
Notulen Verkiezings/Wissel Algemene Leden 
Vergadering
88e bestuur van Studieverniging CONGO

Datum: 31 januari 2008
Voorzitter: Eva Reijman
Notulist: Jasper Winkel

De vergadering wordt geopend om 17.10 uur. 

Sicco meldt dat er voldoende aanwezigen zijn om de ALV geldig te maken. Hij deelt echter mee dat de 
benodigde drempel voor het wijzigen van de statuten niet is behaald.

Sicco vraagt de vergadering of  er bezwaren zijn tegen het voorzitterschap en spreekrecht van Eva 
Reijman. Er zijn geen bezwaren.

Er wordt kennis gegeven dat de notulen van de vorige ALV zijn goedgekeurd en getekend door de 
notulist en de voorzitter. Dit blijkt voldoende om de notulen geldig te maken. Uit de zaal komt de 
opmerking dat de notulen van de vorige twee ALV’s  niet op de website zijn geplaatst of  zijn 
rondgestuurd. Het bestuur doet de toezegging dat voor de volgende ALV de notulen van de laatste drie 
ALV’s op de website geplaatst worden.

De agenda wordt zonder bezwaren goedgekeurd.

1. Mededelingen
Tijdens de tweede helft van het bestuursjaar is afscheid genomen van de vice-voorzitter, omdat de 
samenwerking tussen de vice-voorzitter en de rest van het bestuur niet goed verliep. De vice-voorzitter 
is wel aanwezig op de ALV om verantwoording af  te leggen voor zijn bestuursperiode.

De uitslag van CONGO’s sloganwedstrijd is bekend. De winnende slogan “CONGO: van stamcel tot 
stamkroeg” komt van Arjan Miedema. Truien met de slogan zijn te koop voor €10,- via 
www.CONGO.eu.

2. Activiteiten bestuur
Het bestuur heeft een actieve ledenborrel gehouden in de Roetertoeter.

Voor de interne werking is er een bestuursweekend gehouden, en het inwerkweekend voor het nieuwe 
bestuur is al gepland. Het bestuur heeft ook CONGOpedia opgericht. Dit is geen encyclopedie, maar 
een wiki voor intern gebruik door het bestuur.

Sicco meldt dat de wikipedia entry over CONGO geschreven is door een medewerker van de kantine.

In 2009 wordt CONGO 90 jaar! Om hieromtrent de nodige festiviteiten te organiseren is een open 
vergadering gepland om een lustrumcommissie samen te stellen. Vooral voor de almanak worden nog 
mensen gezocht.

3. CONGO en UvA
CONGO wordt via Lijst CONGO vertegenwoordigd in de Facultaire StudentenRaad. Eveneens is er 
door bestuursleden deelgenomen aan het studieverenigingenoverleg. Hierin worden zaken behandeld 
als studieverenigingkamers, boekverkoop, etc.

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


Er is eveneens door het bestuur en lijst CONGO een actieve rol gespeeld in de opleidingscommissies, 
mede waardoor er nu één OC per bacheloropleiding is, in plaats van één OC voor alledrie samen. De 
eerste vergaderingen van deze nieuwe OCs zijn net bezig. Met behulp van ambtelijk secretarissen moet 
gezorgd worden dat deze OC’s effectiever zullen zijn, mede doordat de adviezen nu meer schriftelijk en 
daardoor officieel gedaan worden.

Verder wordt vanuit het bestuur ook bijgedragen aan het nieuw opgerichte nieuwbouwoverleg. Onder 
leiding van Sam Molenaar vanuit de FSR wordt hierin door de verenigingen gezamenlijk de belangen 
van de verenigingen in de nieuwbouw te behartigen.

Jos geeft aan dat het tijdens het vorige bestuursweekend niet duidelijk was in hoeverre CONGO bereid 
was de strijd aan te gaan met de monopolist Sorbon. Hij vraagt om duidelijkheid: Is de vereniging daar 
nu wel toe bereid? Sicco geeft Janske het woord, omdat zij bij de nieuwjaarsborrel last heeft gehad van 
Sorbon. Uiteindelijk is hiervoor de catering via Sorbon geregeld voor te veel geld. CONGO wil zich 
graag hard inzetten tegen het monopolie van Sorbon. Sam roept hierbij op tot het maken van concrete 
afspraken: hij wil met concrete prijsvoorstellen komen.

Sicco laat weten dat het ACD geen harde strijd wil voeren omdat ze bang zijn de roetertoeter kwijt te 
raken. Mathijs stelt voor zwart op wit te krijgen dat de RTTR blijft bestaan, zodat het ACD wel mee wil 
helpen. Dit is echter onmogelijk, de Roetertoeter zal sowieso niet mogen blijven bestaan wanneer de 
nieuwbouw in gebruik genomen wordt, de angst van het ACD is voor het verliezen van hun 
gedoogpositie tot die tijd.

Tijdens het CONGres is ook dit jaar weer CONGO’s onderwijsprijs uitgereikt. De winnaar is Peter 
Assink. Hij is ook door CONGO genomineerd als UvA docent van het jaar. Na een uitgebreide 
selectieprocedure is hij op basis van de aanbevelingen van CONGO op de laatste shortlist gekomen. 
Hij is geen docent van het jaar geworden, maar heeft wel de betrokkenheidsprijs gewonnen. Zijn 
nominatie heeft zowel CONGO als hemzelf  €500,- opgeleverd.

Tijdens de vorige ALV is op voorstel van Tommie besloten om Jos Grimbergen tot erelid te benoemen. 
Het blijkt echter dat hij al erelid was.

