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1. Opening
De vergadering wordt geopend om 18.13 uur. 

2. Mededelingen

Floris: Statuten en HHR zijn er niet, als er mensen zijn die ze willen kunnen we die nog uitprinten

3. Goedkeuren agenda

De agenda wordt goedgekeurd. 

4. Jaarverslag

Jaarverslag

Floris: Er gebeurt zoveel in 1 jaar, natuurlijk is niet alles te vertellen, maar hoofdlijnen zijn deze:
Weer erg veel eerstejaars, weer nieuwe commissies!
Grote activiteiten gingen goed, voor het eerst een festival bij FI!
Veel meer contact met broertjesverenigingen en FSR, hebben we erg veel aan gehad.
Gedeelde super faculteit AFS is nog steeds onduidelijk, maar we blijven er bovenop zitten.
Acquisitie heeft geleden onder het feit dat er 1 functie minder is dit jaar (PR&Acquisitie).
Met Sequoia is er besloten meer verantwoording naar CONGO te trekken.

Commissiebeleid

Informeel contact blijkt beter bij te dragen aan de onderlinge contacten dan officiële vergaderingen. 
Nieuwe jaarplanning maakt alles overzichtelijk en duidelijk, iedereen heeft dit als prettig ervaren. Veel 
commissies gaan goed, studiereiscommissie heeft misschien nog iets nodig, maar dit komt goed.

Onderwijs



LOBS en BIC: Zijn goed bezocht. Hier veel tijd in gestoken. Contact met de faculteit is goed gedaan 
dit jaar. Jennifer zat ook in het onderwijsteam BMW, zo zitten we er dicht op bij de faculteit

VUsie
- We zijn actief  in werkgroepen gaan zitten voor de fusie tot AFS.
- Goed contact met Gyrinus Natans over de mogelijke fusie tussen de verenigingen.
- We zijn naar de maandelijkse lunch geweest.
- Bijeenkomsten bezocht van de UvA en VU. 

Jaarvertegenwoordiging
Toch problematisch.  Niet écht gelukt. Het plan ligt er, het kan uitgevoerd worden, maar concreet is dit 
nog niet gelukt.

Bijlespartner
Moeilijke vakken worden door studenten gegeven, er wordt gewerkt aan een lesprogramma 
gespecificeerd voor onze vakken.

Jennifer: Bijlespartner heet Jasper, hij maakt lesprogramma’s voor studenten en de geïnteresseerden zijn 
met hem bezig dit te ontwikkelen. Hij heeft de infrastructuur’ en wij kunnen dit van hem gebruiken.

Financiën

Dropboxsysteem doorgezet zoals bedacht door Jurrien uit 92ste bestuur, dit werkt goed.

Streeplijst: er is actief  achteraangezeten. Ook is er automatische incasso tot stand gekomen, dit kan 
wellicht toekomstige problemen verhelpen.

Openstaand bedrag vorige jaren (+/- 230euro uit 3a4 besturen geleden) wordt afgeboekt als verlies.

Continuïteit en Efficiëntie
Commissies aangespoord tot evaluatie en commissies goed met Congopedia laten werken.

Vragen: werkt het weer? Ja, er miste ooit een deel maar dat wordt nu teruggevonden, er blijkt zelfs een 
back-up te bestaan voor dingen die verloren zijn gegaan.

Automatisering
Inschrijving gekoppeld aan ledenlijst.

Tom: Is iedere student lid?
Floris: Iedereen wordt lid, aangezien altijd de syllabus en snijset bij ons gekocht móeten worden.

Mail koppeling niet gelukt.

Veel mensen hebben door de handmatige betaling nog schulden bij CONGO voor weekenden etc. 
iDEAL is bijna geïncorporeerd in de betalingen van CONGO’s activiteiten.

Anouk:  Is iDEAL al ingevoerd?
Elmer: Bijna, ik ben er mee bezig.

