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1. Opening
Joyce opent de vergadering om 18.34 uur.

2. Mededelingen
Francis: de MotivaCie ligt het zo verder toe, maar er komt een langstudeerders boete aan en dat maakt 
het moeilijk voor de MotivaCie om een goed bestuur te vinden. Het bestuur is bezig met onder andere 
de FSR en de ASVA om een oplossing te zoeken voor dit probleem.

3. Goedkeuren agenda
De voorgestelde agenda is goedgekeurd.

4. Technische HHR wijzigingen
Joyce: Sophie zal nu de voorgestelde wijzigingen in het HHR van Congo toelichten en daarna stemt de 
ALV in het geheel over het doorvoeren van de voorgestelde wijzigingen.
Sophie: het zijn technische wijzigingen, het bestuur werkt in de praktijk al volgens de wijzigingen, maar 
het moet ook nog worden aangepast in het HHR.

Wijziging  1, lidmaatschapsgeld masters
Zoals vorige ALV is aangekaart is het bestuur dit jaar meer gaan organiseren voor de masters. Er zijn 
masters die van een andere universiteit afkomen en dus een masterlidmaatschap kopen bij Congo voor 
eenmalig 10 euro. Congo heeft de masters echter nog niet veel te bieden. Het bestuur stelt dus voor om 
het masterlidmaatschap te verlagen naar eenmalig 5 euro.

Wijziging  2, commissies
In het HHR staat dat de BarCo themaborrels organiseert, maar ze organiseren ook de wekelijkse 



borrels en het bestuur vindt dat dit goed in het HHR moet staan. 
Arjan: Dan zijn we dus officieel af  van het idee dat de wekelijkse borrel van het bestuur is, wat in de 
praktijk al niet zo was. En betekent dit ook dat het bestuur minder aanwezig kan zijn, omdat de BarCo 
er toch is?
Sophie: Nee, het bestuur blijft zeker aanwezig, dat staat hier los van. En ik heb de wekelijkse borrels 
nooit ervaren als zijnde van het bestuur, dus ik verwacht niet dat hierdoor dingen gaan veranderen.
Gilles: In mijn jaar zei Sicco altijd dat de wekelijkse borrel een borrel was van het BESTUUR aan de 
leden, maar waar dit vandaan kwam is niet meer duidelijk.

De Eerstejaarscommissie heet tegenwoordig de Kweekvijver en het bestuur stelt voor dat de naam 
aangepast wordt.

Inger: Ik mis de Mastercommissie!
Over de Mastercommissie wordt nagedacht door het bestuur en de volgende ALV komt het bestuur 
met een goed voorstel.

In het oude HHR stond Lijst Congo genoemd als commissie, maar Lijst Congo bestaat niet meer. 
Congo heeft echter wel een lijstverbinding met lijst mei. Dit zou volgens het bestuur genoemd moeten 
worden in het HHR, zij vinden deze verbinding waardevol genoeg om te noemen.

Merel: Dit hoort niet bij de commissies te staan, dat suggereert namelijk dat er wel een commissie is. Je 
kunt er beter een los puntje van maken.
Gilles: Kan het er niet gewoon uit?
Sophie: Het moet inderdaad als een los punt ergens anders geplaatst worden. Het bestuur vindt een 
lijstverbinding belangrijk genoeg om in het HHR te zetten. Via lijst mei heeft Congo makkelijker 
toegang tot de faculteit en dat willen we zo houden.
Gilles: Iedereen is het, geloof  ik, erover eens dat het een goed idee is dat die lijstverbinding er is, net als 
iedereen het leuk vindt dat we schildpadden hebben in de Congo-kamer. Maar dat staat ook niet in het 
HHR.
Arjan: Dat lijkt mij niet hetzelfde.

De ALV beslist nu niet te stemmen over de toevoeging van de lijst verbinding, omdat daar nog naar 
gekeken moet worden. De ALV stemt alleen over of  lijst Congo geschrapt moet worden uit het HHR. 
Het bestuur komt de volgende ALV terug op de lijstverbinding met een goede formulering.

Het bestuur stelt voor om de ICTcommissie en Alumniwerkgroep toe te voegen aangezien die zijn 
opgericht. 
Gilles: er moet een streepje tussen ICT en ‘gerelateerde’, aangezien dat bij alumini-gerelateerde ook zo 
is.
Jelle: Ik vind alumni-gerelateerd een vaag begrip.
Sophie: Klopt, ik geef  het woord aan Julien.
Julien: Het doel van de Alumniwerkgroep is dat er een Alumnicommissie wordt opgericht. We hebben 
de term vaag gehouden, omdat het nog niet helemaal duidelijk is wat deze werkgroep gaat doen en nu 
kan de werkgroep zich nog vormen. Het is niet de bedoeling dat de Alumniwerkgroep kan worden 
vastgepind op beloftes in het HHR.
Gilles: Heet het daarom ook werkgroep, omdat het straks wordt opgeheven?
Julien: Klopt.
Floris: Moeten we hier wel over door discussiëren, het is in mijn ogen niet misleidend?

