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1. Opening 

Kavel opent de vergadering om 18.03 uur. 
 

2. Mededelingen 
Joeri bedankt de KookCie. 
-applaus- 
 

3. Goedkeuren agenda 
De agenda wordt goedgekeurd.  
 

4. Halfjaarverslag 95ste bestuur 
 
Algemeen 
Joeri: we willen inactieve leden werven (actief maken), door middel van een “neem je 
vrienden mee borrel”, dit zou dan in de brainwave zijn. De brainwave is namelijk 
toegankelijker dan andere kroegen. Mensen trekken door langs practicumzalen te gaan en te 
promoten. Betabar/brainwave wordt ingepland in de zomer. We willen er een periodiek 
evenement van maken. (elke 1 à 2 maanden) 

 
Joeri: Alumnibeleid, alumnidag redelijk geslaagd (ongeveer 60 aanwezigen) nieuwe personen 
leren kennen, alumnikringen opzetten. Voor psychobiologie al opgezet, voor BMW is de 
eerste vergadering al geweest en komt hopelijk snel, biologie gaat moeizaam, hopen 
binnenkort duidelijkheid over de situatie te hebben. 

 



Joeri: De ereleden, het contact met ereleden is matig, er is weinig bekendheid. We willen het 
contact verbeteren door ze op de hoogte van grote events te brengen, zoals het lustrum. 
Misschien komen er ook ereleden naar oud-bestuurweekend.  

 
Sylvie: Hoe denk je alumni en ereleden te betrekken bij activiteiten van 
Congo? 
Joeri: Alumni kunnen helpen bij evenementen, ereleden meer betrekken bij organisatie. En ze 
laten weten dat er dergelijke evenementen zijn. 

 
Commissiebeleid 

 
Joeri: Er is inmiddels commissieoverleg geweest, er zijn 1-op-1 gesprekken gedaan, Desiree 
houdt een commissielogboek houdt bij, om fouten vroeg te herkennen. Actief leden bestand 
is bijgewerkt. 

 
Kennisbehoud bij commissies is een punt, het is mooi als je niet bij het begin hoeft te 
beginnen. Congopedia is weinig meer in gebruik, google drive wordt nu voornamelijk 
gebruikt.  

 
Bart: Hoe zit het met de PaparaCie, er zouden foto’s worden geüpload, dat is nog niet 
gebeurd. 
Joeri: Het gaat nog steeds moeizaam met de mensen die er nog in zitten, er lijkt ambitie te 
zijn maar er is nog niet concreets. De commissie heeft nieuwe leden nodig, gaat in de FI 
gebeuren. 
Dominique: dat gebeurt niet eerder dan FI? 
Joeri: Het zou al eerder gebeurd moeten zijn, maar dat moeten we nog plannen? 
Desiree: Nee, dat is nog niet gebeurd. 
Joeri: We gaan goed rond de tafel zitten met de huidige PaparaCie 
Bart: Worden onze activiteiten nog vastgelegd? 
Florence: Misschien handig om mensen via Facebook te vragen om foto’s te maken want er 
zijn er waarschijnlijk genoeg die foto’s willen maken. 

 
Onderwijs 

 
Actief mensen betrekken bij onderwijsgerelateerde activiteiten, er worden discussieavonden 
georganiseerd door o.a. Hilde, Nienke zit in organisatie van BIC Biomedisch Interfacultair 
Congres en houdt zich daar ook mee bezig. 
Panelgesprekken: voor Psychobiologie gaat dit goed, willen beginnen bij Biomedisch en 
Biologie. Biomedisch staan al wat dingen vast (onder andere de taakverdelingen). Biologie 
gaat stroever, Nienke is bezig, maar opleidingsdirecteur werkt helaas niet mee. Nienke is 
bezig met het jaarvertegenwoording-protocol te updaten 
Hilde:  Biomedisch staat al jaren op deze slide, hoe weet je dat dit gaat gebeuren. 
Nienke: Opleidings Commissie (OC) wil meewerken, we gaan notulisten aanstellen.  
Thomas Dolman: Je zei dat de directeur aanwezig was bij panelgesprekken 
Nienke: bij psychobiologie wel 
Thomas Dolman: Sylvia Witteveen (Opleidingsdirecteur PB) was er niet toen ik bij een 
panelgesprek zat. 
Nienke: Dat kan, soms is ze er niet maar ze is er het merendeel  van de gesprekken wel bij. 