Automatische incasso streeplijst
Scheiding werk en gezelligheid in de Congokamer heeft gewerkt. Perikelen rond de rommel en viesheid 
(GGD-bezoekjes) zijn natuurlijk jammer. De richtlijnen zijn aangescherpt en helaas vielen wij hier 
onder. Ik denk persoonlijk dat we het in de toekomst makkelijk moeten halen.



Boekverkoop
Voor het eerst thuisbezorgd. Contact met leden is niet verslechterd, ze moesten alsnog langskomen 
voor labjassen en snijsets. Geen pinproblematiek meer op Science Park!

Veel contact is ook onderhouden met broertjes en zusjes, veel werkgroepen over o.a. VUsie.

Nieuwsbrief
Deze heeft een nieuwe supermooie en superduidelijke lay-out!

Acquisitie
Deze functie is verdeeld, maar bleek lastig op te pakken in combinatie met onze andere taken. We 
hebben natuurlijk nog steeds onze inkomsten uit contacten/relaties van vorige jaren, maar er is niets 
verder gebeurd.

Carrièredag: een dag waar studenten worden voorgelicht door bedrijven. 1 maart is de eerste 
Carrièredag waar ook nog winst wordt gemaakt voor Congo!

Anouk: Hoe zit het met de Havelaar?
Floris: geen contract, maar daar moet inderdaad nog steeds met Tulio over worden gesproken.
Francis: 1000 euro zouden we in ons jaar ontvangen, maar dat hebben wij nooit gekregen. Is dit wel 
gekregen dit jaar?
Zoë: Nee.
Casper: Hier moet dus over worden gesproken, de BarCo heeft hier niets mee te maken toch?
Floris: Nee dit is de taak van het (komende) bestuur.

Financieel jaarverslag

-chipsgooi en bierdrinkpauze-

Zoë: Alle eerstejaars zijn lid geworden en hebben betaald.
Tom: Zijn er meerdere donateurs voor de 0.68 euro donatie?
Zoë: Nee, maar 1.

*zie slide voor subsidie faculteit*
Totaal 29.565,76 euro

*zie slide voor overige*
Totaal 25.919,96 à 20.427 euro

Marianne: Waarom 0 euro in begroot voor inkomsten labjassen.
Zoë: Dit komt doordat de labjassen quitte moeten draaien, dus bij uitgaven staat ook nul. Eigenlijk had 
ik daar bij beide het bedrag neer moeten zetten wat we verwachtten.
Francis: Is er ook geld uitgegeven voor de labjassen-koop.
Zoë: Ja, zie volgende slide.

*zie slide uitgaven bestuur*

Schildpadden gaan weg! We hebben ze zo weinig eten gegeven dat dit een derde minder dan begroot 
heeft gekost.

Bestuursweekenden zijn leuk geweest.

Amper onvoorziene kosten.

Congoboom heeft ons geen geld gekost, maar leeft nog wel.



Elmer: Geen grote discrepantie tussen in begrote en gerealiseerde bedragen computers. Gaat dit bedrag 
mee naar volgend jaar?
Zoë: Nee, dit is alleen een onvoorziene kosten pot voor de computers, dit is niet een echte winst.

ALV’s is veel gezopen, daarom over de begroting heen.

ALA is ook duurder geweest door slechte promotie.

Dies was leuk, en heeft minder geld gekost omdat er veel broertjes waren.

FI en CONGres zijn vlak boven geweest.

Tom: Wat is BIC?
Jennifer: Bio-medisch interfacultair Congres, congres op de VU met lezingen, tijdens Berlijn-weekend. 
Elke twee jaar.

Oh. Daarom waren we er allemaal niet.

Timo: Wat is de Congo-boom?
Zoë: De boom voor de Congo-kamer.
Francis: Lang geleden toen er nog geen Science park was, was er ene boom precies voor de Congo-
kamer. Deze wilg is weggehaald. De stronk staat nog in de Congo kamer. Afgelopen jaar is er een 
nieuwe boom geplant!
Keskin: Waarom is er in begroot voor JVT?
Zoë: Niet van de grond gekregen.
Hilde: Waar hadden we gedachte geld aan uit te geven.
Jennifer: Vergaderingen, poster, promo etc.

