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1. Opening

Frieda opent de vergadering om 18:17.

 

Frieda constateert dat op dit moment nog niet voldoende mensen aanwezig zijn voor het wijzigen van 
de statuten, maar misschien komen deze mensen nog tijdens de pauze. Ongeacht het aantal mensen dat 
aanwezig zal zijn worden de statuutswijzigingen alsnog besproken en er zal een stemming gehouden 
worden, die kan dienen als peiling voor een volgende ALV. Lianne meldt dat er in ieder geval meer dan 
50 machtigingen zijn. Op dit moment zijn er 35 mensen aanwezig die mogen stemmen, dus dat brengt 
het totaal aantal stemmen op 70.

 

2. Goedkeuren notulen, agenda / mededelingen

De agenda wordt goedgekeurd.  

 

Esther zegt dat de notulen van de vorige ALV’s nog steeds niet op de website staan, en zij vraagt of  dit 
alsnog kan gebeuren zoals op pagina 1 van de vorige notulen door het bestuur is beloofd.

 

Jos vraagt een W.V.T.T.K. aan om de beoordeling van het boekjaar van de begroting naar de volgende 
ALV te kunnen verschuiven. Janske meldt dat dit al in de statuutswijzigingen gepland staat, dus dit zal 
later op de vergadering ter sprake komen.

 

3. Halfjaarverslag bestuur

Arjan heet iedereen welkom en zegt dat hij enkele punten uit het beleidsplan van het bestuur zal 
bespreken. Na afloop van de bespreking zal er mogelijkheid zijn tot het stellen van vragen. 

• Contact met de leden
Van tevoren heeft het bestuur aangegeven dat zij het contact met de leden wilden verbeteren. Er is met 
de Biecht besproken wat eventuele mogelijkheden zouden kunnen zijn om meer mensen naar de borrel 
te trekken. De vruchtbaarheid van de gesprekken hierover viel echter tegen, dus daarom is uiteindelijk 
gekozen om te verhuizen naar de Havelaar. Tot nu toe is het bestuur tevreden over de 
bezoekersaantallen en het bestuur hoopt dit ook de rest van het jaar vol te kunnen houden.

 

Aan het begin van het jaar is geprobeerd om elke maand een collegepraatje te houden voor de 
eerstejaars. Het bestuur heeft zich aan hen gepresenteerd en tot nu toe gaan de praatjes goed. De 



FeestCie vindt het echter nog steeds leuk om daar bovenop in hun outfits voor de collegezaal te gaan 
staan.

 

Anna heeft het ledenbestand geupdate waardoor nu meer nieuwsbrieven aankomen bij de leden.

 

Voor alle nieuwe eerstejaars zijn nieuwe Congo passen gemaakt. Deze is qua vorm en materiaal te 
vergelijken met een creditcard, maar er kan uiteraard niet mee betaald worden. Een eerstejaars toont 
haar pas en geeft deze door zodat iedereen deze even kan bewonderen. Het is de bedoeling dat mensen 
in de toekomst niet meer zonder pas kaartjes en boeken kunnen kopen. Er is nu een deal met de 
leveraar en de Havelaar om deze passen de komende 5 jaar te gaan gebruiken, omdat dit het voordeligst 
is. Het logo van de Havelaar staat achterop.

• Nieuwbouw
Het bestuur vindt het belangrijk dat de belangen van Congo zo goed mogelijk door een 
nieuwbouwcommissie behartigd worden in de nieuwbouw. Op dit moment heeft deze commissie goed 
contact met het bestuur. In het begin zaten leden van de FSR in deze commissie omdat zij beter weten 
wat er binnen de faculteit speelt. Op dit moment is dat niet zo, maar de nieuw gekozen leden van de 
FSR zullen zich weer bezig gaan houden met de nieuwbouwcommissie.

Congo heeft een nieuwe kamer gekozen, waar je langs komt als je via de hoofdingang naar binnen gaat. 
De kamer is een stuk groter dan nu, en er zit een eigen keuken en wc in. Chaos zit in de kamer 
tegenover ons.

De nieuwbouwcommissie heeft een overleg gehad met het facultair bestuur dat op dat moment zeer 
verhelderend was. Uit dit gesprek bleek echter ook dat de faculteit eigenlijk niet zo goed weet wat 
Congo allemaal doet. Daarom is besloten dat het goed is om nog een keer een dergelijk overleg te 
houden, ook wanneer er verhuisd gaat worden.

Er is nog geen duidelijkheid over hoe ‘strikt’ de Congokamer er uit moet gaan zien. Het bestuur weet 
dus niet of  er nog wel banken in mogen staan naast bureaus en een koffieapparaat, maar Arjan denkt 
dat dat uiteindelijk wel los loopt. De verhuizing is nu gepland voor juni, maar het bestuur heeft ook iets 
gehoord over maart. Op dit moment is er dus nog geen datum bekend. Congo hoeft in ieder geval niet 
uit de Congokamer voor de verhuizing.

• Sorbon 
Het bestuur wil het niet meer hebben over het feit dat Sorbon er is en dat het duur is, maar meer over 
de communicatie met Sorbon.

Op dit moment belt het bestuur Lex van Sorbon en geeft een budget door, en aan de hand daarvan kan 
tot nu toe steeds een goede deal gemaakt worden. In 2010 komt er een beoordeling van Sorbon, dus er 
wordt voorgesteld om dan vanuit de hele universiteit Sorbon af  te branden, zodat het contract 
ontbonden kan worden.

De managers van Sorbon zijn bezocht op Roeterseiland, en dat waren eigenlijk  best aardige mensen die 
bereid zijn om compromissen te sluiten. Zo komt er een café in de nieuwbouw, en zij willen er geen 
probleem van maken als mensen daar tot 1 uur willen borrelen. Het bestuur is wel van plan om alsnog 
een brief  te schrijven aan de faculteit over Sorbon.

