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1. Opening
De vergadering wordt om 19:01 geopend door Arjan Miedema.
Arjan wenst iedereen welkom, met in het bijzonder de ere-leden en Steph Menken.  Arjan 
wijst erop dat we niet doorgaan tot half  12 en verzoekt iedereen om goed na te denken 
voordat hij of  zij wat zegt.

2. Goedkeuren agenda & Mededelingen
De agenda is goedgekeurd met een opmerking dat er 20 minuten staat voor punt 3 en 4, 
waarna er een besluit genomen wordt. 

- Sylvie meldt dat vanmiddag bij de notaris alle statutaire wijzigingen die sinds 2007 zijn 
doorgevoerd en besloten op de ALV’s vastgelegd. Er wordt verzekerd dat er geen 
inhoudelijke wijzigingen zijn, wel wat kleine tekstuele. De nieuwe statuten zijn in te 
zien op de Congo-website en in de Congokamer.

-  Merel biedt haar excuses aan dat er niet genoeg eten was, de volgende keer zullen ze 
op meer eters rekenen.

-  Na puntje 3 en 4 wordt er een korte bierpauze ingelast. Geen bier pakken tijdens de 
andere punten dus.

-  Sicco vertelt dat op 9 april er voor de alumni Biologie, Biomedische wetenschappen 
en Psychobiologie een dag georganiseerd is. 

3. Congobus (20min)
Al jaren willen mensen een Congobus, want het is ‘vet’ om als vereniging tot je 
beschikking te hebben. Anouk heeft de voor- en nadelen uitgezocht en zet ze voor ons 
op een rijtje.  Hierna zal ze de huidige kosten tegen de verwachtte kosten uitzetten.

Voordelen:

•  Tijdsbesparing: Voorheen werd er in Zaandam een busje gehuurd, want dit was 
tot nu toe het goedkoopst. Er wordt tijd bespaard door niet meer naar Zaandam 
af  te reizen.

•  Luxe: Als er ineens een bus nodig is op het laatste moment hebben we er meteen 
1 tot onze beschikking, 



• Uitstraling: Een bus zorgt voor een professionele uitstraling. Het zal Congo 
helpen met sponsoring, aangezien er logos op kunnen worden geplaatst en/of  
vlaggen aan kunnen worden hangen ter promotie.

•  Geldbesparing: Congo kan een lagere huurprijs voor commissies bieden, wat 
vooral voor de commissies die kleinere afstanden afleggen verschil zal uitmaken. 

•  Verhuur:  De bus kan verhuurd worden aan externen of  leden. (Denk aan leden 
die gaan verhuizen of  andere bètaverenigingen. )

Nadelen:

• Financieel risico: De volgende besturen zullen in hun begroting ook rekening 
moeten houden met deze grote investering. Als een activiteit van een commissie 
niet doorgaat, wordt de bus niet gehuurd en zal er verlies geleden worden.

• Grote verantwoordelijkheid: De verantwoordelijkheid van de verhuur ligt nu bij 
het verhuurbedrijf  en zal na aanschaf  van een bus bij het bestuur komen te 
liggen. 
 
Huidig kostenoverzicht:

Kostenoverzicht in de toekomst:



Kostenvergelijking:

Het totaalbedrag uitgaven ligt dus wel iets lager in de toekomst, maar het verschilt niet 
veel. Er is een klein financieel voordeel.
 
De eisen van de Congobus, bepaalt door het 91e bestuur, zijn als volgt:

- De aanschafprijs ligt tussen de 4000 en 8000 euro.

- Een enkele kabine met ruimte voor 2/3 personen.

- Laadruimte tussen de 6 en 9 m³

- Geen grote beschadigingen en niet te veel kilometers.



Vragen naar aanleiding van het voorstel ‘Congobus’ zoals gepresenteerd door 
Anouk:
Jurrien vraagt of  het bestuur zelf  denkt dat de voordelen op wegen tegen de nadelen.  
Anouk zelf  denkt van wel.

Steef  vraagt zich af  hoe het zit met de kosten voor commissies. De huidige kosten van 
commissies worden betaald met de subsidie die ze krijgen van het bestuur. Congo over 
het geheel gezien zal dus geen extra kosten maken wat verhuur betreft.

 Sicco vraagt zich af  of  er rekening is gehouden met het stallen van de bus. Anouk meldt 
dat de Congobus gratis gestald zou kunnen worden bij de Vandermadeweg wanneer 
parkeren op het Science Park niet gratis meer is.

Bart vd Meij vraagt zich af  wat de meerwaarde van een Congobus is als je 100 euro per 
jaar bespaard en er wel 5000 euro aan uit wil geven. Anouk legt uit dat er nu geld voor is 
om deze aanschaf  te maken en dat de ALV de keuze wordt voorgelegd of  we dit doen of 
niet.

Joyce vraagt zich af  of  bij de huidige kosten ook benzinekosten zitten. Er wordt uitgelegd 
dat bij beide kostenplaatjes deze kosten niet zijn meegenomen.
Ook vraagt ze zich af  of  de verzekering ‘verhuur aan derden’ dekt. Congo kan de bus 
niet verhuren onder de naam ‘verhuren’, legt Anouk uit. Wel kunnen we de bus uitlenen 
onder naam van Congo. Er moet een goed plan komen voor de praktische uitvoering.
Als het tweedehands busje kapot gaat, dan heb je iets meer kosten. Anouk legt uit dat dit 
onder de post ‘onvoorziene kosten’ valt. Het kan natuurlijk zijn dat er 2,3 jaar geen 100 
euro schade gereden wordt en daarna wel.  In de verzekering, zoals nu uitgezocht is er 
250 euro eigen risico. (No-claim).

Bart Appelhof  wil weten of  er gespaard wordt voor een nieuw busje. Die mogelijkheid is 
er.

 
Hanna Groen twijfelt of  het busje echt nodig is, omdat het niet altijd nodig lijkt te zijn en 
je ook eigen auto’s kunt gebruiken. Anouk licht toe dat, als de bus er is, hij in het vervolg 
ook voor bestuurszaken Congobussen gebruikt zal worden. ‘Auto’s van je ouders’ zijn niet 
echt professioneel.

Jochem vraagt zich af  of  de 8000 euro die aan het busje wordt uitgegeven eventueel aan 
iets anders nuttigs kan worden uitgegeven. Er wordt geantwoord dat er op dit moment 
genoeg geld is om deze aanschaf  te doen en het overgebleven geld in andere nuttige 
zaken gestoken zal worden.

