
Notulen Halfjaarlijkse Algemene Leden Vergadering
90e bestuur van Studievereniging CONGO

Datum: 22 september 2009
Voorzitter: Sicco de Knecht
Notulist: Anna van Beek
Duur: 2 uur 45 minuten
Aanwezigen: 34
Machtigingen: 40

1. Opening
Sicco opent de vergadering om 19.10 uur, heet iedereen welkom en legt de regels van de vergadering 
uit: De ALV is bedoeld voor de leden van Congo, waarin het bestuur vertelt in welke mate hun beleid is
uitgevoerd, welke beleidspunten zijn bijgesteld en wat de plannen zijn voor het aankomend half  jaar.
Voorgestelde statuutwijzigingen betreft bestuurlijke vernieuwing waren online te lezen.

2. Mededelingen en goedkeuren agenda
Thomas Swierts legt zijn functie als vice-voorzitter van Congo neer. Zijn studie biologie kent veel
verplichte uren, waardoor hij minder tijd aan Congo kan besteden dan zijn bestuursgenoten, waardoor
scheve verhoudingen ontstonden. Hij heeft ervoor gekozen biologie meer prioriteit toe te kennen.

3. De terugblik
Ook Renée heet iedereen welkom. Ze vertelt per grote activiteit hoe het is verlopen.

Lustrum: 

dit was een fantastische week vol leuke activiteiten. De alumniborrel heeft ervoor gezorgd dat
ons archief  is uitgebreid en dat er meer energie gestopt zal worden in ons alumnibeleid. Veel kennis
wordt geprobeerd door te geven aan het lustrum van 2019 (100 jaar Congo).

Verhuizing: 

de bestuurskamer is in totaal vier keer verhuisd. Veel materiaal staat in de kamer van GAOS
(naast de nieuwe Congokamer). GAOS zal in maart 2010 verhuizen. Renée geeft aan dat het vooral gaat
om boeken en zaken die blijven liggen na een activiteit. De legertenten (nog in ‘goede’ staat na de 
storm tijdens de FI) liggen in de lege ruimte naast de bulzaal, die kunnen voorlopig blijven liggen. Het 
is niet mogelijk een extra ruimte te krijgen, wellicht valt er een regeling te treffen met DERM, die een 
opslag voor dit soort materiaal heeft. Veel nieuwe leden hebben zich ook al welkom gevoeld in de 
nieuwe chille kamer.

Onderwijs: 

Anna R. heeft de onderwijscommissie echt tot leven gewekt. Lezingen zijn inmiddels een
succes, binnenkort vindt het eerste bedrijfsuitje plaats (Solvay pharmaceuticals, Weesp).

Website:

Thomas de Jong, Guido Meijer en Gilles de Hollander hebben in een weekend in de zomer de
website verbouwd tot een waarachtig PR middel (wat ook past bij een zichzelf  respecterende instantie
zoals Congo), waardoor het EJW al in augustus vrijwel vol zat. De website zal de komende tijd nog 
vaker vernieuwd worden, om zoveel mogelijk functies te benutten.

Facultaire introductie (FI): 



er is dit jaar gekozen voor een week introductie, in plaats van een dag. Meer dan vroeger was dit een 
goede manier om de bijna 500 eerstejaars kennis te laten maken met Congo. Iedere bestaande 
commissie heeft zijn steentje bijgedragen aan het laten slagen van de week, waardoor de faculteit ook 
goed heeft kunnen zien wat voor bijdrage een studievereniging kan leveren. Om alles in goede banen te 
leiden kreeg Merel, de vice-voorzitter van de IntroCommissie de leiding over de FI.

Vragen FI:

Esther vraagt zich af  hoe de functie FI-commissaris zich verhoudt tot die van Noortje. Renée geeft 
aan dat het in principe een verlengstuk was van de normale situatie, waarbij de vice-voorzitter ook de 
leiding heeft over de FI. Omdat de FI dit jaar meer voeten in aarde had, heeft zich een aparte 
commissie afgesplitst. Noortje bleef  als eindverantwoordelijke wel op de hoogte. 

Contact met de faculteit: 

in juli heeft het bestuur een gesprek gehad met het facultair bestuur. Het was een oriënterend gesprek 
over wat we voor elkaar kunnen betekenen. Sorbon: ook met Sorbon zijn gesprekken gevoerd. Vanuit 
het Bètaverenigingenoverleg is een tijd geleden de Nieuwbouwcommissie ontstaan. Van daaruit zijn de 
Sorbon overleggen georganiseerd (betacafé). Op dit moment zijn er een aantal regelingen getroffen 
speciaal voor studieverenigingen. Buiten deze regelingen blijft het een gedrijf  waar we goed mee 
moeten blijven onderhandelen. Sylvie is het vaste contactpersoon.