Bryndan: wat gebeurt er bij 4-weekse vakken? Komt daar ook een panelgesprek voor? 
Nienke: Dat kan waarschijnlijk niet. 
Anna: waarom maar 2 keer per vak panelgesprek, dat kan toch niets veranderen? 
Nienke: Jawel, ze kunnen kleine fouten corrigeren 
Lydia: Er is al een panelgesprek voor de 2e jaars, hoezo te veel moeite om dat te houden? 
Kavel: Dit is een vorm met eerstejaars en de opleidingsdirecteur, die van tweedejaars is het 
panel met Thomas Dolman. 

 
Joeri: Communicatie van en naar studenten, door middel van de vraag het Nienke poster, ligt 
bij drukker verder gaan webezig met de notulen van de OC’s online zetten voor studenten, 
deze evalueren hoe vakken zijn gegaan, moet nog gebeuren voor biologie. 

 
Parc: Komen de notulen op de congosite? 
Joeri: Nee, op blackboard. 

 
Goed contact is onderhouden met FSR,  de verkenningscommissie kijkt naar samengaan 
UvA en VU. Verder hebben we gepraat met Gyrinus Natans (VU biomedisch en biologie), 
daar willen we beter contact mee, indien het tot een fusie mocht komen.  

 
Hilde: Wat is het idee van een verkenningscommissie, is dat überhaupt een goed idee? 
Joeri: De commissie kijkt naar hoe het samenwerken het best gaat, maar nu is deze 
commissie niet actief. 
Kavel: De commissie voldeed niet aan het model van de decaan. 
Sylvie: Taken die bij de universiteit horen staan op jullie slides, in hoeverre is dat jullie taak? 
Joeri: Congo vindt het belangrijk dat de dingen gebeuren, dus gaan er achteraan. Maar we 
gaan de taak niet overnemen of iets in die trend. 
Het is de bedoeling dat de jaarvertegenwoordiging zelf gaat draaien maar Congo wil bezig 
zijn met het initiëren hiervan. 

 
Studenteninspraak en faculteitspolitiek, er zitten een  aantal Congolezen in de FSR.  
- Thomas Adrian 
- Annelieke Muller 
- Gerben Yntema 
- applaus- 

 
Parc: men zit daar toch als persoon en niet voor Congo?    
er volgt een discussie over FSR leden. 
Dominique: Ja maar het is gewoon leuk dat ze erin zitten. 

 
Joeri: Wij vinden het belangrijk dat zoveel mogelijk Congolezen zich met UvA politiek gaan 
betrekken 
Hilde: Hoe gaan jullie dat bewerkstelligen, het is iedereens eigen keus toch? 
Joeri: dit gaat via Lief en de Faculteit zelf. 
Bart: Hoe kun je mensen adviseren om de FSR in te gaan? 
Joeri: Het is vooral door middel van informeren 
Hilde: We zouden een neutrale instellingen innemen toch? 
Joeri: we adviseren ook alleen maar. 
Nienke: Lief komt gewoon de Congo kamer binnengewalst om mensen te werven. 



 

 
5. Financiën 
 

- Nieuwjaarsreceptie, constitutieborrel, en dies 
Nieuwjaarsreceptie binnen de begroting,  
* zie slide * 
Constitutieborrel is binnen de begroting 
* zie slide * 
Dies natalis is binnen de begroting 
* zie slide *  
Is goedkoper uitgevallen door kleinschalige activiteit, misschien komt er nog een activiteit. 

