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1. Opening 
 
Alex opent de vergadering om 18.07 uur.  
Alex: Vragen stellen mag, steek je hand op en noem je naam voor de notulist. 
 

2. Mededelingen 
 
Yannick V: Ten eerste wil ik zeggen dat er gratis bier is in de pauze. Verder wil ik de KookCie 
bedanken voor het lekkere eten. 
Thomas D: Kun je de eerste mededeling toelichten? Waarom geen alcohol? 
Yannick V: zoals sommigen van jullie weten is de faculteit bezig met het ontwikkelen van een 
strikt alcoholbeleid. Er zijn al bepaalde regels vastgesteld: op studeer- en werkplekken mag geen 
alcohol meer genuttigd worden.  
Joeri: Dat was altijd al zo, wat is er nu veranderd? 
Yannick V: Er wordt nu streng op gecontroleerd. Als ze zien dat er bierflesjes de collegezaal in en 
uit gaan, mogen we geen ALV’s meer houden op Science Park. 
Alex: In principe mag het gewoon niet, dat wordt nu nageleefd. 
Parcival : Waar staan die regels dan precies, dat het niet mag? 
Yannick: Regels staan niet echt ergens vast, we proberen dit vooral uit te dragen. Deze 
maatregelen zijn aan ons verteld, er zijn al maatregelen getroffen bij NSA. Zij mochten een 
maand geen activiteiten op Science Park organiseren. 
Alex: Het maakt niet uit hoe het in het verleden ging, nu mag het niet in de zaal. Als je het daar 
niet mee eens bent, kun je niet aanwezig zijn bij ALV.  
Gerben: Hoeft dit niet nu besproken te worden?  
Alex: Moet dit later vandaag besproken worden?  
ALV wilt het wel later bespreken. 
Alex: Dan voegen we bij deze punt 9 ‘alcohol in de ALV’ toe aan de agenda. 



Floris: Heeft dit alcoholbeleid ook implicatie voor activiteiten en ons gedrag omtrent de 
Congokamer? Ik stel voor: alcohol op de faculteit ipv op de ALV. 
Joeri : Ik wil graag het beleid omtrent machtiging bespreken. We hebben hier al best vaak over 
gesproken, hoe je als bestuur machtigingen moet werven en er zijn verschillende overwegingen, 
of je bijvoorbeeld zo maar een blanco stem aan iemand mag uitdelen. 
Alex: We voegen punt 10 ‘Beleid omtrent machtigingen ALV’ toe aan de agenda. 
 

3. Goedkeuren agenda 
 
Yannick V: Eerst gaan we het over het halfjaarverslag hebben. Vervolgens vertelt Wouter over de 
financiën van het afgelopen half jaar. Dan wordt nogmaals gestemd over de nieuwe naam van de 
Kweekvijver. Op de vorige ALV is er per acclamatie mee ingestemd om het te veranderen in 
eerstejaarscommissie, maar er was hier geen quorum aanwezig. Na pauze bespreken we het 
meerjarenplan. Daarna komt er een korte uitleg over de procedure van de MotivaCie en worden 
de MotivaCie-kandidaten voorgesteld. 
Floris: Wat is de MotivaCie? 
Alex: Dat wordt bij MotivaCie besproken. 
Punt 9 ‘Alcoholbeleid op de faculteit’ en punt 10 ‘Beleid omtrent machtigingen’ zijn toegevoegd 
aan de agenda. 
Yannick V: Zijn er verder nog aanmerkingen? Nee? Dan wil ik bij deze de agenda vaststellen. 
 

4. Halfjaarverslag 
 
Algemeen 
Alumnibeleid 
Yannick V: Het eerste punt in ons beleidplan is het alumnibeleid. We hebben hier aan gewerkt, 
we zijn nauw bezig met alle drie de alumnikringen. De alumnikring Biologie is nu ook opgezet, in 
theorie was dat al zo, maar nu gaan ze ook echt activiteiten organiseren. 
 
Toegankelijkheid naar leden 
Yannick V: Op maandag hebben we tegenwoordig van 13 uur tot 14 uur het BestUURtje, het 
wordt nog niet heel druk bezocht, maar er zijn wel al een paar ideeën uit voortgevloeid. Verder 
komt er binnenkort een Q&A op de site, dan hoeven eerstejaars niet meteen te mailen en hebben 
ze makkelijker toegang tot informatie. 
 