Inger stipt aan dat busjes goedkoop verkregen kunnen worden via autoverhuurbedrijven. 
Of  een busje kopen dat alleen gebruikt is door de ANWB, of  één met een enorm logo 
erop.



 
Joyce vraagt zich af  of  bovenop ‘uitgaven toekomst’  de kosten van de wegenbelasting en 
apk keuring komen.  Nee, wordt er geantwoord, want de uitgaven van de commissies 
gelden als inkomsten van het bestuur. Eindconclusie is wel dat Congo zal er niet heel rijk 
van worden. 

Wolke vraagt zich af  waar de bedragen 4000 en 8000 vandaan komen. Anouk legt uit dat 
4000 tot nu toe het goedkoopste bedrag was wat Anouk kon vinden en dat ze besloten 
hebben niet meer geld uit te geven dan 8000.

 Tommie stipt aan dat het om het hoogste bedrag ooit door iemand besteed binnen 
Congo gaat en het daarom door de ALV moet worden goedgekeurd. Het is niet redelijk 
dat er hierover een besluit genomen moet worden zonder de begroting te zien. 
Er wordt besloten na het financieel verslag een besluit te maken over de Congobus.
 
Meningen over de Congobus:
Sicco de Knecht vindt het te duur en denkt dat de begroting een minimumbegroting is en 
moeilijk te verkopen zal zijn aan degenen die je hiervoor subsidie zullen verlenen.
 

Inger geeft aan dat er nog niet in de begroting is opgenomen wat ze aan sponsoring en 
uitleen kunnen verdienen.

 Joyce is het met Sicco eens, een busje gaat maximaal 10 jaar mee, niet bepaald rendabel. 
Het is een leuk idee, maar wellicht valt er veel op te lossen met een alternatief  als een 
GreenWheels abonnement. 

Jurgen Huismans vindt dat er niet goed is nagedacht over de financiële risico’s. Is er een 
verzekering voor schade die je zelf  aan je eigen voertuig aanricht? Anouk legt uit dat de 
huidige begroting  het voertuig WA-plus is verzekerd en alles wordt gedekt. 

Anna Ridderinkhof  vraagt zich af  of  we de 8000 euro niet kunnen reserveren voor 
volgend jaar of  gewoon in een spaarpotje kunnen stoppen.

Steef  meldt dat je toch een keer zal moeten sparen voor als het busje verjaart. Als je 
neutraal uitkomt met je kosten zul je uiteindelijk dus toch verlies leiden. Het is volgens 
hem prettig dat je 8000 euro over hebt en snapt niet waarom je een uitgave maakt die niet 
hoeft.

Coco vraagt zich af  hoe het contract tussen Congo en ‘uitlening’ aan derden eruit zal 
komen te zien. Anouk vertelt dat er een opzet is voor een busbeleid, waarin zal komen te 



staan dat als mensen schade rijden ze dit zelf  moeten betalen tenzij bestuur anders 
besluit. Er zullen duidelijke afspraken moeten worden gemaakt met de derden, want het is 
lastig om contracten op te stellen over ‘uitlenen’ ipv ‘verhuren.

Wendy merkt op dat veel aankopen gedaan worden omdat we er voordeel van willen 
hebben. Dat hebben we in dit geval, dus heeft het nut. Het is niet persé de bedoeling van 
Congo om winstgevend bezig te zijn. 
Francis is het hiermee eens en wijst erop dat de bus voor veel meer dingen zal worden 
gebruikt als we hem eenmaal hebben.

Na het financieel jaarverslag zal worden gestemd.

4. Lijst Congo (20min)
Sylvie, Commissaris Onderwijs, zal een korte introductie op het puntje geven en daarna 
vragen beantwoorden.

Lijst Congo is de politieke partij van Congo, opgericht in 2006, die momenteel werkt als 
een commissie van Congo. Afgevaardigden van Lijst Congo doen mee aan de FSR 
verkiezingen en indien verkozen zullen zij hun best doen om de belangen van alle 
levenswetenschappers te behartigen op facultair niveau.
Lijst Congo is een verbond aangegaan met Lijst Mei, een partij die ook actief  is op andere 
faculteiten en  voornamelijk bezig is op centraal niveau. De lijstverbintenis houdt in dat ze 
samenwerken, maar in principe wel twee aparte partijen blijven.
De oorspronkelijke doelstelling van Lijst Congo was om het aantal levenswetenschappers 
binnen de FSR te vergroten, waardoor er meer mensen waren die zich speciaal voor ons 
inzetten. Ook wilde Congo  zo meer inzicht te krijgen op besluitvormingsprocessen 
binnen de faculteit en een gesprekspartner zijn namens de student. 
Lijst Congo bestaat inmiddels 5 jaar en de ervaringen gebaseerd op het functioneren en 
de werkwijzen van Lijst Congo zijn besproken met verschillende partijen. Lijst Congo is 
vrij moeilijk als echte partij van de grond gekomen. Het is nooit echt een eigen partij 
geworden en het is vaak onduidelijk waar de verantwoordelijkheden liggen, omdat er door 
zowel Congo, Mei en  de partij zelf  aan getrokken wordt. 

Dit leidde tot het volgende voorstel van het bestuur in uitgebreide samenwerking met 
KiesMei en Lijst Congo:
De lijstverbintenis opheffen en het samenvoegen van Lijst Congo en Mei.

De redenen hiervoor zijn: 
- De oorspronkelijke doelstellingen van de partij kunnen ook op andere wijzen bereikt 
worden. Zo is de Commissaris Onderwijs ook op facultair niveau actief  en klachten van 
studenten opvangen en eventueel doorspelen. 
- Door deze samenvoeging  kunnen we profiteren van kennis en ervaring binnen mei.
- Voor beide partijen zal er tijdsbesparing optreden. Het moet veel efficiënter en beter 



kunnen. 

Ook heerst de gedachte dat de naam Lijst Congo een grotere uitsluitende werking heeft 
dan een insluitende en dat in die zin samengaan met KiesMei ook een voordeel zal 
hebben.

Vragen naar aanleiding van het voorstel betreffende Lijst Congo:
Jasper vraagt zich af  of  Mei op de plaats van Lijst Congo zich ook zal richten op het 
belang van levenswetenschappers. Congo zal zeker actief  levenswetenschappers blijven 
werven voor de studentenraad. De FNWI zal ook worden opgenomen in het algemene 
programma van Mei.
Een van de voornaamste redenen dat LijstCongo nooit een eigen identiteit heeft kunnen 
vormen is juist volgens Jasper, omdat de partij na 2 jaar ‘gekaapt’ is door KiesMei.

