
Notulen Verkiezings Algemene Leden Vergadering
91e bestuur van Studievereniging CONGO

Datum: 7 december 2010
Aanwezig Bestuur 91: Merel, Veerle, Thomas, Babette, Sylvie & Anouk
Aanwezig Bestuur 92: Sophie, Julien, Jurrien, Hilde, Francis & Laurent
Voorzitter: Tommie Verheul 
Notulist: Nienke Tjalma
Aanwezig: 45. 
Genoeg machtigingen.

Opening:

Tommie opent de vergadering om 19.02.

Mededelingen:

Er zijn niet genoeg leden aanwezig om statuutswijzigingen door te voeren. We gaan ze wel bespreken, 
maar dus niet officieel wijzigen.

Anouk Spelt: Bestuur inspraakavond was een succes. Bestuur heeft er wat aan gehad. In Januari komt er 
weer één. Congo bus is besproken, daar wordt nog wat beter naar gekeken en dus niet op deze ALV 
besproken.

Goedkeuren agenda:

Goedgekeurd. Geen commentaar.

Commissieuitje:

Thomas de Jong: Uitleg over commissieuitje: elke commissie krijgt per bestuursjaar 5 euro per lid om 
uit te geven aan een uitje. Het 91e bestuur ervaart het echter niet meer als een bedankje. Zij voelen dat 
het nutteloos is en dat ze die 5 euro p.p. beter kunnen gebruiken voor iets anders. Omdat het naar hun 
idee niet gewaardeerd wordt door alle commissieleden, omdat die 5 euro te weinig is.

Joyce Buikhuisen: Waar gaat het geld dan heen als het niet voor commissieuitjes gebruikt wordt?

Thomas: Het geld wordt geheel voor ALA gebruikt en niet meer voor commissieuitjes.

Joyce: Ik vind dit vaag! Je wil het in de ALA stoppen, maar het is alsnog vaag wat je met dit geld dan 
gaat doen?

Thomas: Er komt een nieuw bestuur en een nieuwe begroting, het nieuwe bestuur mag er van maken 
wat zij willen.

Hanna Groen: Wat wil je dan van ons weten?

Thomas: Jullie mening! Willen jullie die 5 euro of  een grotere ALA?



Guido Meijer: Die 5 euro is ingevoerd om commissieuitjes te stimuleren, blijft dat dan wel? Die uitjes?

Thomas: Die uitjes zijn er toch wel, kunnen geld beter besteden.

Bart Appelhof: Er gebeurd vaak genoeg dat mensen denken: we hebben nog geld! 
COMMISSIEUITJE!

Thomas: Er is nog niemand geweest met een andere conclusie dan wij.

Francis Zoet: BarCo en Congres vinden 5 euro wel stimulans.

Thomas: Wij ervaren van veel mensen dat die 5 euro gewoon niks uitmaakt en liever een grotere ALA 
of  een presentje hebben.

Joyce: Het hebben van het commissieuitje komt vanuit de 5 euro. Waardering is pas achteraf  dat het 
máár 5 euro is.

Thomas: Er zijn dit jaar maar 3 commissies die er gebruik van hebben gemaakt. Dus dan concluderen 
wij dat het niet genoeg bekend is.

Jose Overbeek: Misschien een andere stimulans voor een uitje?

Arjan Miedema: Ik heb 2 punten. 1. Commissieleden moeten zich gewaardeerd voelen. 2. 
Teambuilding. Dus: aan het begin van het jaar 5 euro beschikbaar stellen en wat er eind van het jaar 
overblijft voor iets anders gebruiken.

Sylvie Lesuis: Maar wat is er dan anders dan nu? Bestuur kiest voor iets nieuws omdat ze waardering 
van actieve leden erg belangrijk vinden en meer geld vrij willen maken. Ze willen liever 2 grote 
activiteiten voor actieve leden ipv commissieuitje.

Alex von Beckendorf: Gaaf  plan! Maar wat wil je nou precies bereiken? Welke van de 2 van Arjan? Wil 
je ´bonden´? Of  wil je iets groots doen voor alle leden. Want als je het één doet krijg je het ander niet.