Vragen Sorbon:

Arjan stelt de vraag of  het nog steeds knelt bij de banqueting van Sorbon (grote aantallen levering, voor
borrels ed.). Sylvie geeft aan dat we bijna alles voor inkoopprijs kunnen kopen; de barbecue was hier
een goed voorbeeld van.

Commissies: 

het bestuur wil graag al haar commissies (het zijn er zoveel dat het bijna de spuigaten
uitloopt) bedanken. In het speciaal de FI-commissie, de BarCo en de Onderwijscommissie. Ook
bedanken we de KookCie, heet en lekker als ze zijn, voor het eten vanavond.

 

4. Financieel verslag
Bart doet zijn verslag van het afgelopen jaar. Het spaargeld van Congo is in een jaar tijd enorm
geslonken. Dit komt doordat een groot deel hiervan bestemd was voor het lustrum en de verhuizing.
Het spaargeld deed ook dienst als buffer tijdens de eerste helft van het jaar, wanneer de subsidie van de
universiteit nog niet binnen is (september).

Congo heeft dit jaar ook een grotere omzet dan voorgaande jaren, door het lustrum, de verhuizing en
het grote aantal eerstejaars. De contributie die deze maand binnen zal komen wordt geschat op 3500
euro. Er is 2000 euro vrijgekomen uit het potje dat bedoeld was voor de verhuizing. Hiervan gaat er 500
euro extra naar het CONGres, een ander deel naar het lustrum. Het lustrum heeft uiteindelijk 6600 
euro gekost (minder dan was ingepland), er zat 4000 euro in de pot, daar is 1000 euro bijgelegd door 
Bart, bovenop het geld dat vrij is gekomen voor de verhuizing.

Vragen financieel verslag:

Marle: merken we het ook in de boekverkoop dat er meer eerstejaars zijn. Bart: ja, maar het is nog niet
helemaal duidelijk wat de uiteindelijke cijfers hiervoor zijn.



Gilles: is het aangegeven spaargeld onderdeel van onze liquide middelen? Ja, het staat in deze cijfers op
onze spaarrekening.

Verslag kascommissie: Janske vertelt dat er tot nu toe 2 kascontroles zijn geweest. Bart heeft het goed
gedaan, af  en toe is er een post veranderd, het ligt op schema.

5. Pauze

Renée legt de fantastische tekening uit 1994 uit, waarop een toekomstvisie van Anna’s Hoeve is
getekend: een trein, een pub genaamd Anna’s pub, waar Anna’s Bier gedronken wordt en alles de naam
Anna’s city Science Park draagt.
Ook is het tijd voor knoflook, meer knoflook en NOG MEER knoflook.
Na de pauze zijn er nog steeds 34 aanwezigen.