*zie slide activiteit*
Voor de studiereis is wel degelijk een spaarpotje.

Liftwedstrijd à inflatie.

Elmer: Waarom is het initiatievenpotje zo laag uitgevallen?
Zoë: Dit jaar is het later begonnen dan vorig jaar.
Francis: Vorig jaar: moestuin, actiecie terugkomdag. Papparacie is ontstaan uit dit potje
Bryndan: Wat is café scientifique
Francis: Een maandelijks initiatief  vanuit elke studievereniging waarbij wetenschappelijke onderwerpen 
worden bediscussieerd. Ze hebben geen steun nodig van Congo blijkbaar.
Tom: Wintersportbegroting?
Zoë: Promotie was in begroot.
Coco: Er is namelijk geen subsidie voor de wintersport. Niet geweest omdat niemand het wou 
organiseren.
Merel: Café scientifique is buiten Congo.

*zie slide Commissies*

Kweekvijver maakt winst!

Positieve cijfers moeten zwart vindt de Keskin.

FeestCie

Toneelcie is overleden



ICTcie 

Weekendcie is erover heengegaan door zeilweekend.

Mastercommissie is weer tot leven gekomen!

Alumni hebben niets gekost.

Casper: Er komt toch  2500e subsidie?
Jennifer: Het was eerst de bedoeling dat er nog winst gemaakt werd, dit is toch niet gebeurd.

*zie slide overige*

Inkoop jassen en snijsets is 15.991,10. Dit is dus helemaal niet in begroot. Alsnog 4000 euro winst.

*zie slide sparen*

Vraag Merel: Waarom staat er -?
Zoë: Omdat dit doorgeschoven wordt naar Thomas zijn jaar. Dus bij mij wordt het als min weggezet en 
bij Thomas komt het er als plus weer in.
Keskin: Begroting liftwedstrijd moet toch omhoog?
Zoë: Nee de prijs.
Merel: Dit is het totaal, wat is er gespaard?
Zoë: 2000 gespaard voor beide lustra.

Door naar 2013 dus +/- 4000

*zie slide overzicht*
Keskin: Waar nog meer sponsoring?
Zoë: Geen Havelaar, Seed Valley, studieboeken.com.
Tom: Er is dus geen winst gemaakt?
Zoë: Geen winst gemaakt, 4067,25 euro doorgeschoven naar 2013 (Thomas: CONGO mag geen winst 
maken.)

Maar eerst…

Floris: De wissel nadert maar nu zijn we nog wel bestuur.
Parcival: Iedereen royeren?
Floris: Iedereen bedanken: jullie zijn de vereniging, jullie doen alles, daar zijn we jullie dankbaar voor. 
Ook RvA bedankt. Merel krijgt alle merci’s voor de RvA.

KasCommissie bedankt! (Thomas de Jong)

Coco: Commissievoorzitters bedankt met een lichtgevend schildpadje:
- Florence BoekenCie
- Max OnderwijsCie
- Tom BioloCo
- Thomas WeekendCie
- Girish KookCie
- Hilde ActieCie
- Casper BarCo



- Naomi IntroCie               
- Lianne MasterCie
- Livio CarrièreCie
- Yannick RedaCie
- Parcival ICTCie
- Jelle FeestCie
- Kavel Kweekvijver
- Veerle CongresCie

5. Wissel

Floris: Wissel is een officieel moment, niet zomaar: oh, jullie zijn nu nieuw bestuur. Ook documenten 
voor de KvK tekenen. Met dit tekenen wordt je officieel bestuur!

Floris: Hilde, mooie tijd met de rest van je bestuur, heb het volste vertrouwen.

Inske: Florence, een mooi jaar gewenst, veel succes, ik heb ook het volste vertrouwen in je

Zoë: Thomas Laurens dolman, ik heb er veel vertrouwen in, veel plezier en succes.

