
Notulen Halfjaarlijkse Algemene Leden Vergadering
92e bestuur van Studievereniging CONGO 

Datum: 20 juni 2011
Locatie: C0.110, Science Park
Voorzitter: Merel Janssen
Notulist: Veerle Cox

 

Opening 
De Algemene Leden Vergadering wordt om 18.43 uur geopend door Merel Janssen. Ze bespreekt de 
agenda even kort.

 

Goedkeuren agenda en Mededelingen
Bart van der Meij vraagt of  het bestuur ook nog met een halfjaarverslag komt, hij weet niet goed waar 
het bestuur nu precies mee bezig is. Hij kan het beste eerst op de site kijken.

Gilles de Hollander merkt nog op dat mededelingen voor goedkeuren agenda moet.

 

MotivaCie
a. Uitleg
Sophie Pijpers krijgt het woord. Ze legt uit hoe de MotivaCie te werk gaat. Er wordt een commissie 
samengesteld die gesprekken gaan voeren met mogelijke bestuurskandidaten. Zij stellen op de 
verkiezings-ALV een voorkeursbestuur voor. Als de ALV tegenstemt komt er een tegenbestuur. Als dit 
bestuur ook niet genoeg stemmen krijgt, dan wordt er per persoon gestemd. 
Bart van der Meij vraagt waarom eerst het voorstelbestuur weggestemd moet worden en er niet meteen 
tussen meerdere besturen wordt gekozen.
Anna Ridderinkhof: Je kan als een bestuur ook in een tegenbestuur, als het voorstelbestuur als eerste is 
weggestemd. Anders zou je niet in tegenbestuur kunnen.

I. Procedure

De mogelijke kandidaten gaan in gesprek met de MotivaCie. Er vinden minstens twee gesprekken 
plaats en er wordt voor gezorgd dat een kandidaat niet twee keer met dezelfde mensen een gesprek 
hebben.

Vandaag stemmen we wie er in deze MotivaCie komen. Iedereen heeft een mail gekregen en hierop 
hebben een aantal mensen gereageerd. Nu presenteren we de kandidaten en stemmen we.

Tom Bijl: maar moeten we hieruit kiezen? Sophie licht toe dat dit een voorstel-MotivaCie is. De mensen 
van de voorstel-MotivaCie zijn erg gemotiveerde mensen, er is verder geen selectie gewest.

Bart Appelhof  vindt dat het wel wat weinig mensen zijn.

Sylvie Lesuis: Mag de motivatie hun functie zelf  invullen naast de regels die nu op de slide staan? Ja. 

Sylvie Lesuis: Is de ALV het hiermee eens? Ja, het struikelpunt vorig jaar was dat de kandidaten voor de 
MotivaCie vooral geen motivatie hadden laten zien om in de commissie te komen.

Joyce Buikhuisen: We moeten de MotivaCie wel een goede, duidelijke opdracht meegeven.



Gilles de Hollander: wat wil je nog meer meegeven aan de MotivaCie naast deze opdrachten op de 
slide?

Anna Ridderinkhof: Er kunnen aanvullende eisen zijn zoals verantwoording afleggen op een ALV 
waarom de MotivaCie dit bestuur op de verkiezings-ALV voordraagt.

Bart Appelhof: Dit gebeurt sowieso al, anders zou een beetje kritische ALV niet voor dat bestuur 
stemmen.

Wolke Lijftogt: Waar moet een tegenbestuur aan voldoen? Hier wordt in september op teruggekomen.

b. Kandidaten

Hieronder geven de kandidaten hun persoonlijke motivatie weer. Ze worden ook voorgesteld op een 
hand-out die is uitgedeeld op de ALV.

 

I. Anna Ridderinkhof: het lijkt me erg leuk om te doen, ik vind het belangrijk dat het kiezen van een 
bestuur goed gebeurt en dat het belangrijk is om een goede inschatting te maken van e persoonlijkheid 
van kandidaten en of  ze goed zullen zijn in het bestuur.

Vigo: ben je familie van Richard Ridderinkhof? Richard is verre familie van Anna.