6. Bestuurlijke vernieuwing

Er zijn genoeg aanwezigen om de ALV geldig te laten zijn en om te stemmen over wijzigingen in het 
HHR.
Er is een hoger quorum nodig voor statutaire wijzigingen, dus zal daar niet over gestemd worden. Wel
zullen ook deze wijzigingen doorgenomen worden, zodat ze eventueel gewijzigd kunnen worden voor
een volgende ALV.
Renée legt uit dat Congo ambities heeft. Het is ondertussen een grote vereniging geworden, meer
steeds meer leden die actief  willen worden, waar ook de ruimte voor gemaakt moet worden. In februari
heeft het bestuur hiervoor gesprekken gehad met meerdere oud-besturen en andere besturen en is de
RvA om advies gevraagd. Tijdens het bestuursweekend is alles besproken om een passende oplossing te
bedenken. Waar op dit moment nog veel over gedacht wordt is de invulling van de inwerkperiode en de
begeleiding van het oude bestuur. (situatie wordt uitgelegd aan de hand van Pikachu die transformeert
naar Raichu...).
Een probleem van nu is de onderverdeling tussen werkgroepen en commissies. Terwijl commissies een
voorzitter hebben binnen het bestuur hebben werkgroepen dit niet. Hiervoor is bedacht dat geen 
enkele
voorzitter van de commissie nog binnen het bestuur zal plaatsnemen; voortaan, mits de plannen
worden goedgekeurd, zal deze persoon dus ook voorzitter heten.
Daarnaast moet er meer ruimte voor talent gemaakt worden. Afgelopen jaar was er op sommige
plekken geen ruimte voor leden om actief  te worden. Mede hierdoor zijn de BarCo en de FI ontstaan.
Om dit alles in goede banen te leiden is een zeskoppig bestuur bedacht. Binnen het bestuur zijn de
volgende functies te verdelen: voorzitter, secretaris, penningmeester, commissaris onderwijs,
commissaris PR en acquisitie en commissaris activiteiten (niet te verwarren met de huidige functie
Activiteitencommissaris). Hier mist uiteraard een vice-voorzitter. De taken van de vice-voorzitter zijn
verdeeld over de drie commissarissen.
Voorzitter: de functieomschrijving blijft vrijwel gelijk. Ook houdt deze persoon toezicht op de zaken
binnen het bestuur en binnen de vereniging; dit was voorheen een taak van de vice-voorzitter.
Secretaris: behoudt dezelfde taken, krijgt hierbij ook de verantwoordelijkheid over de alumnicommissie.
Penningmeester: is naast zijn huidige taken ook verantwoordelijk voor de boekverkoop. Hij zal niet per
se zelf  de boeken hoeven te verkopen, maar kan hierin een coördinerende functie hebben. Het gaat
tenslotte om tienduizenden euro’s.
Commissaris onderwijs: zal het aanspreekpunt zijn voor studenten met vragen of  klachten. Ook geeft
deze persoon voorlichting aan studenten. De commissaris zal ook het contact onderhouden met de
faculteit over onderwijsgerelateerde zaken. Anneke Wagner heeft het aanbod gedaan deze persoon een
week mee te laten lopen op de faculteit om iedereen te leren kennen. Ook heeft de commissaris de taak
om Lijst Congo betrokken te houden bij Congo.
Commissaris activiteiten: organiseert open vergadering voor nieuw op te starten commissies. Ook zal
deze persoon de continuïteit van commissies waarborgen. De commissaris zal ook maandelijks een
commissieoverleg houden, waarin alle commissies bijeenkomen en relevante zaken besproken worden.



Naast de coördinerende functies betreft de commissies zal deze persoon ook zorg dragen voor het
organiseren van de constitutieborrel, de ouderdag en de Actieve Leden Activiteit.
Commissaris PR en acquisitie: deze commissaris is verantwoordelijk voor het zoeken en behouden van
sponsoren. Ook coördineert deze persoon het posterbeleid van Congo (alles op tijd ophangen etc.). De
website valt ook het beheer van deze commissaris, naast het coördineren van collegepraatjes.
Commissies: nu in dit model de huidige commissarissen niet meer gekozen hoeven te worden op een
ALV, vervalt de vaste wissel. Dit wordt gecoördineerd door de commissaris activiteiten. Renée geeft aan
dat het belangrijk is en blijft dat commissies waardering krijgen voor wat ze voor de vereniging doen.
Om meer ruimte te creëren voor nieuwe actieve leden, moeten commissies zich aanpassen. Hierbij valt
te denken aan de themaborrels van de FeestCie, die nu vallen onder de BarCo. Ook zou er gedacht
kunnen worden aan de buitenlandreis, die apart zou kunnen komen te staan van de ActieCie.
Vragen bestuurlijke vernieuwing:
Lianne: vice-voorzitter is dan nevenactiviteit: vice-secretaris en vice-penningmeester. Verdeeld over de
drie andere commissarissen. Nog niet helemaal over nagedacht. Dit onderdeel moet nog verder
uitgewerkt worden door het bestuur.
Renee Kleine Deters vraagt of  het een part-time bestuur blijft. Renée antwoordt dat dit wordt bepaald
door de ervaring van het nieuwe bestuur. In principe blijven het nu part-time functies en wordt 
hetzelfde bedrag (bestuursbeurs) over minder mensen verdeeld.
Sander merkt op dat een constructie van een apart DB en bestuur nu verdwijnt: alleen bestuur blijft
over.
Gerben vraagt wie daadwerkelijk het aanspreekpunt is als de commissaris PR de collegepraatjes regelt
en de commissaris onderwijs het aanspreekpunt is voor studenten. Sylvie antwoordt hierop dat de
commissaris PR het coördineert, maar niet per se zelf  de praatjes houdt. In principe is het de
commissaris onderwijs die de praatjes geeft.
Ook vraagt Gerben zich af  hoe de lasten straks verdeeld worden, die nu voor een groot deel bij de
ActieCie en de FeestCie liggen. Renée legt uit dat dit wel gewaarborgd wordt binnen het bestuur. De
voorzitters van de commissies kunnen zelf  de taken op zo’n manier verdelen dat je er minder tijd mee
kwijt bent.
Als laatste vraagt Gerben zich af  of  het handig is om geen vast wisselpunt te hebben om van voorzitter
te wisselen. Dit zou ervoor kunnen zorgen dat mensen sneller opgeven en voortijdig stoppen. Renée
zegt dat dit op het moment ook bij de werkgroepen goed gaat, zie maar bij de KookCommissie. Er 
blijft
nu binnen het bestuur wel een commissaris die deze wissels coördineert.
Lianne vraagt met welke motivatie een kandidaat het bestuur in komt? Hoe gaat dit geregeld worden?
Een uitvoerige discussie volgt tussen Arjan en Renée over de invulling van een
sollicitatie/motivatiecommissie of  meldpunt. Hierover is nog niet uitvoerig vergaderd en zal door het
bestuur verder nagedacht worden: er komt in ieder geval een meldpunt waar kandidaten terecht
kunnen voor vragen. Antwoorden moeten nog bedacht worden op o.a. de volgende vragen: hoeveel
invloed heeft deze commissie? Wie is verantwoordelijk voor het zoeken naar kandidaten? Verhoogt dit
niet teveel de drempel om het bestuur in te gaan? Geeft de commissie een advies aan de ALV?
Presenteert deze commissie een geheel bestuur?
Anna vraagt hoe de continuïteit zal worden opgevangen, die nu deels door een commissaris wordt
gedaan die in zijn of  haar tweede jaar het DB in gaat. Bart geeft antwoordt en zegt dat hij niet het 
gevoel heeft gehad onmisbaar te zijn geweest. Sander merkt op dat de ervaring bij andere verenigingen 
is dat je er geen last van hebt, omdat de overdracht heel intensief  is.
Arjan stelt de vraag of  het wenselijk is dat oud-bestuursleden het nieuwe bestuur in gaan. Hij stelt voor
aan de huidige commissarissen om dit zeker te doen om deze grote verandering in goede banen te
leiden.
Janske vraagt zich af  hoe het zit met de vice’s. Renée antwoordt dat dit alleen binnen het bestuur zal
zijn, maar sowieso aan het nieuwe bestuur zal worden overgelaten. In de nieuwe vorm wordt 
geadviseerd een vice-voorzitter (maatje) te kiezen, wellicht ook een vice-secretaris en vice-
penningmeester, maar dit zal niet in de statuten terecht komen.
Esther vraagt wanneer de ALV’s zijn. Er wordt geantwoord dat dit in principe december en eind januari
of  begin februari zal zijn. De lengte van de inwerkperiode blijft dus gelijk. Het bestuur is geen