Jennifer: Lieve Kavel, je kunt enorm veel bereiken, ik wil mijn medaille niet kwijt, maar ik wil ook niet 
door. Op je knieën dan kan ik je medaille omdoen.

Coco: Ik weet nog heel goed dat ik het vorig jaar kreeg, ik weet zeker dat de penning jou heel mooi gaat 
staan Irene.

Floris: Sara, je neemt natuurlijk niemands functie over, maar we denken dat je het supergoed gaat doen, 
we zijn er allemaal voor je!

Hilde: Ik wil proosten op het 93ste, omdat ze een goed jaar hebben gehad en het goed hebben gedaan.

Floris: En op het 94ste!

Hilde Taverne is nu officieel Voorzitter!
Florence van der Hoven is nu officieel Secretaris!
Thomas Dolman is nu officieel Penningmeester!
Kavel Öztürk is nu officieel Commissaris Onderwijs!
Irene Glaudemans is nu officieel Commissaris Activiteiten!
Sara Neven is nu officieel Commissaris PR & Acquisitie!

Pauze

6. Beleidsplan 94e bestuur

Hilde: We zijn afgelopen paar weken ingewerkt door het afgelopen bestuur. Onze plannen voor Congo 
dit jaar staan in ons beleidsplan. Dit hebben jullie nu voor je.

Algemeen
Imago
Vrij negatief  vanuit de faculteit, daar willen we aan werken. Het drankgebruik van Congo.

Bart: Wat is het slechte imago dat we hebben?
Hilde: We worden als goedlopende vereniging gezien, maar niet altijd even netjes: Luidruchtig 



drankimago dat heerst over Congo
Bryndan: Hoe gaan jullie het drankgebruik veranderen?
Hilde: Reduceren danwel aanpakken: andere dranken aanbieden in de Congo kamer: fris en sap. En 
voor 1 uur geen bier drinken.
Lon: Bij via wordt bijv. sterk aangeboden, ligt het aan de aangeboden dranken of  aan andere dingen.
Hilde: VIA is over het algemeen iets minder luidruchtig, schoner, minder naakt. Maar bieden ook fris 
aan.
Keskin: hoe ga je dit aanbieden na een uur?
Hilde: geen sancties, maar een regel is best handig in te stellen.
Wolke: drugs worden ook gebruikt op Congo-activiteiten, wordt dit aangepakt?
Hilde: niet per se een drugsimago maar voor de faculteit een drankimago.
Francis: in principe heeft het bestuur het recht te beslissen wat er in de Congo kamer gedaan wordt.
Parcival: ze zei alleen bier!           
Hilde: en andere alcoholische versnaperingen.
Bart: zullen we een prijs gaan maken voor een prijs van een zekere competitie.
Francis: misschien meer een ledeninitiatief.

Broertjes en zusjes: broertjes=verenigingen op het FNWI, zusjes zelfde studies andere steden. We 
denken dat dit contact heel nuttig is. We willen de belangen bij de VUsie voor Congo behartigen.

Sequoia
Wij vinden dat deze alumnivereniging het contact vergemakkelijkt tussen studenten, oud studenten en 
Congo als vereniging. Sequoia draait niet zo goed op zichzelf. Wij willen ze hier in assisteren. We 
bespreken nog op welke manier we invulling aan deze assistentie gaan geven

Bryndan: alleen master of  alumni?
Hilde: Alleen alumni, ook zeer oude leden.
Keskin: Hij wordt dus vanaf  nu echt opgezet?
Hilde: Er is al gewerkt aan een beter systeem voor het lidmaatschap.
Francis: het 91e bestuur heeft Sequoia opgezet. Nu slaapt het. We hebben wel een heel groot 
ledenbestand, de gegevens zijn gedateerd. Het bestaat 3 jaar. Er zijn enkele alumni dag geweest. De 
recente alumni zijn relatief  actief, maar oudere leden niet, we willen dit dus vanaf  nu uitbreiden.

