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1. Opening  

Julien opent de vergadering om 18.09 uur 

 

2. Mededelingen 

Hilde heeft zelf als eerste meteen twee mededelingen. Congo’s  ereleden zijn verlaat, maar alsnog is het leuk 

dat ze later komen, ze had ze alleen graag nu welkom geheten. Als tweede een applaus voor KookCie omdat 

ze zo lekker hebben gekookt. 

ALV applaudisseert voor de KookCie.  

Julien: ik zie een volle agenda, ondanks dat moeten we er echt uit om 22.00 uur, ik verzoek jullie vragen kort 

en bondig te houden en te luisteren naar andere vragen. 

Als we eerder klaar zijn kunnen we eerder naar de Havelaar. 

 

3. Goedkeuren agenda 

De agenda wordt goedgekeurd. 

 

4. Jaarverslag 94ste bestuur (door Hilde Taverne) 

 Algemeen 

Congo had naar leden en de faculteit een drank georiënteerd imago.  

(Hilde heet erelid Sicco welkom.) 

Het 94e bestuur heeft veel contact gehad met de faculteit, ze hebben benadrukt wat Congo kan zijn, en wat er 



valt te bereiken in samenwerking met de faculteit. Het imago is verbeterd. Mindere dingen zijn door goede 

communicatie recht getrokken. 

 

Congo heeft een grote instroom van eerstejaars gehad. Dat is aan de ene kant leuk, zo veel actieve eerstejaars. 

Negatieve gevolgen zijn er echter ook.  

Voor grote beslissingen is er geprobeerd draagvlak te creëren. Er zijn discussieavonden, werkgroepen en 

enquêtes georganiseerd. Uitkomsten daarvan zijn meegenomen in besluitvorming.  

 

Alumniverenging Sequoia: blijkt al jaren moeilijk. In samenwerking met de faculteit is een UvA brede alumni 

vereniging is opgezet. Psychobiologie alumnikring draait goed. Studies biomedische wetenschappen en 

biologie zijn wel geïnteresseerd maar hebben nog extra zetje nodig. Het zou zonde zijn als Congo met 3 

studies gesplitst wordt bij alumni kringen. Oplossing: interdisciplinair sequoia label. Eerste activiteit van 

Sequoia is tijdens het lustrum. 

 

Website: is een groot project. Website straalt nu iets anders uit dan Congo zou moeten uitstralen. Technisch 

gezien is de website ook verouderd. Er is een extern persoon voor het verbeteren van de site. Hopelijk wordt 

de site zo aantrekkelijker voor sponsoren.  

Commissiebeleid 

We hebben gekeken naar andere samenstelling voor doorstroom mogelijkheden binnen commissies. Het 

probleem is niet dringend genoeg voor ingrijpende maatregelen. Sommige commissies hebben zelf een alumni 

kring opgericht, dit wordt overgenomen door meer commissies, dit kan bijdragen aan de doorstroom. 

Ondanks aardige doorstroom was er helaas geen plaats voor alle eerstejaars. 

 

Nieuwe commissies zijn: ExcurCie (HHR), BrouwCie, MotivaCie (HHR). 

Er volgt een discussie over wie er verantwoordelijk is voor het zoeken van een nieuw bestuur. 

Floris:  De MotivaCie is dat een werkgroep of commissie? Dit maakt uit voor wie verantwoordelijk is 

namelijk. 

Hilde: We hebben het er over gehad. Het verschil is dat een werkgroep direct verantwoordelijk is door het 

bestuur zelf. Een commissie is meer van de vereniging. Door de MotivaCie als commissie in de HHR vast te 

leggen heeft de ALV inspraak op het protocol. 

Floris: het is dus geen werkgroep? 

Hilde: Nee, de MotivaCie is een commissie. 

Floris: het huidig bestuur is wel verantwoordelijk voor het vinden van een nieuw bestuur. 

Kavel: Ja dat klopt het bestuur is verantwoordelijk, maar in statuten staat niet hoe, dus verantwoordelijkheid 

kan indirect via commissie. 

De conclusie is dat het bestuur indirect verantwoordelijk is via de commissie, maar doordat MotivaCie een 

commissie is heeft de ALV inspraak over het protocol. 

 

Bestuursactiviteiten: collegepraatjes, dies, ouderdag, 4 ALV’s, SLUit, Nieuwjaarsreceptie. 

Steph Menken wordt formeel bedankt voor zijn bijdrage aan activiteiten ook al is hij nu niet aanwezig. 

Er volgt een discussie over de hoeveelheid bier op de Nieuwjaarsreceptie. 

Bart: ik wil wat meegeven aan het bestuur: op de receptie moet plaats zijn voor bier, ondanks dat we van 

drank imago af willen. 

Hilde: Bart wil meer bier. Toelichting: bier was op. We hadden weinig ingekocht om het evenement rustig te 

houden. De echte borrel kon dan verder in de Congo kamer. 

Conclusie: het was een bewuste keuze van het bestuur om minder bier te doen dit jaar. 



Onderwijs 

 

Student-docent interactie: Nieuwjaarsreceptie, onderwijsprijs. 

 

Studentenpolitiek: Kavel zit in de facultaire studentenraad, zo is veel informatie direct verkregen, er was zo 

ook veel inspraak. Voor die tijd was er ook het platform studenteninspraak, dit was niet van de grond te 

krijgen, hoewel de behoefte er was, want er zitten weinig levenswetenschapers in de raad. 