 
Commissies gaan goed, van de carrièredag is sponsoring binnengehaald. €1700.- . Bij andere 
bestuursjaren zonder sponsoring afgeschreven als verlies. 
Thomas: 1700 euro is puur sponsoring van de carrièredag? 
Willem-jan: en de Polder. 

 
Geen schulden op streeplijst 

 
Bart: is er winst op streeplijst? 
Willem-jan: winst op streeplijst, maar niet veel 
Bart: Is het een idee om het voor de Vrijmibeau te gebruiken? 
Willem-jan: Daar is een apart potje voor 
Willem-jan: We hebben iDEAL, zo wordt innen makkelijker 
Bart: ideal is niet ideaal (hahahaha) 
Willem-jan: Voor de penningmeester veel werk, maar heb dat geleerd.  
Dolman: Nieuwe boxen, en vertel? 
Willem-jan: we gaan naar de elektronicakringloop, hopen een deal te krijgen 
Dolman: nemen jullie iemand met verstand mee 
Willem-jan: We gaan het zelf doen 
Dolman: wat voor boxen hebben nu? 
Willem-jan: opgeblazen. 
De boxen die we nu hebben zijn van Alex von Beckendorff. 

 Aline: De Veilmibeau heeft geld opgehaald waar gaat dat heen? 
 Hylco: 30 eu in Vrijmibeau potje. 

Bryndan: mag veilen van spullen wel? 
Willem-jan: Ik weet niet wat de wet zegt, maar anders wordt het weggegooid 
Parcival: spullen verwaarlozen is verlies van eigendom. De eigenaar van de locatie wordt in 
dat geval eigenaar van de spullen 
Bryndan: spullen die je hebt gevonden geeft een aangeefplicht, ruimte is van de UvA. Met 
aangeven 1 jaar bewaartijd, zonder 20 jaar. Tot die tijd illegaal om te verkopen 
Hylco: Na 2 à 3 maanden genoeg tijd gehad om je op te halen, UvA zelf doet het ook niet zo 
Parcival: Congo niet de exploitant van de kamer. 
Marc: de wet is overtreden, het is niet oke dat dit met een lach verworpen wordt. 
Kavel: Ik neem aan dat bestuur dit meeneemt. 
Dolman: waar wordt de winst voor gebruikt 
Willem-jan: waarschijnlijk voor Congo, maar volgende penningmeester beslist. 



Kavel: Vernieuwing van het kasboek is heel moeilijk.. Hangt veel af van de site. Moet snel 
afkomen want de webshop is belangrijk voor eerstejaars 
Dolman: moet gebeuren je hebt het druk 
Willem-jan: ja dat willen we ook maar we kunnen er niets over zeggen. 
Hilde: wat is er mis met huidige kasboek? 
Willem-jan: omslachtig en handmatig. 

 
Commissiepenningmeesters: Is belangrijk, er zijn 1-op-1 gesprekjes gehouden, hierdoor 
hebben penningmeesters een beter beeld van functie en van het bestuur 

 
Acquisitie 
Eerste zakelijke nieuwsbrief is verstuurd door Hylco 
Sylvie: is er voor nieuwe sponsoring 1 bedrijf benaderd? 
Hylco: Ja 1 nieuwe, maar vooronderzoek voor de rest 
Joeri: Externe promotie zit wel goed met alumni en andere verenigingen 
Hilde: externe promotie is ook adverteren naar buiten de FNWI, Congo neerzetten als 
aantrekkelijk sponsordoelwit niet alleen alumni en lustrum 
Hylco: serieuzer kijken naar mailtjes die afgeschreven worden als reclame, via website meer 
contact leggen met SILS, Naturalis en andere bedrijven. 
Hilde: Een kopje op de website is geen externe promotie, dit is niet actief. 
Hylco: je ziet actieve promotie als posters in bushokjes? 
Parcival: doen jullie ook aan promotie aan AMC? 
Joeri: nee, maar dat is een goed plan. Logistiek is dat moeilijk maar het kan wel. 