4. IntroCommissaris

Er is tijdens het laatste jaar, alsmede tijdens eerdere jaren, gebleken een probleem te bestaan omtrent de 
IntroCommissaris. Deze functie wordt vaak vervuld zonder dat er genoeg met het bestuur wordt 
overlegd. Tevens is het functievoorschrift voor de IntroCommissaris niet duidelijk genoeg.

Om dit probleem op te lossen, worden de protocollen voor de IntroCommissaris bijgewerkt. Ook zal 
de IntroCommissaris meer bij het bestuur betrokken worden. Om dit te realiseren wordt voorgesteld 
dat hij/zij net als het bestuur op de ALV gekozen zal worden, mee zal gaan op het inwerkweekend, en 
vaker bij bestuursvergaderingen aanwezig zijn dan eerder het geval was. Dit voorstel wordt ondersteund 
door het bestuur en de introwerkgroep.

Jos vraagt wat de functie van de IntroCommissaris is wanneer de introperiode afgelopen is. Arjan (vice-
IntroCommissaris) geeft aan dat er in de planning voor het volgende jaar en de afwikkeling van het 
vorige jaar best veel te doen is. Zo hoort er ook het vinden van een nieuwe IntroCommissaris en 
nieuwe leden voor de commissie bij.

Jos zou willen dat de continuiteit van de vereniging ook een verantwoordelijkheid van de 
IntroCommissaris wordt, omdat deze het meest met eerstejaars studenten te maken heeft. Sicco geeft 
aan dat het nieuwe bestuur de exacte rol van de IntroCommissaris zal gaan vormen.

Het voorstel wordt door de ALV goedgekeurd.



5. Wijzigingen

Statuutswijzigingen

Sicco geeft aan dat er niet genoeg aanwezigen zijn voor het goedkeuren van statuutswijzigingen. Er is 
een uitgebreid voorstel voor statuutswijzigingen ingediend door vijf  leden van CONGO. Deze leden 
zijn alle vijf  tevens lid van de RvA. Sicco geeft aan dat de minimale termijn voor het openbaar maken 
van een wijzigingsvoorstel (5 dagen voor de ALV) niet is gehaald. Jurgen geeft aan dat dit niet klopt; dat 
de plannen ruim voor die tijd aan het bestuur zijn toegestuurd. Sicco laat weten dat het openbaar 
meken er bij in is geschoten. Jurgen zegt dat het bestuur geen voorstellen van leden tegen mag houden. 
Sicco zegt dat dit minstens 10 leden moeten zijn. Sicco geeft toe dat het bestuur nalatig is geweest in 
het openbaar maken van het voorstel.

Wijzigingen in het Huishoudelijk Reglement

Er wordt een aantal wijzigingsvoorstellen voor het huishoudelijk reglement behandeld:

Nieuw toegevoegd lid: 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 ten minste €30,00 per jaar afdragen aan de vereniging en in ruil 
hiervoor de ledenprijs betalen op activiteiten en 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 studiemateriaal wat verkocht worden door CONGO.”

Bij dit wijzigingsvoorstel wordt verteld dat de ALV het vorig jaar al eens was met de intentie, maar dat 
het bedrag van €25,- te laag zou zijn. (er zou te veel winst gemaakt kunnen worden met korting op 
activiteiten). Er is berekend, dat als iemand naar alle CONGO-activiteiten in een jaar meegaat, hij totaal 
58,50 aan korting binnen haalt. Aangezien het intentievoorstel al is goedgekeurd op de vorige ALV, 
wordt alleen om goedkeuring gevraag voor het bedrag. Tommie zegt dat dit niet klopt, dat niet alleen 
het bedrag ter discussie stond, maar het gehele lidsvoorstel. Mark betwist dit, en het naslaan van de 
notulen bevestigt dat het voorstel zonder bedrag al was goedgekeurd.

Jurgen vraagt of  het meer op oud-leden van CONGO gericht kan worden, door niet-biologen uit te 
sluiten. Sicco geeft aan dat hoewel dat wel de doelgroep van de regeling is, het niet noodzakelijk is dit 
toe te voegen. Een tekstuele aanpassing: de zin “Studiemateriaal wat verkocht worden” wordt 
veranderd in “studiemateriaal dat verkocht wordt”. Over dit voorstel wordt vervolgens gestemd: 70 
voor en 4 tegen.

Nieuw toegevoegd lid: Art. 5.Lid 2.

“Commissies/werkgroepen hebben het recht een huishoudelijk reglement te hanteren ter 
verwezenlijking van hun doelen. Hierin staan de vaste taken en regels binnen de commissie/
werkgroep.”

De argumentatie die hierbij gegeven wordt, is dat commissies soms te groot worden. Om restricties 
hieraan mogelijk te maken is het wenselijk dat commissies een huishoudelijk reglement kunnen 
hanteren. Het bestuur bedankt de RvA voor het voorstellen van deze wijziging.

De wijziging wordt zonder bezwaren aangenomen.

Wijziging: Artikel 8

Was: “Alle commissies en het bestuur hebben een open karakter; alle gewone leden hebben hierin 
stemrecht. Alle vergaderingen van het bestuur en de commissies zijn openbaar.”



Wordt: “Alle commissies en het bestuur hebben een open karakter. Binnen onder artikel 6 genoemde 
organen hebben slechts leden daarvan stemrecht. Alle vergaderingen van de commissies en het bestuur 
zijn openbaar.”

Zonder deze toevoeging zou ieder lid van CONGO stemrecht hebben op de bestuursvergaderingen.

