeft hij de laatste 
jaren nog veel voor CONGO gedaan zoals Liftcie logo en T-shirt ontwerp. En als laatste heeft hij ook 
veel workshops op het EJW gegeven.

Het bestuur draagt Jos Grimbergen voor als erelid.

Stemming Erelid Jos Grimbergen
Voor: Iedereen
Tegen: 0
De volgende ALV zal Jos worden uitgenodigd en benoemd worden tot erelid.

Jurgen: Wordt er nog gekeken naar de subsidie regeling voor CONGO?
- Het bestuur heeft nog geen concrete actie ondernomen, maar gaat dit zeker doen.

Is de pin automaat gemaakt?
- Ja, die is gemaakt.

Klopt het dat de kookciespullen kapot terug zijn gekomen na het verhuur aan DERM?
- Ja, dat klopt de afspraken over verhuur zijn slecht volgens Sam. Deze zijn dus niet gebruikt voor de 
verhuur van de kookcie spullen. Er zal door het bestuur een goed verhuurcontract komen voor de 
spullen van de Kookcommissie.

Jasper: Zijn er al aanvragen geweest voor masterlidmaatschap?
- Nee, die zijn er nog niet geweest.

Sicco: Ik ben jarig om twaalf  uur!



Bedankjes
Er volgen een aantal bedankjes voor de mensen die hebben geholpen bij de ALV.

 

9. Sluiting

De ALV wordt gesloten om 21.07 uur.


