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1.Opening
Anna opent de vergadering om  18.16 uur.

  

2.Mededelingen

Anna stelt zich voor

Aanstelling KasCommissie, commissie gecontroleerd door ALV

Hilde: Vorige ALV zijn alle voorzitters bedankt voor hun inzet, bij deze Wolke bedankt voor de 
wintersport die toen nog moest plaatsvinden.

 

3. Goedkeuren agenda

Agenda Goedgekeurd door ALV



 

4. Jaarverslag 92ste Bestuur

*Sophie vertelt jaarverslag aan de hand van beleidsplan.

 

Algemeen Congo

Karakter

Doel :Congo vriendelijker, meer open, langere openingstijden Congokamer. Koffiepauzes. 
Voorstelronde aan begin van het jaar in EJW

Effect: Dankzij EJW kennen veel eerstejaars namen van bestuur. Gezellige Congokamer

 

Verbreding

Doel: Meer biologische verbreding, verdieping. Maar aandacht en activiteiten voor biomedisch 
studenten vanwege hun vele college op AMC. Ook voor alumni

Behaald: Grote lezing met borrel op AMC

              Niet gelukt om veel meer biologische activiteiten te plannen.

 

Communicatie

Doel: 1 op 1 gesprekjes met voorzitters commissies door Hilde. Meer aandacht galacommisie. 
Commissieoverleg tussen alle voorzitters, verbetering samenwerking bestuur-commissies.

Behaald: Meer input van bestuur bij commissieleden, betere communicatie. Commisieoverleg was heel 
nuttig en druk.

 

Gymnorhina

Doel: Gymno kon iets professioneler, leden meer dan alleen V&G lezen,

Journalistiekcursus

Vaste Lay-out

Meer wetenschap , meer inhoud

Nieuwe leden

Behaald: Nieuwe eerstejaars leden, lay-out verbeterd, meer wetenschap. Journalistiekcursus zit eraan te 
komen, regelt RedActieCie zelf

 

Onderwijs



Doel: Francis stelt Jaarvertegenwoordigers (JVT) aan, om meer feedback van verschillende jaren te 
geven op onderwijs. Tevens voor meer bekendheid Francis. UvA tot duidelijkere  deadlines manen.

Behaald: Francis heeft verbeteringspunten doorgedrukt.

JVT is niet gelukt, geen JVT, te moeilijk

Congo op BB, staat momenteel nog niks op, iets voor volgend bestuur.

Francis heeft meer contact met opleidingscommissies geregeld , overleg over onderwijs met studenten 
nuttiger voor studenten. JVT naar volgend bestuursjaar doorschuiven.

 

Masters

Doel; Masterstudenten meer betrekken bij Congo, Mastercommissie , Facultaire introductie voor 
masters, meer activiteiten voor masters.

Behaald: Mastercommissie Master FI een succes, maandelijkse borrel. Mastercommissie wordt nog 
opgenomen in HR

 

Alumni

Doel: Alumnivereniging opstarten en activiteiten organiseren.

Behaald. Alumnivereniging Sequoia opgericht, 12 besturenweekend  was succes.

 

Financiën

Doel: Contactpersoon per commissie, Dropbox systeem voor financiën proberen door te voeren voor 
commissies, aantal betaalrekeningen terugdringen

Behaald: Dropboxsysteem opgezet. Aantal betaalrekeningen teruggebracht van 5 naar 2

 

Boekenbalie

Doel:Idee om boekenbalie te openen

Behaald: Locatie boekenbalie al vergeven dankzij UvA. Boekenbalie hebben we nu niet meer, 
boekverkoop in vorm van studiehokje.

 

Vraag Arne Dits: Wat bedoel je met optioneel thuisbezorgen boeken?

Sophie: We hebben gekeken naar mogelijkheden om boeken thuis te laten bezorgen, is aan volgende 
bestuur om te regelen.

 



Sponsoring

Doel: idee voor SponsorCommissie , Sophie en Laurent een dag in de week aan sponsoring besteed.

Behaald: Geen sponsors gevonden, zeer waarschijnlijk door recessie.

Sponsoren: Printbizz, studieboeken.com, Havelaar, multi-bus, USC, Boom Chicago, YourFuture.tv.

 

Vraag Alex van Benckendorf: De Havelaar geeft ook korting in natura

Sophie: Klopt, Bier 1.80

Laurent: Bij Toomler is er ook korting te krijgen etc zie site > Sponsoren

Vraag Arne Dits: Dit soort kortingen is dit ergens terug te vinden op de site of  is dit de enige 
informatie die we krijgen ( Op de ALV)

Sophie en Laurent: Niet alle kortingen precies vermeld op site, iets voor volgend bestuur.

