
Notulen Verkiezings Algemene Leden Vergadering
90e bestuur van Studievereniging Congo 

Datum: 15 december 2009
Voorzitter: Arjan Miedema
Notulist: Gilles de Hollander
Aanwezig: 40 man

 

1. Opening

De vergadering wordt om 19:12 geopend door Arjan. Er zijn 40 man aanwezig. Daarmee is het een 
officiële ALV.

 Arjan stelt zich voor als voorzitter van de vergadering.

2. Goedkeuren agenda

Agenda wordt goedgekeurd.

3. Mededelingen

Renée komt naar voren als voorzitter van Congo.

 

Ze vertelt dat  het bestuur druk bezig is met de statuten: ze moeten wat werkbaarder/’leefbaarder’ 
gemaakt worden. Ze zijn nog niet helemaal verbeterd, dus ze zullen niet op deze ALV besproken 
worden, maar op de volgende ALV. Het bestuur heeft liever

 

Willem vraagt “hoe lang het nog gaat duren”. Arjan vertelt dat hij denkt dat het niet langer dan 
anderhalf  uur hoeft te duren, maar het is een ALV, alles kan besproken worden. Men moet zich niet 
opgejaagd voelen.

 

4. Verslag MotivaCie

Marle komt naar voren namens de MotivaCie om te vertellen wat ze waarom hebben gedaan.

 

Ze begint met de toelichting dat Congo een nieuwe bestuursvorm krijgt en dat het daarom belangrijk 
was dat er een goed nieuw bestuur klaar kwam te staan om gekozen te worden. De MotivaCie is 
opgericht om deze ‘zoekprocedure’ in goede banen te leiden.



 

De MotivaCie bestond uit Marle, Renée en Sander.

 

Op 17 november is er een introductieavond geweest voor alle leden, om duidelijk te maken wat bestuur 
inhoudt. Mensen die het nog steeds leuk vonden konden gesprek krijgen met MotivaCie.

 

Het doel van dit gesprek was de kandidaten van informatie over wat een bestuursfunctie bij Congo 
inhoudt, uitvinden wat voor functie iemand wilde doen en samen inzicht krijgen in motivatie.

 

De MotivaCie heeft geprobeerd naar hun mening het beste bestuur voor 2010 samen te stellen. Het 
uitgangspunt was daarbij de beste functie voor de bestuursleden te vinden en een samenstelling van het 
bestuur te vinden die het beste voor Congo zou zijn.

 

Het kandidaatsbestuur wordt vervolgens voorgesteld:

• Merel Janssen als voorzitter
• Veerle Cox als Secretaris
• Thomas de Jong als penningmeester
• Sylvie Lesuis als commissaris onderwijs
• Babette Burggraaf  als commissaris activiteiten
• Anouk Spelt als commissaris PR en acquisitie

 

Bart wil weten of  er meer mensen zijn die de MotivaCie geschikt lijkt. Marle zegt dat er zich uiteindelijk 
geen andere mensen bij de MotivaCie hebben gemeld.

 

Arjan dankt Marle en neemt weer het woord.

5. Procedure

Arjan legt uit hoe de procedure werkt:

We nemen alle functies een voor een door, bij elke functie mogen leden kandidaat stellen.

6. Kandidaten  

1. Voorzitter

Merel vertelt dat ze graag voorzitter wil worden. Ze heeft afgelopen jaar veel met bestuur meegeholpen. 
Ze heeft onder andere de facultaire introductie georganiseerd. Ze heeft daarbij gemerkt dat het haar 



leuk lijkt om iets in het bestuur te doen. De keuze voor een functie vond ze moeilijk, maar ze denkt dat 
ze als voorzitter veel kan leren en dat ze dit goed kan. Ze moet misschien wel iets minder ‘bemoeierig’ 
worden, maar dat lukt wel.

 

Het lijkt haar ook interessant om als voorzitster komend jaar nog meer met bestuurlijke vernieuwing te 
doen en onderwijs. Door samenwerking met de faculteit valt voor Congo denkt Merel nog veel te 
halen: meer van deze samenwerking kan Congo een nog betere studievereniging maken. Ze heeft er 
heel veel zin in.

 

Frieda wil weten wat voor functie Merel in eerste instantie ambieerde. In eerste instantie wilde Merel 
graag onderwijscommissaris worden.

 

Frieda wil weten waarom Merel denkt dat ze een goede voorzitter zou zijn. Merel denkt dat ze 
nieuwsgierig is en goed met mensen overweg kan. Ze kan ook goed dingen van zich af  zetten en 
delegeren.