Sicco is het niet eens met de stelling dat LijstCongo nooit een eigen karakter heeft 
kunnen hebben en niet met de oorspronkelijke doelstelling zoals gepresenteerd. Het doel 
van de Commissaris Onderwijs staat hier ook los van.
Congo als bestuur was altijd heel erg betrokken bij campagnes en heeft grote winst 
behaald in het verleden juist omdat er zoveel mensen voor klaar staan. Sicco is het eens 
met het samenvoegen van de partijen, maar vindt dat Congo niet zijn handen er geheel 
vanaf  moet halen. Sylvie meldt dat in haar 2 jaar ervaring met studentenraad verkiezingen 
ze nooit een erg grote inspanning heeft gemerkt van het Congo bestuur voor LijstCongo.
 
Eva  Naninck vraagt zich af  waarop de mening over een uitsluitende werking van de 
naam Lijst Congo gebaseerd is. Er zijn juist zoveel levenswetenschappers die de naam 
Congo zien en denken; dan stem ik daar wel op. Bovendien komen de meeste stemmen 
op het FNWI vanwege de levenswetenschappers. Wellicht heeft deze veranderingen 
effecten op de opkomst. Sylvie vertelt dat er over is nagedacht en dat de algemene 
consensus is dat de uitsluitende werking groter is, ook al blijft het moeilijk in te schatten. 
En wellicht stemden mensen van andere opleidingen ook minder snel op LijstCongo.

Anna Ridderinkhof  geeft aan dat de geringe activiteit van het bestuur juist opgevangen 
kan worden door KiesMei. Zij zorgen er immers voor dat er overal actief  gepromoot 
wordt.
Francis geeft aan dat ze als Congo nog steeds een stemadvies willen uitbrengen voor 
KiesMei, evenals studenten werven voor op de lijst.

Over een eventuele FNWI-partij meldt Sicco dat het een populistische manier is om met 
studentenpartijen om te gaan. In theorie klinkt het heel mooi, maar in praktijk zal het 
misschien niet werken.
 
Jochem geeft aan dat hij uiteindelijk gestemd heeft voor de partij die raketjes uitdeelde in 
plaats van lolly's en zou graag zien dat na samenvoeging van de partijen de partijpunten 
duidelijk worden voor iedereen, ook voor de mensen die er minder vanaf  weten.



Joyce wil weten of  er actieve afspraken komen tussen Mei en Congo om mensen te 
werven voor de lijst en hoe direct onze lijntjes zijn naar de faculteit en in hoeverre wij 
inzicht krijgen in de faculteitspolitiek. Francis antwoordt hierop dat er op dit moment niet 
erg veel contact is met de mensen in de FSR, dus dat ze liever actieve Congolezen in de 
FSR zien voor beter contact. 

Jasper vraagt zich af  of  actieve Congolezen ook Congo’s belangen kunnen hartigen via 
UvA sociaal. Er wordt uitgelegd dat dit niet kan want Congo is een bondgenoot van Mei.  
Congo zal alleen levenswetenschappers zoeken voor Mei.

Anna reageert nog op Joyce door te melden dat er altijd nog het bètaoverleg is dat geleid 
wordt door de FSR. 

Het HHR kan pas volgende ALV gewijzigd. Er wordt nog benadrukt dat LijstCongo een 
werkgroep van Congo is dat een nieuwe manier van samenwerken met Mei wil aangaan 
en dit eigenlijk soort van mededeelt. De wijziging zal wel ingaan vanaf  de huidige 
verkiezingen. 

Stemming  voorstel: Samenvoegen van Lijst Congo en mei
Voor: 44
Tegen: 5
Onthouding: 4
Blanco: 10

Het voorstel is aangenomen.

Pauze.

5. Jaarverslag 91e bestuur (inclusief  Financieel jaarverslag).
Merel neemt het woord, vragen komen achteraf.

- Bestuurlijke vernieuwing.  De voorzitters van commissies zitten sinds dit jaar niet meer 
in het bestuur, in de plaats hiervoor hebben we 3 andere commissaris. Om het contact 
tussen de commissies en het bestuur goed te houden is het commissieoverleg in de wereld 
geroepen. Dit is positief  ontvangen, maar kan altijd beter. Ook heef  Thomas met alle 
penningmeesters samen en individueel overleggen gehad,zodat duidelijk was wat ze 
moesten doen. De nieuwe bestuursvorm werkt prima en de verwachting is dat het nieuwe 
bestuur hier ook goed mee overweg zal kunnen.
- Onderwijs: De Commissaris Onderwijs heeft zich dit jaar voornamelijk beziggehouden 
met de relatie tussen Congo en de faculteit. Sylvie was op de hoogte van – en werd 
betrokken bij de ontwikkelingen in het onderwijs, zoals veranderingen in het curriculum. 
Er lopen veel korte lijntjes met de faculteit op dit moment.  De Facultaire Introductie was 
dit jaar ook veel makkelijker te regelen door het goede contact met de faculteit. 



Commissaris Onderwijs als aanspreekpunt voor studenten was minder succesvol dit jaar. 
Dit kan volgend jaar beter. Studenten die wel contact hebben gehad hebben dit positief  
ervaren. 
- Sponsoring: Dit jaar heeft de Commissaris PR&Acquisitie een database aangelegd 
waarin wordt weergegeven welke sponsoren benaderd zijn en welke positief  en negatief  
gereageerd hebben. Ook is er een sponsorboek met daarin de sponsor- en 
promotiemogelijkheden, dat wordt getoond aan potentiële sponsoren.Op dit moment zijn 
er veel kleine sponsoren die ons in natura betalen in plaats van geld. Het opzetten van 
deze functie kostte best veel tijd, dus is het is dit jaar helaas niet gelukt een grote sponsor 
binnen te halen. 
De sponsoren van dit jaar waren Café Havelaar, Seed Valley, Studieboeken.com, USC, 
Restaurant Polder, Comedycafé Toomler, Boom Chicago, 43 Light Design en Bèta Career 
Event.

- Communicatie met leden:  Het bestuur heeft zich meer gericht op communicatie met 
leden, met name via promotie. De collegepraatjes zijn op jaarlagen aangepast en er zijn 
verschillende promotievormen toegepast (actief  en passief) en er is een Facebook 
aangemaakt. De Facebook is makkelijk te bereiken en mensen melden zich vrijwillig aan, 
dus dat is positief. Ook is de website aangepast, mede dankzij Gilles, Guido en Thomas. 
Het streven was om meer niet-actieve leden bij Congo actief  te laten worden, maar dit is 
niet heel erg gelukt. Actieve leden weten wel goed dat wanneer er activiteiten zijn en 
komen ook in grote getale. Soms druppelen er nog wel niet-actieve leden binnen, maar 
niet genoeg.