 

AFS: Fusie Uva & VU, zou veel invloed hebben gehad op onze studies. Het plan is op 20 december 

verworpen. Kavel & Hilde blijven actief wat betreft het volgen van de fusie. Biologie is klein dus een 

risicogeval wat betreft fusie.  

Financiën 

 

Commissie penningmeester, bijeenkomsten waren niet druk bezocht, mensen die kwam bleven wel hangen. 

Dropbox waar begrotingen worden uitgewisseld is nog intact. Automatisch incasso en iDeal zijn gerealiseerd. 

Openstaande bedrag streeplijst is teruggedrongen. We zijn actief achter openstaande bedragen aan gegaan. 

iDeal zorgt dat mensen niet naar grote activiteit kunnen zonder te betalen. Het systeem is nog niet sluitend. 

Acquisitie 

Functiewijziging. Sara stopte in september. Interne promotie ging naar commissaris activiteiten, dit is 

natuurlijker en logischer. Wijziging is aangenomen.  

Er is gewerkt aan sponsorboeken en er is een acquisitie protocol  geschreven. Er is geprobeerd acquisitie op 

te vangen, maar dit bleek moeilijk naast eigen taken. Congo heeft twee nieuwe sponsoren. 

Er is interesse in door wie Congo gesponsord wordt. 

 

Iemand: wie is de tweede sponsor? 

Thomas: iets met zaad leuk, sponsoren worden niet specifiek toegelicht. 

 

De Congokamer is heel druk geweest, het is moeilijk om er te werken maar wel gezellig. De mogelijkheid van 

een kamer commissie is overwogen. Dit zou zorgen voor een open en schone kamer. Het bestuur wilde de 

verantwoordelijkheid zelf houden, ze waren zelf fulltime bezig, dus een commissie was ook niet nodig. 

 

De paal in de Congo kamer is geschilderd door Matthijs Oude Lohuis. 

 

Borrels en verkoop van bier in de kamer wordt lastig met de nieuwe bar. De faculteit overtuigen is moeilijk. 

De faculteit ziet de kamer als bestuurskamer. Het 94e bestuur ziet de kamer als verenigingskamer. 

Er wordt een vraag gesteld maar het beantwoorden wordt uitgesteld naar een ander moment (na de ALV).  

Wolke: hoe hebben jullie het bestuursjaar ervaren? Deze vraag is niet voor nu. 

 

5. Financieel jaarverslag 94ste bestuur (door Thomas Dolman) 

- Chipsgooi en bierdrinkpauze-  

 



*zie slide voor de inkomsten* 

Totaal inkomsten: 110.570,96 

Floris: je verdient geld op een nieuwjaars borrel? 

Thomas: je verdient aan bierverkoop. 

 

 

 

Uitgaven 

 

*Zie slide uitgaven* 

Begroting is sluitend.  

Kantoorartikelen: de nieuwe printer was gratis, dit scheelde veel geld. 

 

Dieren: Kommer en Buis zijn verhuisd, het is moeilijk geld uitgeven aan dieren die er niet zijn. 

 

Inwerkperiode & bestuursweekend: Bestuur zelf heeft ook nog meebetaald, omdat ze het niet rechtvaardig 

vonden tegenover leden, daarom ligt bedrag lager dan begroot. 

 

 

Floris: je zegt dat kosten FI dicht bij in begroot zijn. Is het dan zo dat de faculteit niet de volledige FI 

subsidieert? 

Thomas: jawel maar er is splitsing in master en bachelor FI, bij elkaar komt het daar op uit. 

 

Bart: de Carrièredag genereert toch inkomsten? 

Thomas: inkomsten zijn bij sponsering genomen, het verwachtte geld is binnen, daarnaast heeft Congo 1500 

euro uitgegeven, vanuit Congo waren de uitgaven hoger dan gewenst. 

Floris: Ik zie -4000 euro in begroot, hebben jullie dat dan uitgeven aan de carrièredag? 

Thomas: nee, netto is er 1500 euro uitgegeven aan de carrièredag, er is een deel betaald door sponsoren, dit 

valt daarom onder sponsoring. 

Floris: Er zou winst moeten zijn op de carrièredag. 

Thomas sluit zich er bij aan. 

 

Sicco: Was je verwachting dat de winst van de carrièredag omhoog gaat? 

Thomas: Ja dat is zeker wel de bedoeling. 

 

Conclusie: De FI voor zowel bachelor als master wordt volledig gesubsidieerd door de faculteit. De 

carrièredag heeft dit jaar 1500 euro gekost, de bedoeling is dit bedrag te verminderen of zelfs winst te maken 

in de vorm van sponsoring.  

 

Bèta poolen: er is te weinig gepoold, verlies is verdeeld over verenigingen, wat neerkomt op 5 euro per 

vereniging.  

Laurent: Heeft Congo meer betaalt omdat Congo meer leden heeft dan de andere verenigingen? 

Thomas: Nee elke studievereniging heeft vijf euro betaald. 

De kosten zijn zo verdeeld dat elke vereniging even veel heeft betaald, namelijk 5 euro. 



 

*Zie slide commissies* 

 

Barco: heeft heel zuinig gedaan, dit komt doordat de Havelaar geen facturen stuurt, dit betekent dus dat er 

geen facturen betaald worden. Facturen zouden gestuurd moeten worden voor het afkopen van bier naar de 

prijs van 1 euro. Dit geld wordt apart gehouden en doorgeschoven naar volgend jaar, omdat de facturen 

misschien alsnog betaald moeten worden. 