Lianne: In het begin staat ‘onze vereniging kent de volgende commissies’ daar moet werkgroepen aan 
worden toegevoegd.
Julien: Dat hoeft niet.

-          Maarten en Sam komen binnen, er zijn 70 mensen aanwezig waarvan er 64 mogen stemmen-



Joyce: Dit zijn de voorstellen van het bestuur, de ALV mag hier nu over gaan stemmen. Er wordt in een 
keer voor alle voorstellen gestemd. Je kunt voor, tegen, blanco stemmen of  je onthouden van stemmen. 
Bij onthouden van stemmen wordt je stem niet meegeteld bij het totaal aantal stemmen. Bij blanco 
stem je niet voor of  tegen, maar je stem telt wel mee bij het bepalen van de meerderheid.

De uitslag
Voor: 94
Tegen: 1
Blanco: 5
Onthouden: 0

De HHR wijzigingen zijn geaccepteerd.

Voorzitters bedanken
Hilde: Het bestuur wil graag de voorzitters bedanken omdat zij de spil zijn van onze vereniging en al 
onze mooie activiteiten verzorgen.

-          Pauze - 

5. Verkiezing 93ste bestuur
Joyce: Allereerst gaat Mark vertellen wat de MotivaCie heeft besloten en hoe zij tot hun beslissing zijn 
gekomen. Daarna komen de kandidaten naar voren om zich voor te stellen en te zeggen waarom zij 
geschikt zijn. Daarna kunnen nog andere mensen opstaan om hun praatje te houden en om te vertellen 
voor welke positie zij zullen gaan. Daarna zal de ALV stemmen per functie. Jullie krijgen straks een 
lijstje met alle namen met een dikgedrukte naam die de MotivaCie voor die functie heeft geselecteerd. 
Zet op het briefje of  je een machtiging hebt.
Bart A.: Hebben zich al andere kandidaten gemeld?
Joyce: Nee, overigens mag je niet een persoon voor 2 functies selecteren, dan telt je stem niet mee.
a. MotivaCie vertelt
Mark: Gilles, Alex, Hilde en ik zijn op zoek gegaan naar een nieuw bestuur en we hebben als doelen 
gesteld dat we informatie zouden verschaffen aan potentiële leden en als tweede doel hadden we het 
samenstellen van een bestuur aan de hand van gesprekken. Het eerste gesprek was informerend. Het 
tweede gesprek was meer een sollicitatie gesprek.

Bart A.: Wat is een Belbin test?
Mark: Een persoonlijkheidstest
Merel: Hebben jullie die test bij iedereen gedaan?
Mark: Nee, we hebben dit tijdens het tweede gesprek gedaan.

Mark: We hebben eisen gesteld aan de verschillende functies. Deze eisen staan in de powerpoint van 
deze ALV.
Het samenstellen van een 6 koppig bestuur bleek erg lastig te zijn, mede door de langstudeerders boete. 
Wij als MotivaCie konden de consequenties hiervan helaas niet ophelderen aangezien alles nog erg 
onzeker is. Het volgende bestuur mag proberen hier een oplossing voor te vinden.
Maarten: Waarom moet iedereen een fulltime functie hebben?
Mark: Dat is door het 90ste bestuur omgegooid zodat het bestuur functioneler zou worden. Er is ruimte 
voor parttimers en we hebben hier met de MotivaCie naar gekeken, maar dat bood nu ook geen 
oplossing.
Maarten: Dus het is geen vereiste?
Mark: Nee, dat hebben we ook nooit gezegd.
Samen met het bestuur hebben we heel actief  nog kandidaten gezocht en nog een paar extra  
gesprekken gevoerd. Maar uiteindelijk hebben we vijf  kandidaten gevonden.

Floris van Rhijn: Voorzitter



Inske Groenen: Secretaris
Zoe Dalmijn: Penningmeester
Jennifer van den Berg: Commissaris Onderwijs
Coco Beudeker: Commissaris Activiteiten