- Masteractiviteiten: Dit jaar is er voor het eerst een Facultaire Introductie voor 
masterstudenten geweest. Congo heeft een aantal masterstudenten aan zich gebonden en 
zelfs een aantal lidmaatschappen en boeken verkocht. Er is één masteractiviteit geweest, 
waar helaas niet veel mensen op af  kwamen. Er is een enquete gehouden en de resultaten 
hiervan worden doorgegeven aan het nieuwe bestuur.
- Waardering voor leden: Eerstejaars konden dit jaar een keer gratis naar Toomler. Ook is 
er voor het eerst een activiteit voor de voorzitters gegeven als extra beloning. Lid van de 
maand is ingesteld, er zijn er inmiddels vier geweest. Dit initiatief  is een goed middel om 
te laten blijken wat sommige leden voor Congo betekenen. De ALA’s zijn zoals natuurlijk 
ook gewoon georganiseerd.  
- Alumni: Er is een alumnicommissie opgericht, de openingsactiviteit zal plaats vinden op 
9 april en vervolgactiviteiten komen in juni.
- Ere-leden: Er is een duidelijk overzicht gemaakt van de ereleden. Wie is lid en waarom? 
Daarnaast zijn er richtlijnen opgesteld aan de hand waarvan ereleden gekozen worden. 
Ook zijn er bedankjes voor deze ereleden gemaakt.
- Nieuwe initiatieven: Er zijn dit jaar een aantal nieuwe commissies opgestaan zoals de 
Bioloco en de PaparaCie, verder is er niet veel gedaan aan het opzetten van nieuwe 
commissies. De huidige commissies hebben wel nagedacht over de besteding van hun 
geld door bijvoorbeeld nieuwe activiteiten te organiseren.
- Bètabar: Dit jaar is de Bètabar opgericht in de vorm van een vrijdagmiddagborrel in het 
academisch kwartier. Er is besloten om deze borrel aan te houden, mits  er goede 
ontwikkelingen zijn. Het is nu nog niet heel druk, maar het idee is wel goed.
- Congobus: Er is een plan gemaakt voor de Congobus, maar we weten nu nog niet of  we 



dit wel of  niet gaan doen, dat komt na het financieel jaarverslag.
- Stap naar Studieboeken.com: We zaten eerst bij NewBricks en nu bij Studieboeken.com. 
Zij hebben goede concurrerende prijzen en leveren alles op tijd, iets wat zeker een 
vooruitgang is. Ook is het nieuwe systeem heel efficiënt, er wordt online betaald en bij 
een boekverkoop komen ze de boeken alleen ophalen, wat tijd scheelt. 

Vragen over het jaarverslag van het 91e bestuur:
Coco vraagt zich af  in hoeverre Commissaris Onderwijs een toevoeging is op de 
studieadviseur van de UvA. Sylvie geeft aan op geen enkele manier de studieadviseur te 
kunnen of  willen vervangen. Het idee is dat studenten vaak makkelijker afstappen op een 
andere student, dan op een medewerker. De Commissaris Onderwijs kan de studenten 
dan weer doorsturen. Jasper vult aan dat het daarnaast zo is dat de studieadviseur 
werkzaam is bij het onderwijsinstituut dus vaak ook belangen meeweegt die niet de 
belangen van de student zijn.

Marle vraagt zich af  of  het bestuur een idee heeft waarom het niet gelukt is de niet-
actieve leden (dwz leden die niet in commissies zitten) beter te bereiken. Er wordt 
geantwoord dat Facebook een hele goede manier van promoten, die beter aanslaat bij 
actieve leden dan bij niet-actieve en dit is dus eigenlijk een goed voorbeeld van minder 
gericht zijn op niet-actieve leden. Hier is spijtig genoeg niet genoeg aandacht voor 
geweest.
 
Coco is nog nooit naar de Bètabar geweest, maar heeft wel een poll gezien op de website, 
waaruit bleek dat de meerderheid van de stemmers de Vrijmibeau leuker vonden dan de 
Bètabar. Babette geeft aan dat, omdat de poll op de website meerdere malen door 1 
iemand kon worden ingevuld,  er ook via de mail een enquete is verstuurd die door 
redelijk veel mensen is ingevuld, ongeveer de helft vond de Bètabar leuk. 

Coco vraagt zich ook af  in hoeverre de eerstejaars afweten van de functie Commissaris 
Onderwijs. Merel geeft aan dat er in de loop van dit jaar voor gekozen is meer te richten 
op de binding met de faculteit om een goede doorstart te bewerkstelligen. Promotie is 
hierbij meer op de achtergrond beland. Voor volgend jaar is het wel de bedoeling om 
promotie te maken met behulp van collegepraatjes en posters.

Bart van der Meij wil weten af  of  het reilen en zeilen van de borrel bij het Academisch 
Kwartier al is besloten en besproken. Het overleg met de faculteit en Sorbon is volgende 
week. Er is al te weinig ruimte voor onderwijs, laat staan voor de bar. De borrel zal dus 
niet op een andere plaats gehouden worden. Wel wordt overlegd over de mogelijkheid van 
het versieren en afschermen van de bar, zodat het wat minder lijkt of  je in een grote hal 
staat te ‘drinken’.  Bart vraagt zich af  of  vrijdag de VrijMiBeau met een oliebollen 
eetwedstrijd dan niet gewoon in de hal kan? Oliebollen moeten dan via Sorbon en 
worden een stuk duurder... 

Francis vindt dat het 91e bestuur ontzettend veel gedaan heeft dit jaar en wil ze daarvoor 
alvast een compliment geven.



Financieel jaarverslag

Arjan vertelt dat Thomas hem al heeft verzekerd dat het een heel interessant verslag 
wordt.
Thomas meldt dat het een voorspoedig jaar was. Aan het begin van het jaar leek het erop 
alsof  de faculteit zou bezuinigen, maar uiteindelijk waren er alleen maar meevallers. Het 
lijkt wel of  hij de verdubbelaar heeft ingezet.

Inkomsten:

 
Vanwege de bezuinigingen is er in de begroting op safe gespeeld. Er waren een stuk meer 
leden dan verwacht en ze hadden het lidmaatschap iets verhoogd om de bezuinigingen op 
te vangen. 
Er is een vrij groot bedrag van vrijgevallen crediteuren vrijgekomen. Dit bedrag hoorde 
eigenlijk bij het vorige bestuur, maar er zat nog geen label aan.