 

Kweekvijver: ging over het budget, maar ze krijgen minder dan andere commissies, dit is onterecht en moet 

worden aangepast. Dit lagere komt doordat de kweekvijver eerst een kortere tijd per jaar actief was dan nu en 

nu meer activiteiten organiseert. 

 

Streeplijst: twee keer zo veel als in begroot, komt door fris en speciaal bier. Niet afbetaalde streeplijsten zijn 

“kwijtgescholden” en afgeschreven als verlies voor Congo. 

Bart & Floris juichen. 

De ALV vraagt toelichting wat betreft de kwijtschelding. 

Sylvie: hoe hoog is het kwijtgescholden bedrag van de streeplijst? 

Thomas: ongeveer 680 euro 

Wolke: over hoe veel leden is dit verdeeld? 

Thomas: het merendeel van dit bedrag ligt bij 15% van de leden. 

 

*Zie slide sparen* 

 

Het begrote geld wordt doorgeschoven naar 2014, staan als inkomsten voor het jaar van Willem-jan. 

 

Als het goed is wordt hier volgend jaar veel van uitgegeven, dit geldt onder andere voor de website, Havelaar, 

lustrum. 

 

Irene: Bedankje commissievoorzitters 

Irene: Ik heb nauw samengewerkt met de voorzitters, die wil ik bedanken. Voorzitters komen naar voren en 

er wordt geapplaudisseerd. Drie zoenen volgen per voorzitter, daarna gejuich.  

 

Hilde: Voor de wissel wil ik eerst de voorzitters en de leden bedanken. Het was een mooi fulltime jaar. 

Bedankt!! 

ALV: applaus 

Julien: klappen kan harder! 

ALV klapt harder 

 

6. Wissel 

Oude bestuursleden schrijven uit bij de kvk, nieuwe schrijven in. 

Voorzitters komen naar voren en tekenen. 

Secretarissen komen naar voren en tekenen. 



Penningmeesters komen naar voren en tekenen. 

Onderwijs commissarissen komen naar voren en tekenen. 

Activiteiten commissarissen komen naar voren en tekenen. 

PR & acquisitie commissarissen komen naar voren en tekenen. 

Officiële overdracht heeft plaatsgevonden. 

Penningen worden overgedragen.  

Champagne en feest en confetti.  

 

Pauze 

Hilde was door emoties mensen vergeten te bedanken, daarom bedankt ze nu de RvA en KasCommissie. 

Applaus! 

 

Sicco maakt gebruik van de gelegenheid om uit te leggen wat het belang is van ereleden. 

Ereleden zijn mensen die veel voor Congo gedaan hebben en krijgen dan ook een “speciale plek”. 

Sicco: als erelid heb je spreekrecht maar geen stemrecht, graag maak ik gebruik van mijn spreekrecht. Op deze 

ALV ben ik als enige erelid, andere ereleden zijn er niet, die hebben kinderen en hun oude dag enzo. Ik wil 

jullie even wat uitleggen over ereleden. Erelid ben je niet voor jezelf dat wordt en blijf je voor de vereniging. 

Het 94e bestuur heeft er geen nieuwe ereleden benoemd. Ereleden hebben geld, ideeën & kennis. Nieuw 

bestuur, doe er wat mee, maak nieuwe ereleden 

 

7. Beleidsplan 95ste bestuur  (door Joeri Bordes) 

Joeri: Allereerst natuurlijk 94e bestuur bedankt voor alles.  

Onze speerpunten zijn als volgt:  

We willen de digitale informatievoorziening optimaliseren. 

Focussen op communicatie, omdat vereniging groeit. 

In ons jaar is het 19e lustrum, Lustrum commissie organiseert dit. 

 

Algemeen 

Werven van leden: 

Nieuwe leden werven halverwege het collegejaar: voor eerstejaars die niet meteen actief worden later in het 

een activiteit organiseren. 

 

Kavel: inactieve leden actief maken, is er binnen commissies plaats? Of wil je het beleid hier op aanpassen 

zodat er plaats komt? 

Joeri: Er zijn verschillende manieren van actief zijn, actief als in een commissie, maar ook actief in de Congo 

kamer en op activiteiten.  

Marc: stel je wilt een BBQ of iets organiseren voor inactieve leden, hoe ga je ze bereiken? 

Joeri: een voorbeeld van een klein idee, nog niet volledig doordacht. Bij practica of werkgroepen komen 

actieve en inactieve leden samen, actieve leden zouden inactieve leden mee kunnen nemen naar een activiteit. 

Parcival: Is het noodzakelijk? Nieuwe leden in de nu al volle Congo kamer? 

Joeri: We zijn er voor iedereen die het wil, iedereen moet de kans krijgen om actief te kunnen worden.  

Parcival: Dan moeten we op elkaar zitten in de kamer ofzo! 



Bart: Mensen die toch wel actief willen worden dat toch wel? Waarvoor is die activiteit dan nodig? 

Joeri: Wij hebben het idee dat het moeilijk is om er na september/oktober nog bij te komen, omdat de Congo 

groep dan al best gesloten is. 

Bart: Mensen die actief willen worden gaan naar vergaderingen van commissies. 

Willem-jan: We zijn voor alle leden. Als je tweede jaar actief wil worden is het moeilijk in commissie te 

komen. 