Sam: Wat is er met de functie PR&Acquisitie gebeurd?
Mark: Deze functie was het makkelijkst op te splitsen en we hebben de promotie bij de Commissaris 
Activiteiten ingedeeld en de acquisitie wordt door de penningmeester opgevangen.
Merel: Is het niet de bedoeling dat jullie nu vertellen waarom deze mensen op deze plek het best 
functioneren?
Mark: Volgens ons, na alle gesprekken, is dit de beste samenstelling.
Marnus: Ik weet stiekem dat Jennifer ook graag voorzitter zou willen zijn. Floris is nooit voorzitter 
geweest, waarom is Jennifer niet als voorzitter voorgedragen?
Mark: zijn we lang mee bezig geweest, maar Floris komt volgens ons beter uit op de functie van 
voorzitter dan Jennifer.
Joyce: Jennifer kan nog opstaan voor een andere functie.
Jelle: Komt het niet doordat Floris geen andere functie wilde doen?
Mark: Nee, we hebben iedereen gevraagd welke functie iedereen wilde doen en daar heeft iedereen zijn 
vrijheid in gehad. Zoë heeft ons dus gered omdat zij als enige penningmeester wilde zijn.
Marnus: Er is veel gedoe over hoe de MotivaCie te werk gaat en voor mij is het niet duidelijk waarom 
deze keuzes zijn gemaakt.
Mark: wij hebben die gesprekken in vertrouwen gevoerd en wij kunnen nu niet alles blootgeven.
Arjan: Als er onduidelijkheden te zijn, dan kan er beter een duidelijke vraag worden gesteld in plaats 
van dat er steeds wordt gezegd dat het onduidelijk is en je kunt straks ook aan de kandidaten nog 
vragen stellen.
Joyce: de MotivaCie is door de ALV aangesteld en daarmee heeft de ALV ze ook vertrouwen gegeven.
Mark: je hebt ook een mail gehad hierover en daarin stond grotendeels waarom de MotivaCie mensen 
op bepaalde functies heeft geplaatst.
Gilles: Volgens mij hebben wij op de vorige ALV aangegeven dat wij niet te erg in detail wilden treden.
Jelle: Ik wil nog even toevoegen dat er misschien wel een paar kernzinnen genoemd kunnen worden, 
bijvoorbeeld een samenvatting van de mail die al is gestuurd.
Mark: wij hebben ons gehouden aan de doelstellingen die wij oplegt hebben gekregen door de vorige 
ALV.
Joyce: Mocht de ALV de volgende keer meer informatie willen dan is het handig als de ALV dat de 
volgende keer meegeeft als ze de MotivaCie benoemen.

b. Kandidaten stellen zich voor
Floris: Goedenavond, ik ben 20 jaar oud en geboren in Amsterdam. Ik ben derdejaars bioloog. Ik wil 
graag voorzitter zijn. Ik zal eerst iets vertellen over mezelf: ik kan het goed met mezelf  vinden, maar 
ben ook zeker een groepsdier. Ik hou van leuke dingen meemaken. Ik heb veel hobby’s gehad, 
bijvoorbeeld schotse whisky’s en een zeldzaam muziekgenre uit de jaren 60. Ik heb veel ideeën en ik 
vind het leuk om na te denken. Dit leid me tot mijn volgende hobby, namelijk filosofie. Ik zit al geruime 
tijd elke dag te discussiëren in de Congokamer onder het genot van een biertje. Ik ben langzaamaan 
steeds meer van Congo gaan houden. Het lijkt me leuk om voorzitter te zijn van een vereniging die ik 
zo waardeer en ook omdat het een centrale functie is. Ik ben nieuwsgierig en ik denk dat ik goed 
overzicht kan bewaren. Ik leg snel verbanden en denk dat ik snel problemen kan signaleren en die 
zondige bijsturen. Ik vind gezelligheid belangrijk, via hapjes en borrels bijvoorbeeld. Ik denk dat mijn 
motiverende eigenschap belangrijk kan zijn in het bestuur.
Congo dit jaar zou voor mij betekenen doorgaan met waar dit bestuur mee bezig is. Open houding en 
laagdrempelige verhouding met de leden is bevorderlijk voor de sfeer onder de leden. De directe 
aanwezigheid en open houding is fijn. Daarnaast is het contact met de faculteit belangrijk. Last but not 
least lijkt het me leuk om met dit kandidaatsbestuur een leuk jaar te gaan beleven, en als wij het leuk 
vinden dan straalt dat uit naar de rest van de vereniging.
Lianne: Heb je verder nog speerpunten?
Floris: het moeizame en haastige zoeken van een bestuur moet onder andere met de faculteit worden 
rechtgezet. Ik vind het ook belangrijk om de lopende zaken rollende te houden. Maar er komt nog een 