Landelijke samenwerking  
Yannick V: Ook dit vonden wij heel belangrijk. Mainah woont elke maand het BMSO 
(Biomedisch studenten overleg) bij, alle biomedische verenigingen komen dan bij elkaar. Mainah 
is ook secretaris van het LOBS (Landelijk overleg biologiestudenten). We hebben verder veel 
contact met broertjes- en zusjesverenigingen. 
Yannick V: Willen jullie iedere keer aan het einde van een groot punt vragenstellen of na elke 
slide? 
ALV wilt na elke slide vragen stellen. 
 
Optimaliseren digitale Congo-omgeving 
Yannick V: We hebben gewerkt aan optimalisatie van de digitale Congo-omgeving. De 
tentamenbank is toegankelijker gemaakt en geüpdate. Iedereen kan ook zijn tentamen inleveren, 
de eerste die een tentamen inlevert krijgt een gratis consumptie. Dit geldt niet voor 
Psychobiologie vanaf het studiejaar 2014/2015. Verder is de webshop verbeterd. De naam is 
veranderd zodat het makelijker te vinden is en we hebben gekeken naar de mogelijkheid om maar 
een account nodig te hebben om alles te kopen. Eerst had je een apart account nodig voor de 



webshop en de boekenshop. Ook is er een woningrubriek toegevoegd aan de site. Mensen 
kunnen daar hun kamer op zetten, zo wordt het makkelijker om een kamer te vinden. De link 
tussen Facebook en de website is verbeterd. Zowel op de site als de Facebook is het makkelijker 
om naar elkaar door te klikken. 
Thomas D: Ik heb twee vragen. Een met betrekking tot het LOBS. Afgelopen maand is er veel 
gebeurd op de universiteit, ik heb het over de bezetting van het Maagdenhuis en het Bungehuis. 
Hoe zien jullie Congo in contrast tot die ontwikkelingen? 
Yannick V: Het hele bestuur is hier mee bezig geweest, maar vooral Mainah en ik. Wij zijn naar 
alle besprekingen geweest en hebben de ontwikkelingen nauw gevolgd, zodat we goed op de 
hoogte waren om mensen te informeren. Verder hebben wij ons aangemeld voor werkgroepen 
die opgestart worden om een plan van aanpak te bedenken voor het 10 punten plan van het CvB 
(College van Bestuur) en CSR (Centrale Studentenraad). Ik zal daar straks nog wat over vertellen. 
We proberen hier vooral een informerende rol in te spelen en zorgen dat we actief kunnen 
deelnemen aan discussies zodat we, als de studenten van Congo, gehoord kunnen worden. 
Gerben: Het 10 punten plan, ik denk niet dat iedereen weet wat dat is. Misschien een korte uitleg? 
Yannick V: Er is veel discussie omtrent het beleid van de UvA en andere universiteiten in 
Nederland. Er zijn 2 bezettingen van studenten geweest. Vervolgens waren er debatten tussen het 
CvB (College van Bestuur), de OR (ondernemersraad) en de CSR (centrale studentenraad). Dit 
waren publieke en niet publieke debatten, hieruit is het 10 punten ontstaan, aan de hand van die 
punten gaat gekeken worde hoe de UvA verbeterd kan worden. 
Parcival: Ik heb een vraag over de webshop, er zijn een paar activiteiten niet doorgegaan. Er 
wilden wel mensen mee, maar die hadden het geld dan nog niet bij elkaar. Waarom kunnen we 
niet later betalen, vroeger kon dit wel. 
Yannick V: Ik begrijp dat het fijn is dat je achteraf kan betalen, maar in principe is het niet de 
bedoeling dat we na een activiteit moeten vragen om geld. 
Parcival: Nu willen mensen op laatste moment kaartje kopen, maar dan is het evenement al 
afgezegd. 
Jamie: Het was bij het Antwerpenweekend mogelijk om een reservering te maken, zelfs daarmee 
werden  niet genoeg plekken gevuld voor het Antwerpenweekend. Voor de meeste activiteiten 
moeten veel voorbereidingen getroffen worden en kan je niet eindeloos uitstellen tot 2 dagen van 
tevoren. 
Floris: iDeal was een goed idee, want mensen betaalden te laat. Ik heb wel een tegenargument: 
massaal laat betalen, massaal zich op een verkeerd moment inschrijven is niet de juiste manier om 
dit vraagstuk te benaderen.  
Yannick V: Er is sowieso veel promotie voor Antwerpenweekend geweest, maar als we dag van 
tevoren cancellen draaien we heel veel verlies. Eerder is dat wel gebeurd, maar dat is heel erg 
zonde. Door de wachtlijst nog langer open te houden, heb je de mogelijkheid dat je heel veel geld 
verliest. 
Parcival: Als aanbetalingen al betaald zijn, kost het meer geld. 
Alex: Is het nodig dit nu te bespreken? Misschien kun je dit beter met het bestuur naast de ALV 
bediscussiëren. 
Yannick V: We hebben samen met de WeekendCie een heel erg goede afweging gemaakt hoe we 
zo min mogelijk geld zouden verliezen en het toch door konden laten gaan, maar op het moment 
kost het zo veel extra geld en is de slagingskans zo klein dat je er een consensus in moet vinden. 
Er is toen samen met de commissie besloten dat het geannuleerd werd. 
Floris: Als dit probleem mocht aanhouden kan het op volgende ALV worden besproken. 
Thomas D: Mijn tweede vraag gaat over de link tussen Facebook en website. Er is nu een url op 
de website en Facebook, maar is het niet beter te optimaliseren hoe je informatie verspreid op die 
twee media. 