Gilles de Hollander: Er wordt voorbijgegaan aan het feit dat je teambuilding belangrijk vindt, maar daar 
komt nu geen alternatief  voor. Jonge commissies moeten aangespoord worden.

Thomas: Maar er wordt gewoon niet gebruik van gemaakt.

Jurrien Fransen: De meeste commissies zien de 5 euro als korting op uitje dat ze toch al gaan doen en 
niet als waardering. Er is zeker wat mis in een commissie als je het pas gaat doen door die 5 euro.

Tommie: Samenvatting: Op inspraakavond was het een goed plan. Maar hier is er veel onenigheid. 
Misschien een iets groter onderzoek nav deze mededeling, discrepantie tussen wat is voorbereid en wat 
er nu uitgesproken wordt. Misschien geen goed moment voor een stemming.

Bestuur: Is het hier mee eens. Er komt een evaluatieformuliertje oid.

Arjan: Volgende ALV moet er wel dan over gestemd worden.

Tommie: wordt misschien wel ALV daarna, want lastig met nieuwe bestuur begroting.

Wijzigingen HHR:



Stemming over Commissieuitje wordt dus uitgesteld.

Nr. 8 Fotocommissie wordt PaparaCie.

Hanna: Moeten nieuwe commissies aan de ALV voorgelegd worden en daarvoor gestemd?

Bestuur: OJA?

Tommie: Als het er echt niet instaat, dan hoeft dit dus niet.

Joyce: Wat is nu dan de beschrijving bij de ActieCie

Sylvie: Dit is een jaar geleden al gewijzigd bij de ALV.

Gilles: Vreemd dat bij PaparaCie wordt genoemd: DE culturele aspecten van Congo.

Voorstel tot wijzigen: ‘de’ moet weg. -> Culturele activiteiten

Jurrien: Wil iemand van de PaparaCie dit toelichten?

Paulien Neppelenbroek: We willen nog uitjes naar musea of  fotobeursen organiseren. Maar we zijn pas 
net bezig.

Alex: Moet het bij de StudiereisCie niet reizen zijn? Want het is zo wel heel beperkt tot maar één reis 
per jaar.

Conclusie:

2. Blijft staan

8. De PaparaCie, deze voorziet in culturele activiteiten van Congo etc.

13. De studiereisCie, deze organiseert studiegerelateerde reizen naar het …

15. De WeekendCie, deze verzorgt weekenden weg.

Stemmen: Voor: 45 Tegen: 0 Onthouding: 0 Blanco:0

Wijzigingen statuten:

Sylvie: Er is kortgeleden een fout ontdekt in de handhaving van de statuten van CONGO. In 2008 is er 
een grote wijziging geweest, daarna is er een communicatiefout geweest waardoor deze nieuwe statuten 
nooit gebruikt zijn. Gevolg is dat er wijzigingen zijn doorgevoerd in een verkeerde versie. De artikelen 
waarin wijzigingen zijn gemaakt hebben ons inziens geen invloed gehad op de wijzigingen die 2 jaar 
geleden zijn gemaakt. De statuten liggen nu ter inzage voor degene die het graag wil bekijken.



Bestuur stelt nu voor om één van de wijzigingen terug te trekken omdat deze niet meer relevant is na 
het zien van de wijzigingen van 2008.

Wijziging definitie van een quorum. Was voor weinig mensen begrijpelijk en is nu geprobeerd in 
begrijpelijke taal.

Joyce: N is aantal leden van de vereniging?

Tommie: Ja, dat klopt. Er wordt echter niks veranderd aan de kern, maar aan de formulering.

Jelle Zijlstra: Boven staat / door en onder *.

Sylvie: Het bestuur kiest voor Y als variabele ipv X, waardoor de formulering iets anders is.

GEEN STEMMING, PEILING: Tegen: 0, Onthoudt: 0, Blanco: 0, Voor: 45.

Aangenomen als peiling.

2e punt. Art 19, lid 2.  Gaat over bijeenroeping van een ALV.