beleidsplan aan.
Maarten: Was dit je eerste keus?
Floris: Ja.
Jurrien: Goed praatje en foto! Een ding zat me heel erg dwars, ik wil inhaken op je muzieksmaak uit de 
jaren 60, zo ken ik ook jouw muzieksmaak uit de jaren 90. Stel nou dat ik volgend jaar vaak in de 
Congo kamer ben, welke muziek draai je dan?
Floris: De muziek die jullie willen horen.
Bart vd M.: Floris, ik ken je uit de KookCie en vanuit daar denk ik dat je een capabele voorzitter bent. 
Denk je dat je inzet voor de KookCie onder je voorzitterschap zal lijden?
Floris: Die mogelijkheid bestaat, maar ik ga mijn best doen!
Merel: Ik weet uit ervaring dat het lastig kan zijn om als enige man met veel vrouwen in een bestuur te 
zitten, hoe denk jij je te gaan redden?
Floris: Goed. Ik ga gewoon een goed samenwerkingsverband aan, ik zie niet in waarom eventuele 
problemen niet opgelost kunnen worden. Ik zie hier gewoon 4 lieve meisjes zitten.
Merel: Oke, succes daarmee. Ik heb gemerkt dat jij erg van bier, gezelligheid en discussie houdt. Stel jij 
zit serieus te werken in de Congo kamer en je biologenvrienden komen binnen, kun jij daarmee 
omgaan?
Floris: Ja, ik maak gewoon mijn dingen af  en ga daarna met ze bier drinken.
Merel: Je houdt van discussiëren, ben je in staat die discussies af  te kappen als dat nodig is en hoe weet 
je dat?
Floris: Ja, ik zit daar niet als Floris die daar urenlang wil discussiëren maar ik zit daar als voorzitter en 
dat hoort erbij.
Bart A.: Wat voor bier zou jij verkopen in de Congo kamer?
Floris: Ik heb geen favoriet speciaal bier
Arne: Ga je hiernaast nog vakken volgen?
Sam: Kun jij boos worden?
Floris: Ja, dat kan ik.
Adriaan: Kun jij het gezicht zijn van Congo, dus eerstejaars toespreken en collegepraatjes houden?
Floris: Ja.
Maarten: Hoe wordt de sponsoring verdeeld?
Floris: Zoë en ik zullen sponsoring oppakken en zorgen dat we een goede basisbrief  hebben om naar 
sponsors te sturen. De brief  veel opsturen en veel tijd erin steken.
Jennifer: Ik hoorde tussen neus en lippen door dat jij je haar eraf  zou scheren als je verkozen zou 
worden. Hoe zit het daarmee?
Floris: Ik zeg niks toe, er was nog een optie. Dat ik zo vaak naar de sportschool zou gaan dat ik eruit 
zou zien als een adonis.
Esther: Heb jij ervaring met het voorzitten van vergaderingen?
Floris: Nee, maar er is genoeg ruimte om mij in te werken. Ik denk dat ik de goede eigenschappen heb 
om mijn gebrek aan ervaring op te vangen.
Oscar: Misschien is het handig om niet alleen ja of  nee te antwoorden maar meteen een onderbouwing 
geven.
Floris: Ja.

Inske: Ik ben vorig jaar begonnen met de studie psychobiologie en ben meteen heel actief  geworden 
binnen Congo dankzij Sophie en Bart vd M. Ik zat meteen in de BarCo, RedactieCie en IntroCie. Ik wil 
graag secretaris worden, dat was ook mijn voorkeursfunctie. Ik kan gestructureerd werken en zorgen 
voor goede communicatie. Vorige ALV heb ik genotuleerd dus daar heb ik ervaring mee.
Merel: Waarom vind je de functie secretaris leuk?
Inske: Je staat niet op de voorgrond en dat vind ik wel prettig. Je bent meer schriftelijk bezig in plaats 
van mondelijk.
Lianne: het Congo ledenbestand is echt een zooi. Er zijn vaak problemen mee. Er is bijvoorbeeld geen 
gescheiden master en bachelor bestand. Heb jij een goede visie hiervoor?
Inske: Ik weet nu niet hoe het bestand eruit ziet, maar ik zal gaan nadenken om hier een oplossing voor 
te vinden. Maar ik kan er nu niks over zeggen.
Jurrien: Ik ben er toevallig vandaag nog mee bezig geweest. Congo heeft nu exact  1615 leden. Wij 
hebben met de faculteit afgesproken dat wij een lijst geven met wie bij ons staan ingeschreven en wij 



krijgen dan weer info terug. 

Zoë: Ik ben Zoë en wil graag penningmeester worden. Ik zit in het tweede jaar van psychobiologie en 
ben vorig jaar geen actief  lid geweest, maar ik zit nu wel in de WeekendCie. Ik ben van plan om door te 
stromen naar de BoekenCie, zoals dat hoort als penningmeester. Penningmeester was niet mijn eerste 
keus, maar het lijkt me nu wel leuk. Je zorgt voor alle leden, omdat je voor de boeken zorgt. Ik ben 
gestructureerd en georganiseerd en dat is nodig. Het lijkt me leuk om met dit bestuur het 93ste te 
vormen.