• Contact RvA
Het bestuur wilde graag de communicatie verbeteren met de RvA. Door het bestuur is een RvA 
gekozen van 8 leden, en tot nu toe gaat dat goed. Volgens de statuten mogen er maar 7 mensen in de 



RvA maar het bestuur heeft gekozen om hier vanaf  te wijken omdat alle 8 kandidaten zeer geschikt 
werden bevonden door het bestuur.

Het bestuur heeft borrels met de RvA georganiseerd om ze beter te leren kennen. Dit heeft als direct 
gevolg gehad dat de RvA heeft geholpen bij het veranderen van kroeg en bij het wijzigen van de 
statuten.

• Nieuw overdrachtsmodel
Het bestuur heeft het idee dat het inwerken van het nieuwe bestuur beter en uitgebreider kan. Er is nu 
alleen een inwerkweekend en daarna moet het nieuwe bestuur het zelf  uitzoeken. Het bestuur ziet 
daarom liever dat in december een nieuw bestuur gekozen wordt dat naast het oude bestuur gaat 
werken. Het nieuwe bestuur kan dan een beleidsplan gaan maken en in januari kan dan de overdracht 
plaatsvinden. Dit resulteert in een langere inwerkperiode en een betere overdracht. Op deze manier 
weet het nieuwe bestuur goed wat ze willen gaan doen en hoe dat kan als hun bestuurstermijn in gaat.

• Sponsoring
Janske heeft een sponsorcommissie opgericht met daarin de penningmeester van alle commissies en 
mensen die graag willen helpen met het werven van sponsoren. Commissies die geld nodig hebben 
kunnen bij deze commissie aankloppen zodat gericht en vanuit één groep mensen gezocht kan worden 
naar gulle gevers.

Het doel van deze commissie is om het budget van Congo binnen 5 jaar te verdubbelen zodat Congo 
minder afhankelijk wordt van de faculteit. Het kost tijd om een netwerk op te zetten, maar uiteindelijk 
heb je er als vereniging wel veel baat bij.

• Enquête
Op papier en digitaal is een enquête afgenomen door het bestuur. Daaruit zijn enkele dingen naar voren 
gekomen. Zo staan mensen over het algemeen neutraal of  positief  tegenover Congo. Het bleek ook zo 
te zijn dat slechts 50% van de leden de nieuwsbrief  ontvangt. Er werd ook genoemd dat mensen 
vonden dat de meldingen voor de boekenbestelperiode niet op tijd genoeg kwamen. Daarnaast zouden 
de leden meer beschikbare plaatsen willen hebben  voor de activiteiten, zoals bijvoorbeeld het 
zeilweekend.

Redenen die opgegeven zijn voor het niet bezoeken van de borrel zijn dat mensen niet in de buurt 
wonen, ze andere bezigheden hebben op dinsdag of  dat er geen mensen naar de borrel gaan die ze 
kennen.

Uit de enquête bleek dat er vraag is naar meer duidelijkheid over wat Congo op het gebied van 
onderwijs en politiek doet. Feline wordt echter niet vaak aangesproken omdat mensen eigenlijk nog 
geen vragen/problemen hebben gehad op het gebied van onderwijs.

Het bestuur wil hun beleid gaan aanpassen op deze uitslagen.

• Commissies
Het zeilweekend is dit weekend verplaatst naar Roermond. Het weekend was geslaagd, maar er is 
gebleken dat de samenwerking met de scouting niet zo goed was.

De FeestCie heeft het Dans, sjans en grijp je kans-, het beta’s in de bush-, het white trash feest, het 
Vote! feest en het IntroFeest georganiseerd.

Beide commissies hebben zeer veel nieuwe actieve leden. Er wordt nog gezocht naar een manier om 
mensen die nu buiten de commissie vallen toch actief  te laten zijn, bijvoorbeeld door een 
themaborrelcommissie in het leven te roepen. Dit kan ook in de vorm van een bar/borrelcommissie.



Feline organiseert lezingen, zit in de CONGrescommissie en heeft tijdens de verkiezingen veel contact 
gehad met lijst Congo en lijst Mei. Dit is goed bevallen, zeker omdat bleek dat veel mensen enthousiast 
bezig waren met politiek.

Op dit moment heeft de redactiecommissie al vier Gymno’s gemaakt, waarbij de laatste dubbel zo dik 
was. Dit heeft echter wel geresulteerd in het feit dat de Gymno op dit moment geen geld meer heeft, 
maar binnen de commissie zijn zeer veel creatieve ideeën ontstaan voor het werven van sponsoren.

De boekencommissie heeft een paar leuke eerstejaars binnen gehaald. De laatste boekenverkoop is zeer 
soepel verlopen.

De IntroCommissie heeft 3 weken geleden een eerstejaarsweekend georganiseerd. Er zijn meer mensen 
dan ooit meegegaan en de eerstejaars waren zeer positief  te spreken over het weekend. De facultaire 
introductie was ook geslaagd, mede omdat het contact met de faculteit zeer goed was dit jaar. Het 
probleem met de bussen is uiteindelijk binnen de begroting van de IntroCommissie zelf  opgelost.

De CONGres werkgroep is dit jaar zeer goed bezig, en het ziet er naar uit dat het CONGres dit jaar 
weer beter wordt dan vorig jaar. In november zijn daarnaast twee losse lezingen georganiseerd.

Het programma en het thema voor het lustrum zijn bedacht. Aangezien 2009 tot het jaar van Darwin is 
uitgeroepen, zal het thema van het lustrum dus ook Darwin zijn. De ondertitel bij dit thema is nog niet 
bekend, maar leden kunnen daar hun creativiteit op los laten middels een prijsvraag.

De liftwedstrijd naar Kroatië was dit jaar zeer geslaagd.

Op dit moment is er een zeer actieve KookCie van 14 leden, waarvan 4 eerstejaars. Het eten op het 
eerstejaarsweekend was heel goed en ook nu is het weer lekker.

De animo voor het toneelstuk van de Toco was dit jaar niet heel groot, maar het was volgens Arjan wel 
een leuk toneelstuk. Er wordt dan ook gehoopt dat de Toco volgend jaar weer wat wil doen en dat daar 
dan meer mensen op afkomen.