Schriftelijk is al een aantal ALVs niet gebeurd, schriftelijk is natuurlijk als brievenpost. Maar kan ook als 
mail gezien worden. Bestuur wil de onduidelijkheid hierover eruit halen.

Joyce: laatste zin van het voorstel is onduidelijk, geen normale Nederlandse zin. Notaris heeft dit 
goedgekeurd? (JA.)

PEILING: Tegen: 0, onthoud: 4 (2 echt, 2 gemachtigd), blanco: 6 (3 echt, 3 gemachtigd), voor: 80.

Alex: Meent zich te herinneren dat er een manier was om een besluit toch aan te nemen door een mini 
ALV te organiseren.

Sylvie: Binnen 4 weken kan een “kleine” ALV georganiseerd worden om toch nog een besluit aan te 
nemen als er bij de gewone ALV te weinig mensen waren.

Congo is verhuisd, maar er staat nog een oud adres. Bestuur stelt voor om adres uit de statuten te halen 
en hier alleen maar een vestigingsplaats (Amsterdam) van te maken.

PEILING: Tegen: 0, Onthouding: 2 (1 echt, 1 gemachtigd), Blanco: 4(3 echt, 1 gemachtigd), Voor: 84

Verkiezing nieuw bestuur:

Tommie: We gaan het nieuwe bestuur kiezen. Er is een commissie voorgesteld in de vorige ALV: de 
MotievaCie.

Woordvoerder van de MotivaCie, Guido:  We zijn begonnen met 13 kandidaten naar aanleiding van de 
Info-avond. Hier zijn dus 13 gesprekken uit voortgekomen. Onderweg zijn een aantal mensen 
afgevallen of  afgewezen waarna met de overgebleven kandidaten meerdere gesprekken zijn gevoerd. 



Op basis hiervan is er een advies voor de ALV geformuleerd waarvan gedacht wordt dat dit het beste 
bestuur zou kunnen zijn. Hierin hebben wij overal rekening mee gehouden: persoonlijke voorkeur, hoe 
het team als geheel functioneert (als geheel bestuur of  als persoon in het geheel).

Over Sophie Pijpers, Voorzitter: We denken dat ze een positieve uitstraling heeft en het goed uit kan 
stralen. En iedereen kent haar.

Over Julien Fiorilli, Secretaris: We vinden hem een rots in de branding waar alles omheen draait, een 
harde werker die goed conflicten kan oplossen.

Over Jurrien, Penningmeester: Hij heeft doorzettingsvermogen en kracht in aanpakken van problemen.

Over Francis, Commissaris Onderwijs: Gaat deze functie met serieuze insteek uitvoeren en heeft al veel 
ervaring.

Over Hilde Schwantje, Commissaris Activiteiten: Kan goed alle commissies aan het lijntje houden. 
Alles in het oogje houden en kan met harde hand optreden wanneer het uit de hand loopt.

Over Laurent Lokhorst, Commissaris PR&Acquisitie: Kan met zijn voorkomende uitstraling heel goed 
de externen aan Congo binden.

Vragen aan MotiviaCie:

Joyce: Is er inderdaad een fase waarin de Motivacie actief  mensen heeft afgewezen?

Guido: Sommige mensen zijn niet uitgenodigd voor een 2e gesprek, niet echt afgewezen.

Joyce: Volgens mij mag MotivaCie niemand afwijzen.

Merel Janssen: Dit is een voorstelbestuur, niks definitiefs. En afwijzing is vaak in overleg gegaan; wij 
denken dat het niet slim is en die mensen vaak zelf  ook. Er mag bovendien nog iedereen opstaan.

Joyce/Renee Kleine Deters: Maar mensen zijn dus op basis van één gesprek al niet meer uitgenodigd en 
er is dus een beslissing gemaakt maar niet op basis van iedereen.

Merel: Iedereen mocht alsnog komen, en het is ook in overleg gegaan.

Arjan: 1. Ik zat ook in de motivacie. 2. Opdracht was: kandidaat bestuur aandragen. 3. We moeten niet 
te mieterig doen en gewoon kunnen zeggen dat je niet in het kandidaat bestuur gaat eindigen. Maar je 
zegt niet: je mag niet het bestuur in, want dat kan dus alsnog wel.