Jurgen laat weten dat er vanuit de eerder genoemde groep leden nog meer voorstellen zijn voor 
wijzigingen van het HR. Omdat deze voorstellen niet in de powerpoint van het bestuur zijn 
opgenomen wordt er een korte pauze gehouden terwijl geregeld wordt dat de voorstellen op de beamer 
zichtbaar zijn.

Pauze
Van 17.50 uur tot 18.00 uur.

Jos vraagt of  dit soort dingen (wijzigingsvoorstellen) niet gewoon even naar alle leden gemaild kunnen 
worden. Sicco geeft aan dat de meeste leden daar helemaal niet op zitten te wachten.

Artikel 1-lid 1.

In dit artikel staat de zin: ‘Indien een lid de verschuldigde contributie niet betaalt, vervalt zijn/haar 
lidmaatschap’. Echter; in de statuten staat dat een student pas lid wordt wanneer hij/zij contributie 
heeft betaald. Het voorstel is om de zin te schrappen. Er zijn geen stemmen tegen deze wijziging.

Artikel 3

Tussentijds afgetreden bestuursleden zijn verantwoording verschuldigd aan de algemene 
ledenvergadering over hun gevoerde beleid.

Het voorstel is om dit artikel te schrappen omdat dit in de statuten thuishoort. Aangezien het op deze 
ALV niet aan de statuten toegevoegd kan worden wordt deze wijziging niet doorgevoerd.

Artikel 3- gedeelte; hoort thuis in statuten. Omdat er geen statuten goedgekeurd worden, kan dit niet 
nu gedaan. Blijft staan voor volgende ALV.

Tommie laat weten dat er aan het niet afleggen van de verantwoording geen daadwerkelijke 
consequenties draagt, dus vindt hij het geen probleem als het uit het HR gaat zonder in de statuten te 
komen. Om deze reden wil hij er wel nu over stemmen. Er zijn 12 stemmen voor het nu verwijderen 
van het artikel. Er zijn 13 stemmen tegen het verwijderen. Er zijn 48 blanco stemmen. Er is enige 
onduidelijkheid over de betekenis van blanco stemmen; de conclusie is dat 13/73 stemmen geen 
meerderheid is. Er wordt opnieuw gestemd, zonder de optie om blanco te stemmen. Dit keer is er een 
duidelijke meerderheid tegen het verwijderen van het artikel.

De kascommissie moet uit artikel 7 (commissies) naar Artikel 6 (lid 3) verplaatst worden: ‘Een 
kascommissie: deze controleert het financiële beleid van het bestuur minstens vier keer per jaar, 
waaronder voor elke ALV.’

De reden is dat de opzet van de kascommissie niet overeenkomt met die van de andere commissies: er 
geldt immers geen openbaarheid en geen controle door de penningmeester. Er zijn geen stemmen 
tegen deze wijziging.

Artikel 6 lid 4: 

Raad van advies is hier met kleine letters geschreven, volgens het wijzigingsvoorstel zou dit hoofdletters 
worden. Hier wordt over gediscussieerd, met als tegenstandpunt dat de hoofdletters alleen gelden 



wanneer de term wordt afgekort. Uiteindelijk wordt er over de wijziging gestemd: 15 voor; 28 tegen; 26 
onthoudingen. De wijziging wordt afgewezen.

Een tweede wijzigingsvoorstel voor ditzelfde lid is een toevoeging: ”De RvA leden hebben toegang tot 
de ALV en hebben daar in ieder geval spreekrecht.” Er zijn geen stemmen tegen deze wijziging.

Artikel 7 lid 11:

In dit artikel werd gesproken over de TOneelCOmmissie. Dit is echter spreektaal, het voorstel is om dit 
te veranderen in toneelwerkgroep. Er zijn geen bezwaren.

Artikel 9 lid 2:

‘In de vergaderingen van het dagelijkse bestuur hebben alleen leden van het dagelijks bestuur 
stemrecht.’ Omdat het dagelijks bestuur geen besluiten mag nemen zijn er geen officiële stemmingen 
mogelijk. Het voorstel is om deze zin te verwijderen. In lid 3 worden om dezelfde reden de woorden 
‘het dagelijks bestuur en’ verwijderd. Er zijn geen bezwaren.

Het wijzigingsvoorstel voor artikel 10 gaat samen met een voorgestelde statuutswijziging, dus wordt dit 
niet behandeld op deze ALV.

Artikel 13 (gemotoriseerde voertuigen)

Het voorstel is om dit artikel te schrappen aangezien het overbodig is. Er word zelfs geclaimd dat de 
genoemde protocollen niet meer bestaan. De argumentatie achter het artikel blijkt dat hiermee 
voorkomen wordt dat het bestuur de schaderegeling aan kan passen nadat er schade is opgetreden.

Jurgen stelt voor het voorstel niet te behandelen, totdat duidelijk is of  het protocol nog bestaat, en 
welke rechten eraan ontleend worden. Hier wordt mee ingestemd.

Art 15. (wijzigingen in het huishoudelijk reglement)
Dit onderwerp wordt volledig behandeld in de statuten, en is zodoende overbodig. Het voorstel is het 
artikel te verwijderen. Er zijn geen bezwaren.