 

4. Vragen ronde m.b.t. punt 3

 

Vanuit de zaal komt de vraag hoe Congo een actieve rol denkt te gaan spelen in het aanpakken van het 
monopolie van Sorbon binnen de universiteit. Arjan zegt daarop dat Congo op dit moment sowieso 
brieven en documenten doorgeeft aan de CSR, maar dat ze ook van plan zijn om via de 
nieuwbouwcommissie of  via de bètavereniging met meerdere studieverenigingen samenwerken. 
Daarnaast is het wellicht een optie om vanuit de faculteit wat te organiseren, aangezien de meeste 
medewerkers ook niet al te blij zijn met de prijzen van Sorbon.

Gevraagd wordt waarom er nu geen foto op de nieuwe pas staat. Anna antwoordt hierop dat tegen de 
eerstejaars is gezegd dat zij deze in hun collegekaartmapje moeten stoppen, zodat de collegekaart als 
extra legitimatie kan dienen.

Naar aanleiding van het logo van de Havelaar op de achterkant van het pasje wordt gevraagd of  het 
contract met de Havelaar ook 5 jaar loopt. Dit wordt bevestigd, maar er is niet vastgelegd dat we 5 jaar 
bij de Havelaar blijven borrelen, dus het ergste wat er kan gebeuren is dat er door Congo zelf  nieuwe 
passen gekocht moeten worden.

Esther vraagt of  de wijziging van het aantal leden in de RvA nu besproken wordt, omdat het 
ledenaantal in het huishoudelijk reglement genoemd staat. Dat komt bij de statuutswijzigingen ter 
sprake.



Er wordt gesuggereerd dat je ook een bedrijf  kan inhuren om sponsoren te werven voor Congo tegen 
een percentage dat wij dan afdragen. Op dit moment wordt er echter eerst geprobeerd door de 
sponsorcommissie om het zelf  te doen.

Dave vraagt of  er al een definitieve keuze is gemaakt voor de nieuwe leden van de ActieCie en de 
FeestCie. De FeestCie heeft sollicitatiegesprekken gehouden en naar aanleiding daarvan hebben ze de 
nieuwe leden uitgekozen. De ActieCie heeft een open vergadering gehouden, en daarbij zijn op dit 
moment nog geen mensen afgevallen. De mensen die uiteindelijk overblijven wil het bestuur de 
mogelijkheid geven om in de borrelcommissie te gaan, maar het is niet zo dat dit uitsluitend een 
commissie gaat worden voor mensen die niet in de FeestCie en ActieCie zijn gekomen.

Esther vraagt zich af  of  het bestuur nog een nieuwe bestelperiode wil gaan doen voor de Congo truien. 
Arjan zegt dat dit wel het plan is, maar dat even nagedacht moet worden over een eventueel nieuwe 
kleur en dat soort dingen.

Jasper wil graag weten wanneer de sponsorcommissie voor het laatst bij elkaar is gekomen. Arjan zegt 
dat dit voor de zomer is geweest, maar dat dat nu weer opgepakt wordt.

 

Pauze 20 min.

Frieda constateert dat er na de pauze nog 30 mensen over zijn.

 

5. Financieel halfjaarverslag

 

Dit jaar heeft Congo subsidie voor 938 leden gekregen van de faculteit. Daarnaast moet de subsidie à 
37,50 per eerstejaars die mee gaat op het eerstejaarsweekend nog binnen komen. Er is 7650 euro 
binnen gekomen aan contributie van de nieuwe leden en daarnaast is er tot nu toe 90 euro verdiend aan 
de verhuur van materiaal en 205,09 aan de snoepautomaten. De sponsoring van Organon, Newbricks 
en Meander moet nog binnen komen.

Op dit moment is er meer uitgegeven dan dat er binnen is gekomen. De dies en de constitutieborrel 
hebben meer gekost. De LiftCie heeft nu meer uitgegeven, maar dat geld komt nog terug naar Congo. 
De kookcommissie heeft op dit moment geld over. Onder het kopje onvoorzien staat nu 55,24, omdat 
het vorige bestuur een miscalculatie heeft gemaakt in de kosten van de ALV. Daarnaast is er 300 euro 
naar BIC gegaan in plaats van 100 euro.

Tommie vraagt daarop waarom BIC meer geld heeft gekregen. Dit heeft Janske gedaan omdat door het 
vorige bestuur is toegezegd dat de sponsoring 300 euro zou worden. Je zou de extra 200 euro onder 
kunnen delen bij onvoorzien, maar ze vond het beter staan bij de BIC.

Dave merkt op dat er 850 euro is begroot voor de snoepautomaten en dat er nu pas 205 euro is 
opgehaald, en hij vraagt daarom hoe reëel het is dat de 850 euro gehaald gaat worden. Janske zegt dat 
ze denkt dat dit te positief  ingeschat is. Daarop wordt gevraagd of  de automaten nog blijven. De 
automaten gaan sowieso verdwijnen in de nieuwbouw.

Dave vraagt of  we de google ads wel moeten willen houden, als we bij tk weg zijn gegaan omdat daar 
ads op stonden. Gilles merkt op dat we voor die ads geen geld kregen, en dat het nu wel wat oplevert. 
Dave vindt persoonlijk dat de ads er niet zo mooi uitzien, maar anderen merken op dat de ads in hun 
ogen niet meer opvallen. Marle stelt daarom voor om aan het eind van het jaar te kijken hoeveel er 
verdiend is met de ads, en Janske geeft aan dat je aan de hand daarvan eventueel kan proberen om een 
andere adverteerder te zoeken die meer oplevert.



Dave vraagt of  het klopt dat de FeestCie en de ActieCie geen budget meer hebben, maar Janske zegt 
dat dat op de volgende sheet uitgelegd wordt. Het budget is in ieder geval nog niet op.

Tommie mist de kosten van de passen en de sponsoring van de Havelaar in de begroting. Dat is er nog 
niet ingezet omdat de factuur nog niet binnen is. Alle debiteuren staan worden ook nog niet genoemd, 
omdat dit ook niet bekend is nu.