Bart: Dan is er alsnog nog geen plaats 

De definitie van actief is onduidelijk. Veel mensen vatten actief op als lid zijn van een commissie. Het 95e 

bedoeld betrokkenheid, naar activiteiten gaan en langs de CK gaan. 

Keskin: Ik stel een Congo meeloopdag voor.  

Joeri: Is leuk. 

 

 

Alumni 

De psychobiologie alumnikring willen we voortzetten, en dit willen we ook voor bio en bmw.  

Thomas: Ik vind dit een mooi streven, alumni zijn belangrijk. Hilde heeft het veel over sequoia gehad als 

overkoepelend voor het geheel van de levenswetenschappen? Hoe zien jullie dat? 

Joeri: We willen het zo houden als het nu is met sequoia, maar dit hebben we verder niet uitgewerkt. 

 

 

Commissiebeleid 

Communicatie met voorzitters willen we als volgt doen. We willen zowel 1 op 1 gesprekken als 

commissieoverleg als een standaard protocol.  

Ook willen we betere communicatie met andere commissieleden, bijvoorbeeld in de Congo kamer. 

 

Bart: Ik mis concrete ideeën. 

Joeri: Ik ga daar bij de volgende punten op in.  

 

We willen meteen bij wissel van voorzitter een 1 op 1 gesprekje, en het protocol bespreken.  

Voorzitters moeten worden ingewerkt. Kennis moet behouden blijven door middel van google drive & 

Congopedia. 

 

Bart: Congopedia is er al jaren. Wat anders zal er anders zijn dat het nu wel gaat werken? Daarnaast heeft de 

PaparaCie ook al jaren geen foto's meer geüpload gaan jullie daar nog iets mee doen? 

Joeri: wat betreft Congopedia, gebruik verschilt per commissie. Dit is een puntje voor de commissaris 

activiteiten. We zijn zelf actief informatie aan het verschaffen via google drive. 

Irene: Desiree en ik hebben gesprekken gehad met de PaparaCie, ze zijn er mee bezig. 

Bart: 1 op 1 gesprekken zijn goed, maar onvoldoende.  

Joeri: Desiree gaat goed bijhouden wat er speelt binnen commissies in een schema. Zo kan ze eerder zien of 

er iets fout gaat. 

Boris: Kunnen vragen herhaald worden? 

Joeri: Goede vraag Boris. 

 



Onderwijs 

We willen onderwijs activiteiten stimuleren, zowel binnen als buiten Congo.  

 

Jaarvertegenwoordigers:  

Al besturen lang is Congo hier mee bezig. Er zijn wel vorderingen. Jaarvertegenwoordiging is er voor 

Psychobiologie, maar moet nog opgezet worden voor Biologie en Bio-medische wetenschappen. Om dit te 

stimuleren moeten we misschien een beloning tegenover stellen.  

Pim: Zijn panelgesprekken open voor Congo? Zo weten zij wat er speelt bij een vak vanuit studenten.  

Nienke: We willen dit vooral in goed contact met de faculteit opzetten. Ik zou zelf aanwezig kunnen zijn.  

Lindsay: Hoe gaan jullie leden werven voor het panel, hoe doen jullie de promotie? 

Joeri: Dit gaan we onder andere bereiken door collegepraatjes te houden. Persoonlijk vragen lijkt me 

daarnaast effectief. 

Nienke: Een beloning kan hierbij helpen. 

Joeri: Ja zoals al eerder gezegd zal het helpen als er iets tegen overstaat.  

Kavel: Ik wil jullie er op attenderen dat panelgesprekken iets anders zijn dan jaarvertegenwoordigers. 

 

We willen gebruik blijven maken van de vraag het de commissaris onderwijs poster, in dit geval dus de vraag 

het Nienke poster. 

Thomas: Ben je (Nienke) van plan betrokken te blijven bij alle onderwijs gerelateerde probleem die je krijgt? 

Nienke: Zelf bij alles betrokken zijn is moeilijk, goed contact met de faculteit is belangrijk.  

 

AFS: 

Vorig jaar is er tegen de AFS gestemd, ontwikkelingen op het vlak van samenwerken zullen wel blijven 

volgen. 

Floris: Stel er komt een fusie wat gebeurt er met Congo?  

Joeri: Congo houdt goed contact met Gyrinus, de zustervereniging aan de VU. Studies zullen misschien 

worden verdeeld over deze twee verenigingen. Maar zo ver is het nog lang niet.  

Julien: de AFS is afgeschaft. 

Parcival: Inderdaad maar er is een ander initiatief voor fusie. Blijven ze plannen maken tot het door gaat? 

Joeri: Dat is te snel gezegd, we zullen inhoudelijke informatie moeten afwachten en volgen.  

Kavel: Het is verstandig voor Congo om er snel bij te zijn. Plannen gaan op volle toeren door achter de 

schermen. Het is fijn als levenswetenschappers betrokken te zijn bij Facultaire studenten raad (FSR). 

Collegepraatjes kunnen de  mogelijkheden van de FSR verduidelijken. 

Thomas: misschien kunnen mensen persoonlijk benaderd  worden voor de FSR? 

Nienke: We zijn er meer om mee te denken en leden op de hoogte zijn van mogelijkheden, dus nee we gaan 

mensen niet persoonlijk benaderen.  

Kavel: Mensen zoeken voor de FSR hoort bij de functie van de commissaris onderwijs, onder andere door 

middel van lijstbinders.  