Art. 17 (commissie-uitje: €5,-)

Het voorstel is om dit artikel te verwijderen, omdat financieel beleid niet thuis hoort in het 
huishoudelijk reglement. Sicco is het hier niet mee eens. Jurgen argumenteert dat de begroting toch 
door de ALV goedgekeurd moet worden (wat overigens niet het geval blijkt te zijn). Het argument voor 
het behouden van het artikel is dat het nieuwe besturen dwingt geld in te plannen voor commissie-
uitjes, maar ervan weerhoudt hier meer dan €5,- aan uit te geven. De discussie gaat erover of  het bedrag 
bestuursbeleid (wijzigbaar door bestuur) of  huishoudelijk reglement (wijzigbaar door ALV) moet zijn. 
Tommie argumenteert dat aangezien het begrotingsvoorstel ook niet bindend is, het artikel in ieder 
geval iets toe voegt. Er wordt over gestemd: Er zijn 18 stemmen voor het schrappen; 49 stemmen tegen 
en 8 onthoudingen. Tommie vindt dat met dezelfde argumentatie de ‘active leden activiteit’ ook in het 
huishoudelijk reglement dient te staan.

6. Financieel halfjaaroverzicht

1. Kascommissie
De KasCommissie heeft dit jaar vier kascontroles uitgevoerd, en de kas was helemaal in orde.

2. Penningmeester
Afrekening 2007 (bij dit deel hoort een bijlage: ‘AFREKENING 20072008.doc’)
De berekening van de subsidie van de faculteit klopte niet, en deze is bijgesteld. Er waren meer 



deelnemers bij het EJW, dus kwam daarvoor ook meer subsidie binnen. Er waren 324 nieuwe leden 
terwijl er 350 voorspeld waren. Het percentage van de boekenomzet bleek exclusief  btw te zijn, dus 
werd dat veel minder. Maik maakt een kritische opmerking over het feit dat er een ‘vriend van 
CONGO’ tussen de inkomsten staat. Dit zou nog niet moeten kunnen omdat de mogelijkheid om 
vriend van CONGO te worden pas op deze ALV is goedgekeurd. Zillah claimt dat het niet een ‘vriend 
van CONGO’ is, maar een donateur. Er wordt opgemerkt dat het bedrag (€30,-) niet overeenkomt met 
het bedrag voor donateurschap. Er is nog geen rekening ontvangen voor de ouderdag en voor de 
toneelcommissie zijn geen facturen ontvangen, maar wel sponsoring. Hierdoor is er winst gemaakt in 
plaats van er geld aan uit te geven. Het sparen voor de website komt te vervallen, omdat de kosten 
hiervan nu per jaar worden betaald en niet in één keer. Er is gekort op de post ‘sparen nieuwbouw’, 
omdat er een tekort op de begroting was, en omdat op deze manier het totaal gespaarde bedrag een 
mooi rond getal werd.

Iemand merkt op dat de €500,- die CONGO krijgt vanwege Peter Assink is vergeten. Dave stelt voor 
om de post sparen nieuwbouw weer te herstellen, omat het begrotingstekort er toch niet is. Dit wordt 
niet gedaan omdat de kosten van de nieuwbouw kleiner zijn dan eerst gedacht werd. Het geld van Peter 
Assink komt bij de inkomsten van 2008. Er wordt opgemerkt dat er blijkbaar niet goed is gewerkt aan 
het doen krimpen van de buffer. Michel merkt op dat er  al op twee eerdere ALVs een overzicht 
gevraagd is van het gespaarde geld, maar dat dit overzicht er opnieuw niet is. Zillah noemt de bedragen 
op: Lustrum: €2480,-. Nieuwbouw: €3000,-. Kookcie: €100,-. Lustrum 2019: €1800,-. Archief: €300,-.

“Goedkeuren”  Begroting (bij dit deel hoort een bijlage: ‘Begroting 2008.doc’)
Op de begroting staan geen investeringen van €1000,- of  meer, dus behoeft deze niet de goedkeuring 
van de ALV. Er is gekort op de bestuurspot en op het sparen voor de nieuwbouw. Er wordt 
gewaarschuwd voor besparen op de bestuurspot. Zillah verantwoordt haar keuze: er is het afgelopen 
jaar veel geklust aan de CONGOkamer, wat dus voorlopig niet hoeft. Marle vraagt of  de inkomsten 
van de automaten wel betrouwbaar zijn gezien het risico van Sorbon’s monopolie en de controle door 
de facilitaire dienst. . Er gaat minder geld naar de Gymno: hiervoor moet de oplage omlaag, of  er 
moeten adverteerders gevonden worden. Mark geeft aan dat de oplage al is verlaagd, maar dat de 
kosten hetzelfde zijn gebleven. Ook blijkt de laatste twee edities een tekort aan Gymno’s geweest te 
zijn. Zillah geeft aan dat de verlaging van het bedrag voor de Gymno komt overeen komt met 1 
advertentie. Het “stimuleren” van het zoeken van sponsors wordt gekarakteriseerd als een mes-op-de-
keel beleid. Sicco geeft aan dat het huidige begrotingsvoorstel door de penningmeester en de 
redactiecommissaris goedgekeurd is.

Marja stelt voor om van het geld van Peter Assink de Gymno aan te vullen.

Michel vraagt of  €3000,- voor een lustrum niet te weinig is, aangezien dat al op zou gaan aan een gala, 
terwijl er nog meer activiteiten zouden moeten komen. Het argument is dat er meer sponsoren voor 
moeten komen, en dat de totale lustrumbegroting dus veel groter zou moeten zijn.

Marle laat weten dat er goed gekeken moet worden naar of  het bestuurspotje wel voldoende zal zijn.

Er is dit jaar weer een post onvoorzien. Vorig jaar was hier dus juist tegen besloten. Op aandringen van 
de kascommissie is de post onvoorzien er weer in, omdat er vaak omstandigheden zijn (een probleem 
waardoor bussen gehuurd moeten worden, catering van het congres dat via Sorbon moet, etcetera).

Jos vraagt of  de uitgaven die nu al gepland zijn voor in 2008 uit het budget van 2007 of  2008 komen. 
Het komt uit het budget van 2008.