Marle vraagt waar het tekort van de LiftCie vandaan komt. Janske zegt dat dat bedrag uiteindelijk wel 
terugkomt, maar dat ze nog niet precies weet hoe veel dat gaat zijn omdat de LiftCie daar nog mee 
bezig is.

De FeestCie heeft op dit moment nog veel geld, maar daar gaat nog geld voor de IntroCie vanaf. Ze 
hebben daarentegen nog wel debiteuren open staan. De ActieCie heeft nu ook nog geld over, maar 
Martijn heeft niet doorgegeven wat er nog aan crediteuren en debiteuren over is. De IntroCie heeft nog 
rekeningen open staan die betaald moeten worden en er moet nog geld binnen komen. Het lijkt erop 
dat ze daarbij uiteindelijk quitte gaan draaien. De CONGres werkgroep heeft nog geld over met daarin 
een buffer, en het geld van de FNWI en de onderwijscommissie komt daar nog bovenop.

De DB kas is op dit moment nog heel vol, maar de rekening van Newbricks is daarin nog niet verwerkt 
omdat de factuur nog niet binnen is. Mensen merken op dat dit vertekenend werkt, maar andere 
mensen zeggen daarop dat je dat houdt bij een halfjaarverslag. Het voorschot op de buitenlandreis aan 
de ActieCie komt nog terug als alle deelnemers betaald hebben. Verder wordt er nog op Sorbon 
rekeningen gewacht, maar Janske weet nog niet hoeveel dit gaat zijn.

Tjibbe vraagt of  er al gespaard is voor de nieuwbouw. Er is nu 3000 euro gespaard, maar dat wordt nu 
niet meer gedaan omdat we ook nog geld krijgen van de faculteit om te besteden aan de inrichting.

Dave vraagt hoe het komt dat de FeestCie nu al 600 euro winst heeft gemaakt. Janske zegt dat dat nog 
minder wordt omdat een deel naar de IntroCommissie gaat en omdat de rest wordt uitgegeven aan het 
hoeren en pooiersfeest en het gala. Gerben wil weten waarom het lijkt alsof  de FeestCie minder winst 
heeft gemaakt dan voorgaande jaren. Janske zegt dat dat komt doordat de winst op het hoeren en 
pooiersfeest nog niet gemaakt is en omdat het geld voor georganiseerde borrels nog niet binnen is 
gekomen.

Renate vraagt zich af  hoe lang het nog duurt voordat we de rekeningen van Sorbon krijgen. Janske 
vertelt dat er nog rekeningen van april 2006 open staan. Er is daarom besloten om de crediteuren van 
de CONGrescie over te nemen.  

Tommie vraagt of  Janske in staat is om buiten Newbricks om een beeld te krijgen van de rekening die 
we zouden moeten krijgen. Janske kan dat niet, maar Renée kan dat misschien wel omdat zij weet hoe 
veel boeken er verkocht zijn en hoeveel er terug zijn gegaan. De rekening komt er over ongeveer twee 
weken aan. Tommie stelt daarop voor om deze rekening zelf  te controleren, omdat dit op zulke grote 
bedragen veel kan opleveren. Renée weet precies hoe veel boeken er verkocht zijn, dus het moet 
mogelijk zijn om zelf  na te rekenen wat Congo Newbricks verschuldigd is.

Esther vraagt zich af  voor hoe veel geld er aan spullen ligt in het depot. Janske weet niet hoe dat nu is, 
maar ze wil dat voor de volgende ALV wel tellen. Het valt in ieder geval mee met hoe veel boeken er nu 
liggen. Marle vraagt of  er nog veel labjassen over zijn, die heeft Renée bijna allemaal verkocht aan de 
nieuwe eerstejaars.

 

6. Wijzigingen statuten en huishoudelijk reglement

 



Binnen 4 weken komt er een nieuwe ALV om dan in een keer te stemmen over alle wijzigingen. Er 
wordt nu wel al gestemd ter indicatie. Er wordt wel even gekeken of  er voor de HHR wijzigingen 
genoeg mensen aanwezig zijn.

De RvA is tot nu toe zeer tevreden over de samenwerking met het bestuur. Er zijn drie typen 
voorgestelde wijzigingen; verwijderingen, wijzigingen en nieuwe toevoegingen. In deze notulen wordt 
dit als volgt aangegeven:

Rood = verwijdering      blauw = wijziging           Groen = nieuwe toevoeging

Artikel 6 HHR 

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.

Wordt:

3)       Een raad van advies, waarvan de vijf  tot acht 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.

Deze wijziging is bedoeld om het aantal RvA leden te kunnen laten variëren van 5 tot 8.

 

Statuutswijzigingen:

Artikel 5: Leden en Lidmaatschap. 

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

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

b.       de aan de vereniging verschuldigde contributie hebben betaald.

2.       Het bestuur houdt een register waarin de namen en adressen van alle leden zijn opgenomen.

Wordt:

1.       Leden van de vereniging kunnen zijn zij die:

a.       Ingeschreven staan bij de Universiteit van Amsterdam binnen de faculteit waartoe biologie 
behoort;

b.       de aan de vereniging verschuldigde contributie hebben betaald.

2.       Het bestuur houdt een register waarin de namen en adressen van alle leden zijn opgenomen.

 



Het bestuur en de RvA vinden het raar om een leeftijdsgrens van 16 te hanteren, omdat zij van mening 
zijn dat het genoeg is om lid van de faculteit te zijn om ook lid te kunnen worden van Congo.

Artikel 9: Jaarlijkse bijdragen - verbintenissen. 

1.       De leden zijn gehouden tot het betalen van een bijdrage die door de algemene vergadering wordt 
vastgesteld.

2.       Het bestuur is bevoegd, na daartoe verkregen toestemming van de algemene vergadering, 
verbintenissen aan het lidmaatschap te verbinden.

 

Wordt:

Artikel 9: Contributie - verbintenissen. 

1.       De leden zijn gehouden tot het betalen van een contributie die door de algemene vergadering 
wordt vastgesteld.

2.       Het bestuur is bevoegd, na daartoe verkregen toestemming van de algemene vergadering, 
verbintenissen aan het lidmaatschap te verbinden.