 

Alex von Benckendorff  vraagt zich af  wat Merel met bestuurlijke vernieuwing wilt doen. Merel denkt 
dat in het nieuwe systeem commissarissen vooral veel de ruimte moet worden gegeven.

 

Esther vraagt wat Merel naast het bestuur doet. Merel heeft het bestuur van Congo nu als primaire 
bezigheid gekozen. Ze heeft voor haar studie tot nu toe alles gehaald. Ze doet er geen baantje bij en is 
bereid dingen van haar  studie komend jaar voor Congo te laten vallen.

2. Secretaris  

Alex vertelt dat ze, net zoals Merel, psychobiologie studeert en dat ze graag in het bestuur wilt. Ze heeft 
afgelopen jaar in IntroCommissie en CONGres-commissie gezeten en vond het daar heel leuk om 
dingen te organiseren en te zien dat mensen dat wat je georganiseerd hebt leuk vinden.

 

Alex ziet zichzelf  als iemand die heel georganiseerd is, ze is iemand die haar mail netjes in mapjes 
bewaart. Zeker een goede eigenschap voor een secretaris.

 

Anna Ridderinkhof  vraagt of  Alex het wel leuk vindt om 40 mailtjes per dag te moeten verwerken. 
Alex antwoord dat dat niet altijd even leuk zal zijn, maar dat moet nou eenmaal gebeuren en er zijn 
genoeg leukere dingen naast.

 

Anna van Beek vertelt dat een secretaris vooral veel achter de schermen doet: hij/zij heeft niet altijd 
even veel contact met de leden. Hoe kijkt ze daar tegen aan? Veerle denkt dat het wel meevalt: je hebt 
per mail contact en ze zal ook veel in de Congokamer zitten.



 

Frieda wilt weten of  er dingen zijn die Veerle echt anders wil doen komend jaar. Veerle wilt dat 
eerstejaars niet alleen naar het eerstejaarsweekend gaan maar dat er nog meer activiteiten voor 
eerstejaars komen.

3. Penningmeester

Thomas vertelt dat hij dit jaar in het bestuur zat en het heel erg leuk heeft gevonden en graag nog een 
jaar in het bestuur wil. Dit jaar is hij niet dronken nu hij opstaat. Hij had afgelopen jaar niet altijd veel 
tijd om in Congo te steken en hoopt dat hij komend jaar nog meer tijd heeft.

 

Sicco vraagt naar Thomas zijn visie op financieel beleid van Congo. Thomas wil wat meer geld in 
promotie steken. Hij kent het grote plaatje van Congo’s financiën nog niet voldoende om zinnige 
uitspraken te kunnen doen.

 

Esther wil weten waarom Thomas geen voorzitter wilt worden. Thomas vindt zichzelf  geen voorzitter. 
Hij vindt het praten voor een groep mensen zoals deze ALV al vrij eng.

 

Frieda wil weten of  Thomas denkt dat hij in de nieuwe bestuursvorm zwaarder krijgt. Thomas denkt 
van wel, maar dat was in zekere zin ook de bedoeling.

 

Thomas Swierts wil weten of  Thomas ook ‘weer’ over de boeken gaat komend jaar. Thomas vertelt dat 
hij inderdaad verantwoordelijk is, maar dat het niet per sé betekent dat hij het geheel hoeft uit te voeren.

 

Bart Appelhof  wil weten hoe de mannelijkheid binnen het bestuur van Congo komend jaar 
gewaarborgd zal worden. Dit weet Thomas niet 1-2-3. Hij zal er nog over nadenken.

José wil weten hoe Thomas anders penningmeester wil zijn als Bart. Thomas wil misschien financiële 
software gaan gebruiken. Ook wil hij meer beleid voeren over zaken als liquiditeit.

 

Anna Ridderinkhof  vraagt of  er komend jaar nog geld zal zijn voor lezingen van de 
onderwijscommissie? Thomas denkt dat dit zeer zeker het geval zal zijn.

 

Alex von Benckendor zal er meer geld komen voor themaborrels van de BarCo? Thomas antwoord: 
zeer zeker.

 



Bart Appelhof  merkt op dat de FNWI komende jaren zwaar gaat bezuinigen. Als Congo minder geld 
zou krijgen: waar zou Thomas op bezuinigingen? Thomas vertelt dat er op veel activiteiten valt te 
bezuinigingen als het echt nodig is. Feesten kunnen in een kleiner zaaltje, leden kunnen iets meer 
betalen voor een weekend, etcetera.