Tommie: In notulen moet nagezocht worden wat dus echt de opdracht was.

Joyce: Ja, opdracht is uitgevoerd. Maar vind nog steeds niet dat je mensen na één gesprek kan afwijzen.  
Is het sowieso niet eens met de manier waarop het nu gebeurd, maar daar zal ze niet over uitweiden.

Tommie: In oorspronkelijke statuten staat dat het zittende bestuur een nieuw bestuur moet voordragen, 
een geheel bestuur.

Joyce: Wel eens met een voorstelbestuur, maar niet met het feit dat mensen al halverwege afgewezen 
worden.

Tommie: Delegatie moet niet met handen en voeten gebonden worden, maar dit is een andere discussie 
en teveel details.



Joyce: zuuugggttt

Alex: Is er voldoende duidelijk gemaakt dat ze mogen opstaan tijdens deze ALV?

MotivaCie: Ja.

Tommie: Duidelijk dat hier nog meningen over zijn en daar moet in de toekomst nog naar gekeken 
worden.

Merel: Guido, je mag gaan zitten.

Eva vAN Poppel komt binnen! Er zijn nu 46 mensen aanwezig.

Merel: Ik zal de procedure voor de stemming uitleggen: de 6 kandidaten uit voorstelbestuur komen 
naar voren, doen per persoon een praatje over hoe en wat + vragen stellen. Als er daarnaast nog 
mensen zijn die alsnog op willen staan kan dat daarna. Die mogen dan ook nog presenteren + vragen. 
Vervolgens kan er gestemd worden met stembriefje: éérst voor gehele voorstelbestuur. In pauze wordt 
gekeken. Als het niet aangenomen wordt, wordt er per functie gestemd. Dit wordt zo gekozen omdat 
MotivaCie het goed vindt om voor het hele bestuur te stemmen. Maar er is altijd de mogelijkheid om 
apart voor een functie te stemmen.

SOPHIE, kandidaat voorzitter.

Als ik bestuur wordt laat ik mijn baard/snor staan. Ik ben goede voorzitter want: ik ben voorzitter van 
de KookCie. KookCie is alleen maar beter geworden sindsdien. Verder vind ik het heel leuk, heb ik een 
harde stem en ben ik vaak energiek en vrolijk en denk zo het bestuur enthousiast te houden. Zodat ze 
hun functie goed uitvoeren.

Jurrien: Foto is mooi. Is het een ideaalbeeld van jezelf ?

Sophie: Ja, het staat me in ieder geval niet verkeerd.

Inger van den Bosch: Heb je een doel?

Sophie: Ik heb heel veel doelen, ik wil heel veel anders doen. Specifiek, vind ik niet nodig vanavond. 
Iets nieuws, ik heb zoveel ideeën… één ding: Ik vind het heel belangrijk dat mensen wel weten wie het 
bestuur is, want ik heb begrepen dat dat nu niet zo is. Zodat ze weten wie ze aan kunnen spreken.

José: Wat denk je te doen als je in een lachstuip raakt maar je moet toch serieus zijn.

Sophie: Mn adem een tijdje inhouden? Maar ik denk dat ik serieus kan zijn wanneer nodig.

Hanna: Wat doe je buiten het bestuur? Studeer je?

Sophie: Ik ga wel stoppen met actief  studeren, want ik ben heel fanatiek. En ik blijf  actief  in mn 
commissies.

Hanna: Ik bedoel, wat doe je ernaast wat ook heel belangrijk is.

Tommie: Ik denk dat dit te persoonlijk is en dus niet laat beantwoorden. De vraag is eigenlijk: ga je tijd 
vrij maken voor Congo?



Sophie: Natuurlijk, anders zou ik niet stoppen met studeren. Het lijkt me heel leuk om er een keer vol 
voor te gaan ipv beetje half.

Bart van der Meij: Hoe zie jij het voor je wat je een heel jaar lang gaat doen? Visie?