Vraag Joyce: Zit de rente over de boekenverkoop er ook bij? (boekverkoop hoort bij sponsoring 
vanwege korting van studieboeken.nl)

Jurrien : Nee de rente zit er niet in, ivm met privacy mogen we dit niet uitsplitsen, grootste deel 
boekenverkoop.

 

Promotie

 

Doel; Promotie PR personen per commissie aanstellen, meer verantwoordelijkheid bij commissies. 
Meer actieve promotie, meer flyeren, meer actie. Begeleiders entreeweek graag actieve leden van Congo, 
om nog meer actieve leden te werven.

Behaald; PR persoon per commissie aangesteld. Bijna alle begeleiders actief  bij Congo

Sinds halfjaar-ALV werkt systeem PR personen nog beter.

Grote Congo Facebook, goed gebruikt bij vakken, promotie activiteiten etc.

 

Computers (niet in beleidsplan)

Doel: Trage computers of  UVA-pc, kan men niet zoveel mee. Slechts een pc aangesloten op printer.

Behaald: Computerwonder Elmer Stikkel gevonden, eigen Congocomputers gekocht. ICT commissie 
aangesteld. Een enkele computer is in de maak als muziekcomputer. Elmer werkt aan server om van 
overal bij de data te kunnen, en te printen.

 

5. FINANCIEEL JAARVERSLAG



Jurrien:

Op de halfjaarlijkse ALV al hier en daar slecht nieuws moeten brengen. Gastenboek:”Een goed 
bestuursjaar maakt altijd verlies”.  Dit jaar is er meer gespaard dan vorig jaar> dus winst gemaakt.

 

Vragen

Wolke : waar komt de 1.58 vandaan bij de merchandising

Jurrien: gift van iemand.

Wolke: inkomsten streeplijst , zit er al bij wat nog niet betaald is?

Jurrien: nee, zit er nog niet bij.

Jurrien:

Inwerkweekend- niet de uitgaven van 92ste bestuur.

Congo boom geplant

actieve leden uitje komt nog

FI kostte wat meer dan begroot, maar wordt betaald door faculteit, dus geeft niet.

1000 euro extra sponsoring voor CONGres wegens moeilijk vinden van sponsors.

 

Vraag Floris: Wat is het BIC?

Jurrien: Biomedisch interfacultair congres

Vraag Arjan : wanneer is de beslissing genomen om het budget voor congres te verdubbelen

Jurrien; maand voor congres

Vraag Arjan: waarom 1000 euro meer ?

Jurrien/ penningmeester congres: geld hard nodig, geen sponsoren kunnen vinden

Jurrien:

-Geen studiereis, niet geweest, extra geld gespaard

-Introductieweekend viel hoger uit, meer geld van faculteit gekregen

-Nieuwjaarsborrel draait quitte.

-Wintersport Congo. Arrangementen sportura nog te betalen, word nog aan gewerkt.

Vraag Babette: Zijn de wintersportkosten van dit jaar? Anders vallen de kosten toch in het nieuwe jaar?

Jurrien: Ja , afgelopen jaar.



Vraag Joyce: Waarom is het ActieCie uitje betaalt van nieuwe initiatieven potje? Mag de BoekenCie dat 
ook?

Julien: de ActieCie uitje niet voorzien, oude commissie,  ActieCie reünie , bestuur vond dat het uit 
initiatieven potje kon vanwege veel aanwezige alumni op reünie

 

Alex von Benckendorf  : Havelaar heeft ook in natura gesponsord in de vorm van bier met korting 
waarom staat dat er niet bij?

Sophie: klopt, hoort hierbij te staan

Jurrien:

-FeestCie verlies gedraaid vanwege o.a eerder aanmeren boot en dus niet halen van baromzet. Geld 
teruggekregen van  failliet bierbrouwer OLM.

 

–  betreft theatercommissie: volgend jaar meer contact met verhuur wegens onvoorziene kosten

 

-onvoorzien: gesloopte wc op Dies . Gesloopt raam op winterweekend. . Potje nog uit te zoeken bestaat 
uit voornamelijk SORBON facturen

 

Vragen over spaarpotje/ begroting Congresdag

Vraag Babette. Er staat spaarpotje congres , 1000 extra.