Sam: Ben je van plan je studie ernaast te doen?
Zoë: Ik kies voor het bestuur, maar alles wat ik ernaast kan halen zie ik als mooi meegenomen.
Bart A.: Weet je wat afschrijven is?
Zoë: Dat moet lukken.
Lianne: Er is een bierstreeplijst en als je moet betalen krijg je een email. Laatst kreeg ik die email en ik 
besloot te kijken wie er nog geld open had staan. De voorstelvoorzitter, Floris, had toen een enorme 
rekening van ongeveer 160 euro openstaan, wat wil je hier aan doen zodat mensen op tijd betalen?
Jurrien: Dat was van een maand, Floris liep niet achter met betalen.
Lianne: Ik neem mijn vraag terug.
Anna: Waarom heb je je niet meteen aan het begin aangemeld?
Zoë: Ik wilde eerst geen penningmeester worden, maar sta er nu wel vol achter. Mijn eerste keus was 
Commissaris Onderwijs of  Commissaris Activiteiten. Een penningmeester is verplicht om een bestuur 
te mogen vormen, de andere functies niet.
Ties: Voel je je ook verantwoordelijk om het sponsordeel op je te nemen en heb je hier een plan voor?
Zoë: Nee, ik heb nog geen plan omdat ik pas kort weet dat ik me daar mee bezig ga houden, maar ga 
me vol inzetten.
Jurrien: De financiën zijn al jaren in handen van mannen, hoe voel jij je als vrouw en hoe ga je daar mee 
om?
Zoë: Het lijkt me leuk om te laten zien dat vrouwen ook het geld van Congo kunnen beheren.
Merel: Is er iets aan Congo wat jij wilt verbeteren/veranderen?
Zoë: Nee, dat gaat zich nog ontwikkelen.
Merel: Maar je zit al een tijdje bij Congo dus je hebt al veel gezien? En je weet waar je aan begint?
Zoë: Ik weet nu nog niet goed genoeg wat het bestuur doet, maar weet wel waar ik aan begin.

Jennifer: Ik ga vertellen wat Congo voor mij is, ik kwam naar Amsterdam vanuit Amersfoort. Congo 
was niet gemaakt en het was echt en ik heb hier hele goede vrienden gevonden. Ik wilde eerst voorzitter 
worden, omdat ik dat heel leuk vond aangezien ik ook voorzitter ben bij de BarCo. Na veel gesprekken 
met de MotivaCie ben ik gevraagd voor Commissaris Onderwijs. Ik heb geen affiniteit met onderwijs, 
maar wel met slecht onderwijs. Ik leg makkelijk contacten met mensen en ik hou van praten en dat is 
wat ik van plan ben om te gaan doen. Ik wil gaan wrikken binnen de faculteit om dingen te verbeteren 
voor Congo. Ik heb me afgevraagd waarom ik op deze functie ben geplaatst en dat hebben ze me goed 
uitgelegd. Ik denk dat ik ook een goede Commissaris Onderwijs zou worden en ik heb zin om met dit 
bestuur een leuk jaar te beleven met veel feesten en nieuwe vrienden.
Jelle: Zou je liever voorzitter zijn of  sta je volledig achter deze functie en ga je je volledige inzet tonen?
Jennifer: Ik wil liever voorzitter worden, maar ik zou me volledig inzetten.
Merel: Stel je je vanavond helemaal niet als voorzitter verkiesbaar?
Jennifer: Dat vind ik lastig, ik wilde eerst misschien een tegenbestuur vormen maar ik wil niet tegen 
mijn eigen bestuur in gaan. Ik heb waarschijnlijk vooral een probleem met de naam onderwijs terwijl ik 
niet echt precies wist wat het inhield.  Ik heb vertrouwen
Jelle: Zou je er blij mee zijn als iemand op jou stemt als voorzitter?
Jennifer: Ik zou het wel leuk vinden.
Lianne: Zou jij liever met deze 4 mensen werken als Commissaris Onderwijs dan een gat openlaten met 
jou als voorzitter?
Jennifer: Er is tegen mij gezegd: ‘voorzitter wordt je toch niet, dus opstaan voor voorzitter heeft geen 
zin’. Ik heb de instructie gekregen om dit praatje voor te bereiden, dus dat heb ik gedaan. De positie in 
het bestuur maakt me niet zo heel veel uit, maar voorzitter is wel mijn voorkeur. Het bestuur vormen 
was al zo lastig, dat ik me daar wel bij neerleg.



Esther: Floris, wat was jouw tweede keus?
Floris: Initieel was dat Commissaris Onderwijs maar daar kreeg ik minder zin in. Ik heb besloten om 
voorzitter te willen worden.
Sophie: Zou je goed functioneren binnen het bestuur met Floris als voorzitter?
Jennifer: Ja, ik zou het prima vinden.
Arne: Welk examen heb jij niet gemaakt?
Jennifer: Drama.
Inger: Lekker belangrijk!
Jennifer: Commissaris Onderwijs was mijn 5e keuze, dus ik was heel verbaasd dat ik hiervoor 
geselecteerd werd.