Joeri: We promoten niet persoonlijk.  

Bart: Waarom is dit door het 94e niet doorgegeven in inwerkperiode? 

Julien: Inwerken is een proces, dat gaat niet in een keer. 

Hilde: Het 94e heeft expres geen inzicht in het beleidsplan gevraagd. We mogen hier geen invloed op hebben, 

we mogen ook niet in de RvA. Als dat wel zo is, zouden we de mogelijkheid hebben onze mening op te 

dringen aan het 95e.  



 

 

Financiën 

 

We zullen het kasboek vernieuwen, de digitale informatievoorziening aanpassen, een nieuw systeem zal 

zorgen voor minder fouten. 

Commissie penningmeesters: 1 op 1 gesprekken zullen plaatsvinden in plaats van een overleg met alle 

penningmeesters tegelijk. Dit gaat Willem-jan doen.  

Jurrien: Wat is er anders dan voorgaande jaren? Er is veel geprobeerd. 

Joeri: Momenteel zijn er geen 1 op 1 gesprekken met commissiepenningmeesters.   

Jurrien: Gebeurde dit eerst niet? 

Joeri: Nee, alleen bij grote commissies, niet bij kleinere. 

Wolke: Als penningmeester van een commissie wil ik weten met welke frequentie ik gesprekjes met Willem-

jan moet gaan hebben. 

Joeri: Dit hangt af van het aantal activiteiten of van de problemen. 

Jurrien: Door wie wordt bepaald hoeveel hulp je nodig hebt? 

Joeri: Door de penningmeester, commissie penningmeester en de commissaris activiteiten.  

Jurrien: Ik wil Willem-jan meegeven dat hij zo snel mogelijk concrete plannen hiervoor maakt en eraan begint. 

Je moet er boven op zitten vanaf het begin. 

Thomas: goede punten 95e, wel heel zwaar, succes. Zijn dit trouwens alle punten? Waar is Ideal, want dat is 

nog niet perfect. 

Willem-jan: We willen het Ideal systeem wel verbeteren maar vonden dit niet noemenswaardig voor in het 

beleidsplan.  

Jurrien: Iedereen loopt nu steeds de zaal in en uit, blijf zitten tot einde of mogen we extra pauze. 

Julien: Er is geen tijd voor een extra pauze. 

 

Acquisitie 

 

Er lopen veel contracten. Hylco gaat hier goed op letten en overzicht houden op onderhoud en verlenging. 

Ook gaan we op zoek naar nieuwe vormen van acquisitie, hierbij zien we lustrum als een kans. Daarnaast kan 

beter contact met alumni zorgen voor beter contact met bedrijven. 

 

Jurrien: Willen jullie ook contacten met sponsoren beter onderhouden zodat jullie meer geld binnen kunnen 

krijgen? 

Hylco: Het lijkt me duidelijk, meer geld is meer beter. Als het kan, ja heel graag. We willen vooral zorgen voor 

het vasthouden van sponsoren, contracten kunnen we niet laten verlopen zonder dat we weten waarom. 

 

 

ICT  

 

We willen de website vernieuwen 

Er komt een tentamenbank op de nieuwe website, tentamens komen daar in plaats van op Biopedia, 

daarnaast willen we studenten belonen voor het inleveren van hun tentamen.   

Parcival: VIA heeft het ook, dat ze belonen, na een half uur rennen vier mensen de kamer in voor een biertje. 



Dit is niet oke voor je imago. Dit wil je niet. 

Joeri: We willen niet per se bier als beloning, een andere beloning kan ook. 

Mainah: Oude tentamens zijn vaak zonder antwoorden, gaan jullie daar wat aan doen? 

Joeri: Antwoordmodellen lijken me moeilijk te achterhalen. 

Pars schreeuwt: Googelen. 

Anneliek: Antwoorden zijn zelf uit je stof te halen. 

Joris: Komt deze taak bij bestuur of ICTcie te liggen? 

Anneliek: de taak ligt nu bij de BoekenCie. Afgelopen tijd heeft de BoekenCie veel ingescand, deze tentamens 

zijn echter kwijtgeraakt op de server. Bestuur gaat er druk mee aan de slag om dit te herstellen. 

 

 

Nieuw ledenbestand/boekhoudprogramma 

 

Bart: Hoe gaan jullie dit aan pakken of gaan jullie dit uitbesteden? 

Joeri: we gaan er in eerste instantie zelf naar kijken, maar eventuele samenwerking is mogelijk. 

 

Congokamer 

 

De Congo kamer moet een open karakter kennen, we zien de kamer als verenigingskamer, openingstijden 

zullen van 9.30 -18.30 zijn. En maandag vanaf 13 uur vanwege vergadering. 

Wolke: Hoe denkt het 95e over bestuur/verenigingskamer? 

Joeri: Wij zien het als verenigingskamer, we willen er voor zorgen dat we er mogen blijven borrelen. We 

zullen ons vast blijven houden aan niet voor 13u borrelen. Borrels willen we binnen de Congo kamer houden, 

daar buiten escaleren beperken, kan de faculteit erg waarderen ook al is dat moeilijk. 

Kavel: Vrijmibeau zorgt voor biologen, die moeten blijven. Ga dus goed in overleg over dit conflict, of het 

een bestuurs- of verenigings- kamer is,  en bespreek dit ook op Beta Verenigingen Overleg.  

Parc: Ik vind de voor 13u regel goed, maar er moet uitzondering komen voor vroege tentamens 

ALV Applaudisseert. 