Jurrien: eindafrekening nog niet klaar. Spaarpotje en subsidie apart

Vraag Arjan: is het niet vreemd dat 1000 euro word gegeven aan congres 1 maand van tevoren? 
Waarom sparen we ook nog eens 1000e voor volgend congres. Congres is gewoon een commissie?

Lianne: Dit probleem kan weggevangen worden door bij geldtekort geld te lenen, bij overhouden van 
geld terugbetalen ipv sponsoring

Jurrien: Spaarpotje is geld dat naar volgend jaar gaat

Gilles: Wat is het doel van het spaarpotje?

Jurrien: Om happen uit begroting te voorkomen, als geld echt nodig is

Vraag Mark: stel 900 euro blijft over. Waar gaat dat heen? Terug naar Congo?

Jurrien: Ja,niet meer dan redelijk dat het teruggaat naar Congo

 

Collectieve vraag ALV: stel er is geld over bij congres, waar gaat dat heen?

 



Algemeen antwoord van voorzitter Anna: er zat 1130 euro in kas bij het congres. 1000 subsidie extra 
gegeven door Congo. Na de afrekening zal duidelijk zijn hoeveel geld we tekort komen, en dan zal 
bekeken worden hoeveel geld ervan teruggaat naar Congo en eventueel in de kas blijft zitten.

Antwoord secretaris congres: we zijn nu nog bezig met afrekening, verwachting dat we ongeveer 300e 
over hebben. Geld over gaat terug naar Congo

 

PAUZEPRAATJE

Sophie: Genoten van bestuursjaar, dank aan raad van advies voor gevraagde en ongevraagde adviezen.

Cadeautje voor oude kascommissie

Pauze

 

Voortzetting ALV om 20:03

 

 

6.Wissel

92ste bestuur schrijft zich uit. 93 bestuur schrijft zich in.

 

7.Beleidsplan 93ste bestuur

 

 a. Inleiding

Floris: Afgelopen bestuursjaar goed verlopen, slecht vernieuwingen en verbeteringen te introduceren

 

b. Commissies

Commissies zijn de motor achter vereniging Congo

Betrokkenheid vergroten door:

Actief  contact en commissieoverleg

93ste bestuur heeft in veel commissies een bestuurslid, maar staat open om lid te worden van 
commissies zonder bestuur.

Jaarplanning voor commissie als leidraad, om problemen te voorkomen.

 

c. Onderwijs



-Betere studievoorlichting, vele bachelorstudenten hebben geen goed idee wat de mogelijkheden zijn

-Jaarvertegenwoordigers , studenten uit een module overleggen met bestuur, bestuur overlegt met 
faculteit.

-Actieve inzet en bekendheid. Actieve houding qua promotie

 

Vraag Joyce: zijn jullie met de jaarvertegenwoordigers niet de taak van de opleidingscommissie aan het 
overnemen?

Antwoord Floris; studenten hebben niet het gevoel direct gehoord te worden. Met behulp van JV meer 
direct contact.

Vraag Joyce: willen jullie dit dan ook in samenwerking doen met de opleidingscommissie?

Floris: ja, kijken naar mogelijkheden

 

d. Financiën

-Aansporen Dropbox te gebruiken voor commissies, handig voor overzicht.

Automatisch incassosysteem voor streeplijst.

Boekverkoop , boeken zouden misschien ook thuisbezorgd worden.

-boekverkoop via Congo.eu ipv webshop. Ook eerstejaars kopen via webshop

 

Vraag Francis: iDEAL als betalingsmogelijkheid grote activiteiten, valt dat onder financiën?

Floris: ja en nee, kom ik op terug. ( Zie continuïteit en efficiëntie)

Vraag Joyce: boekverkoop eerstejaars brengt veel geld in het laatje via rente. Ben je niet bang dat je die 
inkomsten misloopt als ook eerstejaars boeken bestellen via webshop?

Floris: Nee, eerstejaars hebben nog geen boeken, als je ze nodig hebt dan bestel je ze.

 

Vraag Daan : Lidmaatschap Congo werd ook bij betaling eerstejaars boeken betaald, hoe moet dat met 
webshop?

Francis: Eerst lidmaatschap betalen, dan pas boeken kunnen kopen. Kan aan elkaar gekoppeld worden 
in webshop.

 

e. Acquisitie

Floris:



-Congo opnieuw profileren als carrièreintermediar. Op die manier interessanter voor bedrijven en dus 
sponsoring.