Onderwijs

We willen benadrukken dat wij onderwijs-gerelateerde problemen kunnen bemiddelen.

Joeri: Hoe willen jullie dit doen?
Hilde: Posters, Organogram op de website zetten van de faculteit.
Kavel: Daarnaast ook evaluatiepunt op de site te zetten, zodat duidelijk problemen aangegeven kunnen 
zetten.
Bart: Een FAQ menuutje maken?

Lijst Congo is opgericht een paar jaar geleden. Deze is nu opgeheven. We willen een nieuw platform 
opricht (PStudenteninspraakCongo bv.)  om de betrekking met de faculteitspolitiek

Floris: willen jullie dit platform naast lijst MEI opzetten, waar wij een verbintenis mee hebben?
Kavel: geen echte lijst, maar meer informerend platform verbindende functie tussen studenten, FSR en 
faculteit. Later wellicht een Lijst.
Floris: wie neemt deel aan het platform.
Kavel: ik neem het initiatief.
Francis: Lijst Congo is opgeheven met inspraak voor lijst MEI, met haar belofte om haar leden via MEI 
te betrekken bij de studentenpolitiek.

Wij zien de JVT als een mooie kans om de verbetering van het onderwijs te helpen. Tot op heden niet 



verwezenlijkt, voor biomedisch wel al een concept. Wij willen dit concept verwezenlijken.

Er is nog weinig bekend over de VUsie, we houden nog veel contact met Gyrinus Natans.

Bryndan: Hoe behouden we de integriteit van Congo naast die van Gyrinus Natans?
Hilde: Dit is nog maar de vraag, Psychobiologie blijft waarschijnlijk op Science park, maar dit is nog 
totaal onduidelijk. In goed overleg met GN wordt misschien
Hylco: willen jullie gaan verbeteren dat je je voor Jaarvertegenwoordigers kan opgeven?
Hilde: we willen dit inderdaad dit jaar promoten als het is uitgewerkt.
Parcival: VUsie legt te veel nadruk op de VU, misschien beter UvAsie?
Lon: Al een datum voor VUsie?
Hilde: Nee.
Francis: Nieuwe informatie zal het bestuur vast de
Joeri: bij de VUsie blijft de studie psychobiologie dus bij Congo?
Hilde: Niets is zeker.
Casper: Kunnen we naar de Boelelaan worden gestuurd?
Hilde: inhoudelijke info wordt in April gegeven.
Laurent: namens Bart: hoe groot is Gyrinus, en hoe groot is de man/vrouw verhouding.
Floris: persoonlijke ervaring?

Commissiebeleid

Veel commissies, vrij autonoom. Communicatie tussen commissie en bestuur willen we verbeteren door 
een DB samen te stellen (voorzitter, secretaris, penningmeester, PR wellicht).

Bart: je krijgt dan dus dat er 3 verschillende lagen van communicatie per commissie, gaat de 
communicatie niet langs elkaar heen?
Hilde: voorzitter wordt meer een observerende factor, er wordt dus minder druk op de voorzitter 
gelegd.
Hylco: waarom de keuze voor een commissaris PR dan met een secretaris?
Sara: de PR moet alle posters regelen, en die is dus zeker van belang. De rol van secretaris is meer 
binnen de commissie gelegen.
Coco: als het niet goed loopt tussen de commissie, dan krijg je weer dat er 3 lagen communicatie 
komen, en dat er dus veel verschillende bestuursleden betrokken worden bij de commissie in plaats van 
alleen Irene. Dit lijkt me niet handig.
Hilde: Extra overleggen inplannen is om dit op te lossen.