Yannick V: We zijn nog steeds bezig met de beste manier vinden om zo veel mogelijk leden te 
bereiken. We vonden de link site-Facebook al een goede stap. Verder proberen we ook op andere 
manieren naar de website te verwijzen als iemand zegt dat iets niet duidelijk is. 
Thomas D: Ik denk dat je een onderscheid kan maken tussen het plaatsen van alle activiteiten op 
de facebook en de rest van de informatie op website. Hebben jullie een visie hoe je de informatie 
het beste kan verdelen? 
Jamie: We hebben een indeling gemaakt waar wat wordt aangeboden, bepaalde accounts bevatten 
bepaalde info. Op de website zou meer gedaan kunnen worden, hier kijken we nog naar. 
Evenementen gaan eigenlijk allemaal via de Congo-facebookgroep. De serieuze zaken gaat via de 
bestuurspagina en de website. 
Thomas D: Klinkt goed, kan dit helder gecommuniceerd worden aan de leden? 
Mainah: Toen we begonnen zijn het te gebruiken, werd gepromoot waar het voor was. 
Evenementen zijn niet veranderd. 
Alex: Er is blijkbaar geen volledige duidelijkheid over, kan misschien in volgende jaren naar 
gekeken worden. 
Yannick V: Tips zijn goed, het is lastig want iedereen wil informatie op een andere manier. 
Hylco: Ik hoor net dat je maar 1 account nodig voor webshop. Je kunt dus labjassen en boeken 
met 1 account bestellen? Nice! 
Parcival: Is op de website duidelijk dat Congo op Facebook gevolgd kan worden voor 
onderwijsgerelateerde zaken? 
Bestuur: Nog niet, gaat gebeuren. 
 
Commissiebe le id 
Aanspreekbaarheid en bekendheid 
Yannick V: Het eerste puntje is aanspreekbaarheid en bekendheid bestuur naar actieve leden. 
Hier is aan gewerkt door middel van zoveel mogelijk commissievergaderingen bezoeken. Verder 
willen we in het nieuwe studiejaar kijken hoe we de toekomstige actieve leden beter bij bestuur 
kunnen betrekken.  
 
Betrokkenheid 
Yannick V: Met betrekking tot de betrokkenheid naar commissies toe zijn er 1-op-1 gesprekken 
tussen de voorzitter en commissieleden ingesteld. Dit is voor duidelijkheid en ondersteuning van 
commissies. 
Verder willen we de communicatie tussen het bestuur en de commissies verbeteren door middel 
van een enquête naar alle actieve leden hoe ze hun commissie en actief lid zijn ervaren. We willen 
kijken of we hier verbeterpunten uit kunnen krijgen 
Sahira: In de enquête moet je invullen wat je vindt van je commissie, wordt dit teruggekoppeld 
naar de commissie, stel je leden vinden het niet leuk? 
Jamie: Stel er komt bepaalde informatie uit, dan ga ik het zeker bespreken met die bepaalde 
voorzitters. 
Hylco: Jamie, vind je dat je als Commissaris Activiteiten een ondersteunende of controlerende rol 
hebt? 
Jamie: Hangt van de commissie af, voorzitters maken me duidelijk wat ze van me willen. 
Sommige opstartende commissies willen dat ik er dicht op zit, ondersteun en controleer. Bij 
andere commissies hoef ik minder mee te doen en ben ik alleen ondersteuning. 
 
Jaar- en activiteitenevaluaties 
Yannick V: De jaar- en activiteitenevaluaties zijn binnen en zijn besproken met de commissies. 
Commissaris Activiteiten heeft hier veel aan en heeft zo een goed beeld gekregen van de stand 
van zaken binnen de commissies.  
 