 
ICT 
Website: 2 bestuursleden in de ICTCie, beter contact met de ICTCie zelf en beter begrip naar 
elkaar. Nieuwe website moet aan het begin van het jaar af zijn, bouwer houdt zich niet aan de 
deadline. ICTCie is druk en bestuur niet kundig genoeg om zelf aan te werken 
Thomas: heb je het over academisch of bestuursjaar? 
Joeri: academisch 
Bart: consequenties bouwer voor het missen deadlines? 
Joeri: moeilijk, alternatieve bouwer is duur. Daar moet naar gekeken worden 
Hilde: Eerstejaars zijn eerder bezig met boeken bestellen dan het begin van academisch jaar. 
Hoe gaan jullie dat oplossen? 
Hylco: Er zijn bouwers die in een maand onder contract een site met boekenshop online 
kunnen knallen. 

 
Tentamenbank: 
Bouwer is bezig, oude tentamens moeten ingescand worden, hoofd tentamens BoekenCie is 
aangesteld die hier voor verantwoordelijk is 
Florence: was er geen afspraak over beloning bij tentamen inleveren? 
Joeri: ja maar daar moet nog naar gekeken worden 
Aline: voor Psychobiologie zijn er geen goede aansluitende tentamen, en volgende eerstejaars 
hebben weinig voorbeeld gaan daar composieten van gemaakt worden? 
Joeri: Nee 
Thomas: mogen tentamens meegenomen worden? 
Kavel: Volgens OER mag alles mee en open vragen komen achteraf beschikbaar. 



Parcival: We kunnen alle tentamens van  blackboard halen door een account te maken dat 
alle vakken volgt en dan gewoon de tentamens en antwoorden rippen. 
Bart : ik ben benieuwd of Hans Breeuwer vindt dat het openbaar maken van tentamens een 
goed idee is. 
Hans: Volgens het OER mag alles openbaar, van hem mag het ook online.  

 
Parcival: Is er initiatief om samenvattingen te verzamelen? 
Joeri: Facebook en tentamenbank 
Hilde: ASVA heeft hier een initiatief voor 
Joeri: Dit is te open. 
Aline: Is er een beloning voor inleveren? 
Joeri: nee, is geen goed idee 
Hilde: als je in de Congokamer inscant is dan gewoon gelijk individueel fixen met inscannen 
goed plan? 
Joeri: ja, goed idee 

 
Openheid en vernieuwingen 
 
Er wordt een nieuwe computer aangeschaft. 
De Congo kamer zo schoon mogelijk proberen te houden ( door middel van 
schoonmaakweekend en actief bestuur) 
Banken goed houden, die worden snel gerouleerd als ze kapot zijn 
Nieuwe boxen, Annie gaat die ophalen in busje. 
Hilde: waar is het bed van het 94ste? Ik wil dit graag beter benut zien in de CK 
Het bed is inmiddels helaas stuk. 

 
6. Voorstel voor ereleden 

Joeri: Erelid worden is de hoogst verkrijgbare dankbetuiging van Congo, zo probeert Congo 
mensen te binden aan Congo, zodat mensen meer doen voor Congo. 
 
Sylvie Lesuis en Hans Breeuwer 

 
Joeri gaat uitleggen waarom ze voorgedragen worden: 
- Joeri over Sylvie: Sylvie heeft 2 jaar bestuur van Congo gedaan, meegemaakt hoe Congo is 
overgestapt van 10 naar 6 koppig bestuur, meerder jaren raad van advies (voor Congo 
bestuur), FICie begeleid, jaren in de MotivaCie gezeten, en in de bijbehorende werkgroepen. 
Sylvie heeft een warm hart voor Congo. Op deze manier hoopt Congo dat Sylvie zich zo 
blijft inzetten voor Congo en om haar te eren. 
- Joeri over Hans Breeuwer: Drager van Congo ouderdag, langdurig enthousiast voor Congo. 
Ouders reageren hier positief op en dat is belangrijk. Hij speelt hier een begeleidende rol in. 
Docent van Genetica & Evolutie. Bedanken voor de continue inzet voor Congo tijdens 
ouderdagen 
Bart: waarom bent u zo betrokken bij ouderdag 
Hans: het is leuk om ouders uit te leggen wat hun kinderen doen 
Bart: mijn ouders vonden het leerzaam 