7. Verslag commissies

De activiteitencommissie heeft een buitenlandreis georganiseerd, en het winterweekend. Bijzonder is 
dat dit jaar twee keer een buitenlandreis is geweest omdat de plaats binnen het jaar verschoven is. 
Verder zijn ook de eerstejaars kroegentocht, het Oktoberfest en de ‘wat je vroeger later wilde worden 



borrel’ door de activiteitencommissie georganiseerd. Het ‘kom uit je Shell’ weekend staat nog op de 
planning. Dit is een weekend voor de biologen met medewerking van Shell.

De boekencommissie heeft boeken verkocht, en is gegroeid in aantal leden. Ook worden er nu 
populair wetenschappelijke boeken verkocht. Dit zijn: The Selfish Gene van Richard Dawkins, The 
Tipping Point van Malcolm Gladwell en A Short History of  Nearly Everything van Bill Bryson.

Jos vraagt of  het mogelijk is om het assortiment van populair wetenschappelijke boeken uit te breiden. 
Dit wordt in overweging genomen. Hij vraagt of  het huidige aanbod ook op de site vermeld staat. Dit 
is niet het geval, maar er zal voor gezorgd worden.

De feestcommissie heeft een groenteborrel, een nieuwjaarsborrel, een FeestCie loves U borrel en 
meerder borrels voor het onderwijsinstituut georganiseerd. Ook hebben ze het hoeren en pooiersfeest 
georganiseerd, en het gala. Nog in de planning is het dans, sjans en grijp je kansfeest.

De onderwijscommissie heeft door ziekte niet zo veel kunnen doen als op de planning stond. Er is 
wel meegewerkt aan het BIC, dat op 16 Februari plaats zal vinden onder de titel Big, Bigger, BIC met 
als onderwerp diabetes.

Verder is er een begin gemaakt aan Biopedia. Dit is een openbare wiki met daarop samenvattingen van 
studieboeken, een alternatieve studiegids (waar studenten schrijven over vakken), oude 
tentamenopgaven en tips en trucs. Aangezien het een wiki is kunnen mensen dus zelf  dingen 
aandragen en wijzigen. Biopedia is te vinden op www.CONGO.eu/Biopedia.

Jos merkt op dat hoewel Biopedia bedoeld is voor leden van CONGO, iedereen er op kan en dus ook 
wijzigingen kan aanbrengen. Hij trekt de wenselijkheid hiervan in twijfel. Sicco geeft aan dat de 
problemen hiervan niet ernstig verwacht worden te zijn. Bovendien weegt is de hoeveelheid werk die 
het kost om alle leden van een gebruikersnaam en wachtwoord te voorzien niet op tegen het voordeel 
van een interne Biopedia.

De redactiecommissie heeft over het gehele jaar vijf  Gymnorhina’s uitgebracht. Ook is er nu een 
online Gymnorhina archief  aangelegd, waar de Gymno’s in pdf  vorm zijn opgeslagen. De nieuwste 
Gymnorhina is vandaag uitgekomen, met als thema ‘nostalgie’.

8. Verslag werkgroepen

De kookcommissie heeft een nieuwe voorzitter: Josta Kevenaar. De KookCie heeft meegeholpen bij 
de catering van het congres, en zal de catering verzorgen van het BIC en deze ALV. Onder de nieuwe 
ideeën voor de KookCie zijn een kookcursus, en een foodfight in de ruïnes van Anna’s Hoeve. Dit 
laatste voorstel wordt erg enthousiast ontvangen.

De CONGrescommissie heeft wederom een CONGres georganiseerd, met als onderwerp: “Brains, 
Technology and the Future” Het was nog grootser opgezet dan vorig jaar, met internationale sprekers. 
Het was een groot succes, met ruim 300 bezoekers. De organisatie van het CONGres 2008 start 
binnenkort. Er zal een aankondiging volgen voor een open vergadering voor geïnteresseerden.

Lijst CONGO heeft zich in de FSR hard gemaakt voor het onderhandelen met de Sorbon, zo is er nu 
een vaste contactpersoon aangesteld. Er is binnen de FSR een aparte taakgroep psychobiologie, die de 
perikelen rondom deze studie behandelt. Verder is lijst CONGO actief  bezig geweest met 
studiebegeleiding. Lijst CONGO wil graag een groter orgaan vormen, waar ook de studentinspraak van 
biologen buiten de FSR deel van uitmaakt. Het is de bedoeling om zo ook meer leden de gelegenheid 
geven hun input te geven in de studentinspraak, in de vorm van een onderwijsplatform.

9. W.V.T.T.K.

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


Het voorstel om de begroting per collegejaar op te stellen in plaats van per kalenderjaar wordt hier 
behandeld. Tommie legt uit dat het begroten per kalenderjaar nadelig is omdat veel subsidie per 
collegejaar uitgekeerd wordt. Nu we sinds een paar jaar twee keer per jaar een ALV hebben, is het ook 
denkbaar om de begroting tijdens de zomerse ALV te behandelen. Een gevolg zou wel zijn dat een 
bestuur een half  jaar vast zit aan een begroting die ze niet zelf  hebben opgesteld. Sicco deelt mee dat 
de betaling van het geld toch niet in september gebeurt. Tjibbe zegt dat het voor een penningmeester 
wel ingewikkelder wordt, wanneer Tommie’s voorstel aangenomen wordt.