 

II. Gilles de Hollander

Ik ben geboren op 24 november 1986 te Amsterdam. Ik vind het leuk om te zien dat jonge mensen die 
bestuur willen doen daarbij denken aan Congo. Toen ik bestuur wilde worden was het aanmelden 
hiervoor erg rommelig, het is goed als er structuur is met behulp van een MotivaCie. Het is belangrijk 
dat ze samen compatibel  moeten zijn. Ik heb veel ervaring in Congo, ben zelf  ook bestuur geweest. 
Ook heb ik in de Facultaire Studenten Raad gezeten. Ik kan goed inschatten welke mensen bij elkaar 
zouden passen in een groep.

 

III. Hilde Schwantje

ik zit nu in het bestuur van Congo. Ik wil een goed opvolg-bestuur en ben benieuwd wie goede 
opvolgers zijn. Ik ben nu commissaris activiteiten, dus ik sta dicht bij de leden. Ik ben ook wat jonger 
dan de rest en sta daardoor dicht bij de eerste- en tweedejaars, die we in het bestuur willen.

Guido vraagt of  ze objectief  zou kunnen kijken omdat ze nu al in het bestuur zit. Hilde: ja, mijn 
bestuur is niet veel waard als de rest van bestuur niet goed functioneert. Voor elke functie wil je de 
beste persoon zoeken en vinden.

 

IV. Mark de Boer

Ik loop al lange tijd mee met Congo. Ik heb zicht op langere termijn problemen. Ik heb de oude locatie 
nog meegemaakt, Anna’s Hoeve. Ik denk dat ik met dit zicht op de lange termijnzaken goed kan 
bijdragen.



Thomas de Jong vraagt naar zijn geboortedatum.Mark: 16 april 1986, toen Tsjernobyl ontplofte.

 

c. Stemmen

Merel legt uit dat iedereen nu kan stemmen. De mogelijkheden zijn voor stemmen, tegen stemmen, 
blanco stemmen en onthouding van stemming. Voor de duidelijkheid wordt nog uitgelegd dat blanco 
stemmen wel meetellen in het totaal aantal stemmen en onthoudingsstemmen niet.

 

4. Uitslag Stemming MotivaCie kandidaten

De uitslag is als volgt: 28 stemmen voor, twee stemmen tegen, twee stemmen blanco en één stem ter 
onthouding. Gilles, Anna, Mark en Hilde zijn de nieuwe leden van de MotivaCie.

Bart van der Meij: er was dus geen quorum nodig? Nee.

Jelle Zijlstra vraagt een W.V.T.T.K. aan: openheid van Congo.

 

Boekenbalie 
Jurrien Fransen krijgt het woord om een mededeling over de boekenbalie te doen.

Nu worden de boeken besteld op de webshop en kunnen de leden ze een maand later ophalen in de 
Congo-kamer. Er zijn toch nog veel leden te laat met boeken bestellen. De oude Xeroxbalie komt vrij 
en die mogen wij gaan gebruiken. Voortaan bestelt Congo de boeken van te voren en studenten 
kunnen ze daar gewoon kopen en met pin betalen. Aan de prijs verandert niets.

Anouk Spelt: waar willen jullie de boeken opslaan? Jurrien zegt dat hij ze achter de balie wil opslaan en 
het overige deel bij Facilitair Centrum.

Bart van der Meij: waarom komen er meer inkomsten voor Congo wat hier op de slide staat? Jurrien 
legt uit dat ze verwachten dat er meer mensen boeken gaan kopen. Sylvie Lesuis: hoe zit het met andere 
verenigingen die dit ook willen doen? Andere verenigingen zijn ook benaderd, maar die gaven aan niet 
geïnteresseerd te zijn.

Joyce Buikhuisen: Wanneer is deze balie dan open? De bedoeling is om rond de boekenperiodes de 
balie vaak open te hebben.

Joyce Buikhuisen: hoe heeft het bestuur hier tijd voor? Jurrien: het is de bedoeling dat de BoekenCie 
meer nieuwe mensen krijgt die daar mogelijk achter gaan staan.