voorstander van een september-wissel; als bestuurslid moet je sowieso ingeschreven staan.
Anouk vraagt of  mensen uit het bestuur ook voorzitter kunnen zijn van een commissie: ja dat kan.

7. Wijziging statuten en HHR

De statuten kunnen niet gewijzigd worden, omdat het quorum daarvoor niet gehaald is. Hieronder is
samengevat welke wijzigingen het bestuur wilde doorvoeren.

Statuten, artikel 10: bestuur
OUD: Het dagelijks bestuur bestaat uit drie of  vier personen; het bestuur bestaat uit het dagelijks 
bestuur, aangevuld met de voorzitters van alle door de algemene vergadering ingestelde commissies.
NIEUW: Het bestuur bestaat minimaal uit een voorzitter, een secretaris en een penningmeester, 
aangevuld met maximaal drie commissarissen. Als uitzondering op art. 12.1 dient de functie van vice-
voorzitter als nevenfunctie te worden toebedeeld.

Artikel 12.1 zegt dat een bestuurslid slechts 1 functie mag bekleden. Omdat de vice-voorzitter geen
statutaire functie is, hoeft deze zin niet in de statuten. Mocht iemand, bijvoorbeeld de penningmeester
als neven-functie vice-voorzitter hebben, dan bekleed deze persoon in het geval van het wegvallen van
een voorzitter nog steeds 1 officiële functie. De penningmeester wordt dan vervangend voorzitter, geen
voorzitter. Ook zegt dat laatste zin niet wie er de functie toebedeelt aan wie. Het is wellicht een optie
om het toebedelen van de functie vice-voorzitter in de statuten te zetten. Er wordt ook opgemerkt dat
je jezelf  kan belemmeren door het instellen van een maximum aantal commissarissen.
Conclusie: dit artikel moet zeker nog bekeken worden door iemand die er verstand van heeft, voordat
dit naar de notaris gebracht wordt. Wel wordt er besloten de laatste zin alsnog uit de wijziging te halen.

Statuten, artikel 12.2: bestuursfuncties – besluitvorming van het bestuur
OUD: 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.
NIEUW: Van het verhandelde in elke vergadering van het 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.