Uitgaven: 



Vanwege de aanschaf  van een nieuw groot koffiezetapparaat en groter verbruik van 
koffie en thee dan verwacht liggen deze kosten hoger. 
Verder heeft het bestuur besloten tot aanschaf  van 2 schildpadden, Kommer en Buis. De 
bak waarin ze te koop stonden op Marktplaats was eigenlijk te klein, dus is besloten tot 
investeren in een goede bak, pomp en extra’s.
De kosten voor promotie zijn ook een stuk hoger uitgevallen dan verwacht, onder andere 
door hapjes en bier voor de WK-borrel. Het geld was beschikbaar en dit leek een leuke 
gelegenheid.
Er is besloten voor de Actieve Leden een extra bedankje in de vorm van een boekje te 
maken en het geld was er, dus hebben ze het maar uitgegeven.



 
Onderwijs
Er waren een stuk meer studenten dan verwacht aanwezig op de Facultaire activiteit, dus 
is het uitgegeven bedrag ook een stuk hoger dan verwacht. De onderwijscommissie heeft 
lang niet genoeg geld uitgegeven, hopelijk wordt hier volgend jaar meer aandacht aan 
besteed.
Café Scientifique, elke laatste maandag van de maand, is een leuk initiatief  en ontvangt 
sinds dit jaar ook geld van Congo.

Activiteiten
Vanwege het grote aantal  nieuwe leden is het introweekend groter geworden en het 
bedrag dus hoger uitgevallen.
Liftwedstrijd heeft ‘winst’ geboekt en dit wordt doorgeschoven naar het spaarpotje van de 
Liftwedstrijd. 
Het leek erop alsof  er voor de Nieuwjaarsborrel van 2010 nog geld nodig was, maar dit 
bleek uiteindelijk niet nodig. 
Het nieuwe initiatievenpotje wordt in totaal gevuld door Café Scientifique en de BioloCo.

Commissies
De ActieCie heeft minder geld uitgegeven, omdat deze commissie dit jaar is opgesplitst in 
de StudiereisCie, WeekendCie en Kleine Activiteiten commissie. 
De Havelaar is van eigenaar gewisseld, dus is van veel afspraken niet terecht gekomen en 
zijn de kosten voor de Barcommissie een stuk hoger uitgevallen.  
De kosten van Lijst Congo zijn opgevangen door Lijst Mei.
De ToCo heeft met maximale bezetting een aantal goede shows neergezet dus meer winst 
gemaakt dan gedacht.
Er is een stuk minder geld aan Gymno’s uitgegeven. Er zijn edities overgeslagen, omdat 



het leek alsof  er geen geld voor zou zijn en men er pas te laat achter kwam dat dit niet het 
geval was.

De Wintersport had te weinig deelnemers, de botsing met het busje valt onder 
onvoorzien.

Overige
Er is geld uitgegeven aan het inkopen van tweedehands boeken. Deze boeken zijn nog 
niet verkocht en er is nu dus ook een stop op tweedehands boeken inkopen. 
De streeplijst komt bijna precies overheen zoals inbegroot, uiteindelijk is er maar een 
klein beetje verlies. 
Er zijn nieuwe penningen aangeschaft. De penningen vormen onderdeel van een 
belangrijke traditie en er is geïnvesteerd in mooie nieuwe penningen die vele jaren mee 
zullen gaan.
Verder is er geld besteed aan ereleden en een masterborrel. 

Sparen
Er was veel geld over en of  je spaart het of  verkwanseld het aan nutteloze dingen. Het 
bestuur heeft dit jaar een beetje van beide gedaan. 

Eindbalans



De bedragen van debiteuren en crediteuren zullen erg snel dalen. Op dit moment is nog 
niet alles opgelost van de Facultaire Introductie.

 

Spaarpotjes
Er zijn vrij grote bedragen aanwezig voor statuutswijzigingen en lustra. 
Er is nog meer geld voor ereleden inbegroot, omdat het belangrijk is deze traditie voort te 
zetten. 
De Alumnivereniging krijgt een budget, zodat ze daadwerkelijk iets kunnen doen.



Er is een groot computerprobleem in de Congokamer en om daar een beetje in te 
voorzien is er extra geld gereserveerd voor een mooie oplossing.

Er is een Havelaar promotie-actie opgezet om meer mensen naar de Havelaar te trekken. 
Het nieuwe bestuur zal ook aandacht schenken aan masters, maar dit jaar is al geprobeerd 
om hier wat geld voor te sparen.
Er is geld gespaard voor Kommer en Buis, zodat de volgende besturen niet ‘opgezadeld’ 
worden met het besluit tot aanschaf  door het 91e bestuur.
Er is geld gespaard voor de Alternatieve Studiegids, waarin er meer vanuit het perspectief 
van de student ervaringen en adviezen gedeeld worden.

 Kascontrole: 
Bart vertelt dat hij en Gilles Thomas gecontroleerd hebben afgelopen jaar. 
Over het algemeen was alles in orde maar er waren enkele puntjes van aandacht:
Er is vaak teveel geld opgeslagen in de kas, welk in de Congokamer ligt. Dit is erg 
diefstalgevoelig en de Kascommissie raadt aan dit bedrag lekker op de bank te zetten.
Verder zijn de Financiën van Congo tegenwoordig best ingewikkeld. De begroting is veel 
groter geworden en er zijn veel verschillende geldstromen. In overleg met Thomas is er 
bedacht om naar professionele boekhoud-software te kijken en eventueel naar een 
accountant. Er moet binnen drie maanden verandering komen, of  eigenlijk gewoon nu al, 
aldus Bart.
 
Vragen over het financieel jaarverslag:
Jurrien: Kasboek wel duidelijk voorbij. Bestuursuitgaven; onvoorzien; 400 begroot, 
eindafrekening 0. Kosten niet verwerkt in andere posten.? Eigenlijk potje onvoorzien niet 
gebruikt, maar op punt waar potjes zijn overschreden zou je onvoorzien kunnen 
toepassen maar niet toereikend voor hele categorie.

Steef  wil weten wat de kascommissie is. Er wordt geantwoord dat deze commissie 
gekozen wordt op de ALV, een controlerende functie heeft op de penningmeester en 
meestal ook bestaat uit oud-penningmeesters. Dit jaar zit ook Gilles in de kascommissie 
voor meer kritiekpunten van buiten de penningmeesterwereld.