Gilles de Hollander: in hoeverre wordt het van Congo, kunnen we er ook andere dingen verkopen zoals 
kaartjes voor feesten en dergelijke? Dit is misschien later op termijn wel mogelijk.

Bart Appelhof: Ik weet dat ze ergens anders mensen achter balie belonen, is dat bij ons dan ook zo? 
Jurrien: Hier heb ik nog niet heel concreet over nagedacht, maar er komt wel iets. 

Bart van der Meij wil zich opgeven voor de selectiecommisie voor mooie vrouwen achter de balie.

Nienke Tjalma: mogen we daar ook gebruiken van de pin van het Education Service Desk? Nee, maar 
ze gaan een pinlijn aanleggen voor ons.



Joyce Buikhuisen: in hoeverre mogen we de bestelde boeken terugsturen? In principe mogen we 100% 
terugsturen, volgens het contract maar we moeten de marge zo klein mogelijk houden.

Joyce Buikhuisen: maar zij jullie niet bang dat mensen niet meer weten dat er een boeken periode is, en 
dat dan de klanten wegblijven?

Anna Ridderinkhof: het is belangrijk dat de openingstijden van de balie duidelijk zijn.

Tim Brakefield: misschien moet je het ze gewoon niet vertellen, dan blijven ze bestellen.

Arjan Miedema: is dit nu ook in plaats van de webshop? Jurrien: Ja in principe is het bedoeld als 
vervanging, maar ik vind het idee van Tim goed.

Julien: bij psychologie gebeurt het nu zo al heel lang en daar gaat goed.

Bart van der Meij: maar bestellen bij webshop geeft wel een betere indicatie.

Daan Panneman: gaan jullie er op den duur ook syllabi verkopen? Jurrien: Nu gaat dat niet lukken, 
maar misschien in de toekomst wel.

Jelle Zijlstra: nu kan ik hele week in de Congo-kamer mijn boeken ophalen, maar straks kan ik er maar 
één keer per week langs voor mijn boeken.

Jurrien: dit zal nu efficiënter voor ons zijn, dan hoeven we niet meer telkens naar de GAOS-kamer te 
lopen om boeken te pakken. Dan kunnen we onze tijd aan betere zaken besteden.

Robbin Scholten: zou het niet tactisch zijn om samenvattingen aan te bieden, dit helpt bij een tentamen 
leren. Francis: de onderwijscommissie doet dit al. Alles komt binnenkort weer op Biopedia. Iedereen 
kan overigens gewoon samenvattingen insturen.

Joyce Buikhuisen: Ik zie steeds minder nut in een boekenbalie als 90% van de studenten zijn boeken al 
ophaalt in Congo-kamer. Er zit geen tijdswinst in. Jurrien legt het nog een keer uit: Nu bestellen een 
aantal mensen te laat, die kunnen we nu helpen  terwijl dit eerder niet meer kon. Francis: We hebben 
ook geen ruimte in de Congo-kamer en GAOS ook niet. We willen de balie dan op bepaalde tijden 
open houden.

Arjan Miedema: is het nu helemaal duidelijk voor iedereen? Ik zie dat niemand echt tegen is, maar 
iedereen is ook voor de webshop, het bestuur moet kijken naar een combinatie van die twee.

Mark de Boer: Dit voorstel is namelijk hoe het vijf  jaar geleden ging en toen is er besloten tot een 
webshop, dus een combinatie zou veel beter zijn.

Sylvie Lesuis: de opslag van de boeken moet wel dichtbij bij de balie zijn, dat is wel een cruciaal punt.

Arjan Miedema: nu lijkt het een hele verantwoordelijkheid voor het bestuur, misschien is het een idee 
om een  commissie op te richten zodat niet alle verantwoordelijkheid en uitvoering bij het bestuur ligt.

Het punt wordt afgesloten en het bestuur zal de punten meenemen.

 

W.V.T.T.K. 
1. Openheid Congo 

Jelle Zijlstra heeft dit punt aangevraagd. Hij licht het toe.