– Commissies aansporen activiteiten te laten sponsoren door  bedrijven

 

 f. Continuïteit en efficiëntie

Continuïteit

Opgedane kennis centraal opslaan. Digitale opslagplaats voor evaluaties van activiteiten en andere 
handige kennis voor later gebruik.

Draaiboeken voor activiteiten up to date en aanwezig, goed voor efficiëntie van activiteiten

-Congopedia , een soort biopedia maar dan met nuttige informatie voor commissies.

 

Efficiëntie

-Enorme ledenlijst , zou digitaal geautomatiseerd kunnen worden, handig voor mailinglist, Congo-
website. Op te pakken door nieuwe enthousiaste ICT-commisie.

-Inschrijven voor grote activiteiten via IDEAL, leden hebben dan meteen betaald en zijn dan pas 
ingeschreven. Voorkomt administratieve rompslomp.

-Gezamenlijk overleg met broer en zusterverenigingen levert veel informatie op,  nuttige samenwerking.

 

Vraag Arne; Welke broertjesverenigingen?

ALV: NSA ACD VIA GAOS etc.

 

Floris: Wegens groot enthousiasme Congokamer geen goede werkruimte meer voor bestuur, 
communicatie over delen van Congokamer nodig.

Vraag Sam: Is dat niet het tegenovergestelde van wat het vorige bestuur wilde?

Floris: nee , integendeel.  Er moet alleen balans bewaard blijven tussen het verrichten van werk en 
“verenigingskamer”

Opmerking Sophie/Floris: Er moet op de juiste manier gedoseerd worden qua gezelligheid in de 
Congokamer, zodat er gewerkt kan worden als het bestuur dat wil.

Vraag Robin: is er gezien de nieuwe gebouwen in aanbouw straks geen ruimte voor  twee kamers, een 
voor vereniging en een voor bestuur?

Floris: goed idee, maar nee geen ruimte

Sam: mogen we nou geen bier meer drinken in de Congokamer?



Floris: Nee. Afhankelijk van hoe het gaat, ik wil geen concrete regels maken. Het is de bedoeling dat er 
afspraken komen zodat er gewerkt kan worden.

Vraag Joyce: ik denk dat er juist duidelijke regels moeten komen hiervoor

Floris/Anna: in overleg met mensen vaak aanwezig in de Congokamer  afspraken maken qua feesten/ 
overlast .

 

 g. Verbreding

Bachelors goed vertegenwoordigd

Meer contact met Alumni en alumnivereniging sequoia.

 

Vraag Francis; Hoe willen jullie biomedici meer gaan betrekken bij Congo?

Floris: We willen ze meer betrekken bij de harde kern van Congo door specifiek biomedische 
activiteiten te organiseren evenals biomedische borrels, zoals ook al geprobeerd is. Daarnaast blijven 
betrekken bij brede Congo activiteiten voor alle studies

Vraag Francis: gaan jullie meer promoten op AMC? (biomedici)

Floris: maken we tijd voor vrij.

Vraag Elmer: Hoe gaan jullie aankomend tweede, derdejaars biologen meer betrekken bij Congo? 
Momenteel vooral derdejaars biologen actief

Floris: Dit is minder een probleem,want er zijn al veel biologen bij Congo actief. Daarnaast hebben we 
de Bioloco.

Vraag Sophie: streven jullie naar meer actieve leden?

Floris: Niet specifiek.

 

h. Slot

Floris: Heel blij met nieuw bestuur. Bestuur is er voor de leden, en heeft er veel zin in.

Vraag Francis:  Bestuur, waarom staan jullie niet in constitutie op de foto

Paulien: Foto's zijn er wel.

 

RvA-Voorstelrondje RvA

 

8. Begroting 93ste bestuur

 



 Zoë Dalmijn:

-Begroting op basis eindafrekening Jurrien, kan nog in geschoven worden.

-Aantal sponsoren uitgevallen

 

Vraag Babette: vorig jaar 2000 meer aan sponsoring

 Zoë: aantal sponsoren weggevallen. Niet gespecificeerd.

Vraag Lianne: spaarpotje congres waar staat die?

Jurrien/ Zoë: afrekening nog niet klaar, kon niet verwerkt worden.

Vraag ALV: Cursussen?

Sophie: Cursussen voor bestuur betaald, moet nog 125 e aan korting af.

Vraag Babette: wat zijn externe betrekkingen? 400euro?

 Zoë: broertjes zusjes, bètabar zit er ook in.