 
Marc: hoe zijn andere ereleden erelid geworden 



Joeri: verschilt per bestuur, dus per jaar, mensen die waardevolle toevoegingen hebben voor 
Congo willen wij graag als erelid, bijvoorbeeld Steph Menken 
Sylvie: er zijn een aantal mensen die in een lange tijd heel veel hebben gedaan, en daar 
moeten we ze voor bedanken 
 

- Pauze - 
 
7. HHR wijziging 

Joeri: Het betreft een kleine wijziging: “gewone leden” in artikel 8 wordt veranderd in “alle 
leden”.  
Parcival: voorheen was er een andere definitie van lid, wat verandert er dan? 
Joeri: Zo is het praktischer. 
Hylco: gewoon is een toevoeging die niet nodig is en wordt er uitgehaald ten opzicht van 
ereleden 
Bart: Er staat dat ereleden nu geen spreekrecht hebben in alle vergaderingen 
Hylco: nu wel met deze wijziging 
Wouter: Er moet nu wel gemeld worden wanneer alle vergaderingen zijn 
Joeri: dat wordt al gedaan bij aanmelding. 

 
Kavel: uitleg van stemmen  
Kavel: uitleg van machtigingen 

 
3 tegen 
1 onthouding 
de rest  voor  
Wijziging in HHR is goedgekeurd. 

 
8. Dinsdag borrel 

Joeri : Voorstel om van Havelaar over te stappen op Amstel 54 
Joeri: situatie met de Havelaar: Havelaar is Congo 2000 euro schuldig, 2 jaar aan sponsoring 
niet gekregen, 94ste gaf geen geld meer aan de Havelaar. Geen staffel bijgehouden, geschat 
bedrag van 750 euro. Een maand terug besproken, geld zou snel geld overgemaakt worden, 
niet gebeurd. Eigenaar is de helft van de gemaakte afspraken niet nagekomen, door slappe 
excuses Er wordt weinig tot geen rekening gehouden met Congo.  

 
Dominique: Dit komt door slechte communicatie van beide kanten 
Joeri: Mee eens, maar dat neemt niet weg dat er geen rekening met ons wordt gehouden. 
Communicatie tussen BarCo en bestuur minder 
Yannick: Ik doe mijn best om communicatie goed te doen, maar die eigenaar van de Havelaar 
is aan het zeuren. ALV vandaag is aangegeven, en hij zegt het is iedere keer wat met jullie. 
Dom sluit zich hier bij aan 
Bart: onvrede vanuit de Havelaar met hoge verwachtingen, allemaal communicatie toch? 
Hilde: Nee 
Yannick: geen inspraak over muziek bij de Havelaar, gaat bij 54 wel komen. 
Parcival: was er geen contract met de Havelaar? 
Hylco: het 93ste  had geen contract, tijdens bestuur 92-93 eigenaar wissel. Nieuw contract 
ondertekend door Tuglio wat niet mag. Nieuwe goede versie niet meer te vinden, juridisch is 
dit uitdagend 



Parcival: over welk contract gaat dit, hoe is dit kwijtgeraakt 
Hylco: Er is alleen een gerucht dat dit contract bestaat.  