 

4. Commissaris Onderwijs

Sylvie staat op. Ze vertelt dat ze afgelopen jaar secretaris is geweest. Ze wijst er op dat ze denkt dat ze 
veel ervaring heeft binnen Congo waar een nieuw bestuur heel wat aan kan hebben. Ook heeft ze veel 
contacten binnen de UvA en ervaring met overleggen met externen.

 

Ze denkt dat zeker dit laatste specifiek voor de functie onderwijscommissaris erg handig kan zijn.  
Sylvie denkt dat een studievereniging meer met ‘de studies’ zou moeten doen dam Congo op dit 
moment doet. Er is afgelopen jaar weer veel gebeurt, maar er kan veel meer. Zo kan ook door Congo 
als geheel een nog grotere doelgroep worden bereikt.

 

Ze denkt dat het onderwijsorgaan binnen Congo dat zij wil leiden veel voor Congo kan bereiken door 
contacten op allerlei plekken binnen de faculteit. Ze heeft er heel veel zin in om dit op te zetten.

 

Thomas Swierts zou graag een concreet voorbeeld willen van iets waarbij die contacten met faculteit zo 
handig zijn. Sylvie noemt de FSR en suggereert dat er ook allerhande andere mogelijkheden zijn.

 

Esther vraagt waarom Sylvie geen voorzitter wilde worden. Sylvie denkt dat anderen dat minstens zo 
goed kunnen als zij.

 

Esther vraagt Sylvie of  ze het wel aan gaat kunnen, al die drukte. Sylvie gaat komende tijd minder 
studeren en heeft er het volste vertrouwen in dat het gaat lukken. Anders zou ze “hier nu niet staan”.

 

Renée vraagt of  Congo qua onderwijs niet vooral meer met Lijst Congo moet samenwerken? Sylvie 
denkt dat meer samenwerking met de fractie natuurlijk belangrijk is, maar dat je niet alles wat je wilt 
bereiken op het gebied van onderwijs via de FSR moet proberen.

 

Thomas Swierts vraagt of  het als ervaren Congobestuurder niet lastig is om samen te werken met 
mensen die nog veel minder van Congo weten. Sylvie denkt dat ze vooral heel waardevol kan zijn. 
Sylvie zou graag willen zien dat medebestuursleden hun mond open moeten trekken mocht het zo zijn 
dat zij te arrogant doet.

 



Willem vraagt wat ‘het DB’ is? Sylvie legt uit dat dit het dagelijks bestuur van de vereniging is, zoals dat 
in de oude bestuursvorm nog bestond, maar inmiddels niet meer.

 

Anna Ridderinkhof  vraagt of  Sylvie als nieuwe Onderwijscommissaris nu ook de onderwijscommissie 
zal leiden? Sylvie antwoordt nee. Deze commissie organiseert lezingen en activiteiten, dus valt in 
principe onder de activiteitencommissaris.

 

Anna Ridderinkhof  vraagt hoe Sylvie het overleg met al die organen als OC’s e.d. aan wilt pakken. 
Sylvie wil in ieder geval niet alles alleen doen, ze wilt veel overleggen met anderen. Hoe dat het beste 
moet weet ze nog niet, hiervoor gaat ze advies inwinnen bij mensen die wel een beetje weten hoe dat 
moet. 

5. Commissaris Activiteiten  

Babette Burggraaf  staat op. Ze vertelt dat ze graag commissaris activiteiten wil worden. Ze denkt dat ze 
bij deze functie veel zelf  in kan vullen en dat lijkt haar heel leuk. Ze denkt dat de activiteiten van Congo 
heel dicht bij de leden staan en dat zij dat dan dus ook kan. Dat lijkt haar heel leuk.

 

Esther wil weten wat de ervaring van Babette binnen Congo is. Ze vertelt dat ze eerstejaars is en in de 
activiteitencommissie zit.

 

Esther wil weten of  Babette wel weet waar ze aan begint. Dat weet ze. En ze woont in Amsterdam.

 

Anna Ridderinkhof  wilt weten of  Babette Congo voor de studie zou laten gaan. Babette laat in principe 
Congo voorgaan. Studie komt nog wel.

 

Joyce wil weten in hoeverre Babette de commissies van Congo zal leiden. Ze zal vooral de onderlinge 
samenhang en planning der activiteiten coördineren en de activiteiten die vanuit het bestuur worden 
georganiseerd opzetten.