Sophie: Ik wil dat het bestuur meer naar voren treedt. Meer samenwerking tussen commissies. 3 
speerpunten…. Geen idee.

Arjan: Als eerste een tip: op dit soort vragen moet je zeggen: ik wil nog overleggen met mijn bestuur. 
Dan: Ben jij in staat om echt boos te worden??

Sophie: Bart?? Haha, nee, ik kan heus een beetje boos worden.

Laurent: Kan je op mij ook boos worden.

Sophie: Ja, ook op jou Jurrien.

JULIEN, kandidaat secretaris:

Het lijkt me gewoon heel erg leuk, met het hele team enzo. Ik vind dat de functie bij me past, dat voelt 
intuïtief  ook zo. Hij vind het heel leuk om mailtjes te beantwoorden, ben ik ook goed in. Vaak het 
eerste contact met leden die nog niet zo bezig zijn met Congo, en ik wil graag proberen om die mensen 
er bij te betrekken.

Vragen??

Jurrien: Blijf  je wel mailtjes naar de WeekendCie sturen?

Laurent: Wil je dat soort mailtjes maandelijks gaan schrijven?

Julien: Dat moet ik gaan overleggen.

Anouk: Hoe lang heb je al gmail?

Julien: Al een paar maanden, maar ik gebruik het niet..

Sylvie: Zie je het voor je om alle structuur, administratie en technische dingen erachter te gaan 
aanpakken met deze mensen?

Livio Bod: Maar hoe ga je dat dan doen?

Julien: Heel veel met elkaar overleggen, moet ik even overleggen met bestuur.

Wolke Jan: Waarop heb je één oog dicht op die foto?

Merel: Wat wil je dat Congo later wordt?

Julien: Om Congo meer breder toegankelijk te maken en het misschien ook meer op studiegerelateerd 
gebied wat kan doen.

Inger: Ga jij ook stoppen?

Julien: Ik ga proberen om nog wat te volgen, wat lukt lukt, maar zo niet, dan niet..

Guido: Vind je het breder maken van Congo een realistisch streven.



Julien: Ja, maar je kunt nooit alle mensen bereiken. Veel mensen hebben een beetje een sullig idee bij 
Congo en dat wil ik graag oplossen.

Jurrien: Hoe wil je dat gaan doen?

Julien: Dat moet ik bespreken. Maar ik heb nog geen gerichte plannen. Dat wil ik met zijn allen 
bespreken zodat we een gericht project kunnen opstellen.

JURRIEN, kandidaat penningmeester.

Ik heb een briefje, omdat ik zo gestructureerd ben, want dat is heel belangrijk als penningmeester. Ik 
heb veel commissies gedaan. Ik wil in het bestuur omdat ik vind dat ik zelf  heel vervelend ben bij 
ALVs en daarom de ballen moet hebben om het ook zelf  te doen. Ik wil penningmeester zijn omdat ik 
denk dat ik daar heel veel van kan leren en omdat ik denk dat het een functie is die redelijk op zichzelf  
staat. Ik wil mensen duidelijk maken dat ze écht betalen en dat ze geen ruzie met me willen krijgen. Ik 
ben ook nog man, en bij de man moet geld zitten. Het lijkt me ook leuk omdat ik niet echt een sociaal 
leven heb naast Congo en me daar juist voor in wil zetten.

Renee: Wil je voordoen hoe je gaat doen als mensen moeten betalen.

Jurrien: Dat gaat Thomas mij leren en ik ben ook zelf  geen persoon daarvoor.

Alex: Had jij zelf  deze functie al in je hoofd toen je begon?

Jurrien: Nee.

Alex: Wat voor bier denk je dat bij de verenging past?

Jurrien: Ik houdt wel van Belgisch bier: Jupiler! Maar ik weet niet of  daar geld voor is.

Alex: Ja, dat is er.

Jurrien: Misschien kunnen we ander bier, waar meer vraag naar is, voor een hogere prijs aanbieden.

Maarten van Gemert: Heb je ervaring met boekhouden?