Richtlijnen commissiebeleid 
Yannick V: Daarnaast is er gekeken naar richtlijnen van het commissiebeleid. Zo zijn er meer 
promotieregels en zijn er tips opgesteld voor promotie. Doordat er nu meer gewenning is aan de 
strengere deadlines word het inmiddels normaler en soepeler en is er meer tijd voor promotie.  
Er zijn 1-op-1 gesprekken tussen commissieleden en voorzitter opgesteld, dat is handig als het 
niet zo lekker loopt om te kijken wat er nou precies gaande is. Bij meerder commissies is het 
nuttig gebleken. Sommige commissies zijn bezig met een commissiespecifieke 
voorzitterhandleiding, om nieuwe voorzitters nog meer te ondersteunen 
Floris: Je raad het een beetje af om 1-op-1 gesprekken te hebben door te zeggen dat het niet 
verplicht is, en alleen hoeft als het niet lekker loopt. 
Yannick V: Dit is afhankelijk van de commissie, als een commissie niet wil, is het geen 
verplichting. Het is gebleken dat het wel heel handig is. 
Floris: Geen verplichting versus als het niet lekker loopt. 
Jamie: Goedlopende commissies waarbij de voorzitter zei ‘ik zie nut er niet van in’ hebben het 
ook gedaan, en nadat ze het deden heb ik er positieve kritiek op kregen. Ik adviseer het dan ook 
ten zeerste. 
Francis: Ik weet niet of het nog bestaat, maar commissiespecifieke voorzitterhandleiding 
bestonden op Congopedia. Maar met de tijd verdwenen misschien. Zo niet, dan is het misschien 
leuk om die naar de voorzitters op te sturen. 
Yannick V: We gaan sowieso bezig met het ontrafelen van de nog bestaande Congopedia 
informatie, wat er nog uit te halen valt. Zeker omdat er lang niet aangewerkt is, is het handig 
als een voorzitter schrijft wat hij doet vanwege nieuwe updates ieder jaar. 
 
Communicatie met penningmeesters 
Yannick V: Dit jaar weer zijn er 1-op-1 gesprekken met de penningmeesters van commissie en de 
penningmeester van het bestuur, zodat penningmeesters beter geïnformeerd zijn hoe alles werkt. 
Er is een format voor commissiebegrotingen zodat het allemaal gestroomlijnder gaat.  
Hylco: Ik zag laatst het format van een commissiebegroting langs komen, kan je die dynamisch 
maken met formules? 
Wouter: In elk commissiemapje zit als het goed is het penningmeestermapje met daarin het 
format. 
Hylco: Die van de CongresCie is niet dynamisch.  
Wouter gaat er naar kijken. 
 
Onderwi js  
Informering van studenten 
Yannick V: Zoals bij het beleidsplan is aangegeven vinden wij informering van studenten erg 
belangrijk, zeker met alle vorderingen de laatste tijd rondom de UvA en het bestuur van de UvA. 
We hebben besloten een wekelijkse blog genaamd UvA-update te maken, deze komt meestal 1x 
per week uit en gaat over verkiezingen van studentenraden en updates over bezettingen en het 
beleidsplan van de UvA.  
 
Contact tussen de faculteit en student 
Yannick V: Er zijn inmiddels panelgesprekken voor alle drie de studies voor het eerste en tweede 
jaar. Deze vinden een paar keer per jaar plaats en lopen goed. Bij de ene studie gaat dit vanzelf, 
bij de andere komt het nu pas op gang. 
 
Buitenlandavond 
Yannick V: Ten slotte is er vorig jaar een buitenlandavond georganiseerd, deze is goed ontvangen 
door de faculteit. We willen deze nu weer organiseren in oktober samen met de OnderwijsCie. 
Desirée: Doen jullie die wekelijkse blog al? Waar kan ik die vinden? 



Mainah: Je kan hem vinden op de Congobestuur-pagina en de homepage van de website. 
Yannick V: In het begin hebben we hem ook in de facebookgroep gepost en aangegeven dat het 
wekelijks was. 
Thomas D: Ik heb een vraag over panelgesprekken. In welke mate is Congo er verantwoordelijk 
voor dat ze plaatsvinden en dat het gebeurt? 
Mainah: De faculteit zelf en niet Congo is hier verantwoordelijk voor, maar als studievereniging 
vinden we wel belangrijk dat ze plaatsvinden, vandaar dat we er achteraan gaan. Het bleek dat ze 
niet soepel liepen, vandaar dat ik naar studenten op zoek ben gegaan die erin wilden. 
Thomas D: Je bent ook aanwezig bij de panelgesprekken? 
Mainah: Ja, als ik kan. 
Thomas D: 90% van de tijd? 
Mainah: Ik heb er 1 gemist van het eerste jaar van Psychobiologie. 
Hylco: De buitenlandavond werd positief ontvangen door faculteit. Organiseert de faculteit nu 
mee of doen we gewoon iets voor de faculteit? 
Mainah: We zijn nog niet begonnen met het organiseren. 
Hylco: Zorg je ervoor dat het ook door de faculteit wordt georganiseerd dit jaar.? 
Mainah: Ja. 
Nienke: Vorig jaar heeft de faculteit aangegeven een avond samen te doen. De OnderwijsCie is 
weer van plan deze avond dit jaar te organiseren. 
 