 
Joeri: drank afkopen wordt goedkoper, meer voor minder, meer inspraak, geen andere 
evenementen zonder toestemming van Congo op dinsdag. Bart: wekelijks in de Havelaar op 
dinsdag ook wekelijk in 54 op dinsdag? 
Joeri: ja, behalve met tentamenweken 
Dom en Bart: past Congo in 54? 
Hylco: Wij zijn van mening dat de capaciteit goed is 
Dom: alternatieven naast 54? 
Joeri: ja daar is naar gekeken, een kroeg of 8-9 is vergeleken, Amstel 54 is zeker na de CoBo 
het best naar voren gekomen 
Yannick: grootste capaciteit en goedkoopste drank. 
Flo: Tijdens borrels 1 euro drank? 
Hylco: er zijn goede initiatieven om Congo legitimatie op gang te zetten 
Barbara: Is er al getekend? 
Hylco: Ik heb een contract opgesteld, door de RVA laten controleren, opgestuurd, 
ondertekenen moet nog komen. 
Hylco: 1 iemand verantwoordelijk voor bar en 1 voor garderobe en muziek, normale borrels 
tot 1 wanneer rustig op themaborrels staan ze tot 3 (leden van de BarCo). Geen betaling maar 
gratis drinken 
Yannick: bij de Havelaar werkten ze tot 1 gratis, tot sluit kregen ze betaald. Maar is best pittig 
om tapmensen tot 3 te krijgen.  
Barbara: Slechte communicatie tussen bestuur en BarCo, maar bij de BarCo zitten mensen 
die niet van 9 tot 3 kunnen.  
Hylco: hoeft er niet 1 te zijn, er zijn voldoende leden om te rouleren. 
Dom: ik ben super enthousiast. ziet geen probleem 
Dolman: stelt voor om wisseling van kroeg uit te stellen 
Hylco: Maar de schuld bij de Havelaar bouwt op 
Kavel: hoofdlijnen stemmen, maar overleggen met BarCo 
Sylvie: Congo regelt garderobe, wordt tas vergoedt als dit gestolen wordt 
Yannick&Hylco: nee niet wettelijk mogelijk 
Dolman: Leuke aankledingen mochten daar en bij 54 
Hylco: Hij is super enthousiast 
Dolman: Goed vast te leggen is altijd een goed idee 
Hylco: Jazeker 
Hilde: garderobe verplicht, kost het geld? 
Hylco: niet verplicht, kosten niet duidelijk 
Yannick: mag de BarCo het contract bekijken?, om problemen te voorkomen. 
Desiree: Het is een beetje vreemd dat er nu zoveel weerstand is terwijl ze veel heeft 
gecommuniceerd. 
Bart wil ook pas na instemming een contract te tekenen 
Desiree: bestuur wil jullie niet passeren. 
Hylco: Er is ook niets ondertekend 
Joeri: Over het contract wordt onderhandeld, dit was onduidelijk. Er ligt niets vast. Deze 
ALV is er om ons op de hoogte te stellen waarom een overstap gepland wordt en om te 
stemmen of we over stappen 
Hilde: he, maar er wordt gestemd over een contract? 



Joeri: nee we stemmen of er een overstap komt van de Havelaar naar de Amstel54 
Dolman: we stemmen in met het contract mits de BarCo er het er mee eens is? 
Joeri: Ja 

 
Bryndan: Kunnen we wel stemmen als er veranderingen voor de stemmers in dit contract 
kunnen komen? 
Joeri: contract wordt met de BarCo doorgespit er zal niet heel veel veranderen voor het 
stemmende publiek. 
Felicio: Fluitje of een vaasje 1,50? 
Hylco: vaasje Amstel 1,50 

 
Hilde: nadelen 54? 
Joeri: geen pooltafel, wel rad van drank 
Marc: met WK tv? 
Hylco: er zijn meerder beeldschermen 
 (over Hilde’s vraag) Hylco: geen binnenrookruimte 
Hilde: Nee geen opsomming maar grote dingen 
Willem-jan & Hylco: niet tegenaan gelopen 
Bryndan: hoe is de locatie ingedeeld 
Hylco: een rechthoek met bar en bankjes.  
 
Kavel: uitleg van stemmen  
Kavel: uitleg van machtigingen 

 
Tegen:1 
Blanco: 2 
Onthouding: 5 
Voor: de rest 
Ingestemd, met voorwaarde dat de BarCo akkoord gaat met het contract. 
 