Jos wil het onderwerp doorgeschoven hebben naar de volgende ALV; hij denkt dat mensen niet de kans 
hebben gehad zich hier genoeg in te verdiepen om nu een gedegen beslissing te maken. Er wordt een 
groep mensen gevormd, die zal nadenken over de invulling van deze suggestie. Op de volgende ALV 
dient hier een besluit over genomen te worden.

10. Bedankjes

De KookCie wordt met enthousiast applaus bedankt, alsmede de notulist en de voorzitter.

11. Rondvraag

Maik laat weten de manier van vergaderen erg onplezierig te vinden, omdat er een externe voorzitter 
aan is genomen. Hij heeft het gevoel dat aan de mening van de RvA niet genoeg belang wordt gehecht, 
omdat het als minderheidsstandpunt gezien wordt. Sicco geeft aan dat het bespreken van sommige 
interne zaken wel transparant, maar niet constructief  is. Hij vindt Maik’s slachtofferrol beledigend. 
Maik vindt het werk van de RvA afdoen met een bedankje ook beledigend. Het probleem dat de 
meerderheid inhoudelijke zaken niet snappen blijft bestaan, en die zaken moeten toch behandeld 
worden.

Er is veel discussie over de rol van het bestuur vs de leden om voorstellen voor wijzigingen te doen. De 
5-dagengrens is door slordigheid van het bestuur niet in acht genomen, en het bestuur heeft 
aangegeven niet desondanks de punten te behandelen. Ze hebben niet de RvA verboden het voorstel 
alsnog te doen.

Deze frictie tussen bestuur en RvA heeft volgens Sicco weinig te maken met de extern voorzitter, en hij 
vindt Maik’s uitspraak dan ook niet wenselijk.

Marja vraagt of  de nieuwe IntroCommissaris als bestuurslid gerekend zal worden. Dit is niet het geval.

Dave geeft aan dat Maik zijn uitspraken niet doet namens de RvA, of  namens de groep leden die de 
voorstellen heeft ingediend. Verder meldt hij dat het minimale aantal leden dat een voorstel moet doen 
vijf  is, en niet 10, in tegenstelling tot Sicco’s eerdere uitspraken.

Esther wil het bestuur mededelen dat ze het heel goed hebben gedaan, ondanks alle problemen.

12. Aftreden 88e bestuur

Het bestuur bedankt de RvA, en doet haar penningen af.

13. Verkiezing 89e bestuur



Er wordt afgesproken dat, indien iemand veel tegenstemmen krijgt, en daardoor een positie niet krijgt, 
hij/zij een herstemming voor zichzelf  en de kandidaat voor een andere positie aan mag vragen. Per 
functie worden aanwezigen gevraagd zich kandidaat te stellen. De kandidaten voor de verschillende 
functies zijn:

Voorzitter: Arjan Miedema

Vice-Voorzitter: Lianne Klaver

Secretaris: Anna van Beek

Penningmeester: Janske Willems

Activiteitencommissaris: Bart Appelhof

Boekencommissaris: Renee Kleine Deters

Feestcommissaris: Alex von Benckendorff

Introductiecommissaris: Gilles de Hollander

Onderwijscommissaris: Feline Smeenk

Redactiecommissaris: Linde van Schuppen

Per functie wordt de kandidaat gevraagd iets over zichzelf  te vertellen, en worden de leden in de 
gelegenheid gesteld om vragen te stellen.

Arjan Miedema is een jaar actief  lid. Hij vindt CONGO een leuke vereniging. Hij is enthousiast over 
het CONGres, en vindt het belangrijk dat onderwijszaken een grotere plaats in gaan nemen in de 
vereniging. Hij vindt dat hij rust uitstraalt, maar ook enthousiasme en overzicht; hij denkt wel als 
aanspreekpunt te kunnen dienen. Jos vraagt of  Arjan concrete ideeën heeft mbt onderwijs. CONGO 
moet zich meer in gaan zetten voor studenten met studie(keuze)problemen. Ook moet Biopedia 
uitgebreid worden. Waarom hij voorzitter wil worden? Er was geen betere kandidaat. Hij is actief  lid, hij 
is vice-voorzitter van de IntroCommissie en lid van de activiteitencommissie. Er wordt gevraagd wat hij 
anders zou willen doen. Hij geeft aan dit niet zelf  te kunnen bepalen, maar in ieder geval het onderwijs. 
Jos vraagt of  hij voor of  tegen Heineken is. Hij is tegen.

Lianne heeft genoten van haar afgelopen bestuursjaar bestuursjaar. Ze kan zich het best vinden in de 
positie van vice-voorzitter. Ze heeft al eerder goed met de voorzitter samengewerkt. Bovendien vullen 
ze elkaar in de voorkeur voor een taakverdeling goed aan. Ze wil geen voorzitter worden, omdat ze 
liever geen vergaderingen voor wil zitten. Liever geen vergaderingen voorzitten. Er wordt gevraagd of  
ze met ICT om kan gaan, wat immers binnen haar takenpakket valt. Ze weet hoe de website werkt, en 
geeft aan dat Gilles wel wil helpen. Er wordt gevraagd: Heb jij wél een visie? Het antwoord is nee. Ze 
wil wel de lijn van professionalisering voortzetten.

Tommie vraagt: waarom professionaliseren? De gezelligheid is belangrijker voor zo’n vereniging. Er 
wordt aan Lianne gevraagd of  ze denkt het conflict met Arjan uit de weg te zullen gaan? Lianne zegt 
dat ze lang genoeg samenwerken om beide kanten op aan te vullen en/of  in te tomen. Marja vraagt: 
Janske en jij gaan als ervaringsdeskundigen het nieuwe bestuur in. Zijn er dingen die je beter zou willen 
doen? Hierop komt niet echt een antwoord.