 

-Bankkosten omhoog, iDEAL komt erbij.

 

Discussie Commissieoverleg

Vraag Joyce; wat wil je voor die 500 euro doen met het commissieoverleg?

Floris: Verzorgen van vergaderingen zelf  , versnaperingen, gratis eten, uitjes op afsluitende momenten.

 

Joyce, er staat cadeau voorzitters op de begroting, kan het niet uit dat potje commissieoverleg ?

Floris: dit is geen nieuw bedrag, stond er al.

Mark : Ik zie dat de Dies veel groter inbegrip is , wat is de reden

 Zoë: er wordt een groter gebeuren van gemaakt

ALV: is naast de actieve leden activiteit , commissie-uitjes, ook nog 500e voor commissie-overleg niet 
overbodig

Floris: Geen nieuw bedrag, stond altijd al in begroting.

Voorzitter Anna: Een deel van ALV vind 500e voor commissieoverleg te veel, kan dit aangepast 
worden?

Francis: Als bestuur heb je veel aan commissieoverleg

Laurent: Er moet meer gedaan worden aan het nauwer maken van contact tussen voorzitters en 
bestuur, en daar is de 500 euro voor begroot . Het is geen bedankje voor voorzitters.



Vraag/ Opmerking Joyce: 500 e is teveel, het is een vrijwilligersvereniging, op deze manier is het niet 
vrijwillig meer.

Floris/ Francis: Het betalen van eten, het potje van 500 euro, is een blijk van waardering vanuit het 
bestuur. Het commissieoverleg voegt iets toe aan de ALA en commissie-uitjes.

Voorzitter: Voor wie is het drempelverlagend om naar een commissieoverleg te komen als 
versnaperingen zijn?

Antwoord Jurrien: Afgelopen bestuursjaar was er geen potje gemaakt voor commissie-overleg. Het 
verlaagt de drempel voor mensen om naar de commissieoverleg te komen,bestuur heeft er veel aan. 
Potje van 500 euro is handig, vooral als je er meer mee kan doen

Vraag Joyce; waar heel dit punt om gaat is dat het Congo budget er is voor alle Congo leden, terwijl de 
commissieoverleg een pot is van 500e voor enkele commissies, naast de ALA en uitjes.

Jurrien: Vorig jaar 300 euro uitgegeven aan commissieoverleg

Vraag Bart: beter contact met commissies niet oplossen met geld?

Floris: beter contact met commissies niet aankopen met geld, niet de bedoeling, commissies zijn de 
vereniging en dit helpt

Vraag Lianne: ik denk dat het een goede oplossing zou zijn als je de voorzitters vraagt of  ze het nodig 
vinden om het commissieoverleg te krijgen. Persoonlijk vind ik de ALA genoeg

ALV: applaus

 

Zoe: IVM tijd, iedereen die wat wil zeggen mail het svp naar bestuur.

 

Einde discussie.

 

Onderwijs

Vraag Francis: ik neem dat 100e voor jaarvertegenwoordiger is voor promotie?

Zoe: Inderdaad.

 

Opmerking Jurrien: Verlies van FeestCie uit eigen kas van Congo, FeestCie kon er niet zoveel zelf  aan 
doen

 

Andere Vragen betreft begroting 93ste bestuur:

Vraag Junita Zekveld: Bioloco had 200 euro overgehouden vorig jaar, en krijgen er nu 300 bij?

Jurrien: ze zijn vorig jaar halverwege begonnen. Begroting klopt als je het gemiste halfjaar zou 
meerekenen.



Vraag Renee: Waarom gaat de Gymno in geld achteruit?

Antwoord Jurrien/ Zoë: Zo inbegroot door commissie zelf

Vraag Babette: Waarom 500e minder sparen voor Lustrums dan vorig jaar?

 Zoë: Je kan niet meer geld sparen dan je hebt.

 

9. Aanstelling Kascommissie

Kascommissie is een commissie speciaal door de ALV aangesteld ter controle penningmeester.

 

10.WVTTK

Geen WVTTK i.v.m. tijdnood

 

11.Rondvraag

Vraag Alex: aangezien tijdnood moeten we vaak punten skippen, ik stel graag voor dat er komend jaar 
gekeken word naar zaal waar we geen tijdslimiet hebben.

ALV: Goed plan.

Hilde: Afgelopen jaar geen ALA vanuit bestuur, deze is toch nog op 22 feb.

ALV: Top.

 

12.Sluiting

Anna sluit de ALV om 22.07u.