Artikel 12.2 is in navolging van de wijziging om geen apart dagelijks bestuur meer te hebben. Toch 
hoeft dit misschien niet doorgevoerd te worden, omdat het ook zo kan zijn dat er met alleen de 
voorzitter, penningmeester en secretaris vergaderd kan worden en het best handig is om daar ook 
notulen van te hebben. Ook gebeurt het al jaren niet dat de notulen worden ondertekend; slechts af  en 
toe worden de notulen van de ALV ondertekend. De laatste zin is sowieso tegen de wet.

Conclusie: de wijziging wordt vooralsnog niet doorgevoerd (hoewel de definitie van dagelijks bestuur
zou wegvallen in artikel 11, en dus niet op deze manier in artikel 12 kan staan). Het bestuur zal bekijken 
hoe dit artikel er wel gaat uitzien en dit ook voorleggen aan iemand die er echt verstand van heeft. Na 
de pauze is bedacht dat het dagelijks bestuur (voorzitter, penningmeester en secretaris) best zonder de
andere 3 kunnen vergaderen en dat het handig is om daar notulen van te hebben. De term dagelijks 
bestuur wordt dus vooralsnog niet weggehaald.

HHR, artikel 1.1
OUD: Leden hoeven zich niet elk jaar als zodanig aan te melden; het lidmaatschap wordt automatisch 
verlengd. Als bewijs van lidmaatschap geldt de ‘CONGO-pas’. Indien een lid de verschuldigde 
contributie niet betaalt, vervalt zijn/haar lidmaatschap.
NIEUW: Leden hoeven zich niet elk jaar als zodanig aan te melden; het lidmaatschap wordt 



automatisch verlengd. Als bewijs van lidmaatschap geldt de ‘CONGO-pas’. Indien een lid de 
verschuldigde contributie niet betaalt, vervalt zijn/haar lidmaatschap. De prijs voor het lidmaatschap 
bedraagt € 25. 

Het bachelor lidmaatschap van 25 euro is toegevoegd.

HHR, artikel 4.4.
OUD:
1) De voorzitter leidt de vergaderingen van het bestuur en vertegenwoordigt de vereniging naar buiten 
toe. 
2) De secretaris notuleert de vergaderingen en voert namens het bestuur de correspondentie naar 
buiten toe.
3) De penningmeester beheert de gelden en bezittingen van de vereniging.
4) De vice-voorzitter coördineert, plant en stuurt de activiteiten van de vereniging.
5) De commissarissen vertegenwoordigen hun commissie in het bestuur en vertegenwoordigen het 
bestuur in hun commissie en coördineren de activiteiten van hun commissie.
6) Eventuele eerstejaarsvertegenwoordigers vertegenwoordigen de vereniging naar de eerstejaars toe en 
vertegenwoordigen de eerstejaars in het bestuur.
7) Overige bestuurstaken worden door het bestuur onderling verdeeld.
NIEUW:
1) De voorzitter leidt de vergaderingen van het bestuur en vertegenwoordigt de vereniging naar buiten 
toe.
2) De secretaris notuleert de vergaderingen en voert namens het bestuur de correspondentie naar 
buiten toe.
3) De penningmeester beheert de gelden en bezittingen van de vereniging.
4) De Commissaris Onderwijs coördineert de opleidingsgerelateerde activiteiten van de vereniging.
5) De Commissaris Activiteiten coördineert, plant en stuurt de activiteiten van de vereniging in 
samenwerking met de commissies.
6 De Commissaris PR & Acquisitie coördineert de promotie van de vereniging en legt en verzorgt het 
contact met sponsoren.
7) Zie bijlage 1 voor specifieke functiebeschrijvingen.
8) Algemene bestuurstaken worden door het bestuur onderling verdeeld.
9) De nevenfunctie vice-voorzitter behelst het vervangen van de voorzitter bij diens afwezigheid.

Beschrijvingen van bestuursleden zijn aangepast.

Vragen:

Marle vraagt waarom er een bijlage wordt toegevoegd aan het HHR. Sylvie legt uit dat dit is om zoveel
mogelijk duidelijkheid te scheppen. Marle merkt op dat je op deze manier teveel vastlegt in het HHR,
terwijl functieomschrijvingen ook goed duidelijk te maken zijn in de inwerkperiode.
Punt 4.9 wordt uitgebreid met de toevoeging dat deze neven-functie wordt toebedeeld door de ALV.
Ook wordt er bedacht dat we wel over het HHR kunnen stemmen, onder voorwaarde dat ze pas ingaan
op 3 februari tijdens de volgende ALV, mits de statuten dan ook gewijzigd kunnen worden.
Conclusie: we laten de bijlage niet opnemen in het HHR. De wijziging zal dus zonder punt 7 gestemd
worden, waardoor punt 8 en 9 opschuiven naar boven.