Samenwerking met de VU 
Yannick V: We proberen ons nog steeds aan te melden voor verschillende 
verkenningscommissies. Mainah zit ook bij de verkenningscommissie Biologie, deze ligt nu op 
zijn gat. We zijn bezig te pushen om te zorgen dat we op de hoogte blijven van wat er gaande is 
in die commissies en waar ze zich kunnen aanmelden. Dat weten ze nu ook nog niet zo goed, 
reorganisatie van die commissies is bezig. Maar we blijven er actief aan deelnemen. 
 
Stageplekken 
Yannick V: Nassim is samen met de faculteit bezig om te kijken naar een stagemarkt, dit werd 
goed ontvangen. Het is wel veel werk, dus dit gaat wat langer duren. We zijn er wel al mee bezig. 
Joeri: Niet duidelijk bij samenwerking VU of Mainah nou wel of niet in een 
verkenningscommissie zit. 
Yannick V: Mainah zit bij de derde verkenningscommissie biologie, maar de commissie doet op 
dit moment niks.  
Joeri: Verder nog geen update PB en BMW? 
Yannick: Er zou in december 2014 een verkenningscommissie PB zijn, dit is niet gebeurd. Er is 
namelijk zo veel commentaar, dat ze nu een vernieuwde manier van functioneren van de  
verkenningscommissies en manier van werken willen. 
Joeri: En bij BMW? 
Yannick V: Weten ze nog niks, eerst willen ze goede vorm verkenningscommissie vinden. 
Sahira: We kijken met MasterCie naar een idee om een soort stagemarkt te houden. Dat we 
mensen uitnodigen die stagiairs zoeken waar stagezoekenden mee contact kunnen komen. Is de 
stagemarkt alleen voor bachelor of iedereen? 
Nassim: Ik heb een paar gesprekken met opleidingscoördinator, we zijn nu bezig met een plan op 
te zetten, dit gaat langer duren. 
Thomas D: Contact met opleidingscoördinator/directeur van bachelor? 
Nassim: Ja. 
Nassim: Als input masters erbij komt kunnen jullie helpen master stagemarkt opzetten. 
 
PR & Acquis i t i e  
Werving  



Yannick: Er is gekeken naar nieuwe manier om sponsoren aan trekken. Comité van aanbeveling 
opgezet door Nassim. Verder veel nieuwe relevante bedrijven aangesproken vooral voor PB.  
 
Allround acquisitie commissies 
Yannick: Daarnaast is Nassim tot nu toe veel bezig geweest met allround acquisitie van 
commissies op zoek naar nieuwe sponsoren van eigen activiteiten. Dit is gebeurd bij de Feestcie, 
IntroCie en de ToCo. 
Joeri: Nauwe samenwerking? Is er met alle commissies al een gesprek geweest met het acquisitie-
persoon? 
Nassim: Ja. 
Desirée: Wie zit er in het comité van aanbeveling? 
Nassim: Michel Haring, Karin Maex, alle opleidingsdirecteuren: Maarten Boerlijst, Sylvia 
Witteveen en Stanley Brul. 
Francis: Comité van aanbeveling, dat was er ooit al. Wellicht handig dit document op te halen, 
Anouk Spelt was er mee bezig. Ons bestuur ook(?). Ik denk dat daar deels zelfde namen en of 
anderen op staan. 
Nassim: Ik zet op actielijst en kijk ernaar. 
Desirée: Er zijn veel bedrijven aangesproken, maar heeft het ook iets opgeleverd? 
Nassim: Eerste paar maanden waren lastig, veel bedrijven vinden een studievereniging niet 
relevant, want wij hebben veel bachelorstudenten. Ik probeer nu specifieker op 
commissieactiviteiten aan te bieden, nu vooral op Science park SP zelf bezig. In de zomer meer 
oriënteren zodat ik specifiekere bedrijven kan aanspreken 
Hylco: Op SP zelf bezig? Wat bedoel je? 
Nassim: Instituten mogen niet meer van de UvA. Ik kijk meer naar particuliere bedrijven die hier 
aanwezig zijn, bijvoorbeeld USC, hier probeer ik meerjarencontracten uit te halen. Volgende 
ALV horen jullie er meer over. 
 