Bart vraagt zich af  wat ‘Constitutie van de Faculteit’ inhoudt. Thomas legt uit dat 
hieronder de Facultaire taartdag valt. Een initiatief  dat dit jaar 2 keer is gehouden om alle 
medewerkers van de faculteit te leren kennen en een goed beeld van Congo te geven.

Sicco vraagt zich af  van welk materiaal die penningen zijn. De penningen blijken door 
een edelsmid gemaakt te zijn van echt zilver en zijn daarom zo duur.
Sicco is erg geschrokken van een verschil aan inkomsten van 200% en vraagt zich af  of  
de Kascommissie dit niet aan kon zien komen. Bart geeft aan dat dit niet te voorkomen 
was. De aangekondigde bezuinigingen van de faculteit gingen uiteindelijk niet door en de 
leden hadden toen al een hoger lidmaatschap betaald.  Er wordt elk jaar ingespeeld op 
eventuele bezuinigingen, dus is er erg veel winst. Volgend jaar moet de begroting groter 
als je het lidmaatschapsgeld van 35 euro aan wilt houden vindt Sicco.



Marle vraagt zich af  wat de streeplijst is. Er wordt uitgelegd dat je in de Congokamer bier 
en tosti’s kunt houden en je vervolgens moet afstrepen. De strepers krijgen na een tijdje 
een rekening gepresenteerd. Sicco voegt toe dat dit het equivalent is van het kleine rode 
kluisje van vroeger.
Marle vraagt zich af  hoe het zit met de 10.000 euro uit 2009. Thomas ligt toe dat twee 
achterstallige sponsorfacturen uiteindelijk toch betaald waren en dat deze in de begroting 
van de jaren ervoor nooit is opgenomen. Verder was er nog een ongedefinieerd bedrag op 
een rekening, waar nu eindelijk een labeltje aan gehangen is.
Er wordt aangestipt dat als dit volgend jaar weer gebeurd de volgende penningmeester 
ermee opgezadeld wordt en dat er een zekere ernst in een goede crediteuren debiteuren 
lijst zit.
De zwevende buffer, het geld dat Congo heeft buiten sparen etc., is ongeveer 5000 euro 
meldt Thomas. 

Tommie vraagt zich af  of  je kan verantwoorden dat je 10% van je totale begroting ‘vindt’ 
in je boekhouding. Thomas geeft aan dat er geen structureel probleem is. Het gaat om 
een aantal oude facturen die nooit op de debiteurenlijst zijn gekomen en geld dat zonder 
naampje vast stond nu is opgevangen.
Wendy constateert een rekenfoutje bij het spaarpotje lustrum 2019. Thomas zegt dat de 
beginbalans eigenlijk 3300 had moeten zijn.
 
Stemming over het busje: 

Er zijn random machtigingen uitgedeeld om een besluit te maken over de aanschaf  van 
een Congobus. 
Indien je niet wilt stemmen voor iemand anders kun je je onthouden van stemming of  
blanco stemming. De machtigingen op naam worden nog even gewisseld. En de 
stemprocedure wordt uitgelegd. Stemmers in het bezit van een machtiging steken twee 
handen op.

Voorstel: Een Congobus aanschaffen onder de voorwaarden zoals besproken bij 
punt 3.
Voor  30
Tegen 26

Blanco 21

Onthouding 5

Er is geen doorslaggevende meerderheid voor een van beide kanten dus het voorstel is 
niet aangenomen.

6. Verrassing
Babette wil graag alle voorzitters met chocola bedanken omdat ze het jaar leuk en gezellig 



gemaakt hebben en er immers geen commissies waren zonder voorzitters. Ze roept de 
vijf  aanwezige voorzitters naar voren:  Hanna Groen, Thomas de Jong, Sylvie Lesuis, 
Sophie Pijpers, Paulien Neppelenbroek, Jurrien Fransen.

De aanwezige leden van de RvA worden bedankt met wijn; Arjan Miedema, Guido 
Meijer, José Overbeek, Sicco de Knecht , Eva Naninck en Marle de Jonge.

Bart Appelhof, vertegenwoordiger van de Kascommissie, krijgt ook een fles wijn. 

7. Ere-leden
Merel neemt het woord. Ere-leden hebben tot nu toe niet veel gemerkt van hun 
erelidschap en daar willen ze verandering in aanbrengen. 

•  Ze wil in de eerste instantie Jurgen en Dave naar voren hebben.Zij zijn nu al 3 
jaar erelid, omdat ze met Tjibbe Donker de Raad voor Advies hebben bedacht en 
opgezet. Dit was heel positief  voor het bestuur en daarom krijgen ze nu nog wat 
extra's: Oorkondes voor boven hun bed. Dave verzekert Merel dat zijn oorkonde 
inderdaad boven zijn bed zal gaan hangen.

•  Tommie Verheul wordt naar volgen geroepen . Merel vertelt dat de documentatie 
van Congo helaas niet altijd even goed is, dus Tommie legt uit waarom hij erelid 
is. Hij zat ook bij de eerste RvA jaargang en voor de rest gewoon erg veel 
betekent heeft voor de vereniging. Tommie ontvangt ook een oorkonde. 

• Merel verzekert dat ook de ereleden die er nu niet zijn een oorkonde zullen 
ontvangen. In het lijstje ereleden stond ook Jasper, die nog helemaal geen erelid is. 
Een gênant foutje, we komen hierop later terug.

Het bestuur heeft ook actief  erelid beleid. Arjan legt uit dat het bestuur op een leuke 
manier mensen voordraagt die door de ALV tot erelid benoemd mogen worden. De ALV 
heeft per acclamatie de volgende ereleden aangesteld:

• Steph Menken –  Heeft zich ingezet voor allebei de Congobomen, de tweede is 
inmiddels ook bijna dood, maar Merel verzekert ons dat dit goed gaat komen. 
Ook heeft Steph Menken geld ingezameld  voor Congo en zich ingezet voor 
activiteiten als het CONGres en de Ouderdag.  Al met al vinden we Steph 
Menken een fantastische man, aldus Merel.
Per acclamatie is besloten dat Steph Menken bij deze erelid is. Hij nodigt het 
bestuur uit om langs te komen voor wat advies over sponsoring, want de huidige 
sponsors zitten nu volgens hem  voor een dubbeltje op de eerste rang.

• Marle de Jonge – Marle is al sinds 2004 heel actief  binnen Congo. Ze was eerst 
een jaar commissaris in het bestuur en daarna als penningmeester. Volgens 



Thomas (en Bart!) een erg zware taak vooral voor een vrouw. Ze heeft zich 
ingezet voor de kook-, kas- , congres- en activiteitencommissie. Ook zit ze in de 
Raad van Advies, maar heeft aangegeven daar dit jaar mee te stoppen. Marle is 
altijd een drijvende kracht geweest voor Congo en heeft het bestuur gesteund op 
het moment dat het nodig was. 