Doorstroom
Weinig ruimte voor eerstejaars om in een commissie te komen, Congopedia is een manier om de 
instroom van nieuwe leden te vergemakkelijken. We willen een werkgroep oprichten voor de opties van 
samenstellen van commissies om zo alles af  te gaan

Hylco: Congopedia wellicht openstellen voor leden zonder te kunnen veranderen.
Hilde: Open vergadering zijn er met dit doel, via voorzitters kun je hier contact over hebben.
Coco: elke Commissie heeft een eigen kopje op de site, misschien deze dan beter maken?
Yannick: wat is Congopedia?
Francis: hier zou elke voorzitter bij moeten kunnen komen. Er staan draaiboeken op voor grote 
activiteiten. Ik zou contact met Irene opnemen hierover.
Jennifer: wie gaat er in de werkgroep komen te zitten?
Hilde: oudere leden en nieuwere leden voor ervaring en nieuwe inbreng.

We willen meer onderwijs gerelateerde activiteiten organiseren. Promotie voor niet actieve leden is 
belangrijk hierbij.

Floris: Wat voor soort activiteiten?
Hilde: Dit kan bij de commissies komen te liggen.



Joeri: hoe denk je de commissies aan te sporen?
Hilde: bij overleggen te bespreken en te stimuleren.

Financiën

Begroting vóór de activiteit inleveren, zodat wij dit op tijd weten.
Penningmeesteroverleg organiseren net als voorzitter overleg o.l.v. Thomas.

Floris: Wat als er geen begroting ingeleverd wordt?
Hilde: Geen begroting geen geld.
Thomas: Beetje speling, maar geen begroting is geen geld. Deadline voor begroting niet halen 
heeft consequenties.
Hylco: Congo lijkt te draaien op google, misschien google drive gaan gebruiken?
Hilde: updaten van bestanden is mogelijk in dropbox, en is ook gratis, maar we kunnen er naar kijken.
Keskin: Maar nu kun je dus gewoon een enorm bedrag vragen van Congo?
Thomas: dat kan wel, maar dan mag je niet mee. Als je aangeeft dat je het kan, en je overtuigt me, dan is 
er geen probleem.
Julia: wanneer wordt duidelijk wat deze deadline voor een begroting is?
Irene: er is al een plan gemaakt voor deze deadlines

Automatische incasso
Voor de streeplijst moet er een machtiging worden getekend waarbij je deze incasso mogelijk maakt.

Bryndan: bestaat het strippenkaart idee nog?
Hilde: we hebben besloten dit niet te doen omdat een automatische incasso en contant betalen
Yannick: hoe zit het met de controle van de streeplijst?
Hilde: verandert niet.
Coco: van tevoren een melding krijgen voor deze incasso?
Thomas: Ja.
Keskin: 10rittenkaart is een goed idee. Deze kaartjes worden kwijtgeraaktàwinst voor Congo.
Hilde: dit is niet de bedoeling van bierverkoop in de Congokamer
Joeri: worden de kosten voor automatische incasso doorgerekend?
Hilde: nee.

iDEAL
Inschrijving pas geldig laten maken nadat betaald is via iDEAL. Per activiteit wordt gekeken of  dit 
handig is, elke commissie is vrij hierin te beslissen.

Acquisitie

We willen de sponsoring oppakken door te overleggen met andere studieverenigingen. We willen 
bedrijven specifiek en persoonlijk benaderen. We willen ook commissies stimuleren om sponsoring zelf 
te regelen. Hiervoor zal het overleg van penningmeesters van commissies met de penningmeester en 
Commissaris PR&Acquisitie  worden georganiseerd.

Hylco: wil je de leden ook zelf  actief  in het gelid stellen
Hilde: Alle sponsoring is welkom. Nou ja. Niet alle misschien. 

Sponsoring in natura!

Congokamer

Wij vinden de werkvorm met het bestuurskamergedeelte en het huiskamergedeelte  fijn. Nu is het 
echter nog een troep, en we willen leden aansporen dit zelf  op te lossen.