Congokamer 
Optimalisering inrichting Congokamer 
Yannick V: Vorige keer hebben we genoemd dat we kijken naar de optimalisering van de 
inrichting. Er is een nieuwe koelkast aangeschaft. Deze is een stuk groter en kouder, en heeft een 
glazen deur. Verder is er gekeken naar een nieuwe inrichting, opslagplek is wat anders ingedeeld 
zodat die meer gebruikt kan worden. Verder is het opslaghok helemaal opgeruimd, dit is niet 
door het bestuur zelf gedaan, maar door de ToCo. Het is daarna schematisch ingedeeld met 
nummeringen zodat we een inventarisatie konden bijwerken. Deze is nu helemaal bijgewerkt. 
Hylco: Vorige ALV hebben jullie gepraat over meer banken. Waar kwamen die vandaan? 
Nassim: Waarom moesten die er komen? 
Yannick V: Aan het begin van ons bestuursjaar door bepaalde mensen onder andere banken 
gesloopt. Toen hebben we deze mensen vriendelijk verzocht als je iets sloopt je ervoor zorgt dat 
er iets nieuws komt te staan. Vervolgens hebben Hylco en Sander en Job allemaal banken en een 
tafel opgehaald waardoor we nieuw meubilair hebben. 
Floris: Betekent dit dat Hylco onderdeel was van de CK vernieling? 
Yannick V: Er waren meerdere mensen bij betrokken. Maar dat hoeft niet genoemd te worden. 
Anneliek ter H: Zeg je dat als ik iets stuk maak en het beloof te vervangen dat ik het mag slopen? 
Wouter: Nee, we hebben een onthouding van Congo-activiteiten opgelegd tot er voor vervangen 
gezorgd is. 
Yannick V: Ik moest even overleggen over de regels. Na uitvoerig overleg en naast het feit dat je 
voor vervanging moet zorgen, mag je een maand niet deelnemen aan activiteiten. 
Floris: Die gaan toch nooit door.  



Joeri: Ik heb een belangrijk puntje. Ik heb het gevoel dat de CK niet zo vaak open zou zijn als 
mogelijk is. Hoe liggen jullie prioriteiten als bestuur en openingstijden van de CK, jullie visie 
daarop en mogelijke verbetering? 
Yannick V: We vinden het openhouden van de CK een grote prioriteit. We proberen ook ervoor 
te zorgen dat hij zo lang mogelijk openblijft als er een Congo-activiteit is. We proberen hem zo 
veel mogelijk open te houden. Best vaak als er borrel na is zorgen wij dat hij openblijft tot de 
borrel. 
Joeri: Afgelopen vrijdag lag de prioriteit bij een festival in plaats van bij de CK. Dat hij door 
Gerben opengehouden moest worden, ik vind dat je als bestuur zelf de kamer open moet 
houden. 
Nassim: We hebben voorafgaand aan de vrijdag een kleine inschattingsfout gemaakt, vorig jaar 
was het een vrije dag. Veel mensen hadden al een kaartje. Prioriteit ligt bij het bestuur, ik ben de 
hele dag in de CK geweest en heb hem tot kwart voor 9 opengehouden en toen is iedereen weg 
gegaan. Eerst is gezegd dat hij dicht zou zijn, daarna is er een oplossing gezocht en gevonden. 
Hylco: Eerst oplossing vinden en dan op Facebook posten. Had ook 2 dagen eerder gekund. 
Nassim: Wij als bestuur willen zoveel mogelijk een goed bestuur zijn. Zoals je weet was er die 
week tentamenweek waardoor er minder aanloop is, we gingen bestuursuitje doen daarom was 
die dicht. 
Hylco: Je zegt eerst fout want iedereen zou vrij zijn, nu zeg je dat het een bewuste keuze was dat 
het tentamenweek was. Ma t/m do is rustig maar vrijdag is het juist druk.  
Yannick V: Dat was een fout van onze kant, wij zagen snel in dat het niet klopt en niet zo hoort. 
Meteen hebben we daarna naar andere opties gekeken en als het niet lukt zouden we in CK 
blijven. Oplossing is gevonden, maar het was onze fout. 
Joeri: In toekomst gebeurt het niet meer? 
Yannick V: Klopt. 
 