Anna is eigenlijk direct door Michel CONGO ingerold. Binnen de feestcommissie was ze 
verantwoordelijk voor het bier. Ze wilde eigenlijk voorzitter of  secretaris worden. Ze wilde liever niet 
strijden met Arjan als er ook plek was voor een secretaris. Ze heeft veel genotuleerd in de 
feestcommissie. Tjibbe: Je bent niet voor voorzitter gegaan. Waarom? Anna geeft aan dat de keuze voor 
haar redelijk neutraal was, maar voor Arjan niet. Jos vraagt of  ze voor of  tegen Heineken is. Anna is 
voor brand, maar de Albert hanteert een maximaal aantal kratten. Er wordt gevraagd of  ze ordelijk 
genoeg is om secretaris te zijn. Anna denkt dat dat wel goed zit. Tommie vraagt: kun je je wel kenbaar 
maken tegen Arjan als voorzitter. Ze denkt dat dat met drie vrouwen in het DB wel goed komt. Esther 



zegt dat Anna te dominant is om onder Arjan te functioneren. Anna denkt dat dat wel meevalt.

Janske wil de gaten in haar handen helen met het geld van CONGO. Ze wil graag door met CONGO, 
maar heeft het voorzitten van vergaderen wel gehad. Ze wil graag penningmeester worden. Mark vraagt 
wat Janske er van vindt dat de Gymno 300 euro gekort wordt. Ze vindt dat het geld van Peter Assink 
gebruikt mag worden om dit te compenseren. Marja vraagt: Is er iets wat je komend jaar beter zou 
willen doen? Het antwoord: De Sorbon! Janske is nu ook bezig ze een brief  te schrijven. Marja vraagt 
wat Janske vindt van de post onvoorzien. Janske heeft nog niet veel verstand van geld. Ze is er niet zo 
voor als Zillah er voor was, denkt ze. Dave vraagt of  Janske al over de begroting per september heeft 
nagedacht? Dit is nog niet het geval. Jos vraagt aan Janske of  ze zich nog gaat bemoeien met het bier? 
Dat gaat ze niet. Tommie vraagt: hoe denk jij als DB lid dat een RvA kan helpen? Ze denkt dat het 
bestuur en de RvA minder ego zouden moeten hebben. Tommie vraagt haar concreter te zijn: wat kun 
jij verbeteren? Janske zegt dat alleen als team te kunnen doen, niet in haar eentje.

Bart is 20 jaar, en komt uit Brabant. Hij vindt de ActieCie ‘supervet’ en enorm gezellig. Hij heeft gezien 
hoe Lianne het met veel plezier heeft gedaan. Er wordt gevraagd wat hij anders zou willen doen. Hij wil 
een wintersport activiteit organiseren, en wil de buitenlandreis meer relateren aan de studie. Zijn 
mening over de FeestCie: Ik vind de feestjes leuk, en de mensen ook, maar de ActieCie blijft altijd beter. 
Sicco vraagt: Hoe sta je tegenover een trivianttoernooi? Hij kan niets beloven, omdat eerdere pogingen 
niet tot grootschalig enthousiasme hebben geleid.

Renee wil graag een jaar in het bestuur. Het lijkt haar leuk en leerzaam. Boeken vindt ze een mooie taak 
om mee te beginnen, en vanaf  nu zijn ook mannen hartelijk welkom in de boekencommissie. Jos vraagt 
hoe ze tegenover de populair wetenschappelijke boeken staat. Renee vindt het een goede aanvulling.

Alex stond vorig jaar ook hier, met iets meer tegenstand. Hij heeft zijn ogen en oren opengehouden 
tijdens Janske’s bestuur. Hierdoor heeft ook hij van haar fouten kunnen leren. Helaas waren dat er wel 
bar weinig. Jos vraagt: Ben je van plan het merk bier te kopen waar de meeste leden vrede mee hebben 
dan wel tevreden mee zijn? Alex is op zich bereid dat te doen, mits het niet te veel moeite is. Jos wil er 
wel mee helpen. Alex zegt toe dat we het doen, mits er niet te veel onenigheid ontstaat.

Dave merkt op dat de FeestCieleden moeilijk te stimuleren zijn, en vraagt hoe Alex dat gaat aanpakken. 
Alex zegt dat het altijd goed gaat, hoewel het niet altijd makkelijk gaat. Hij wil ook niet mensen ervan  
weerhouden om te drinken. Er wordt gevraagd of  Alex er over heeft nagedacht hoe hij de grootte van 
zijn commissie kan beperken. Alex geeft aan dat er op dit moment niet echt problemen mee zijn, dus 
nee. Jurgen vraagt of  Alex leuke nieuwe dingen gaat verzinnen? Alex zegt dat de FeestCie het al vet 
goed doet, dat de feesten altijd nieuw zijn, maar hij staat er voor open.

Tommie merkt op dat Alex in 11 jaar tijd de eerste is die na niet aangenomen te worden opnieuw voor 
dezelfde functie gaat, en dat hij dat bewonderenswaardig is. Marja vraagt of  Alex nog steeds niet bij het 
inwerkweekend kan zijn: dat kan hij wel.