Bryndan: er is mij ter ore gekomen dat de schildpadden weg gaan. Schildpadden zijn niet echt 



interessant, vissen zijn wellicht een goede optie? Wat willen jullie als vervanging voor de schildpadden?
Hilde: we willen een alternatief  in de vorm van vissen krijgen. De schildpadden gaan weg omdat we ze 
niet goed kunnen verzorgen en dit sneu is voor de beesten. We hebben een mooi nieuw thuis voor ze 
gevonden bij merel, we doen ze dus niet zomaar weg.
Bart: leuk dat jullie de smerigheid aanpakken en de schildpadden een goed nieuw thuis krijgen.      Maar 
er zijn niet genoeg schoonmaakspullen. Doekjes etc. kopen
Juliën: als we met zijn allen afspreken dat we onze teringzooi opruimen hoeven we inderdaad deze 
verantwoording niet bij het bestuur te krijgen.
Coco: misschien handig om een soort schoonmaakhok te maken met een slot.
Laurent: waarom hebben jullie besloten geen kamerCie te nemen?
Hilde: deze leden die in ruil voor het toezien van de schoonheid van de kamer de sleutel van de kamer 
te krijgen hebben we niet te geven.
Hylco: is het niet een idee om prullenbakken en bierdopjesopvangers te nemen?
Hilde: Ja.
Floris: neem een moment om samen op te ruimen.
Bart: wat mag in de Congo kamer met eten etc.?
Hilde: je mag geen eten maken, wel eten. Ook geen tosti’s dus.
Bart: broodjes Bapao!
Parcival: wil de UvA ons niet helpen?
Francis: Dit doen ze.
Dom: waarom vissen en geen schildpadden?
Hilde: makkelijker te onderhouden.
Coco: schildpadden kunnen meerdere dagen zonder eten, vissen niet, en dus ook geen vakanties.
Francis: laten we dit niet nu bespreken.

Tot slot:

We zijn allemaal bereikbaar, zo veel mogelijk in de Congo kamer en ook telefonisch en per mail 
bereikbaar.

Hilde S.: Vaste tijden van de openingstijden van Congo kamer?
Hilde T.: ja, 09:30-17:00

7. RvA

Alex von Benckendorff
Anouk Spelt
Francis Zoet
Julien Fiorilli
Merel Janssen
Sylvie Lesuis
Thomas de Jong

8. Begroting

Thomas: Bart Appelhof  en Jurrien Fransen worden onze nieuwe KasCo.
Per acclamatie KasCo aangenomen!

*zie slide begroting*
Even veel lidmaatschap en 4000 euro uit
Anouk: Hoeveel leden verwachten jullie volgend jaar te hebben.
Thomas: 1689.
Bryndan: waarom zo veel meer subsidie per lid?
Thomas: nieuw systeem.
Keskin: geen pc in gebruik?  



Thomas: we krijgen geld voor het niet gebruiken van UvA computers.
Julien: volgens mij is dit weer uit de regeling gehaald, check dit.

*zie slide sponsoring*
Francis: de namen mag wel, de bedragen niet.
Hilde S.: staat dit bedrag vast of  ook acquisitie?
Thomas: 1000 euro geschat.
Francis: 5000 euro extra sponsoring staat dus al vast
Bart: vanwege Carrièredag vergroot, maar wordt dit gebruikt voor de Carrièredag gebruikt?
Thomas: mocht er over blijven zal dit uiteraard naar Congo gaan.

*zie slide overig*
Congo truien worden verkocht zonder winst.
Medical wear zal de labjassen etc. sponsoren, dus de verkoop van studiematerialen zal verminderen.

Bryndan: Rente is minder?
Thomas: Ja want het is een begroting
Jennifer: mis je nu niet het contact met de leden bij de verkoop van de labjassen door het opsturen.
Thomas: Er komt een pasmoment.
Floris: waar staan jullie als dit pasmoment is?
Thomas: dit wordt nog uitgewerkt, maar we zijn er bij.
Merel: zijn de labjassen dan op tijd bij de studenten?
Thomas: mondelinge afspraak is 3 dagen voor opsturen.
Coco: misschien als mensen te laat zijn, hebben ze deze spullen te laat opgestuurd.
Thomas: dit soort problemen kunnen worden opgelost.

Waar wordt de verhuur opbrengt uit gehaald? 
Sinterklaaspak en andere spullen.