 

De term contributie wordt dus gehanteerd in plaats van bijdrage.

 

Artikel 18: Besluitvorming van de algemene vergadering. 

5.       Indien bij een verkiezing van personen niemand de volstrekte meerderheid heeft verkregen, vindt 
een tweede stemming plaats. In geval van een bindende voordracht, vindt een tweede stemming tussen 
de voorgedragen kandidaten plaats. Heeft dan weer niemand de volstrekte meerderheid verkregen, dan 
vinden herstemmingen plaats, totdat hetzij één persoon de volstrekte meerderheid heeft verkregen, 
hetzij tussen twee personen is gestemd en de stemmen staken. Bij gemelde herstemmingen (waaronder 
niet is begrepen de tweede stemming) wordt telkens gestemd tussen de personen op wie bij de 
voorgaande stemming is gestemd, evenwel uitgezonderd de persoon op wie bij die voorafgaande 
stemming het geringste aantal stemmen is uitgebracht. Is bij die voorafgaande stemming het geringste 
aantal stemmen op meer dan één persoon uitgebracht, dan wordt door loting uitgemaakt op wie van die 
personen bij de nieuwe stemming geen stemmen meer kunnen worden uitgebracht.

8.       Een éénstemmig besluit van alle leden, ook al zijn deze niet in vergadering bijeen, heeft, mits met 
voorkennis van het bestuur genomen, dezelfde kracht als een besluit van de algemene vergadering.

9.       Onverminderd het bepaalde in artikelen 20 en 21 kunnen, bij éénstemmig besluit van alle 
stemgerechtigden ter vergadering, geldige besluiten worden genomen omtrent alle aan de orde 
komende onderwerpen, ook al is ten aanzien van deze onderwerpen niet voldaan aan het bepaalde in 
artikel 19 lid 3.

Wordt:

Artikel 18: Besluitvorming van de algemene vergadering.



5.       Indien bij een verkiezing van personen niemand de volstrekte meerderheid heeft verkregen, vindt 
een tweede stemming plaats, waarbij, indien er meer dan twee kandidaten waren, alleen de kandidaten 
met de meeste stemmen in de eerste ronde deelnemen aan de tweede stemming. Mocht de volstrekte 
meerderheid bij een deze tweede stemming uitblijven dan wordt de in de vorige zin omschreven 
procedure herhaald tot dat een kandidaat een volstrekte meerderheid behaalt. Mocht de procedure niet 
tot één kandidaat met de volstrekte meerderheid leiden, dan volgt een loting tussen de overgebleven 
kandidaten.

Deze wijziging gaat over hoe je een gelijk aantal stemmen bij het kiezen van het nieuwe bestuur oplost. 
Het bestuur vond dat dat korter en duidelijker in de statuten vermeld kon worden, dus is het artikel 
bondiger herschreven.

Artikel 10: Bestuur. 

1.       Het dagelijks bestuur bestaat uit drie of  vier personen; het bestuur bestaat uit het dagelijks 
bestuur met daaraan toegevoegd de voorzitters van alle door de algemene vergadering ingestelde 
commissies.

2.       Bestuursleden worden door de algemene vergadering tot een in het huishoudelijk reglement 
genoemde functie benoemd. De benoeming geschiedt uit de leden, behoudens het bepaalde in lid 3.

3.       De algemene vergadering kan besluiten dat één lid van het bestuur buiten de leden wordt 
benoemd.

4.       De benoeming van bestuursleden geschiedt uit één of  meer bindende voordrachten, behoudens 
het bepaalde in lid 5. Tot het opmaken van zulk een voordracht zijn bevoegd zowel het bestuur als tien 
of  meer leden. De voordracht van het bestuur wordt bij de oproeping voor de vergadering meegedeeld. 
Een voordracht door tien of  meer leden moet voor de aanvang van de vergadering schriftelijk bij het 
bestuur worden ingediend.

5.       Aan elke voordracht kan het bindend karakter worden ontnomen door een besluit van de 
algemene vergadering.

6.       Is geen voordracht opgemaakt, of  besluit de algemene vergadering overeenkomstig het 
voorgaande lid de opgemaakte voordrachten het bindend karakter te ontnemen, dan is de algemene 
vergadering vrij in de keus.

7.       Indien er meer dan één bindende voordracht is, geschiedt de benoeming uit die voordrachten.

 

Wordt:

Artikel 10: Bestuur. 

1.       Het dagelijks bestuur bestaat uit drie of  vier personen; het bestuur bestaat uit het dagelijks 
bestuur met daaraan toegevoegd de voorzitters van alle door de algemene vergadering ingestelde 
commissies.

2.       Bestuursleden worden door de algemene vergadering tot een in het huishoudelijk reglement 
genoemde functie benoemd. De benoeming geschiedt uit de leden, behoudens het bepaalde in lid 3.

3.       De algemene vergadering kan besluiten dat één lid van het bestuur buiten de leden wordt 
benoemd.



 4.       Het bestuur heeft de taak er op toe te zien dat er voldoende kandidaten voor de opvolging 
beschikbaar zijn.

 

Dit artikel over de procedure van het benoemen van een nieuw bestuur is verouderd en lang niet 
gebruikt. Het bestuur is daarom van mening dat dit geschrapt kan worden en vervangen door de regel 
dat het bestuur de taak heeft om genoeg nieuwe bestuursleden te werven.

 

Artikel 11 Einde bestuurslidmaatschap - periodiek aftreden - schorsing. 

1.       Elk bestuurslid, ook wanneer hij voor een bepaalde tijd is benoemd, kan te allen tijde door de 
algemene vergadering worden ontslagen of  geschorst. Een schorsing die niet binnen drie maanden 
gevolgd wordt door een besluit tot ontslag, eindigt door het verloop van die termijn.

2.       Tenzij door de algemene vergadering anders is besloten treedt elk bestuurslid uiterlijk een jaar na 
zijn benoeming af, volgens een door het bestuur te maken rooster van aftreding. De aftredende is 
herkiesbaar. Wie in een tussentijdse vacature wordt benoemd neemt op het rooster de plaats van zijn 
voorganger in.