Jelle Zijlstra: Toen het bestuur aangesteld werd hadden ze de visie dat openheid belangrijk is. Als actief  
lid heb ik nu niet het idee dat Congo opener is geworden. De Congo-kamer is niet per se eerder open. 
Ik heb ook niet het idee dat er actieve ledenwerving is.

Sophie Pijpers: Er komen minder eerstejaars naar activiteiten, dit idee hebben wij ook. In de Intreeweek 
gaan actieve leden groepjes begeleiden. Vorig jaar is dit misgegaan met een lijst die ons voorrang zou 
geven op de indeling van de begeleiders. Dit jaar zou het goed moeten gaan, dus dit jaar halen we 
hopelijk meer eerstejaars binnen. In begin van jaar hebben we ook tijdens koffiepauzes bij de colleges 
gestaan om eerstejaars te spreken.

Jurrien Fransen: Er zijn minder mensen op activiteiten en op de borrel, maar dit is niet een heel ander 
patroon dan vorige jaren. Dit jaar is het wat meer voelbaar, doordat er vooral minder eerstejaars zijn.

Jelle Zijlstra: ja, maar dat betekent dat jullie er niet veel aan gedaan hebben, ondanks dat het jullie selling 
point was.

Arjan Miedema: ze zijn redelijk open begonnen, de lakmoesproef  is pas in September, bij de Facultaire 
Introductie. Dus nu is het nog iets te vroeg om ze al echt erop af  te rekenen.

Marnus de Witte: Je wil niet alleen in september eerstejaars bereiken, ook door het jaar heen zodat 
iedereen weet dat er iets te doen is, zoals een VrijMiBeau.

Joyce Buikhuisen: het idee wat ik krijg is dat er nu vrij laat promotie van activiteiten komt, het is dus 
belangrijk dat de promotie eerder is.

Laurent Lokhorst: dit jaar ligt de promotie meer bij de commissies. Dit zijn ze na vorig jaar niet 
gewend, ze moeten er nog aan wennen.

Joyce Buikhuisen: maar jij bent toch eind verantwoordelijk, zorg dat ze het dan doen.

Gilles de Hollander: nu is het moment niet geschikt voor deze discussie. Als de promotie niet lekker 
loopt, moet je het vooral evalueren en kijken hoe verder moet.

Jelle Zijlstra: Ik heb nu wel het idee dat als de promotie niet werkt, dat het dan pech voor activiteit is. 
De commissaris promotie kan ook snel een mailtje sturen dat ze bijvoorbeeld aan een poster moeten 
denken.

Nienke Tjalma: misschien is het handig als voorzitters van commissies zelf  ook dingen op Facebook 
kunnen zetten. 

Sophie Pijpers: dan raakt het overzicht kwijt omdat iedereen dan gaat spammen en er mogelijk 
onderwerpen er dubbel erop gezet worden. Het gaat nu langzamerhand wel beter vanuit de commissie.

 

Vigo Schuts wil koud bier.

Bart van der Meij wil de notulen van de bestuursvergaderingen zien, kan dat? Ja, dat kan, ze zijn 
inzichtelijk. Hij moet het bestuur een mailtje sturen met een verzoek.

Bart van der Meij: kan het niet op de Congo-site via het inlogsysteem?

Francis Zoet: dat is heel moeilijk te koppelen, dit lukt nu niet.

 

Conclusie: het bestuur neemt mee wat er wordt gezegd en gaat er wat mee doen.



 

Rondvraag:
Arjan Miedema: Ik sprak laatst een meisje van AEGEE en zij vertelde dat zij op borrelavond in de 
Havelaar problemen hebben met de leiding van de Havelaar. Hebben wij dat ook?

Francis Zoet: Olger wil alles precies weten dus reageert hij niet op onbekende telefoonnummers en 
onbekende e-mailadressen, dus alleen praten op dinsdagavond is effectief, dat gaat wel goed. Wij 
hebben daar ook pas recent problemen mee ondervonden.

Arjan Miedema geeft de suggestie om contact op te nemen met dat dispuut van AEGEE.

Sluiting
Merel sluit de vergadering om 19.54 uur.