Jurrien: Nee, maar ik denk dat ik minder geld heb en minder verantwoordelijkheid dan Congo.

Joyce: Hoeveel geld/hoeveel schuld heb je?

Jurrien: Geld privé, geen schuld.

Marle de Jonge: Wil je dingen anders doen dan dit jaar?

Jurrien: Ik denk dat we heel afhankelijk zijn van de faculteit, en ik denk dat we ook op andere manieren 
aan geld kunnen komen. Maar dat moet ik nog wel uitzoeken.

FRANCIS, kandidaat commissaris onderwijs:

Ik vind Congo een leuke vereniging en wil me daar voor inzetten. Helemaal vol! Geen studiedingen! 
Graag onderwijs, wel getwijfeld, maar toch overtuigd. Ik ben studievoorlichter, veel contacten bij de 
faculteit. Geef  al les op een zeilschool en ook biologie. Wil graag de banden met de faculteit sterker 
maken, en wil alles wat Sylvie heeft opgezet nog verder uitbreiden.



Babette Burggraaff: Hoe wil je Skøll combineren met bestuur?

Francis: ik ben niet gestopt, maar roei niet zo vaak. Doe wel een goede doelen commissie, maar dat 
kost niet veel tijd.

Paulien: Stel: Skøll valt samen met Congo?

Francis: Als ik een vervanger kan regelen ga ik mee met Congo.

Gilles: Noem een punt wat je graag wil veranderen.

Francis: Heb net didactiek gevolgd en gerealiseerd dat er nog heel veel aan de didactiek kan veranderen 
binnen ons onderwijs. En ik denk dat ik met mijn connecties daar wat aan kan doen.

Gilles: Hoe wil jij vormgeven aan de band tussen lijst Congo en Congo. Hoef  je geen antwoord op te 
geven.

Francis: Ik heb geen idee wat die band is, dus geen antwoord.

Gilles: Tip: doe er wel wat mee.

HILDE: kandidaat commissaris activiteiten:

Wil graag in het bestuur. Want: na een lange dag practicum kom ik dan in de Congokamer en dan denk 
ik echt: dit wil ik doen! Voor die mensen wil ik een jaar lang mezelf  geven. Dit had ik niet voorbereid, 
maar ik wil het graag zeggen. Iedereen is samen zo leuk, ik ken niet iedereen even goed. Maar ik wil 
allemaal leuke dingen met jullie doen!

Jurrien: Ik zie op zich wel perspectief. Ik vind het gewoon leuk.

Anouk: Waarom voor activiteiten? Waarom past dat bij jou.

Hilde: Ik ben iemand van communicatie, van helpen, van dingen regelen en overleggen. Omdat je als 
activiteiten heel veel kan overleggen met de commissies en de voorzitters daarvan. Zodat ik kan sturen 
en communiceren, wat mij heel erg ligt.

Sylvie: Alleen binnen KookCie actief  geweest. Als activiteiten moet je wel mensen aansturen die meer 
ervaring hebben dan jij. Hoe zie je dat voor je?

Hilde: Ik ken ook niet alle voorzitters even goed, weet wel wie het zijn. Je hebt natuurlijk wel 
regelmatige vergaderingen. Maar wil wel graag eten met alle voorzitters, elkaar leren kennen en duidelijk 
krijgen wat zij van mij verwachten en wat ik van hen verwacht. Elkaar helpen. Dus ook met vragen naar 
hun toe kunnen.

José aan Babette: Was het een hindernis dat je minder ervaren was in Congo vanwege dat je 1e jaars was.

Babette: Ja, ik denk het wel. Want ik had nog geen eens ervaring met vergaderingen. Maar er is wel een 
verschil tussen mij en Hilde.

Merel: Wat ga jij doen met Skøll?

Hilde: Ik heb mijn ploegje aan de kant gezet, want die gingen 6x roeien ipv 5. En 5 is al zwaar. Maar 
heb ook mijn stuurbootje al afgezegd. Alleen borrels, maar geen verplichtingen meer.

Veerle Cox: En je studie?



