
Notulen Verkiezings Algemene Leden Vergadering
89e bestuur van Studievereniging CONGO

Datum: 16 December 2008
Voorzitter: Sicco de Knecht
Notulist: Gilles de Hollander
Totaal aantal aanwezigen: 53 

1. Opening
Sicco opent de vergadering om 18.18 uur.

Hij vertelt dat er

Sicco deelt mede dat er bier aanwezig is.

De vergadering zou ongeveer 1,5 uur moeten duren.

Sicco laat de agenda zien.

2. Goedkeuren agenda

3. Mededelingen

Arjan doet een aantal belangrijke mededelingen

Verhuizing 10 maart. Congokamer wordt dan in een verhuisd.
Veel werk te doen voor nieuwe bestuur: wat moet er mee wat niet? Er is veel geld voor nieuw meubilair. 
Faculteit wil hier ook aan meebetalen.

Inwerktraject
Arjan vertelt dat er nu een inwerkperiode zal zijn. Er zal veel één-op-één contact zijn. De volgende 
ALV zal zijn op 3 februari. Oude bestuur doet verslag en nieuwe bestuur zal kernbeleidspunten voor 
nieuwe jaar vertellen.

Congoboom
Arjan vertelt over de Congoboom en wat het is. Kreeg vanochtend mailtje van de 
Arjan Miedema heeft de Congoboom gered. Hij komt bij de nieuwe congokamer. Staat nu op tijdelijke 
plek.

4. Statuutswijzigingen

Arjan vertelt dat de vorige ALV via een mini-ALV de statuten zijn gewijzigd. Nu blijkt dat er iets uit de 
statuten is gehaald wat niet zo handig is. Er wordt iets toegevoegd aan artikel 18:

(… tekst nieuwe artikel …)

Gerben besluit de tekst aan te passen: wijzigen ipv wijzigingen.

Het gewijzigde voorstel wordt aangenomen met inclusief  machtigingen 103 stemmen.



5. Verkiezing bestuur 2009

Sicco vertelt dat er gestemd gaat worden voor het nieuwe bestuur.

Voorzitter: Renée Rooijmans

Voor voorzitter komt naar voren: Renée Rooijmans.

Ze vertelt wie ze is en waarom ze voorzitter wilt worden. Ze vertelt dat ze al snel actief  werd bij Congo. 
IntroCommissie was erg succesvol en leuk. Congrescommissie ook. Het lijkt haar leuk als voorzitter 
veel van de veel verschillende activiteiten binnen Congo mee te krijgen.

Qua beleid wilt ze dat Congo meer met onderwijs gaat doen en hoopt ze een erg mooi lustrum te 
organiseren.

Sicco stelt wat ruimte voor vragen.

Janske vraagt zich af  wat Renée van de nieuwbouw vindt en wat ze daarin wilt doen. Ze vertelt dat ze 
niet precies weet wat er al is geregeld en hoeveel inspraak we hebben. Ze wil wel dat Congo zoveel 
mogelijk inspraak krijgt. Zodat de Congokamer een gezellige leuke toegankelijke kamer blijft.

Frieda vraagt hoe Renee zichzelf  als voorzitter ziet. Ze vindt orde heel erg belangrijk. Mag best 
gezellige zijn, maar er moet genoeg gebeuren.

Jasper vraagt wat Renée denkt dat haar grootste voorzitter is.

Klein DB van rond vier. En twee commissiecoordinatoren. Is misschien niet in een keer haalbaar. Je 
kan wel naar mogelijkheden kijken.

Janske vraagt waarom ze dit eigenlijk wilt doen? Ze denkt dat  het bestuur hechter wordt en het 
besturen overzichtelijker. Ze geeft toe dat ze nog geen uitgebreide mening hierover heeft.

Joyce Buikhuisen komt binnen. Er zijn nu 54 mensen binnen. Oho Joyce heeft een machtiging.

 

Vice-Voorzitter: Tomas Swierts

Tomas vertelt dat de meeste mensen Tomas waarschijnlijk wel kennen. Al dan niet via een rubriek in 
Gymno waar hij vaak in staat. Hij vertelt dat hij in het begin van zijn jaar nog niet zoveel bij Congo 
deed. Inmiddels is hij echter heel actief. Het lijkt hem heel leuk om in het DB te gaan als vice-
voorzitter.

Hij vertelt dat hij drie speerpunten heeft die hij heel belangrijk vindt:

1. Nieuwbouw: goed
2. Lustrum: goed
3. Sponsoring: gebeurt nu heel erg weinig

 
Tomas vertelt dat hij denkt dat het laatste punt, de sponsoring vooral voor hem als vice-voorzitter zal 
werken.