3.       Elk bestuurslid treedt uiterlijk drie jaar na zijn benoeming af.

4.       Het bestuurslidmaatschap eindigt voorts:

a.       door het eindigen van het lidmaatschap van de vereniging ten aanzien van een bestuurslid dat uit 
de leden benoemd is;

b.       door bedanken.

 

Wordt:

Artikel 11 Einde bestuurslidmaatschap - periodiek aftreden - schorsing. 

1.       Elk bestuurslid, ook wanneer hij voor een bepaalde tijd is benoemd, kan te allen tijde door de 
algemene vergadering worden ontslagen.

2.       Elk bestuurslid, ook wanneer hij voor een bepaalde tijd is benoemd, kan te allen tijde door een  
minimaal tweederdemeerderheid van stemmen binnen het bestuur, worden geschorst. Een formele, 
schriftelijk waarschuwing dient met een redelijk termijn vooraf  te gaan aan een schorsing.

3.       Een schorsing die niet binnen drie maanden gevolgd wordt door een besluit tot ontslag, eindigt 
door het verloop van die termijn.

4.       Tenzij door de algemene vergadering anders is besloten treedt elk bestuurslid uiterlijk een jaar na 
zijn benoeming af, volgens een door het bestuur te maken rooster van aftreding. De aftredende is 
herkiesbaar. Wie in een tussentijdse vacature wordt benoemd neemt op het rooster de plaats van zijn 
voorganger in.

5.       Elk bestuurslid treedt uiterlijk drie jaar na zijn benoeming af.

6.       Het bestuurslidmaatschap eindigt voorts:



a.       door het eindigen van het lidmaatschap van de vereniging ten aanzien van een bestuurslid dat uit 
de leden benoemd is;

b.       door bedanken.

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

Naar aanleiding van een minder goed functionerend bestuurslid in het 88e bestuur is besloten om deze 
procedure te wijzigen, zodat een volgend bestuur beter om kan gaan met een niet goed functionerend 
bestuurslid. Het schorsen en ontslaan van een bestuurslid via de ALV vond het bestuur onhandig, 
omdat je dan na een schorsing weer een ALV nodig hebt voor een ontslag. In de nieuwe versie is het 
bestuur daarom gemachtigd om iemand die niet functioneerd te schorsen. Daarbij is besloten om geen 
hard getal te kiezen voor de termijn voor verbetering, omdat de tijd waarin dat redelijkerwijs mogelijk is 
per bestuurslid kan verschillen. Na een schorsing moet er nog wel een ALV gepland worden voor een 
definitief  ontslag.

 

Artikel 12: Bestuursfuncties - besluitvorming van het bestuur. 

1.       Elk bestuurslid mag slechts één functie bekleden.

2.       Van het verhandelde in elke vergadering van het bestuur en van het dagelijks bestuur worden 
door de secretaris notulen opgemaakt, die door de voorzitter en de secretaris worden vastgesteld en 
ondertekend. In afwijking van hetgeen de wet dienaangaande bepaalt, is het oordeel van de voorzitter 
omtrent de totstandkoming en de inhoud van een besluit niet beslissend.

 

Wordt:

Artikel 12: Bestuursfuncties - besluitvorming van het bestuur. 

1.       Elk bestuurslid mag slechts één functie bekleden.

2.       Van het verhandelde in elke vergadering van het bestuur en van het dagelijks bestuur worden 
door de secretaris notulen opgemaakt, die door de voorzitter en de secretaris worden vastgesteld en 
ondertekend.

3.       Bij de besluitvorming binnen het bestuur weegt de stem van elk bestuurslid even zwaar. Bij het 
staken der stemmen geeft de stem van de voorzitter de doorslag.

 

Het bestuur en de RvA zijn van mening dat je als voorzitter in staat moet zijn om de knoop door te 
hakken bij een gelijk aan stemmen, vandaar deze wijziging.

 

Artikel 13: Bestuurstaak - vertegenwoordiging 

d.       het aangaan van dadingen;



Wordt:

Artikel 13: Bestuurstaak - vertegenwoordiging 

d.       het aangaan van vaststellingsovereenkomsten;

 

Het woord dadingen wordt niet meer gebruikt door juristen, dus daarom is besloten dit te vervangen 
door vaststellingsovereenkomst.

 

Artikel 14: Jaarverslag - rekening en verantwoording. 

1.       Het boekjaar loopt van één januari tot en met één en dertig december.

4.       De algemene vergadering benoemt jaarlijks uit de leden een commissie - de kascommissie - van 
ten minste twee personen, die geen deel mogen uitmaken van het bestuur. De commissie onderzoekt de 
in de tweede volzin van het vorige lid genoemde stukken en brengt aan de algemene vergadering verslag 
van haar bevindingen uit. Het bestuur is verplicht de commissie ten behoeve van haar onderzoek alle 
door haar gevraagde inlichtingen te verschaffen, haar desgewenst de verenigingskas en de waarden te 
tonen en inzage in de boeken en bescheiden van de vereniging te geven.

5.       De last van de commissie kan te allen tijde door de algemene vergadering worden herroepen, 
doch slechts door de benoeming van een andere commissie.

 

Wordt:

Artikel 14: Jaarverslag - rekening en verantwoording. 

1. 1. Het boekjaar loopt van jaarvergadering tot jaarvergadering 
4.                De algemene vergadering benoemt jaarlijks uit de leden een commissie - verder te noemen 
de kascommissie - van ten minste twee personen, die geen deel mogen uitmaken van het bestuur. De 
kascommissie onderzoekt de in de tweede volzin van het vorige lid genoemde stukken en brengt aan de 
algemene vergadering verslag van haar bevindingen uit. Het bestuur is verplicht de kascommissie ten 
behoeve van haar onderzoek alle door haar gevraagde inlichtingen te verschaffen, haar desgewenst de 
verenigingskas en de waarden te tonen en inzage in de boeken en bescheiden van de vereniging te 
geven.