5. Financiën 
 
Wouter: Kleine update over de financiën tot nu toe. Eerst wil ik terugkomen op onuitgesproken 
discussie vorige ALV. Ging over gepresenteerde begroting en spaarpotten die ik ging 
samenvoegen tot 1 grote spaarpot. Zie de slide, spaarpotten voorheen en de rest die ik heb 
samengevoegd. Ik heb hier met Floris over gesproken, punt was dat als je het spaarpot noemt, 
het niet een duidelijke naam is. Het kon makkelijk voor andere doeleinden gebruikt worden. Dus, 
is besloten om het nu alsnog speciale projecten te noemen maar wel tot 1 grote spaarpot te 
maken. Wel voor speciaal project maar nu is het duidelijker. 
Floris: Wanneer kan je er aanspraak op maken? 
Wouter: Als een nieuwe penningmeester besluit geld uit het potje te halen is dat nu veel 
duidelijker, dan moet dat worden toegelicht, dan kan er kritiek op geleverd worden. 
Floris: Je mist een gedeelte, je zegt de nieuwe. Dat zegt dat het huidige bestuur er vanuit 
boekhoud technische redenen niet aan kan komen, maar dat een nieuw bestuur bij de wisselALV 
dat wel kan doen. 
Wouter: Het geld dat ik in mijn begroting spaar, geef ik uit aan de volgende penningmeester. Die 
heeft dat als inkomst op zijn begroting, hij besluit het verder te sparen of uit te geven. 
Floris: De implicatie daarvan is dus dat mochten leden een idee hebben er iets mee te doen, dat 
daar over nagedacht dient te worden voor de wisselALV zodat dat in hun beleidsplan mee 
genomen kan worden. 
Wouter: Dus is het handig om na de verkiezingsALVte melden dat van het potje gebruik gemaakt 
kan worden. 
Floris: Of als een lid wil opperen dat hij er gebruik van wil maken dat, dat tussen de wisselALV 
en verkiezingsALV gedaan kan worden. 
 



Thomas D: Klopt het dat er naast het potje sparen speciale projecten, potjes voor speciale 
onvoorziene activiteiten/nieuwe initiatieven bestaan? 
Wouter: Er zijn speciale onvoorziene activiteiten/nieuwe initiatieven potjes die dit jaar uitgegeven 
kunnen worden.  Commissies kunnen er beroep op doen. 
Joeri: Communicatie naar de aankomende penningmeester dat het zo werkt. Hoe wil je dat 
duidelijk gaan maken? Bepaalde document of inwerking? 
Wouter: Ik heb het uitvoerig besproken en ga dat doorgeven aan de volgende penningmeester. 
Belangrijk dat als naam veranderd wordt, dat het duidelijk is dat het voor een speciaal project is. 
Francis: Dus we gaan geen busje meer kopen? 
 
Nieuwsjaar receptie 
Zie slide. 
Wouter: 700 euro begroot, realisatie -750. Zie slide. 
Waardoor? zie slide 
Cobo 
Zie slide begroot, realisatie. -50 euro 
Wouter: Dit komt door een foute inschatting in promotie, meer gasten dan verwacht, dus hebben 
we een fles trojka erbij gekocht. 
Floris: Eventuele schade, onder welk potje zit dit? 
Wouter: Er is enige schade geleden, er is een handdroogmachine uit de muur getrokken en de 
glasplaat in het plafond is gebarsten. hierover is goed contact geweest met Amstel54. Geen 
kosten aan ons gegeven, ze hebben besloten het zelf te betalen. 
Hylco: Waren er wel kosten voor Amstel 54? 
Wouter: Die waren er wel. 
Hylco: Is het dan niet aardig om aan te bieden betalen? 
Wouter: We hebben het wel aangeboden, Valy heeft gezegd dat hij het zelf fixt via via dus kost 
het niet zo veel. 
Diesgala 
Zie slide voor begroting en realisatie 
Wouter: Het was een groot succes. We zijn onder de begroting. Voornamelijk door veel niet-
Congolezen en veel kaartjes aan deur. Alleen begroot op Congolezen, niet-Congolezen kaartjes 
iets duurder gemaakt.  
Joeri: Mag ik uitleg over het probleem met biljetten? 
Wouter: Er waren bierbonnen over, die hebben we niet meer kunnen inleveren bij de locatie. Wel 
mag het als we nog een activiteit daar organiseren, dan is het iets goedkoper. 
Hylco: Uit welk potje bestaat deze begroting? Ik neem aan dat er geen Diesgala-potje was in de 
begroting? 
Wouter: Geld kwam uit Dies(1000) en LustrumCie 2014(2700). 
Joeri: Ik vind dat er laks word gedaan over weggesmeten geld, commissies worden er ook hard op 
afgerekend als zoiets gebeurt, zoals bijvoorbeeld de ActieCie. 
Wouter: We hadden bonnen gekregen, lagen in de kluis die we wilden uitdelen. Helaas is er 1 
stapel bonnen over het hoofd gezien, ik heb het geprobeerd in te leveren bij de locatie. Het is 
stom, je hebt gelijk. 
Joeri: Je kan wel beter naar jezelf kijken en kijken dat het stupid is. Slecht antwoord. 
Wouter: Het was stom.  
Sponsoring 
Zie slide hoeveel is er binnengehaald voor Congo en Carrièredag. 2700 en 1100 
Sam: Geld van Carrièredag wordt ook meegeteld in wat Congo binnenhaalt? 
Wouter: Nee, dit is los van elkaar. 
Sam: Dus er is meer binnengehaald 
Wouter: Ja, maar het wordt als apart gezien. 