Joeri: het 95e staat open voor op- en aanmerking, ideeën, we zijn op vele manieren bereikbaar. 

 

8. Begroting 95ste bestuur 

De Kascomissie  

Zoe Dalmijn en Thomas Dolman, zij zijn oud penningmeesters van Congo. 

Per acclamatie is de Kascommissie goedgekeurd! 

 

*Zie slide begroting* 

Keskin: waar zijn de getallen in deze begroting op gebaseerd. 

Willem-jan: daadwerkelijke getallen. 

 

Voor de FI is er geen verdeling verschillende potjes, het is nu een geheel 



Kavel: Waarom is er voor de FI minder begroot dan het bedrag van de realisatie van vorig jaar? Ik neem aan 

dat 50 leden minder of meer geen verschil zou maken in dit bedrag. 

Willem-jan: Het is een indicatie, de FI moet specifiek begroot worden. Voor nu maakt het niet uit hoe hoog 

of laag het bedrag is, want we krijgen het geld terug van de faculteit. 

 

*Zie slide sponsoring* 

Bart: Dit bedrag is redelijk laag. 

Willem-jan: We zullen minder leden hebben, sponsoring gaat deels per lid. We vragen Hylco niet om naar de 

begroting toe te werken. Als het Hylco goed afgaat hebben we een meevaller.  

Sylvie: hoeveel minder leden zorgen voor dit verschil? 

Willem-jan: We hebben geen precies aantal maar we gaan uit van ongeveer 100. We verwachten 500 nieuwe 

leden volgend jaar. 

Sylvie: Waarom is sponsoring op nieuwe leden? 

Thomas: Eerstejaars kopen boeken, labjassen, snijsets, hieraan is gerelateerde sponsoring. 

Kavel: Los daarvan is er alsnog weinig sponsoring voor alle jaren? 

Hylco: Volgens mij heeft Congo nu redelijk wat geld, we maken liever een realistische prognose van 

acquisitie. Zo is het makkelijk de begroting te sluiten. 

Sylvie: Ik vind dat het bedrag realistisch is belangrijker is dan een meevaller willen. 

Hylco: Uitgaan van sponsoring is niet realistisch, je kunt er niet van uitgaan dat je geld krijgt. We gaan andere 

kleine dingen die lopen evalueren zoals congres en carrièredag, hier gaan we overeenkomsten voor sluiten met 

de bedrijven. 

Bart: Wil je het bedrag niet omhoog bijstellen op de begroting? 

Hylco: ik wil begrotings gewijs niet verplicht zijn geld binnen te halen. 

Kavel: Verwacht je geen nieuwe sponsoren binnen te halen? 

Willem-jan: We verwachten van wel, maar we willen veilig zijn met de uitgave, dan zitten we misschien krap 

op het einde van het jaar. 

Kavel: Er is veel ruimte om mee te spelen, dit hoeft geen probleem te zijn, dit zagen we vorig jaar, je legt de 

lat erg laag vind ik. 

Willem-jan: Hylco gaat niet niets doen vanwege deze begroting.  

Sylvie: Je neemt nu aan dat hij weinig voor elkaar krijgt ondanks dat hij hard zal werken. 

Julien: Dit is een jaarlijkse discussie, de keuze voor de lat hoog leggen of risico beperken. 

Floris: Alsnog geef ik een kort tegengeluid, ik begrijp wat er wordt gezegd. Het is moeilijk een realistisch 

bedrag hier neer te zetten, maar je kunt wel hard werken.  

 

Bryndan: Ik wil weten hoe het zit met sponsoren vanwege morele kwesties, kan ik dit aanvragen als 

W.V.T.T.K? 

Julien: Je kan dit bespreken met Hylco en andere mensen die betrokken wensen te worden. 

Floris: Als hij de enige is, dan sluit ik me hierbij aan, maar als er meer zijn, moeten we hier ruimte voor 

maken. 

Drie mensen hebben hier behoefte aan, als het nog voor 22u is kan dit besproken worden. 

 

*Zie slide overig* 

streeplijst inkomsten gaan omlaag, studiematerialen omlaag. 

Bart: waarom is er een daling van inkomsten uit streeplijst? 

Willem-jan: dit is een reële schatting, het is niet precies te voorspellen, daarnaast zijn inkomsten en uitgaven 



aan elkaar gelijk. 

Wolke: Het zou kunnen dat het niet meer mogelijk is om bier te drinken in de Congo kamer binnen korte 

termijn, waarom dan 8000 euro? 

Willem-jan: Zoals ik al zei, inkomsten zijn gelijk aan uitgaven. 

Wolke: Thomas heeft er anders 600 euro op verdiend, dus ik ben het met je oneens. 

Willem-jan: Wij gaan uit van een heel jaar bier verkoop. 

Joeri: Daar doen we ons best voor. 

 

*Zie slide bestuur* 

 

Wolke: Waarom zijn er meer uitgave aan weekenden komend jaar? 

Willem-jan: Dit representeert een schatting, geld hoeft niet op. 

Wolke: Kan je het aanpassen naar de realisatie vorig jaar? 

Willem-jan: Nee juist niet, ik mag meer investeren aan speerpunten. 

Wolke: Dus beter bestuurs weekend is een speerpunt? 

Willem-jan: We hebben geld, ik had het al om laag gebracht vergeleken met de begroting van vorig jaar, ik 

ben het eens met het 94e dat het belachelijk is daar te veel geld aan uit te geven. 