5.       De last van de kascommissie kan te allen tijde door de algemene vergadering worden herroepen, 
doch slechts door de benoeming van een andere kascommissie.

 

Het boekjaar zal door deze wijzigingen van jaarvergadering tot jaarvergadering gaan lopen in verband 
met de veranderingen in het bestuurssysteem. De overige wijzigingen zijn tekstueel.

 

Artikel 15: Bevoegdheden - jaarvergadering. 



3.       Jaarlijks, uiterlijk twee maanden na afloop van het boekjaar, wordt een algemene vergadering - de 
jaarvergadering - gehouden. In de jaarvergadering komen onder meer aan de orde:

a.       het jaarverslag en de rekening en verantwoording bedoeld in artikel 13 met het verslag van de 
kascommissie;

b.       de benoeming van de kascommissie voor het volgende boekjaar;

c.        voorziening in eventuele vacatures;

d.       voorstellen van het bestuur of  de leden, aangekondigd bij de oproeping van de vergadering.

4.       Andere algemene vergaderingen worden gehouden zo dikwijls het bestuur dit wenselijk oordeelt.

 

Wordt:

Artikel 15: Bevoegdheden - jaarvergadering.

 3.      Jaarlijks wordt een algemene vergadering - de jaarvergadering - gehouden. De jaarvergadering is 
de algemene vergadering waarin het bestuur haar taken overdraagt aan een volgend bestuur. Andere 
algemene vergaderingen worden gehouden zo dikwijls het bestuur dit wenselijk oordeelt of  kunnen 
volgen uit de bepaling in artikel 19.3.

 4.       In de jaarvergadering komen onder meer aan de orde:

a.       het jaarverslag en de rekening en verantwoording bedoeld in artikel 13 met het verslag van de 
kascommissie;

b.       voorziening in eventuele vacatures;

c.        voorstellen van het bestuur of  de leden, aangekondigd bij de oproeping van de vergadering.

 

Naar aanleiding van de wijziging in artikel 14 moet dit ook in dit artikel gebeuren, omdat je geen 
duidelijk boekjaar meer hebt, maar een jaar van jaarvergadering tot jaarvergadering. Artikel 19.3 gaat 
over het feit dat een bepaald aantal leden ook om een ALV kan vragen.

 

Artikel 16: Toegang en stemrecht. 

1.       Toegang tot de algemene vergadering hebben alle leden van de vereniging, het bestuurslid dat 
geen lid van de vereniging is, alle ereleden en alle donateurs. Geen toegang hebben geschorste leden, 
behoudens het bepaalde in artikel 8 lid 4 en geschorste bestuursleden.

5.       Ieder ter vergadering aanwezig lid kan ten hoogste één ander lid vertegenwoordigen in de zin van 
het bepaalde onder lid 4. Zij die ter vergadering een ander lid vertegenwoordigen dienen daarvan vóór 
aanvang van de vergadering gewag te maken bij de notulist van de vergadering onder toning van de 
onder lid 4 bedoelde schriftelijke machtiging.

 



Wordt:

Artikel 16: Toegang, stemrecht en spreekrecht. 

1.       Toegang tot de algemene vergadering hebben alle leden van de vereniging, het bestuurslid dat 
geen lid van de vereniging is, alle ereleden en alle donateurs en nader in het huishoudelijk reglement (zie 
artikel 22) bepaalde personen. Geen toegang hebben geschorste leden, behoudens het bepaalde in 
artikel 8 lid 4 en geschorste bestuursleden.

5.       Ieder ter vergadering aanwezig lid kan ten hoogste één ander lid vertegenwoordigen in de zin van 
het bepaalde onder lid 4. Zij die ter vergadering een ander lid vertegenwoordigen dienen daarvan vóór 
aanvang van de vergadering gewag te maken bij de notulist van de vergadering onder het vertoon van 
de onder lid 4 bedoelde schriftelijke machtiging.

 

Dit is een tekstuele wijziging en zorgt voor een toevoeging van spreekrecht voor personen die genoemd 
worden in artikel 22 van het huishoudelijk reglement, zoals bijvoorbeeld voor de leden van de RvA.

 

Artikel 21: Ontbinding. 

3.       De bestemming van het batig saldo na vereffening wordt tegelijk met het besluit tot ontbinding 
vastgesteld. Aan de leden zal in geen geval een bedrag worden uitgekeerd dat de niet genoten bijdrage 
als bedoeld onder artikel 9 lid 1 ten gevolge van de ontbinding overstijgt.

5.       Op de vereffening zijn overigens de bepalingen van Titel 1, Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek 
van toepassing.

 

 

Wordt:

Artikel 21: Ontbinding. 

3.       De bestemming van het batig saldo na vereffening wordt tegelijk met het besluit tot ontbinding 
vastgesteld. Aan de leden zal in geen geval een bedrag worden uitgekeerd dat de niet genoten 
contributie als bedoeld onder artikel 9 lid 1 ten gevolge van de ontbinding overstijgt.

5.       Op de vereffening zijn de bepalingen van Titel 1, Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek van 
toepassing.

 

 

Dit is wederom een tekstuele wijziging met betrekking tot de contributie.

 

Iemand merkt op dat de eerste zin van artikel 6 HHR niet klopt, maar dit komt omdat dit punt 
onderdeel is van een opsomming. Koen vraagt of  een even aantal leden geen problemen oplevert met 
stemming. Jurgen geeft aan dat de RvA zelden stemt en dat de RvA dient als adviesorgaan en zij 
kunnen zeggen dat ze verdeeld zijn.



Stemming: unaniem voor wijziging.

 

Er wordt naar aanleiding van een opmerking van Tjibbe besloten om eerst alle vragen te behandelen en 
daarna in een keer te stemmen over alle wijzigingen.

Als bij het behandelen van de vragen blijkt dat er artikelen zijn waar mensen verdeeld over zijn, dan kan 
over deze artikelen apart gestemd worden.

 

Artikel 5: Gerben vraagt of  bèta gamma ook bij de faculteit hoort. Dat is alleen het geval voor bèta 
gamma’ers die een major volgen in biologie, bio-medische wetenschappen of  psychobiologie.