Floris: We hebben het laatst nog een keer over gehad over de functieverdeling, wat alle functies 
daadwerkelijk zouden inhouden.
Jennifer: Ik dacht Commissaris Onderwijs wordt hem niet, want ik snap de UvA niet eens. Maar ik heb 
nu besloten dat ik dat ga leren.
Merel: Ik wil je complimenteren voor je eerlijkheid.
Arne: Denk je dat je in de loop van het jaar met Floris gaat botsen?
Jennifer: Denk je dat je in een bestuursjaar niet gaat botsen? Een bestuur draait om elkaar aanvullen en 
we zullen elkaar zeker helpen.
Anne: Vind jij dat Floris op zijn plek is gezet?
Jennifer: Ik heb in een korte tijd mensen leren kennen en heb samen een boom met -Floris geplant. Ik 
ken hem niet serieus en in een rol van Floris-in-het-bestuur. Ik denk dat hij capabel ervoor is. Daarom 
kan ik ook niet beoordelen of  ik een betere voorzitter ben.

Coco: Ik ben Coco en Bart vd M. en Sophie waren mijn intreemama’s. Uhm ouders, sorry Bart. Ik was 
altijd op alle activiteiten en in de Congo kamer. Ik ben in mijn eentje uit een klein dorp uit Overijssel 
naar Amsterdam gekomen. Ik ben heel betrokken bij wat Congo doet, ik zit niet in de WeekendCie. Ik 
zit nu in de ActieCie, PaparaCie en OnderwijsCie. En ik heb in de sponsorcommissie en in de 
Facultaire IntroCie gezeten. Ik vind het belangrijk dat er onderwijsgerelateerde activiteiten worden 
georganiseerd. Bij deze functie is een deel ook promotie. Ik ging eerst voor de PR & Acquisitie functie 
maar die is opgeheven, dus dit vind ik een heel leuk alternatief.
Sam: Je bent net voorzitter geworden van de PaparaCie, blijf  je dat als je in het bestuur gaat?
Coco: Ja, de PaparaCie is een commissie met weinig activiteiten die vooral foto’s maakt. Dat doe ik 
graag en blijf  ik doen.
Francis: Je wordt Commissaris Activiteiten met de promotie erbij. Nu zijn commissies vaak laat met 
posters inleveren, ben je bang dat je dat zelf  de posters gaat maken om ze te helpen?
Coco: Ik wil het duidelijk maken voor commissies wanneer ze wat moeten doen en wanneer de 
promotie kut is. Ik ga de commissies achter hun broek aan zitten om zo te zorgen dat de promotie 
goed is en anders ga ik de voorzitters bellen, elke dag.
Jurrien: Ga je ervoor zorgen dat de KutCie ook in het HHR komt?
Coco: Ik ga hier niet op in.
Bart: Waarom wil je geen Commissaris Onderwijs worden? Aangezien je in de Onderwijscommissie zit.
Coco: Ik was hier niet in geïnteresseerd. Ik vind onderwijs belangrijk en daarom doe ik ook een studie, 
maar ik wil geen Commissaris Onderwijs zijn.
Jelle: Een van de moeilijkste taken blijkt het goed laten verlopen van het commissieoverleg, weet je hoe 
je dat wilt verbeteren?
Coco: Ik ben nog nooit bij een commissieoverleg geweest en weet niet precies wat het inhoudt.
Hilde: Het is een vergadering waarbij de commissies informatie kunnen geven aan het bestuur en het is 
vooral een overleg tussen commissies.
Coco: Het is nu maandelijks en dat is redelijk veel. Ik denk niet dat het goed werkt, voorzitters zullen 
niet snel hun problemen in de groep gooien. Dus ik ga me meer richten op een op een gesprekjes.
Jelle: Ik vind het een goed antwoord, maar let wel op het samenwerken. Het commissieoverleg was een 
goede plek om het initiatief  voor samenwerking te ondersteunen.
Jurrien: Er zijn heel veel commissies met veel activiteiten en de agenda raakt snel vol. Daarnaast geven 



commissies geplande activiteiten vaak laat door, wat ga je hieraan doen?
Coco: Je wilt niet teveel dingen in een week. Wie het eerst komt wie het eerst maalt, wordt bij mij de 
regel. Commissies moeten ook niet te laat activiteiten verzinnen, de promotie moet op tijd opgezet 
worden.
Francis: Je hebt als een 6 koppig bestuur minder contact met je voorzitters dan het 10 koppige bestuur. 
Hoe wil je dit oplossen?
Coco: Ik wil wel commissieoverleggen organiseren, maar ik ga dus meer waarde hechten aan de een op 
een gesprekken. 