Sylvie: Geld was altijd bestemd voor het inwerken, maar bonding werd vroeger uit eigen zak betaald.  

Willem-jan: Tijden veranderen, ik zag het staan in de begroting van het 94e, zij waren geweldig, komt vast 

daardoor. 

Bryndan: oh slijm. 

Willem-jan: Het is een goed bestuur, dat zich in heeft gezet. 

Sylvie: hoe zit het met een inhoudelijk weekend? 

Willem-jan: ja dat komt op de volgende slide. 

Brynden: En misschien een nieuw Congo dier? 

Willem-jan: Als je kan bewijzen dat we het kunnen houden is dat zeker een optie.  

Brynden: planten kosten ook geld. 

Willem-jan: gedurende de volgende slide praat ik over planten. 

 

*Zie slide bestuur(2)* 

 

Onvoorzien is naar ander potje geschoven. 

Externe betrekkingen is omhoog, we willen een professionele uitstraling naar bedrijven. Ook naar zusjes 

broertjes toe. 

Kavel: Ik snap niet helemaal waar die 600 euro heen gaat? 

Willem-jan: Twee externe betrekkingen, zusjes en broertjes is een deel, maar ook als we een bedrijf 

uitnodigen, bieden we ze graag een kopje koffie aan bij het academisch kwartier bijvoorbeeld.  

Wolke: is er niets voor onvoorzien begroot? 

Willem-jan: Onder een ander potje, op een andere slide. 

Jurrien: Er is veel aandacht voor sponsoren binnen halen, Congo heeft al veel geld over, houd je dan niet nog 

meer over?  

Willem-jan: Er is nooit te veel geld, en dan zou PR functie overbodig zijn. 

Thomas schreeuwt: ja geld voor bestuurweekend! 

Jurrien: Wat doen jullie met extra geld? 

Willem-jan: Goede vraag. Kan eigenlijk overal aan besteed, geld is een beperkende factor. Activiteiten worden 

steeds duurder, andere projecten ook. Geld kan bijdragen aan verbeteringen maar er zijn geen concrete 



plannen. 

Eva: Als geld beperkend is hoe kan Thomas zo veel hebben gespaard? 

Willem-jan: Dat is niet een vraag aan mij. 

Eva: Thomas is goed, maar geld lijkt mij geen beperkende factor. 

Willem-jan: je begroot per potje, daar ga je je aan houden. Activiteiten kunnen groter, leuker en fijner. 

Eva: Veilig begroten beperkt geld uitgeven voor Congo. 

Willem-jan: mooi als er ineens geld vrij blijkt, liever onder de begroting dan er boven uitkomen. 

Kavel: Zijn jullie dit jaar geen enquête van plan? 

Willem-jan: Gebaseerd op de realisatie kost het niet veel geld. We hebben het er niet over gehad, leuk idee, 

maar niet begroot. 

 

*Zie slide onderwijs* 

 

BIC dit jaar kost geld en we begroten ook geld voor de fusie. 

Bart: Er zijn minder studenten die mee zullen doen aan de FI, waarom zijn dan dezelfde kosten doorgegeven?  

Willem-jan: De FI wordt door de faculteit gesubsidieerd.  

Bart: zou je dit willen bijstellen? 

Willem-jan: masters wordt net iets hoger. 

Hilde: wat verwachten jullie te investeren in de fusie, waar gaat dat geld heen? 

Willem-jan: Belangrijk is om aan leden informatie te verstrekken, een bijeenkomst mag geld kosten, denk aan 

drankjes.  

 

*Zie slide activiteiten* 

 

Kavel wil graag een studiereis, dus dit heb ik begroot 

In het potje voor de liftwedstrijd zit dit jaar meer geld. 

Nieuw initiatief hebben we iets lager ingeschat.  

Lustrum komt er aan dit jaar, dus dat kost geld. 

Er is geld beschikbaar voor eten tijdens de VrijMiBeau, zo beperken we het aantal dronken mensen hopen 

we.  

Bart: Komt er weer een studiereis? Wordt er nu weer gespaard? 

Willem-jan: Nee het komt uit de spaarpot, nu gaan we niet sparen maar het er juist uit halen.  

Kavel: het idee is Zuid Afrika dan 1000 niet dekkend genoeg. 

Willem-jan: subsidie van de universiteit is ook mogelijk.  

 

*Zie slide commissies*  

 

Kweekvijver krijgt komend jaar ook het standaard bedrag. KookCie krijgt meer geld voor het diner dit jaar, 

geld is misgelopen afgelopen jaar.  

WeekendCie krijgt meer, weekenden werden te duur voor de student.  

Anna: Weekenden waren te duur waardoor ze niet vol kwamen, maar dit kwam door misschien te veel andere 

activiteiten. Werk is bijvoorbeeld ook een probleem, je kunt het niet te vaak afzeggen voor Congo. 



Willem-jan: We hebben het hier niet over gehad, de hoeveelheid weekenden in het jaar. Ik denk dat te duur 

echt het probleem is en niet de hoeveelheid. Winterweekend is echt te duur, dit moet toegankelijker worden. 

Bart: Geld bijleggen, dus goedkoper volgend jaar? 

Willem-jan: Dat is het idee. 

Joeri: Dit hopen we, maar het is ook afhankelijk van de kosten. 