Hilde: wil wel mijn practicum volgen. Doe ook psychologie, maar ga gewoon proberen wat vakken te 
volgen, wat lukt dat lukt.

LAURENT, kandidaat PR&Acquisitie:

Ik word weer het hardst genaaid, maar dat gebeurd wel vaker dus maakt niet uit. Ik ga voor PR, moet 
toegeven dat het niet mijn eerste keus was, maar de MotievaCie heeft mij toch overtuigd. Want ik denk 
dat het toch een uitdaging is en lijkt me leuk, oh nee, enorm leuk om te doen. Het lijkt me leuk om een 
jaar in het bestuur te zitten met mensen die ik (bijna) allemaal goed ken. Leuke dingen doen en deze 
vereniging goed besturen. Ik heb de genen al doorgekregen?

Inger: Wat betekend acquisitie.

Laurent: Het werven van sponsoren.

Joyce: Wat is the unique selling point van Congo (vraag die vorig jaar door Sicco gesteld is, goede vraag! 
Nog geen antwoord op geweest)

Laurent: Jij denkt dat ik er wel een goed antwoord op kan geven? Ik heb er eerlijk gezegd niet over 
nagedacht. Maar ik heb er ook nog niet genoeg inzicht voor.

Jose: Joyce heeft wel gelijk, als je dit een heel jaar lang vrijwillig wil gaan doen. Je moet er wel een idee 
over hebben. Hoe wil je dat gaan doen? Je hebt er toch wel en idee over?

Laurent: Ik heb het nu even niet paraat, maar ik kan er de volgende ALV wel mee komen.

Jurrien: Ik wil hier wel op inhaken. Ik vind het een moeilijke vraag en ik denk dat het Anouk het ook 
moeilijk vind. Heb jij er wel een idee over Joyce? Ik denk dat er maar weinig mensen hier een zinnig 
antwoord op kunnen geven.

Tommie: Ik vind dit een weinig relevante vraag.

Hilde: Waar staat PR voor?

Laurent: Public relations.

Livio: Denk jij dat je duidelijk kan maken voor alle studenten van Congo wat er gaat gebeuren?

Laurent: Anders dan posters? De site? De Gymno?

Livio: Posters worden door aantal mensen niet gezien, er wordt wel verteld, maar toch?

Laurent: Er wordt een praatje gehouden, ik denk dat de meeste mensen daar wel door worden bereikt.

Marle: Anouk heeft daar al heel veel aan gedaan, Facebook etc. Wat ga jij daarmee doen? Moet Congo 
gaan Twitteren.

Laurent: Facebook is zeker goed en slim, multimedia. Maar Twitter doen we niet.

Francis: Heb je ideeën over hoe we de populariteit van Congo kunnen vergroten buiten Congo? Leuk 
om de status van Congo als vereniging te beïnvloeden. Bijv hoeren & pooiers

Laurent: Ik denk dat zoiets moet groeien en ook contact zoeken met andere verenigingen. Mailen en 
daar posters ophangen. Maar zeker interessant, zeker als er te weinig mensen op feesten komen.



Tommie: zijn er nu nog andere kandidaten???

Nee, dan gaan we over tot de stemming.

Maarten: wat gebeurd er als er nu wordt tegengestemd?

Tommie: uitleg procedure:

-          Er wordt nu gevraagd om voor het bestuur te stemmen (verzoek), maar je kan ook geen 
van bovenstaande aankruisen (dus tegen voorstelbestuur), of  onthouden.

-          Stel: er zijn niet genoeg stemmen. Dan gaan we elke vacature apart bestemmen.

-          Wordt er dan iemand weggestemd, dan is er een vacature. Teveel details, moet dan een 
oplossing komen, gaat zittend bestuur voorstellen.

STEMMING!

PAUZE!

Telling van de stemmen:

Voor: 51

Geen optie: 22

Onthouding: 4

Dus het bestuur is aangenomen.

Tommie: Van harte gefeliciteerd met jullie benoeming.