9. MotivaCie procedure 
 

Uitleg MotivaCie procedure door Sylvie 

 
Werkwijze werkgroep: 
Een groep met wisselende samenstelling is bezig geweest met de kiesprocedure, begonnen bij 
het 89e bestuur besproken tot aan het 94e bestuur, voor en nadeel structuur. Belang voor 
vereniging belang voor kandidaat op een open manier. Voor een procedure die hopelijk tot 
minder verzet leidt. 
Nu een opzet over de procedure, er wordt aan gewerkt. Iedereen is welkom om te komen 
helpen. 

 
Evaluatie oude procedure: 
Tijdens de ALV zelf besloten mensen dat ze bestuur wouden doen aan het begin, het eerste 
jaar presteerde de MotivaCie goed en daarna steeds meer kritiek. De opvattingen van de 
functie van de MotivaCie verschilt per jaar. Door de jaren heen is dit niet altijd even 
consistent geweest. 

 



Belangenafwegingen: 
De kandidaten: is heel belangrijk dat ze goed geïnformeerd worden van wat van hun 
verwacht worden, ze willen advies van de MotivaCie, ook wel jij komt goed uit de verf als 
secretaris maar niet als voorzitter. 
De MotivaCie: Hebben vaak twijfels, en groepen waar ze weinig onderscheid kunnen maken. 
Hier is het belangrijk dat de MotivaCie goed kan adviseren 
De vereniging: het is belangrijk dat de leden een goed vertrouwen heeft in het bestuur, 
verschilt door de tijd. Soms is het goed omdat ze kunnen hijsen soms omdat ze goede 
administrators zijn. Er moet dus draagvlak zijn voor het gekozen bestuur. 
De ALV-leden: De leden hebben vaak gevoel dat er weinig instemming is, hierom onvrede. 
Meestal wel tevreden over bestuur, maar meer openheid en goedkeuring van een ALV op 
hoger niveau over het proces. MotivaCie moet leden helpen om te stemmen. 

 
Nieuwe procedure: 
Vaststellen procedure: Dit is een voorbeeld van vaststellen, maar ook tijdens de ALV. 
MotivaCie moet op de hoogte zijn van wat de ALV wil (e.g. gezellige of serieuze voorzitter) 
ALV kiest MotivaCie. MotivaCie gaat criteria uitzoeken waarom een bestuur geselecteerd 
wordt en een mandaat krijgt. MotivaCie gaat met intensieve gesprekken hierna wordt een 
advies over functie gegeven. In de ALV sep/okt zal de MotivaCie een plan voorleggen aan de 
ALV. In december verkiezings ALV voor nieuw bestuur. 
Informeren Kandidaten 
Adviseren van Kandidaten 
Kiezen bestuur 

 
VRAGEN VOLGEN  

 
Hilde: wat bedoel je met mandaat? 
Sylvie: waar in een bestuur naar gezocht wordt 
Florence: hoe kan je een MotivaCie vaststellen als de procedure nog niet vast is gesteld 
Sylvie: Dit jaar wordt dat heel lastig, vanaf volgend jaar op deze ALV een MotivaCie 
instemmen. 
Aline: zijn jullie van plan om een vaste procedure op te stellen? 
Sylvie: we willen blijven kijken naar de procedure, we hebben er hard voor gewerkt 
Bryndan: is er gekeken hoe er bij andere verenigingen het bestuur wordt aangesteld? 
Sylvie: ja hier is een sollicitatiecommissie, maar niet goed voor congo omdat er draagvlak 
moet zijn onder de leden 
Hilde: er zijn superveel verenigingen die niet iets als een MotivaCie hebben, Congo is 
daarmee al super democratisch. 
Hylco: van stemmen op bestuur, naar stemmen op functie? 
Sylvie: ja, is eerlijker, voordelen van stemmen op bestuur miss kleiner dan verwacht. 
Bryndan: mag je je voor meerdere functies kandidaat stellen? 
Sylvie: mag wel, maar er zitten nadelen aan 
Florence: hoe zit het met de aankomende MotivaCie, je hebt mensen die met een fluïde 
werkwijze aan het werk gaan? 
Sylvie: in grote lijnen staat het proces vast, volgende ALV MotivaCie verkiezen, positief 
kunnen ze hun plan presenteren hoe zij te werk willen gaan 
Joris: In welke volgorde wordt er gekozen? Maakt dat niet uit? 
Sylvie: grote discussie in de MotivaCie, en volgende ALV gaat daar over gestemd worden 