• Jasper Winkel –Stond al op het andere lijstje, want ook het bestuur maakt wel eens 
fouten. Iedereen dacht , onterecht,l dat hij al erelid was. Jasper Winkel is een van 
de eerste psychobiologen van de wereld. Hij was lid van de RvA en in 2006 was 
hij actief  in het bestuur als onderwijscommissaris en heeft het CONGres  en 
LijstCongo opgericht. Hij heeft vaak het woord Congo laten vallen op de 
faculteit, waar hij nog steeds actief  is. 
Jasper is erg blij en net als het bestuur was ook hij blij verrast dat hij nog geen 
erelid was. 

• Sicco de Knecht – Sicco heeft in het bestuur gezeten als activiteitencommissaris 
en als voorzitter. Ook heeft hij CONGrescommissiegedaan en in de Raad van 
Advies gezeten. Hij is erg actief  binnen de faculteit en heeft zo onder andere 
kunnen zorgen dat de Facultaire Introductie een week lang gehouden kon 
worden. 
Per acclamatie is besloten dat Sicco de Knecht erelid is.
Sicco vindt dat het zijn verantwoordelijk is om, als erelid, altijd steun te leveren 
aan Congo, altijd goed te spreken over Congo en er altijd voor Congo te zijn.

Het ereleden bord wordt door Veerle Cox gepresenteerd. Alle ereleden zullen een 
naamplaatje krijgen op het bord, zodat nooit meer vergoten wordt dat ze ereleden 
zijn.

Pauze

8. Wissel!
Arjan wijst iedereen erop dat er in december een nieuw bestuur is gekozen en dat ze had 
gewerkt hebben om volledig in pak een beleidsplan en begroting te presenteren.
Het 91e bestuur heeft veel geleerd, veel gezelligheid gehad en veel grappen onderling 
gemaakt, wat voor Thomas vaak wat zwaarder was als enige man. Ze hebben  er 
vertrouwen in dat het nieuwe bestuur ook gaat knallen en dat we ook daar over een jaar 
heel trots op kunnen zijn. Merel bedankt iedereen en spreekt namens  het hele bestuur als 
ze zegt dat in het bestuur zitten echt heel leuk is! 

De penningen worden overgedragen en het nieuwe bestuur is officieel aangesteld:
Voorzitter: Sophie Pijpers
Secretaris: Julien Fiorelli
Penningmeester: Jurrien Fransen



Commissaris Onderwijs: Francis Zoet
Commissaris Activiteiten: Hilde Schwantje
Commissaris PR & Acquisitie: Laurent Lockhorst.
 
Sophie bedankt het 91e bestuur en toast op hun fantastische jaar. Om het spektakel 
compleet te maken worden de confettiploppers erbij gehaald. 

Arjan meldt dat het gebouw officieel over 2 minuten doorgaat (om 22:00) en we flink 
door moeten vergaderen.

Er worden snel nog cadeautjes aan het oude bestuur geven. Thomas krijgt een 
kapiteinshoed en de rest matrozenpetten voor een geslaagd weekendje op een boot, als 
het weer mooi weer is.

9. Beleidsplan 92e bestuur

• Algemene uitstraling Congo:  Het bestuur zal, om het positieve beeld van Congo 
ten goede te komen, tussen colleges door koffie aanbieden. Zo maken studenten 
kennis met het bestuur en minder snel negatief  beeld krijgen. Verder is het 
streven om de biologische kant van Congo een boost te geven in samenwerking 
met de Commissaris Onderwijs.

• Commissie beleid: Het commissieoverleg is goed ontvangen, maar de opkomst 
moet hoger, wellicht lukt dit door thema’s toe te voegen aan de vergadering. Ook 
is het een idee om een voorzitterscursus te doen en meer samen te borrelen en te 
eten om zo goede ideeën te stimuleren. 
De Gymno is de laatste tijd wat minder educatief  en het bestuur heeft al drie 
nieuwe leden gevonden om de redactie nieuw leven in te blazen. Verder willen ze 
een eindredactie en spellingchecker inschakelen. Het is de bedoeling dat 
sponsoren de Gymno zien en denken: Hier wil ik een advertentie in zetten.

• Onderwijs:De Commissaris Onderwijs is er ook om van leden klachten te 
ontvangen. Er wordt gestreefd naar meer bekendheid, onder andere door posters 
op te hangen. Het plan is ook om jaarvertegenwoordigers aan te stellen, per jaar 
en richting 1 persoon die informatie terugkoppelt aan Francis. Verder is de UvA 
vaak niet heel duidelijk met deadlines, dus ook dit moet goed worden aangepakt.

• Masters en Alumni: Het plan is om masters en alumni meer te betrekken dit jaar. 
Dit door een mastercommissie op te richten die activiteiten zullen organiseren. 
De facultaire introductie voor de masters zal worden doorgevoerd en uitgebreid, 
want dit beviel erg goed vorig jaar. De Alumnivereniging is al opgezet en de eerste 
bijeenkomst is 9 april. Dit jaar wordt de alumnivereniging financieel en 
organisatorisch gestimuleerd.



• Financiën:  Soms verliest een penningmeester van een commissie het overzicht en 
daarom wil Jurrien graag met de penningmeesters van de commissies 
samenkomen en per commissie 1 contactpersoon hebben en wellicht een cursus 
geven.
Jurrien wil van te voren de begrotingen van de commissies bespreken en graag 
een drop-box aanmaken om zo een overzicht te hebben van wat commissies 
uitgeven en besteden.vHet aantal betaalrekeningen zal verder worden 
teruggebracht naar 2: 1 hoofdrekening en 1 rekening voor afwisselende grote 
activiteiten zoals het CONGres en Eerstejaarsweekend. 

• Sponsoring: Er zijn door Anouk mooie protocollen opgesteld en die wil het 
bestuur dit jaar uitvoeren. Het is een zware taak voor Laurent alleen, dus is de 
sponsorcommissie (poco) opgericht.

• Promotie: Het bestuur wil dat de begeleiders van de Intreeweek ook een groepje 
begeleiden in de Facultaire Introductie. Op deze manier komt er een goede 
associatie met – en een goede promotie voor Congo. 
Wellicht is het een goed idee om per commissie één promotiepersoon 
verantwoordelijke aan te wijzen, omdat Anouk afgelopen jaar best veel tijd kwijt is 
geweest aan promotie.
 