HHR, artikel 5 en 6
De artikelen 5 en 6 wisselen van plaats, omdat dat handiger is.

HHR, artikel 6 (huidig artikel 6, straks artikel 5)
OUD:
De vereniging kent ter verwezenlijking van haar doelstellingen:
1) Commissies, die door de algemene ledenvergadering worden ingesteld en opgeheven; de commissies 
bestaan uit een voorzitter die tevens bestuurslid is en door de algemene ledenvergadering gekozen 



wordt (de commissaris) en overige leden van de vereniging;
Werkgroepen, die naar inzien van het bestuur worden ingesteld en opgeheven;
2) 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.
NIEUW:
De vereniging kent ter verwezenlijking van haar doelstellingen:
1) Commissies, die naar inzien van het bestuur worden ingesteld en opgeheven;
2) 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.

HHR, artikel 7
OUD:
De vereniging kent de volgende commissies:
9
1) De activiteitencommissie: deze organiseert excursies, culturele avonden, sportieve activiteiten,
borrels en overige activiteiten;
2) De boekencommissie: deze verzorgt de verkoop van studieboeken, het beschikbaar maken van
oude tentamens, het contact met de boekenleverancier en met de modulecoördinatoren;
3) De FeestCommissie: deze organiseert feesten, borrels en overige activiteiten;
4) De onderwijscommissie: deze houdt zich bezig met de onderwijskundige aangelegenheden en
informeert Congo hierover waar nodig;
5) De RedactieCommissie: deze maakt het periodiek van de vereniging;
6) De Kascommissie: deze controleert het financiële beleid van het bestuur minstens vier keer per
bestuursjaar, waaronder voor elke ALV.
Verder kent de vereniging de volgende vaste werkgroepen:
7) De eerstejaarsweekendwerkgroep: deze organiseert de facultaire introductie en het eerstejaars
weekend aan het begin van elk academisch jaar;
8) De CONGreswerkgroep: deze organiseert eenmaal per jaar een congres met een onderwerp dat
aansluiting vind met een of  meer van de studies Biologie, Biomedische Wetenschappen en
Psychobiologie;
9) De kookwerkgroep: deze organiseert de catering bij verscheidene activiteiten danwel uit eigen
beweging danwel op aanvraag van een ander onderdeel van de vereniging;
10) Lijst Congo: dit is een politiek platform en een lijst voor studenten die Levens- en
Aardwetenschappen studeren binnen de facultaire studentenraad van het FNWI.
11) De liftwestrijdwerkgroep: deze organiseert eenmaal per jaar een Liftwedstrijd;
12) De TOneelCOmmissie: deze voert toneelstukken op en organiseert de repetities hiervoor.
NIEUW:
De vereniging kent onder andere de volgende commissies:
1) De activiteitencommissie: deze organiseert excursies, culturele avonden, sportieve activiteiten en
overige activiteiten;
2) De boekencommissie: deze verzorgt de verkoop van studieboeken, het beschikbaar maken van
oude tentamens, het contact met de boekenleverancier en met de modulecoördinatoren;
3) De feestcommissie: deze organiseert feesten en overige activiteiten;
4) De onderwijscommissie: deze houdt zich bezig met de onderwijskundige aangelegenheden en
informeert Congo hierover waar nodig;
5) De redactiecommissie: deze maakt het periodiek van de vereniging;
6) De Kascommissie: deze controleert het financiële beleid van het bestuur minstens vier keer per
bestuursjaar, waaronder voor elke ALV.
7) De eerstejaarsweekendcommissie: deze organiseert het eerstejaars weekend aan het begin van
elk academisch jaar;
8) De Facultaire Introductiecommissie: deze organiseert de facultaire introductie aan het begin van
elk academisch jaar.
9) De CONGrescommissie: deze organiseert eenmaal per jaar een congres met een onderwerp dat



aansluiting vindt met een of  meer van de studies Biologie, Biomedische Wetenschappen en
Psychobiologie;
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10) De Kookcommissie: deze organiseert de catering en andere kookgerelateerde activiteiten bij
verscheidene activiteiten danwel uit eigen beweging danwel op aanvraag van een ander
onderdeel van de vereniging;
11) Lijst Congo: dit is een politiek platform en een lijst voor studenten die Levens- en
Aardwetenschappen studeren binnen de facultaire studentenraad van de faculteit waartoe
biologie behoort van de Universiteit van Amsterdam.
12) De liftwedstrijdcommissie: deze organiseert eenmaal per jaar een Liftwedstrijd;
13) De TOneelCOmmissie: deze voert toneelstukken op en organiseert de repetities hiervoor.
14) De Barcommissie: deze organiseert maandelijks een themaborrel.