 

Jurgen geeft bij artikel 10 nog even aan dat het grote nadeel van deze wijziging is dat bij twijfel over één 
kandidaat lid de kans bestaat dat er tegen het hele bestuur gestemd wordt. Daardoor zou alsnog op de 
kandidaten als individu gestemd moeten worden.

 

Zillah vraagt over artikel 11 of  in de schriftelijke waarschuwing ook een termijn gegeven moet worden. 
In de brief  aan het bestuurslid in kwestie wordt een ultimatum gegeven door het bestuur. Anna vraagt 
of  er nog een schorsing nodig is voor ontslag. De procedure na deze wijziging wordt eerst een 
mondelinge notificatie, dan een schriftelijke, dan een schorsing en vervolgens moet er een ALV 
georganiseerd worden. Er is geen schorsing nodig voor ontslag in een ALV.

 

Michel vraagt waarom in artikel 12 niet gewoon ‘bij gelijke stemming’ staat, omdat het nu vrij 
ouderwets is en omdat hij zich afvraagt of  staken der stemming echt alleen voor gelijke stemming staat. 
Tommie zegt dat het procedureel gezien onhandig is om dit nu te wijzigen, omdat je dan op de 
volgende ALV weer het hele quorum moet halen. Deze tekst kan later alsnog gewijzigd worden.

 

Gerben vraagt of  de genoemde jaarvergadering in artikel 14 ergens staat gedefinieerd. In het volgende 
artikel 15 wordt de jaarvergadering gedefinieerd als de ALV waarin gewisseld wordt van bestuur. De 
kascommissie is in artikel 15 weggehaald omdat in artikel 14 gemeld staat dat de kascommissie niet per 
se in de jaarvergadering hoeft te worden gekozen. De nieuwe kascommissie kan dus met een bepaalde 
datum van in functie treding gekozen worden. Bij de jaarvergadering moet nog wel een quorum gehaald 
worden. Het komt er op neer dat deze wijzigingen beter recht doen aan het nieuwe bestuur-
kiessysteem. Er wordt opgemerkt dat de jaarvergadering in artikel 14 gedefinieerd moet worden in 
plaats van in artikel 15, aangezien de term in artikel 14 voor het eerst gebruikt wordt. Voordat de 
wijzigingen bij de notaris vastgelegd kunnen worden is er dus een nieuwe ALV nodig met een quorum 
van 3 • √(aantal leden) om dit goed in de nieuwe statuten te krijgen. Op dat moment kan de 
voorgestelde wijziging van Michel ook eventueel meegenomen worden in de stemming.

 

Tjibbe vraagt of  je in artikel 16 mag verwijzen naar artikel 22 uit HHR, maar deze verwijzing blijkt over 
artikel 22 van de statuten te gaan.

 



Artikel 18: In de eerste zin gaat het over meer dan twee personen, en Gerben merkt op dat de 
procedure volgens de wijziging niet herhaald kan worden met meer dan twee personen. Het is een 
richtlijn waarin niet gedefinieerd wordt om hoe veel kandidaten het gaat. Het genoemde in dit artikel 
dient dus eigenlijk als voorbeeld voor de procedure die gevolgd moet worden bij een gebrek aan een 
meerderheid. Daarnaast staat er nog een tekstuele fout in artikel 18. Er wordt voorgesteld om voor 
ronde en stemming één woord te gebruiken.

 

Esther vindt het raar dat artikel 16 bepaald dat geschorste bestuursleden geen toegang krijgen tot de 
ALV, omdat zij van mening is dat ze zich moeten kunnen verantwoorden. In de huidige wijzigingen 
wordt dit verbod niet aangepast, dus dat moet op een ander moment gedaan worden.

 

Tjibbe zegt dat je lid 9 van artikel 18 eigenlijk niet kan schrappen, omdat het daardoor onmogelijk 
wordt om de vereniging op te heffen bij een ledenaantal van 8 leden. Op dat moment kan het quorum 
dat daarvoor nodig is namelijk niet gehaald worden. Er wordt daarom besloten om niet over artikel 18 
te stemmen, omdat hier ook eerder opmerkingen over waren.

 

Stemming: Er wordt unaniem voor de wijzigingen gestemd. Daar horen de wijzigingen in artikel 18 dus 
niet bij, en ook de kleine wijzigingen die ter sprake kwamen in de vragenronde niet.

 

7. W.V.T.T.K.

Verslag kascommissie

Er is nu één kascontrole geweest, en daarbij zag alles er goed uit. De tweede kascontrole vindt normaal 
plaats voor de halfjaar ALV, maar dat is niet gelukt omdat Marja ziek was. De tweede staat nu gepland 
en daarna komen er nog twee controles. Marle merkt op dat er een te lange tijd tussen de twee 
kascontroles gezeten heeft, en dat dit voortaan anders moet.

 

8. Rondvraag

Esther vraagt of  het bestuur nog zin heeft in het laatste half  jaar. Daarop zegt Arjan dat het bestuur het 
enorm naar zijn zin heeft, en ze beginnen na het bestuursjaar een aparte vereniging om door te feesten.

Jurgen vraagt of  we even kunnen checken of  de stemming nu geldig is gegaan. Daarop wordt een kort 
reces gehouden om dit te kunnen bevestigen.

Na overleg blijkt dat de wijziging van artikel 18 nog steeds klopt, omdat dit als voorbeeld dient. Ook 
blijkt dat lid 9 wel geschrapt kan worden, aangezien dit eigenlijk overbodig is. Ronde wordt in het 
artikel vervangen door stemmen.

Er wordt alsnog 2 blanco, 2 tegen en 54 voor gestemd.



Lianne wil graag een applausje voor alle eerstejaars die er nu nog zitten, ondanks dat ze morgen 
tentamen hebben.

Bart vraagt om een applausje voor het bestuur omdat ze zo veel voor ons doen.

Arjan bedankt Frieda voor het feit dat ze voorzitter wilde zijn en Joyce omdat ze wilde notuleren.

 

9. Sluiting

Frieda sluit de vergadering om 21.44 uur.