Mark vraagt Tomas naar samenwerking met Renée. Tomas werkt samen met Renee. Gaat altijd goed. 
Komt goed.



Iemand vraagt Tomas naar lustrum. Wat is  het?

Gilles vraagt hoe Tomas sponsoring aan wilt pakken. Er is al wat gedaan, maar te weinig. Het blijft nu 
een beetje hangen.

Esther vraagt waarom sponsoring zit nu bij vice-voorzitter, zat bij penningmeester.

Dingetje van de FeestCie met bek: Werk en Privé gescheiden houden? Tomas denkt wel.

Penningmeester: Ineke Bogaart en Bart Appelhof

Twee mensen staan op: Ineke Bogaart en Bart Appelhof.

Omdat Ineke een vrouw is mag zij als eerste.

Ineke Bogaart
Ineke vertelt dat ze graag penningmeester bij Congo wilt worden.  Ze is als snel bij het begin van haar 
studie in de FeestCie gegaan. Daar is ze inmiddels penningmeester. Dat von ze heel leuk. Daarom wil 
ze nu penningmeester van Congo worden, vindt ze heel leuk. Ze denkt dat ze dat op zich wel goed kan 
doen. Ze is vrij netjes en weet vrij goed wat er aan de hand is binnen Congo. Ook binnen haar eigen 
portemonnee.

Dave de Leeuw vraagt hoe Ineke zichzelf  binnen het DB ziet. Ineke vertelt dat ze Renée en Tomas al 
kent en dat de relatie goed is. Ze wil graag ook dingen buiten haar standaard takenpakket doen.

Inger vraagt of  Ineke ook concrete beleidsplan voor zichzelf  al heeft opgesteld, zoals Bart.

José vraagt of  de KookCie misschien meer geld zou kunnen krijgen? Ineke wil daar best over praten, 
als de KookCie een duidelijke begroting opstelt en kan vertellen waarom.

Bart Appelhof
Bart vertelt dat hij bekend is als activiteitencommissaris. Hij is dit jaar beter te verstaan, integratie.

Hij heeft in het bestuur stiekem al beetje gekeken welke DB-functie hij graag op zich zou willen nemen.

Bart heeft bij de belastingdienst gewerkt. Ook heeft hij veel meegekeken bij Martijn als penningmeester 
van ActieCie.

Hij ziet het als groot voordeel dat hij veel mensen binnen bestuur en Congo goed kent. Ook kent hij 
het klappen van de zweep al een beetje: hij weet welke problemen spelen en wat hij doet. Hij kent 
nieuwe voorzitter, Renée via de IntroCommissie van dit jaar.

Hij is dit jaar niet van plan dingen helemaal anders doen. Hij wil wel graag dat er geld vrijkomt voor 
nieuwe dingen, als dat mogelijk blijkt te zijn. Denk dan aan spaarpotjes en sponsors.

Gerbrand vraagt Bart wat hij dit jaar ander zou willen doen dan hij dit jaar heeft gedaan. Bart vertelt dat 
hij in ieder geval heel veel van z’n bestuursjaar heeft geleerd. Een gesprek met Cees de Groot heeft hij 
bijvoorbeeld al een gehad.

Michel vraagt of  Bart wil dat het nieuwe bestuur bestuursbrede dingen anders zou doen dan het vorig 
bestuur. Heeft het vorige bestuur dingen echt fout gedaan? Bart denkt dat er geen grote fouten zijn 
gemaakt door het vorige bestuur.

Mark vraagt of  Bart inziet dat hij mogelijk het enige lid van het nieuwe bestuur uit het oude bestuur 



zou kunnen zijn. Bart denkt niet dat dit een p[probleem is. Koers en documentatie van oude bestuur is 
duidelijk.

Frieda: wat wil je met begroting doen? Kan nu echt, dankzij nieuwe statuten. Bart wil eerst inwerken 6 
weken.

Marle: waarom jou en niet Ineke? Antwoord: ik heb meer ervaring met allerhande bestuurszaken en 
financiële zaken (activiteitencommissie, belastingdienst).

Secretaris: Sylvie Lesuis

Sylvie staat op.

Sylvie Lesuis
Sylvie vertelt dat zij graag ActieCommissaris zou worden. Heeft al ervaring als notulist in ActieCie. Ze 
zit ook in LustrumCommissie en in IntroCommissie gezeten. Veel mensen uit het nieuwe bestuur 
komen uit de IntroCommissie. Daarom zal samenwerking vast goed gaan. Was toen ook.