Anderen gegadigden:
Jennifer: ik heb het gevoel dat als ik nu niet opsta dat ik er later spijt van krijg. Ik wil me dus graag als 
voorzitter verkiesbaar stellen.
Lianne: Begrijp je dat als jij je nu verkiesbaar stelt, dat je een gat laat bij Commissaris Onderwijs? De 
ALV mag niet stemmen op mensen die zich niet verkiesbaar stellen en Floris heeft dat tot nu toe nog 
niet gedaan.
Jennifer: Ik hoop dat Floris dan toch Commissaris Onderwijs wil worden en anders kunnen we 
misschien iemand anders zoeken.
Arjan: Waarom zou je specifiek voorzitter willen worden?
Jennifer: Ik kan goed contact leggen tussen mensen om problemen analyseren. Ik ben voorzitter van de 
BarCo en leidt vergaderingen met 15 man en we komen ergens. Ik hou ervan om een groep te leiden 
tot een doel. Ik vond de voorzitterscursus die we kregen van het bestuur heel leuk en wil hier veel van 
leren.
Merel: Kan ze zich voor allebei verkiesbaar stellen?
Joyce: Je mag je voor 2 functies verkiesbaar stellen, maar je mag haar maar voor een functie selecteren.
Jennifer: Ik wil de eerlijke kans hebben gehad om voorzitter te worden, met de MotivaCie heb ik die 
kans ook gehad maar ik heb ergens iets fout gedaan.
Coco: Ik vind het jammer dat je dit niet met ons als voorstelbestuur hebt besproken. Wij hadden het 
idee dat je toch wel Commissaris Onderwijs had willen worden. Je had ons hierover op de hoogte 
moeten stellen. Wij moeten namelijk onder een van jullie als voorzitter gaan functioneren.
Jennifer: Snap ik, het was erg kortdag. Het werd aan mij gepresenteerd alsof  het niet anders kon en zo 
ben ik ook naar deze ALV gekomen. Ik heb ook alleen een verhaal voorbereid voor Commissaris 
Onderwijs. Maar ik merkte nu dat ik toch iets anders kon kiezen, ik heb geen tegenbestuur opgericht 
omdat ik het heel belangrijk vond om met goede vrienden aan dit bestuur te beginnen.
Coco: Waarom geen tegenbestuur, de MotivaCie is niet overheersend. Ik denk dat wij als bestuur hier 
achter moeten staan.
Jennifer: Er was bijna geen speling omdat er maar 5 mensen waren. Ik kwam hier met het idee dat ik 
alleen Commissaris Onderwijs kon worden en daar was ik ook tevreden mee en dat ben ik nog steeds. 
Maar mijn insteek was om voorzitter te worden en ik weet dat ik nu wel tegen mijn eigen bestuur in ga, 
maar ik denk dat ik er spijt van zou krijgen als ik niet zou opstaan.
Arjan: Wat is er vanavond hier gebeurd dat je toch bent opgestaan? Het maakt je in mijn ogen bijna 
ongeloofwaardig. Als je echt voorzitter wilt worden, waarom kwam dat vanavond er pas uit?
Jennifer: De MotivaCie vertelde mij dat dit de beste optie was en ik zou het heel leuk vinden om het 
jaar met dit bestuur te beleven. Ik had 5 minuten om dit te beslissen en had me niet gerealiseerd dat 
deze optie er was. Ik merkte onder andere door Marnus dat die optie er was en dat is dus verandert.
Esther: Volgens mij is het voor de meeste mensen om haar heen duidelijk geweest dat ze voor 
voorzitter ging.
Gilles: Wij zitten hier volgens mij om een bestuur samen te stellen dat Congo gaat leiden. De 
MotivaCie heeft gezegd dat ze jou liever als Commissaris Onderwijs wilden zien dan als voorzitter. 
Toen heb jij toegezegd Commissaris Onderwijs te worden. Je brengt ons en de vereniging in een 
moeilijk pakket. Je kiest nu voor jezelf  in plaats van voor de vereniging en dat vind ik niet echt een 
eigenschap van een goede voorzitter.
Jennifer: Ik denk dat ik als voorzitter Congo beter zou kunnen dienen dan als Commissaris Onderwijs. 
Jullie hebben dit zo bepaald. Ik kan me ook neerleggen bij Commissaris Onderwijs, daar ben ik ook 
tevreden mee. Maar er ligt een soort van passie van mij bij voorzitten.
- veel mensen steken hun hand op -
Joyce: Ik kom bij iedereen!



Inger: Guido’s telefoonnummer voor rectificatie.
Joyce: Maar eerst bij Jurrien!

Jurrien: Er zijn een aantal mensen die al langer bij Congo rondlopen en die hebben invloed gehad op 
hoe een bestuur binnen Congo werd gekozen. Sommige mensen die op de oude manier werden 
gekozen waren best capabel en sommige niet. Daarom is er besloten om de MotivaCie op te richten die 
hier goed over na heeft gedacht. Omdat zij kijken hoe een groep als groep functioneert. Ik heb het idee 
dat de MotivaCie wordt genegeerd en ik zou hun advies niet in de wind slaan. En ik hoop dat ik de 
vrijheid heb om mijn mening te geven omdat ik me niet heb bemoeid met de selectie.