Merel: Heren&Dames, ik vind het leuk om dit te kunnen zeggen ipv heer & dames. 3/3 is misschien 
net iets beter. We willen jullie alvast heel veel succes wensen. We hebben al heel vertrouwen in jullie, we 
hopen jullie zelf  ook. We gaan jullie natuurlijk intensief  inwerken en hebben nu alvast een cadeautje. 
Wij hebben dit jaar heel veel lol gehad, maar ook een paar downs. Wij kwamen eigenlijk nu tot de 
conclusies dat het leuk was geweest om een dagboek bij te houden. Dus bij deze. We hebben er zelf  
alvast wat ingeschreven.

Sophie: Ik kan denk ik namens het hele bestuur spreken dat we heel erg blij zijn. Bedankt. We kwamen 
niet helemaal uit ons woorden net, maar we hebben zeker een achterliggende gedachte.

Jurrien: Het ging eigenlijk best wel makkelijk.

Inwerkperiode:



Merel: Dit om duidelijk te maken wat wij met het nieuwe bestuur gaan doen en wat ze van ons kunnen 
verwachten. Zie agenda.

Maarten: Zijn er ook nog meeloopdagen tussendoor?

Merel: Natuurlijk, ze worden één op één door ons ingewerkt.

Arjan: Gaat het nieuwe bestuur al op de inwerk ALV een beleidsplan en/of  begroting presenteren.

Merel: Dat is wel de bedoeling.

W.V.T.T.K.

Is niet aangevraagd, slaan we over.

Rondvraag:

Alex: Er is Havelaar vanavond. Het is niet glad buiten, dus iedereen moet gaan.

Sam Aakster: Hele nieuwe bestuur: gefeliciteerd!

Bart vd M: Wie van de KookCie gaat er opruimen?

Maarten: Gaat het hele nieuwe bestuur + oude bestuur naar de Havelaar? En ook elke dinsdag??

Arjan: Nou hoor ik dat het de laatste tijd wat stil is in de Havelaar. Dat is niet alleen de taak van het 
bestuur, maar het is een taak van ons allemaal, ook al is het koud en wordt het snel donker, ook 
vandaag. Omdat het gewoon heel gezellig is en we een nieuw contract met de Havelaar moeten sluiten.

Gilles: Ik heb absoluut het vertrouwen in het nieuwe bestuur.

Arjan: Ik ook!

Gilles: Volgens mij wordt het een heel mooi jaar. Ik vond het echt een kippevelmomentje. Toen jullie 
daar stonden dacht ik echt: toen ik 16 was…

Renee: Ik vind het heel leuk om te zien dat zo’n 6 koppig bestuur ook werkt. Omdat we op het oude 
Anna’s hoeve met zijn 10en stonden en ik vind het bijzonder om te zien dat jullie het met zijn 6en ook 
redden. Succes.

Inger: Succes.

José: Zo’n bestuursjaar is misschien wel heel productief, maar wel een beetje saai. Maar gaan jullie  nog 
voor spanning en sensatie zorgen in het bestuur?

Inger: Anders zou Thomas verkracht worden.

Jurrien: Ja.

Laurent: Ik ga Arjan heel goed in de gaten houden of  hij zich aan zijn eigen belofte houdt.



Sophie: Ik wil iedereen bedanken voor alle lieve woorden en graag de KookCie bedanken voor het 
mooie en lekkere eten. Verder heb ik er heel veel zin in.

Anouk: Ik wil nog even wat vertellen over vrijdag. Er is een grote demonstratie op de dam in 
Amsterdam. Op de site en asva.nl kan je er alles over vinden. 12 uur verzamelen in de Congo kamer! Er 
wordt één spandoek vanuit het bestuur gemaakt, maar neem alles mee.

Tommie: Het was mij een genoegen om aanwezig te mogen zijn bij weer een alv, ik heb ook die ene 
meegemaakt waar Gilles nog 16 was. Maar tradities veranderen nauwelijks. Er is altijd wel wat te 
beleven op een ALV.

Merel: er is een nieuwe ALV op 20 december, over 2 weken op een maandag! Voor de statuten!!

Bedankt voorzitter, notulist en stemmentellers (Maarten & Marle).

Vergadering gesloten om 21.19 uur.