Belangrijkste speerpunt van Sylvie is dat contact met andere bètaverenigingen, die nu ook dichter bij 
ons komen te zitten.

Gilles: computervaardigheden. Sylvie zegt goed met veel computers om te gaan. Zit wel goed.

Gerben: zit jij in de LustrumCie, ook 2 andere DB-ers. Is maar een andere. Lijkt Sylvie vooral voordeel 
en beidt veel kansen.

Feline: welke shirt doe je dan aan? Allebei.

Anna: heb je er zin in? Sylvie: jazeker! En genoeg tijd.

Activiteitencommissaris: Maarten  van Hemert

Maarten van Hemert
Maarten vertelt dat hij al snel na het begin van zijn studie bij de ActieCie kwam, omdat Bart zijn ding 
was. Vele mensen zeiden dat hij goede actiecommissaris zou maken, dus nu staat hij daar maar.

Maarten wil graag uitproberen of  er een buitenlandreis kan komen die gaan vliegen. Ook wil hij beter 
contact met onderwijs en meer studiegerelateerde activiteiten.

Esther vraagt hoe Maarten naar een competitie met de FeestCie. ActieCie is beter.

Gerben vraagt of  hij dingen echt anders wil doen dan Bart. Zeilweekend moet misschien ergens anders.

Feline vraagt of  hij ook met onderwijscommissie wil samenwerken: uitjes naar bedrijven enzo. Zeker.

Gerben: wintersportreis? Maarten: zeker.

Frieda: ga je wat aanpassen aan huidige activiteiten?

Gilles: hoeveel leden zijn er? M: 14. G: Veel? M: Ja. G: subcie’s? M: Ja, misschien wel, nog niet echt over 
nagedacht.

Tomas: wat als er nu heel veel eerstejaars plaats maken? M: er moet wel ruimte komen. Dan maar 
opschuiven.



Feestcommissaris: Wendy

Wendy

Wendy vertelt dat ze in de FeestCie zit. Ze wil graag meer doen. Ze stond van de week in de Odeon 
naar genietende mensen op het gala en het leek haar wel wat weer dat soort dingen te organiseren.

Wendy vertelt dat ze eigenlijk ook wel in het DB had gewild. Daar was echte ral plek en de meeste 
Congoleden weten toch niet wat die mensen allemaal doen.

Wendy denkt dat ze goed leiding kan geven aan een moeilijke commissie als de feestcommissie. Ze staat 
haar mannetje en kan mensen aanspreken op hun verantwoordelijkheid.

Michel vraagt hoe ze omgaat met enigszins aangeschoten FeestCieleden bij opruimacties aan einde van 
borrels en feesten. Wendy: dat lukt toch wel? Gewoon goed aanspreken.

Er komen nog 2 leden binnen. 55 mensen aanwezig.

Marja: wil je af  en toe een biertje minder drinken? Wendy: ja.

Jasper: wordt het niet eens tijd om Heineken uit het assortiment te schrappen? Wendy: nee, er is nu al 
een uitgebreid assortiment dankzij de geweldige biermeester.

Marle: hoe ga je om met de nieuwbouw? Wendy weet dit nog niet zo goed. Ze hoopt samen te werken 
met de mensen die de communicatie met de faculteit te doen. Zodat er voordelen uit de bar gehaald 
kunnen worden.

Janske: Ik vind het heel leuk dat je feestcommissaris wordt. Zie je jezelf  als iemand die echt alleen 
feesten organiseert of  ga je er ook andere dingen naast doen? Wendy: ik wil zeker ook mijn mening 
geven over algemene zaken die binnen Congo spelen.

Gerben: ik weet dat je misschien ook in DB wilde, eerder. Nu wil je dat niet meer. Gaat da teen last 
worden. Wendy: nee, natuurlijk niet. Ik ben nog steeds, misschien wel meer gemotiveerd, om een hele 
goede feestcommissaris te zijn. Het gaat me absoluut niet hinderen.

Onderwijscommissaris: Anna Ridderinkhof 

Anna Ridderinkhof

Anna stelt zich voor. Ze is 2e jaars psychobioloog en was vice-voorzitter van de huidige IntroCie. Ze wil 
nu graag meer doen voor Congo. Ze zat in de psychobiologiecollegeresponsgroep. Vond ze leuk. NU 
dus onderwijscommissaris. Ze wil graag inzetten voor meer werkgroepen voor Congo. Ook wil ze graag 
meer activiteiten als onderwijscommissaris organiseren: uitjes naar bedrijven en lezingen geven 
bijvoorbeeld. Graag in samenwerking met de activiteitencommissie.