In deze nieuwe versie van artikel 7 zijn de FI-commissie en de barcommissie toegevoegd en spelfouten
verbeterd. De borrels zijn weggehaald van de activiteiten- en FeestCommissie, omdat hiervoor de
barcommissie is ingesteld. Ook is er door deze oplettende notulist nog een aantal wijzigingen
aangebracht qua hoofdlettergebruik, te zien aan de gele markering.

Vragen:
Naar aanleiding van vragen van Marle en Sander wordt de bovenste zin van het artikel aangevuld met
de term onder andere, om niet in het HHR vast te leggen dat de ALV commissies toe kan/moet 
voegen of  verwijderen. Het toevoegen of  stoppen van commissies kan worden vastgelegd in het 
beleidsplan.

HHR, artikel 8
OUD: 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. 
NIEUW: Alle vergaderingen van het bestuur en de commissies zijn openbaar. Alle commissies en het 
bestuur hebben een open karakter; alle gewone leden hebben hierin spreekrecht.

Er wordt gewijzigd dat gewone leden alleen spreekrecht hebben in vergaderingen, in plaats van
stemrecht.

HHR, artikel 9
OUD:
1) Zowel het bestuur als het dagelijkse bestuur vergaderen tenminste eenmaal per maand, behalve in de 
maanden juli en augustus. Vaste agendapunten van de vergaderingen van het bestuur zijn de verslagen 
van de commissies en van het bestuur. Het quorum van de vergaderingen van het bestuur bedraagt 
50%.
2) In de vergaderingen van het dagelijkse bestuur hebben alleen leden van het dagelijks bestuur 
stemrecht. In de vergaderingen van het bestuur hebben alle bestuursleden stemrecht. Het is elk der 
commissarissen toegestaan een lid van zijn commissie als afgevaardigde naar vergaderingen van het 
bestuur te sturen; deze afgevaardigde is dan mondeling gemachtigd om namens de betreffende 
commissaris te stemmen. Elk bestuurslid kan, persoonlijk of  bij afvaardiging, slechts 1 stem uitbrengen.
3) Besluitvorming van het dagelijkse bestuur en het bestuur geschiedt bij absolute meerderheid van
stemmen. Blanco stemmen worden beschouwd als niet te zijn uitgebracht. Besluiten van het dagelijks 
bestuur en het bestuur worden vastgesteld door de voorzitter van de vergadering.
4) In de notulen van de vergaderingen van het dagelijkse bestuur en het bestuur worden opgenomen:
a) de ter vergadering aanwezigen;
b) de ter vergadering genodigden die afwezig zijn;
c) de reden van afwezigheid van boven genoemden;
d) alle besluiten van de vergadering, indien van toepassing met vermelding van de stemming;
e) de taken die aan de aanwezigen zijn toebedeeld, geordend per aanwezige;
f) de status van alle taken die in vorige vergaderingen aan de orde zijn gekomen;
g) alle relevante ter vergadering gedane uitingen; indien een uiting personen betreft, dan ook



de namen van diegenen die de uiting deden;
h) datum en tijd van opening en sluiting van de vergadering;
NIEUW:
1) Het bestuur vergadert tenminste tweemaal per maand, behalve in de maanden juli en augustus. Het 
quorum van de vergaderingen van het bestuur bedraagt 50%.
2) Elk bestuurslid kan, persoonlijk of  bij afvaardiging, slechts 1 stem uitbrengen tijdens 
bestuursvergaderingen.
3) Besluitvorming van het het bestuur geschiedt bij absolute meerderheid van stemmen. Blanco 
stemmen worden beschouwd als niet te zijn uitgebracht. Besluiten van het bestuur worden vastgesteld 
door de voorzitter van de vergadering.
4) In de notulen van de vergaderingen van het bestuur worden opgenomen:
a) de ter vergadering aanwezigen;
b) de ter vergadering genodigden die afwezig zijn;
d) alle besluiten van de vergadering, indien van toepassing met vermelding van de stemming;
e) de taken die aan de aanwezigen zijn toebedeeld;
f) de status van alle taken die in vorige vergaderingen aan de orde zijn gekomen;
g) alle relevante ter vergadering gedane uitingen; indien een uiting personen betreft, dan ook de namen 
van diegenen die de uiting deden;
h) datum en tijd van opening en sluiting van de vergadering;

In artikel 9 zijn de term DB, de vaste agendapunten en de verslagen van de commissies eruit gehaald.
Ofwel, tot 3 februari kunnen we nog alle bestuursvergaderingen ambushen. Punt e kan eruit, dit 
gebeurt meestal naast de notulen. Punt 9.4.e. wordt alleen na de punt-komma verwijderd.