 

Laurent vraagt zich af  hoe Babette de Havelaar gaat vullen. Ze wil dit doen door de BarCo dit te laten 
doen.

 

Sicco wilt weten wat Babette zou doen als de feestcommissie twee keer zoveel geld in een gala zou 
steken. Babette denkt dat dit een zaak voor de penningmeester is.



6. Commissaris PR & Acquisitie

Willem van Stien en Anouk Spelt staat op.

 

Willem vertelt dat hij opgestaan is als commissaris PR en Acquisitie. Hij vindt dat er ook iets te kiezen 
moet zijn op een ALV.

 

Sicco vraagt Willem wat unique selling point is. Willem denkt dat hij dat zelf  is.

 

Sander wilt als MotivaCie-lid graag weten met wat voor dier Willem zich identificeert. Een leeuw, want 
hij lust ons rauw.

 

Gilles maakt een flauwe vergelijking tussen naar Pizza Rimini gaan en in het bestuur van Congo willen 
zonder enig idee te hebben wat dat inhoudt.

 

Anouk vertelt dat ze tweedejaars psychobiologiestudent is. Het begon als een grapje met Merel ‘we 
gaan in het bestuur’, maar ze staat hier nu heel serieus.

 

Ze denkt dat ze veel kan leren bij een vereniging als Congo. Ze heeft afgelopen jaar als algemeen lid bij 
de introductiecommissie gezeten. Ze heeft daar een aantal sponsors geregeld. Dat was heel moeilijk, 
maar is wel gelukt. Ze denkt dat dat haar ook voor Congo moet lukken. Congo kan, nu ze zo groeit, 
ook altijd meer geld gebruiken.

 

Qua PR denkt Anouk dat het belangrijk is dat leden weten waar Congo voor staat. Ze denkt dat als één 
persoon de PR-touwtjes in handen neemt, het makkelijker wordt om eerstejaars en niet-actieve 
ouderejaars te mobiliseren.

 

Wouter merkt op dat een zwak punt van Congo is dat het toch nog steeds door zowel eerste- als 
tweedejaars als een ‘kliek’ gezien wordt, waar je ‘niet makkelijk bij komt’.

 

Sicco wilt weten wat Anouk denkt dat het unique-selling point van Congo is voor potentiële sponsors. 
Anouk noemt het feit dat Congo bestaat uit studenten die later een belangrijke rol in de samenleving 
gaan spelen.

 

Sicco wilt weten of  Anouk ook van plan is naar borrels van de faculteit te gaan. Dat is ze.

 



Frieda geeft een complimentje voor de nieuwe Congo-site.

 

Sander: wat is Anouk’s dier en waarom? Een aap. Omdat apen leuke dieren zijn, ze zijn loyaal naar 
elkaar toe en ze doen lekker hun eigen ding.

 

Han vraagt in hoeverre sponsoren invloed kunnen krijgen op beleid bij Congo. Anouk antwoordt dat 
dat altijd zorgvuldig moet worden afgewogen.

 

Thomas Swierts wilt weten hoeveel geld Anouk binnen wilt halen. Hier zal ze komende ALV op 
terugkomen, als ze meer informatie heeft vergaard.

 

Bart  wilt weten wat Anouk zou doen als een sponsor een feest wilt sponsoren, maar dat er op dat feest 
dan bier van de sponsor wordt geschonken. Anouk zou afweging maken. Ze denkt wel dat een feest 
met vies bier beter is dan geen feest.

7. Stemming

Arjan ligt kort toe hoe de procedure is: voor iedere functie kan één kandidaat gekozen worden.

Er wordt gestemd.

8. Pauze

9. Uitslag stemming

Het volgende bestuur is gekozen en gaat staan:

• Merel Janssen als voorzitter
• Veerle Cox als Secretaris
• Thomas de Jong als penningmeester
• Sylvie Lesuis als commissaris onderwijs
• Babette Burggraaf  als commissaris activiteiten
• Anouk Spelt als commissaris PR en acquisitie

 

Merel bedankt als nieuwe voorzitster iedereen voor zijn/haar aanwezigheid. Ze is blij met zo’n mooi 
nieuw bestuur en heeft zin in komend jaar.



 

Ook de huidige voorzitster Renée Rooijmans is trotst op zo’n mooi nieuw bestuur.

10.  Rondvraag

Sicco vraagt aan Willem: wat is je nieuwe ambitie binnen Congo? Willem van Strien antwoordt: volgend 
jaar word ik voorzitter.

 

11.  Sluiting  

12.  Bier en Havelaar!