Chris: Floris, wil jij geen commissaris onderwijs worden?
Floris: Nee niet direct, daar sta ik niet achter. De functie draait niet om onderwijs, maar meer over 
contact met de faculteit en ik denk niet dat ik dat goed kan.
Jennifer: ik ben zeker bereid om te strijden voor beter onderwijs.
Bart vd M.: Er zijn meerdere personen die niet op hun voorkeursfunctie zijn geplaatst en het is raar dat 
de MotivaCie nu nog Jennifer terugroept.
Merel: Er worden nu persoonlijke aanvallen tegen Jennifer gericht. Je gaat haar niet nu hier staan 
afvallen, ze stelt zich kwetsbaar op en dat is knap!
Anne: Ze heeft zich opgegeven voor Commissaris Onderwijs en het is duidelijk geworden dat ze ook 
voorzitter kan worden als wij dat willen.
Chris: Ik vind het sociaal van Jennifer, ze wordt voor het blok gezet.
Elmer: Kan de MotivaCie meer info geven over waarom Jennifer geen voorzitter moest worden?
Mark: De MotivaCie heeft de gesprekken in vertrouwen gevoerd en wij willen niet alles blootgeven.
Jennifer: Ik kreeg casussen voorgelegd en moest daarop reageren. Stel jullie zien mij niet als voorzitter 
dan doe ik Commissaris Onderwijs ook met plezier.
Daan:  Ik vind het gek dat je nu als nieuwe voorzitter niet met je eigen bestuur hebt overlegd.
Maarten: Zie je jezelf  ook als het beeld van Congo, dat je Congo uitdraagt naar de leden?
Jennifer: Ik vind Congo een mooie vereniging en dat wil ik graag uitdragen.
Inske: Vorige week zijn we met het huidige bestuur gaan zitten en toen bleek dat de naam niet goed 
klopte met de inhoud van de functie. Door nu op te staan laat je die functie open, daar is geen geschikt 
ander persoon voor. Wat voel je daarbij?
Jennifer: Ik weet dat door hier te staan niet het beste kies voor het bestuur, nu pas. Ik vind dit ook heel 
lastig en ik ben ook zeker bereid om me neer te leggen bij Commissaris Onderwijs.
Mark: Ik heb altijd gezegd dat Jennifer op kon staan als ze niet tevreden was met onze beslissing.
Floris: Ik heb geen ja of  nee gezegd op de vraag of  ik als Jennifer voorzitter wordt Commissaris 
Onderwijs wil worden, maar ik wil nu niets toezeggen. Ik wil hier eerst over nadenken.
Jelle: Jennifer geeft haar mening  en ze denkt dat dit het beste is voor het bestuur.
Jennifer: Kan ik even met mijn bestuur overleggen?

-          De vergadering wordt geschorst –

Jennifer trekt haar kandidaatschap als voorzitter terug.
Jennifer: Sorry dat ik het zo moeilijk heb gemaakt. Ik ben blij dat ik hier ben gaan staan, anders had ik 
spijt gehad maar in de functie Commissaris Onderwijs kan ik ook goed functioneren.
Floris: Bart vd M., als dat de conclusie is van een aardige discussie het is juist vruchtbaar geweest.

c. Stemming
Voorzitter Floris
Voor: 71
Tegen:1
Blanco:14
Onthouden:14

Secretaris Inske
Voor: 95
Tegen:0



Blanco:1
Onthouden:4

Penningmeester Zoë
Voor: 97
Tegen: 0
Blanco: 1
Onthouden: 2

Commissaris Onderwijs Jennifer
Voor: 72
Tegen: 10
Onthouden: 6
Blanco: 12

Commissaris Activiteiten Coco
Voor: 97
Tegen: 0
Onthouden: 1
Blanco: 2

Floris: Dankjewel, ik heb ook zin om met dit bestuur aan de slag te gaan.
ALV: Jajajajaaaaa
Floris: Ik wil de MotivaCie ook nog bedanken.
ALV:  Applaus.

Sophie: Lief  93ste bestuur, we willen jullie heel veel succes wensen. En ik wil Jennifer nog bedanken 
voor haar moed. Ik heb zin om jullie in te werken en volgens traditie nemen we een shotje Congo 
likeur.
Wij willen ook nog even de MotivaCie bedanken met een klein presentje.
ALV: Applaus.
Daarnaast wil ik ook nog de voorzitter en notulist bedanken.

6. W.V.T.T.K.
Niet aangevraagd.

7. Rondvraag
-          Jelle: Er is straks een loterij in de Havelaar voor Klaas en Corrie uit Roemenië, dus kom langs en 
win een fiets.
-          Anna v. B.: Volgende week woensdag, 14 december, is het congres. Online kaartverkoop tot 
zondagavond. Kom allemaal!

8. Sluiting
Joyce sluit de vergadering om 22.18 uur.