HHR, artikel 17
OUD:
1) Elke commissie en werkgroep heeft het recht eenmaal per bestuursjaar een commissie-uitje te 
organiseren waarbij elk lid van die commissie met ten hoogstens € 5,00 wordt gesubsidieerd uit de kas 
van de vereniging zelf.
2) Per bestuursjaar worden er per persoon, ongeacht hoeveel commissies deze bemand, slechts twee 
commissieuitjes gesubsidieerd.
NIEUW:
1) Elke commissie heeft het recht eenmaal per bestuursjaar een commissie-uitje te organiseren waarbij 
elk lid van die commissie met ten hoogstens € 5,00 wordt gesubsidieerd uit de kas van de vereniging 
zelf.
2) Per bestuursjaar worden er per persoon, ongeacht hoeveel commissies deze bemand, slechts twee 
commissieuitjes gesubsidieerd.

De term werkgroep is verwijderd.

Bovenstaande wijzigingen zijn in twee gedeeltes besproken, waardoor er tussentijds nog wijzigingen zijn
doorgevoerd in te gewijzigde artikelen. Dit is voor een deel direct doorgevoerd in de notulen, waardoor
er tussen de twee versies geen onderscheid is gemaakt. De statuutwijzigingen worden doorgeschoven
naar een volgende ALV, het HHR kan door stemming worden aangepast, per dien verstande deze pas 
in te laten gaan per 3 februari, op voorwaarde dat er een expert naar heeft gekeken en dat de statuten
dan ook goed worden gekeurd.

Stemming: de ALV gaat akkoord met alle wijzigingen in het HHR die nu voorgesteld zijn door
het bestuur, onder de voorwaarde dat de statuutswijzigingen worden nagekeken door een
expert en dat de wijzigingen pas ingaan vanaf  de wissel-ALV van 3 februari. (buurman van
Arjan zijn ouders heeft al eerder aangeboden om er naar te kijken)
Voor: 60
Tegen: 0
Blanco: 0
Bij deze zijn de wijzigingen in het HHR goedgekeurd met 60 stemmen voor.



8. De vooruitblik

De website: is nog steeds under construction. Alles dat op dit moment mogelijk is, wil het bestuur
mogelijk maken op onze website.
Binding met leden: er wordt een eerstejaarscommissie in het leven geroepen. Dit is een manier om
leden vanaf  het begin af  aan te binden en activiteiten organiseert specifiek voor eerstejaars. Noortje zal
deze, uit eerstejaars bestaande, commissie voorzitten.
Alumni: we willen graag beleid voeren voor alumni; ook de faculteit wil hier graag mee bezig. Het
bestuur hoopt straks een beleid op poten te hebben waar het volgende bestuur mee aan de slag kan.
Inwerken en begeleiden nieuw bestuur: over de invulling hiervan zal uitvoerig nagedacht worden.

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

Er komt verder niets ter tafel.

10. Rondvraag

Frank vraagt hoeveel leden we hebben. Sylvie schat het aantal op 1100, uitgaande van 450 nieuwe
leden. Congo is de op 6 na grootste vereniging van de UvA.
Renée wil Sicco en Anna graag bedanken in de Congokamer, voor het notulen en het voorzitten van de
vergadering. Ook de rest wil ze bedanken voor hun aanwezigheid.
Esther wil graag opmerken dat ze het oprecht zo fantastisch vindt wat het bestuur allemaal al voor
elkaar heeft gekregen het afgelopen half  jaar. Ze heeft er het volste vertrouwen in dat het zo doorgaat.
Bart heeft ook een (traditionele) vraag: wie prefereert Heineken boven Brand (antwoord ben ik helaas
verschuldigd). Bart heeft liever La Chouffe, en biedt iedereen op kosten van het bestuur een gratis
biertje aan in de Havelaar: Grolsch.
Lianne wil graag dat iemand bedenkt hoe mensen niet meerdere keren kunnen stemmen op de poll.
Frank vraagt zich af  waar de bierkeus vandaan komt. Dat is traditie. Alex heeft als FeestCommissaris
diepgaand onderzoek gedaan, iedereen drinkt van alles evenveel.

11. Sluiting
De vergadering wordt gesloten om 21.55 uur.