Vragen over het beleidsplan van het 92e bestuur:

Sicco vraagt of  ze inderdaad een boekhoudprogramma aan zullen schaffen. Jurrien geeft 
aan dat hij dit net pas hoorde en hier geen rekening mee heeft gehouden in zijn begroting. 
Het advies is dat het nuttig is en maar gewoon gekocht moet worden benadrukt de 
KasCo.

Jasper meldt dat psychobiologen zijn favoriete soort mensen zijn, maar vraagt zich af  of  
het wenselijk is een bestuur te hebben met alleen Psychobiologen. Sophie ligt toe dat er 
zeker gekeken wordt naar activiteiten op het AMC voor biomedici op hun AMC-eiland en 
voor de Biologen, die ook op een eiland schijnen te zitten.
Francis geeft aan als Commissaris Onderwijs zich ook toe te spitsen op andere studies en 
zoveel mogelijk colleges wil volgen van - en kennis maken met andere studies. Ook zegt 
ze  het idee van jaarvertegenwoordigers eerst uit te testen in de bachelor en later pas in de 
masters.
 
De nieuwe RvA zal bestaan uit:
Arjan Miedema, Gilles de Hollander, Guido Meijer, Eva Naninck, Bart Appelhof, Anna 
van Beek.

De nieuwe kascommissie wordt per acclamatie aangesteld:
 Bart Appelhof  en Thomas de Jong.



10. Begroting 92e bestuur

Er wordt minder lidmaatschap verwacht vanwege de numerus fixus op biomedische 
wetenschappen. Thomas had geld over dat was doorgeschoven en de donateurs van 
volgend jaar zijn er dit jaar niet meer. 
De subsidie is gebaseerd op 500 leden en het EJW gaat uit van 250 leden.
De sponsoring is iets omlaag gegaan vanwege de sponsors met achterstallige betalingen 
van afgelopen jaar en het wegvallen van sponsors dit jaar. Thomas voegt toe dat er dit jaar 
geen crediteuren zijn.

Vragen over de begroting:
Maarten vraagt zich af  waarom de verwachte inkomsten uit sponsoring lager liggen dan 
vorig jaar als het een doel is van dit jaar om meer sponsors binnen te halen. Sicco steunt 
dit punt en geeft aan dat er erg conservatief  is inbegroot de laatste jaren. Na een motie 
besluit Jurrien dat dit bedrag omhoog gaat. 

Lianne vraagt of  Jurrien zo toe kan lichten waar hij het geld dat hij eventueel extra 
binnenhaalt in zou stoppen, maar Tommie adviseert Jurrien hier even rustig naar te gaan 
kijken.

Sylvie wil weten of  het inbegrote sponsorbedrag het echte bedrag is. Jurrien geeft aan dat 
dit het werkelijke bedrag is, dat wegens privacy regelingen niet uitgesplitst kan worden.
Ook vraagt ze zich af  hoe het kan dat het lidmaatschap naar beneden gaat, maar de 
algemene subsidie om hoog. Subsidie wordt verleend op basis van het aantal leden aan 
het begin van het studie jaar. Volgens Thomas is dit niet het geval, er wordt naar gekeken.
 



Onder de post cursussen valt de vergadercursus voor het bestuur en een sponsorcursus 
voor de SpoCo.
Het  bedrag voor het inwerkweekend is om verschillende redenen veel hoger geworden 
dit jaar. 
Het bedrag voor de ALVs moet omhoog als we in zulke getale op blijven komen. 

Vragen:

Babette vraagt zich af  waar de voorzitterscursussen gebleven zijn in deze begroting. 
Jurrien legt uit dat dit onder de post cadeaus voorzitters valt.
Bart vraagt zich af  hoe het kan dat een inwerkweekend 70euro per persoon gekost kan 
hebben als ze het huisje niet hoeft te huren. Dit bedrag gaat over een inwerkweekend dat 
al geweest is en vragen over de verantwoording worden doorgeschoven naar volgende 
ALV.
Sylvie wil weten waarom er 500 euro is inbegroot voor commissie-uitjes. Jurrien legt uit 
dat dit bedrag afgelopen jaar niet helemaal is uitgegeven, maar ze dit dit jaar willen 
stimuleren. 



De onderwijscommissie wordt niet gekort, want ze willen deze commissie een boost 
geven. 
Voor het introductieweekend worden meer deelnemers verwacht, maar de subsidie vanuit 
de faculteit zal naar beneden gaan vanwege bezuinigingen.
Nieuwe initiatievenpotje voor nieuwe commissies.
Er is afgelopen jaar veel verandert in de barcommissie, vanwege aanpassingen in het 
contract met de Havelaar krijgen ze iets meer subsidie. Het bedrag is zo raar, omdat dit 
het bedrag was dat over was.

Vragen:
Sylvie vraagt zich af  wat de Pilsie is. Babette geeft aan dat alle verenigingen 50 euro 
inleggen in de bètaborrel.



Omdat de begroting groter is geworden is het potje onvoorzien ook groter geworden. 
Zowel organisatorisch als financieel komt er veel meer steun en initiatief  voor de 
Alumnivereniging. 

De liftwedstrijd en CONGres spaarpotjes bestaan uit de restanten van vorig jaar.

Vragen:

• Bart vindt het opmerkelijk dat er voor het 100jarig lustrum evenveel gespaard is 
als voor het 95jarig lustrum. Er wordt opgemerkt dat er dus nog vijf  jaar extra is 
om te sparen voor het 100jarig lustrum, dus dat het goed komt

• Coco vraagt zich af  of  de Havelaaractie eenmalig is. Jurrien zegt dat dit in 
principe wel zo is.

• Veerle vraagt zich af  waarom de Alumnivereniging bij sparen staat, kan dat 
volgend jaar uitgegeven worden? Jurrien legt uit dat dit geld klaargezet is voor de 
Alumnivereniging, die nu zelf  mag bepalen wat ze willen met het geld. 

Iedereen wordt uitgenodigd voor de Constitutieborrel op 8 maart.



11. W.V.T.T.K.
Geen.

12. Rondvraag
Arjan wil iedereen hartstikke bedankten voor hun komst met name de nieuwe ere-leden. 
Het oud bestuur, het nieuw bestuur worden ook bedankt. Arjan vraagt iedereen zijn eigen 
bierflesjes in een kratje te zetten en de kratjes naar de Congokamer te brengen, we 
moeten binnen 5 minuten van dit terrein zijn. Tot de volgende keer.

13. Sluiting

De ALV wordt om 22:54 gesloten door Arjan Miedema.