Bart: kijk naar de legertenten, die zijn allemaal lek.

*zie slide sparen*

Extra voor studiereis. BIC vindt niet plaats volgend jaar dus niet in begroot.
Congokamer is meer in begroot.

Jennifer: 1000 euro voor alleen de Congo kamer? Is dit niet veel?
Coco: is dit eigenlijk wel genoeg? Als we een koelkast en nieuwe boxen willen?
Thomas: Dit is een ruime schatting, we denken het misschien nodig te hebben.
Inske: waar wordt dit allemaal aan besteed?
Thomas: dit is nog niet duidelijk, dus daarom zo veel in begroot, je weet maar nooit.

*zie slides bestuur*
Bart: wat zijn cadeaus voorzitters?
Thomas: extra activiteiten, en cadeautjes
Inske: ik denk dat het bestuurs/inwerkweekend niet genoeg is in begroot, hier zou ik nog                    
naar kijken.
Casper: het is heel handig te weten wie Congo lid is en wie niet, voor identificatie van de Congolezen in 
bijvoorbeeld de Havelaar zijn passen nodig, ik zou zeker dit ook begroten

Bordje bij de Congo boom!
Enquêtes met niet actieve leden.



Bart: de faculteit sponsort de computers toch  ook nog?
Thomas: nee dit komt uit deze sponsoring.
Anouk: als je toch 100 euro gebruikt, kun je misschien een prijs verloten onder de geënquêteerden.
Francis: geen Congo korting meer voor het bestuur cursus?
Thomas: er is een bestuurslid meer en alles wordt duurder.

*zie slide bestuursactiviteiten*

Coco: Ouderdag is superleuk, Eurest wordt duurder, de prijs is omhoog gegaan, de zalen moeten extra 
worden gehuurd en het is al duur voor de ouders, ik zou geld in begroten hiervoor.
Jennifer: 200 euro extra voor deze borrel is volgens mij niet nodig, er is al genoeg in begroot, al 
helemaal als er geen drankimago moet worden gecreëerd.

*zie slide onderwijs*
Floris: uitgaven nu extra als subsidie is toch al extra sponsering van andere bedrijven.
Thomas: al rekening mee gehouden.
Inske: 4000 euro ergens anders in stoppen?
Thomas: nee, geen andere activiteiten, de sponsoring moet via Congo, dus het is eigenlijk sponsoring.
Zoë: ondermijn je niet doordat het CONGres meer subsidie krijgt dat ze minder acquisitie gaan 
regelen?
Tessa: nee, de commissie is erg gemotiveerd en we rekenen dus niet op deze extra 500 euro.
Laurent: is 3000 voor initiatieven niet te veel?
Thomas: nee ik vind dit het waard.
Keskin: geen bètafeest?
Thomas: niet geweten dat ik dit moest in begroten.
Bart: nieuwe initiatieven potje, waarom is dat zo groot?
Thomas: we vinden het belangrijk.
Hilde S.: Carrièredag valt dus buiten het initiatievenpotje?
Thomas: Ja.
Inske: is er een beleid om die commissie goed met deze 1000 (en al 2000 gesponsord) te gaan
Thomas: maar 1000, dit potje is niet ter beschikking.

BioloCo en MasterCie gaan omhoog.

Merel: Krijgen de commissies sowieso dit geld of  niet?
Thomas: Alleen als ik er heil in zie.
Wolke: waarom krijgt de FeestCie zo veel terwijl ze dit niet opmaken
Thomas: dit is de begroting die ze zelf  denken op te maken, dit wil ik ze geven.

LustrumCie wordt uit de het spaarpotje gehaald.

Merel: is Sequoia al in begroot?
Thomas: Sequoia is al in begroot.

9. W.V.T.T.K.

Niet aangevraagd.

10. Rondvraag



Laurent: wie gaat er allemaal naar de Havelaar?

11. Sluiting

Francis sluit de vergadering om 22.00 uur.