Anna ziet zichzelf  als een serieus iemand en denkt dat ze erg geschikt is voor de functie.

Jasper vraagt of  ze weet dat er bij de onderwijscommissie veel politiek en gedraai komt kijken. Anna 
weet dit, moet op dat gebied nog veel leren, maar ze denkt dat er genoeg mensen zijn die haar willen 
helpen. Jasper knikt instemmend.

Stijntje vraagt of  Anna zich naast voor psychobiologie ook voor andere studies wil inzetten dan 
psychobiologie. Natuurlijk wil Anna dat.



Esther van Duin vraagt of  Anna zich ook wil inzetten voor het CONGres. Zeker, in hoeverre weet ze 
nog niet. Misschien wil ze de commissie voorzitten, misschien ook niet.

Frieda: in hoeverre wil je aanspreekpunt blijven als onderwijscommissaris.

Activiteitencommissaris: Joyce Buikhuisen

Joyce Buikhuisen 
Joyce vertelt dat ze derdejaars biomedische wetenschappen is en dat ze net een halfjaar in de 
redactiecommissie zit. Ze vind het erg leuk om dat te doen. Ze wil graag  meer betrokken worden bij de 
Gymno en zorgen dat er weer zes mooie, dikke Gymno’s komen, liefst zonder begrotingstekort.

Tomas vraagt hoe ze sponsoring wilt regelen, via de vice-voorzitter,of  ook alleen. Dit weet Joyce nog 
niet. Je moet een afweging maken: sommige bedrijven willen misschien juist alleen of  juist niet de 
Gymno sponsoren. Gymno sponsoren is wellicht voor kleine bedrijven wat toegankelijker dan de hele 
vereniging.

Michel: wil je uit de kleren voor de Gymno?

Renee: Gymno op internet? Joyce: nu al zo, moet zo blijven, maar wel ‘er naast’.

Esther; wat doe je met de ouwe lullen in de RedactieCie:  is lastig onder controle te houden, maar lukt 
wel.

Sylvie: veel nieuwe bestuursleden willen meer met onderwijs doen. Gaan we dat ook in de Gymno zien?

Joyce: is nu al beetje zo, met stukje over wetenschap, graag zo houden.

Stijntje: iedereen zegt wel sponsors, maar als dit nou niet lukt: wat gebeurt er dan? Kunnen we het niet 
wat goedkoper doen? Joyce: dit moet een optie blijven.

Boekencommissaris: Tomas

Tomas
Ik ben de enige die zo gek is geweest om boekencommissaris te worden. Renee en Lianne zijn hier 
debet aan.

Bart: hoe zie je jezelf  in bestuur? Tomas”niet heel belangrijk.

Frieda: met andere studieverenigingen werken? Tomas weet dit allemaal nog niet. Lijkt me zeker.

Michel: kun jij onderhandelen? Tomas: kan ik zeker.

Introductiecommissaris: Noortje Grijseels

Noortje Grijseels

Noortje stelt zich voor. Ze is eerstejaars biologie en zit als sinds begin van de studie bij ActieCie, 
dankzij Bart. Ze wil graag meer doen in bestuur, door IntroCommissaris te worden.

Ze vond de facultaire introductie en het introductieweekend erg leuk. Ze denkt dat het heel belangrijk is 
dat dit een goed weekend wordt.



Ze vond het afgelopen weekend erg geslaagd en w

Noortje denkt dat ze dit kan: ze is in staat leiding te geven aan een commissie en heeft er erg veel zin in.

Renée: fietsen? Noortje: misschien, voor beperkte groep mensen.

Linde: hoort een mislukte spooktocht bij een  EJW? Noortje: zeker, kan wel wat korter en met betere 
schrikeffecten.

Esther: half  bestuurslid, wat denk je ervan? N: Prima dat ik niet op alle vergaderingen hoef  te zijn. Ik 
weet niet zo goed wat het inhoudt, maar heb er geen groot probleem mee ofzo.

Stemmen

20:10 wordt vergadering weer geopend.

Zie Excel

6. W.V.T.T.K.

Niet aangevraagd.

7. Rondvraag

Sicco legt uit wat rondvraag is
Alex wil even kwijt wat de borrelcommissie is

Sicco vraagt de aanwezigen zich vooral voor de CONGrescommissie kandidaat te stellen.

8. Sluiting

De vergadering wordt gesloten om 20.20 uur.

 