Sara: MotivaCie hetzelfde als vorig jaar? 
Sylvie: nee die moet nog gekozen worden, maar liever veteranen. 
Hylco: wil je dat huidig bestuur niet in de MotivaCie komt? 
Sylvie: Nee, jullie zijn goede kandidaten om in de MotivaCie te gaan vanwege expertise. 
Hylco: MotivaCie als groep gekozen vorige keer 
Sylvie: Nee nu wordt individueel verkiesbaar gesteld. 
Kavel: ALLE KRITIEK KAN OP DE VOLGENDE VERGADERING GEUIT 
WORDEN 
Bart: hoe kom je in contact met de MotivaCie? 
Sylvie: Mail Anneliek 

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

Niet aangevraagd 
 

11. Rondvraag 
 

Havelaar? 
Ja. 
Parc: hoe zit het met het kopen van snijmesjes in de CK 

 
Marc: Als ik de sponsoren wil vinden, moet ik dan moeite doen? 
Iedereen: nee. 
Marc: waarom is het niet oké om 10 euro te pinnen? 
Willem-jan: pinnen is een klusje, cash eindeloos uitdelen is ook een klusje, we zijn geen 
pinautomaat. 

 
Jamie: jullie willen en niet actieve ledenborrel organiseren, wat helpt dat? 
Joeri: het is vooral toegankelijkheid 
Jamie: ik bedoel “ waar  zoeken ze toenadering voor”  
Joeri: commissies zijn vrij vol, verschillende gradaties actief. Maar leuk om te babbelen op 
een borrel en dat mensen vaker op borrels komen 
Florence: zijn jullie van plan om dit in jullie bestuursjaar te doen? 
Joeri: ja in oktober 
Florence: na open vergaderingen? 
Joeri: achterlopers meenemen 

 
Florence: beeld van niet actieven uit intreeweek meeslepen naar een commissie. 
Joeri: Ja. 
Florence: locatie kan ook anders 
Joeri: Betere afspraken Brainwave, kan meer data reserveren nu. 
Hilde: Oktober niet ideale datum 

 
Sylvie: Hylco is super druk bezig, maar functie specifieke puntjes blijven onderbelicht, klopt 
dat en is het wenselijk? 
Hylco: je doelt op acquisitie?  Niet mee eens,  ik ben hard bezig geweest met carrièredag en 
zo 1500 euro binnenhalen en stamkroeg te selecteren kost bakken met tijd 



Sylvie: laat acquisitie niet ondersneeuwen 
Hylco: Acquisitie is niet armlastig. 
Sylvie: heb je een onnodige functie, je functie was heel nadrukkelijk acquisitie 
Bart: Je was op kandidaten ALV heel enthousiast over acquisitie 
Hylco: was geen prioriteit nu wel. 
Joeri: we hebben het er over gehad dat ereleden bij PR en acquisitie hoort en daar is hij ook 
heel druk mee bezig geweest is. 

 
Parcival: wil dat een ALA voor iedereen beschikbaar is 
Desiree: Er zijn nog 3 plekken! 
(ergens achterin): 2! 
Desiree: er zijn 70 plekken en dat is best veel, omdat niet alle actieve leden op zo’n activiteit 
zullen zijn 
 
 

12. Sluiting 
Kavel sluit de vergadering om 21.07 