Gilles heeft net een jaar in het DB gezeten, en ‘wilde nog wel wat doen’. Hij heeft al in de 
introductiecommissie gezeten. Het leuke hiervan vindt hij dat het ook een keer af  is. Het lijkt hem ook 
leuk om leiding te geven. Hij heeft inmiddels al 4 EJWs meegemaakt, waarvan twee georganiseerd (één 
bij SVBG en één bij CONGO). Hij vindt dat het iets meer georganiseerd kan verlopen. Jurgen geeft 
aan dat de commissie een groot aantal ervaren leden telt, met Sicco en Zillah als secretaris en 
penningmeester. Hij vraagt of  er niet meer ruimte moet komen voor jongerejaars studenten. Esther 
geeft aan dat de meeste mensen na een DB-functie het niet meer trekken als ze net klaar zijn, en vraagt 
of  dit niet Gilles’ functioneren in de weg kan staan? Hij heeft er wel over getwijfeld, maar het voelde 
wel goed om het te gaan doen, en het is wel echt iets anders. Bovendien is het begin van het jaar niet 
het drukste stuk. Hij heeft die afweging wel doordacht gemaakt. Tjibbe vraagt of  hij als ex-DB niet 
bang is het nieuwe bestuur, teveel gaat corrigeren? Gilles denkt dat er daarvoor genoeg afstand is. Hij 
zal vooral met ICT helpen. Tommie vraagt: Hoe groot zie je jouw rol in het regelen van de 
IntroCommissaris mensen voor 2009? Jullie hebben 3 ex-Dbers bovenaan de commissie, is het niet een 
risico dat ze straks tegelijk wegvallen? Gilles denkt niet dat hij daarom ervaren mensen af  zou moeten 



wijzen. Gilles denkt er nog wel over na. Marle laat weten dat het ‘gemotoriseerde voertuigen protocol’ 
op gene staat (onder oude troep). Zorg dat je het leest.

Feline is 3e jaars student BMW. Ze is nog niet heel erg actief  bij CONGO geweest. Ze heeft wel in de 
OC gezeten, en heeft het BIC georganiseerd. Ze weet nog niet zoveel over het onderwijs, maar vindt 
het wel interessant. Ze vindt een hoop dingen slecht geregeld. Ze wil eerstejaars voorlichting geven in 
februari. Ze vindt dat CONGO meer betrokken moet zijn bij het onderwijs. Veel vakken die elders 
gegeven worden houden geen rekening met de voorkennis van studenten. Verder is het zo dat op het 
AMC komt of  op het Roeterseiland geen informatie over CONGO verstrekt wordt.

Tommie vraagt of  Feline weet je dat er een protocol is. Ze heeft het gelezen, en weet dat er veel  
delegeer/overzicht taken in staan. Tommie vraagt of  Feline weet je hoe ze een commissie op kunt 
zetten? Ze wil dit doen door de eerstejaars voor te lichten, door mensen met ergernissen over het 
onderwijs. Ze denkt dat vooral de collegepraatjes en mond-tot-mond erg belangrijk zijn. Tommie vraagt 
of  Feline alle termen kon volgen? Dat is het geval: ze heeft ook wel bij het OWI-overleg gezeten. 
Tommie vraagt of  Feline weet wie Obe vd Klei is? Deze kennis ontbreekt. Tommie laat weten dat Obe 
een erg handig contactpersoon is, met een halve bestuursfunctie in het onderwijsinstituut.

Dave laat weten dat het vaak moeijk is om van buitenaf  bij CONGO te komen en drukt Feline op het 
hart dat ze naast haar onderwijstaken ook lid is van het bestuur.

Sil merkt op dat het beleid van de MFAS tegenover posters van CONGO nogal negatief  is, en stelt 
voor te proberen een plek op het plasmascherm te verwerven.Er wordt gevraagd of  Feline ook van 
plan is om iets met het congres te gaan doen? Ze heeft net gehoord dat ze dat ook voor moet zitten.

Gilles vraagt hoeveel prioriteit Feline legt bij het organiseren van lezingen naast het grote congres? ‘Oh, 
moet ik dat ook doen?’

Linde houdt van schrijven, lezen, en van de Gymno. Ze is niet heel actief  lid geweest, maar is wel naar 
erg veel activiteiten geweest. Het lijkt haar leuk om iets bij te dragen, en er iets bijzonder mee te doen. 
Sil vraagt wat ze bedoelt met iets bijzonders. Ze denkt aan een opiniestukje, en een serieuzere kant. 
Tjibbe geeft aan dat de redactie bestaat uit ‘een clubje ouwe lullen’, en vraagt of  Linde denkt ze een 
beetje onder de duim te kunnen houden. Ze geeft aan zelf  ook geen discipline te hebben, dus weet ze 
goed hoe ze dat soort mensen aan moet pakken. Ze komt ‘nu van haar luie reet af ’.

De uitslag van de stemming wordt meegedeeld:

Voorzitter: Arjan Miedema    2 tegen, 105 voor

Vice-Voorzitter: Lianne Klaver                  2 onthoudingen, 2 voor Esther, 103 voor

Secretaris: Anna van Beek                                         107 voor

Penningmeester: Janske Willems                                107 voor

Activiteitencommissaris: Bart Appelhof                   107 voor

Feestcommissaris: Alex von Benckendorff             100 voor, 7 tegen.

(Alex zeft tegen Janske: ik had eigenlijk gehoopt dat jij het zou worden.)

Onderwijscommissaris: Feline Smeenk                    107 voor

Redactiecommissaris: Linde van Schuppen              107 voor

Boekencommissaris: Renee Kleine Deters              2 onthoudingen, 105 voor

Introductiecommissaris: Gilles de Hollander       107 voor

Er wordt gedronken op het 89e bestuur van CONGO.

Er volgt nog een open stemming met handen voor de kascommissie. Er zijn twee kandidaten voor twee 



plaaten, namelijk Marja Smid en Zillah Kaptein. Er zijn 107 stemmen voor (en een wave).

14. Sluiting

De ALV wordt gesloten om 22.42 uur. 