Kavel: Verwachting inkomsten is verminderd, maar er gaat wel meer geld naar de WeekendCie, hopen jullie 

ook een groter deel van Congo te betrekken bij activiteiten van deze commissie? 

Willem-jan: Denk niet dat nodig is weekenden toegankelijk te maken voor meer leden, ze komen de laatste 

tijd al moeilijker vol. 

Kavel: Maar nu krijgt een select deel van Congo een groter budget. 

Willem-jan: Iedereen is welkom op het weekend. Een weekend voor 1000 man kan niet. 

Florence: waarom krijgt de BioloCo niet meer geld, hun weekend zat niet vol, straks maken ze verlies en de 

commissie is onderwijs gerelateerd dus waardevol voor de vereniging. 

Willem-jan: Er waren onverwachte extra kosten, ik ga niet uit van onverwachte kosten, afgelopen jaren bleven 

ze onder het budget. 

Hilde: dit neemt niet weg dat het weekend niet vol zat, terwijl het een mooie activiteit is, investeren is mooi en 

overeenkomstig met hun beleidsplan. 

Willem-jan neemt het advies mee. 

Bart: is het de bedoeling dat er weer een weekend komt door BioloCo terwijl er ook WeekendCie is? 

Willem-jan: de BioloCo mag dit zelf bepalen. 

Sylvie: ik heb een vraag over de FeestCie. De FeestCie krijgt altijd veel geld vanwege het gala. Maar ook als er 

geen gala is krijgen ze veel geld, hoe kan dit?  

Willem-jan: Het gala is niet georganiseerd door interne problemen. 

Thomas: Het is vorig jaar niet georganiseerd omdat er apparatuur kapot is gegaan. 

Willem-jan: Ik heb er voor gekozen om het gelijk te houden. Feesten zijn leuk. De FeestCie moet 

mogelijkheden hebben. 

Sylvie: is dit niet buiten proportie? Andere activiteiten zijn ook leuk. 

Willem-jan: Feesten zijn van belang voor het brede publiek, andere zijn activiteiten specifiek voor publiek van 

Congo. 

Rens: Hoe zit het met nieuwe commissies? 

Willem-jan: nieuwe commissies kunnen altijd, denk aan het initiatieven potje. 

Floris: Waarom valt apparatuur niet onder onvoorzien? 

 

Discussie: Er ontstaat een discussie over waarom het afgelopen Hoeren en Pooiers feest van de FeestCie zo 

duur uitviel. Dat kwam door kapotte apparatuur. De vraag is uit welk potje de kapotte apparatuur van de 

FeestCie betaalt is. Dit is uit de FeestCie’s eigen potje gegaan.  

Floris: Waarom is dit niet uit het potje Onvoorzien gehaald? 

Thomas: De FeestCie had sowieso niet genoeg geld voor een gala, ook niet als de kosten voor de apparatuur 

uit het potje onvoorzien waren gehaald. Uiteindelijk maakt het voor Congo als geheel niet uit welk potje het 

komt. 

We gaan nu door, want er is geen tijd meer.  

Floris: Het is niet raar om hier op in te gaan, het is niet duidelijk nu. 

 

*Zie slide overig* 

 



Er is een nieuw contract voor het drukken van de Gymnorhina. Er is ook een bedrag voor subsidie van de 

almanak. 

Over facturatie Havelaar: Zij betalen hun facturen aan ons niet, dus wij betalen onze facturen aan hun ook 

niet. We hebben wel 2000 euro in begroot die nog betaald zou moeten aan de Havelaar als ze er om vragen. 

Omdat we in eerste instantie dachten dat de Havelaar ook nog aan ons moest betalen gingen we daarmee 

wachten totdat de Havelaar naar ons toe zou komen.  

Floris: Geld moet alleen betaald worden als beiden partijen zich aan het contract houden. 

Willem-jan: Hier streven wij dan ook naar. 

Floris: je moet geld niet weggooien. 

Willem-jan: Wij hebben meer macht, zij missen meer geld dan wij. 

Sylvie: Ga je dat gebruiken? 

Willem-jan: Ja! 

 

 

 

 

*Zie slide sparen* 

 

Ik spaar voornamelijk voor lustra. Geld uit studiereis, computers, alumni, liftwedstrijd. We sparen veel, dus er 

kan wat gebruikt worden.  

 

9. RvA 

Jurrien Fransen 

Sylvie Lesuis 

Laurent Lokhorst 

Floris van Rhijn 

Hilde Schwantje 

Anouk Spelt 

Francis Zoet 

 

10. W.V.T.T.K. 

Niet aangevraagd 

 

11. Rondvraag 

 

Hilde: alles in de Congo kamer direct ophalen, dan de Congo kamer verlaten, wij willen er een dingetje doen. 

Bart: zeilweekend is traditie, dit jaar niet, ik wil een zeilweekend. 

Jur: dit is geen traditie. 



Anna: WeekendCie maakt een keuze: buitenland of zeilweekeind, in de zomer zeilweekend organiseren is 

moeilijk, vorige keer maakten we verlies. 

Bart: Ik wil een commissie oprichten die zeilweekend organiseert. 

Floris: We hebben recht dit nu te zeggen. 

Joeri: voorstellen kan je indienen. 

Jur:  niet te veel weekenden organiseren, keuzes zijn belangrijk! 

Bart: weekenden zijn vaak vol. 

Iedereen: nee dat is niet meer. 

 

12. Sluiting 

 

Julien sluit de  vergadering om 21. 59 