Thomas D: Vraagje, 69 cent? Hoe leg je dit uit? 
Wouter: 2e termijnstudiestore, bepaald bedrag en 69 cent. 
Thomas D : Zitten de donaties erbij? 
Wouter: Kom ik zo op terug. 
Thomas D: Carrièredag, 1150 binnengehaald? Winst van de vereniging of sponsoring? 
Wouter: Nee van sponsoring. 
Thomas D: En de winst? 
Wouter: Weet ik nog niet. 
Hylco: Is iets van die 2610 een jaarlijks dingetje geworden behalve studiestore? 
Nassim: Nog niet. Ben ik mee bezig maar allemaal losse advertenties. Veel is in samenwerking 
met commissies en daar zit er nog geen continuïteit in. 
Donaties 
Wouter: 9,22 euro!! 
zie slide 
Mededeling 
Wouter: Congodassen zijn er eindelijk. Dus koop er 1 voor 12.50 online of in CK.  
Thomas D: We hadden laatst kascontrole en toen ging het over de printers, kan je dat uitleggen. 
Wouter: De printer die er was, is overleden. Hij herkende geen papier meer, garantie was voorbij. 
Op aanraden van Elmer van de ICTcie hebben we een goede printer gekocht die hopelijk lang 
meegaat. We hebben besloten dat het een goede investering was, en dit leek ons een geschikt 
moment om nieuwe printer te kopen. Meteen toen we een nieuwe printer hadden was er een 
probleem met installatiecartridges, dus toen hebben we die teruggestuurd, nieuwe gekregen die 
wel goed werkt. 
Floris: Weer een nieuwe aangeschaft terwijl de eerste printer niet werkte, heb je het geld voor 
eerste printer teruggekregen? 
Wouter: Ja. 
Hylco: Nieuwe koelkast aangeschaft, hoeveel kostte deze? 
Wouter: 100 euro. 
Hylco: Stond als afval in brainwave, niks mee gedaan, dan is 100 euro best veel. 
Wouter:  Ik heb het hier met ACD over gehad, zij zeiden dat ze hem nooit gratis aangeboden 
hebben, zoals jullie zeiden. ACD zei eerst 200 euro, omlaag gekregen naar 100. Online zijn ze 600 
dus ik vond het goedkoop. 
Francis: Prijs van de printer? 
Wouter: 360 euro inclusief scanner en cartridge.  
Hylco: Er was een dingetje met de kroegentocht Nijmegen van de ActieCie en bestuur over 
begroting. Wat is er gebeurd? 
Wouter: Ik zal het even kort uitleggen. Bij de kroegentocht is er een bepaalde hoeveelheid geld 
meegegeven aan de ActieCie voor gratis bier voor de leden. Aan het einde hebben we wisselende 
verhalen gehoord over hoe het uitgeven is. We dachten dat het voordelig voor de ActieCie en 
niet voor de leden is uitgegeven. We zijn met een conclusie dat gesprek ingegaan in plaats van het 
te vragen. Daarna was er een vervolggesprek waarop we zagen dat we verkeerd het gesprek in 
gegaan zijn en dat het anders verlopen is, naar mijn mening hebben we het goed uitgepraat. Toch 
Vivian? 
Vivian: Ja. 
Nienke: Waren jullie er zelf niet bij die avond? 
Wouter: Ja wel, maar we waren mogelijk onder invloed van alcohol.  
 

6. Nieuwe naam Kweekvijver 
 
Yannick V: Vorige ALV heeft Jorinde van de Kweekvijver gesproken over een naamswijziging, 
per acclamatie is dat toen goedgekeurd maar er is geen quorum gehaald, dus het kan nog niet 



aangepast worden in de HHR. Nu zal er nogmaals gestemd worden over de naamwijziging. 
Kweekvijver komt nog even wat vertellen. 
Rick en Vanessa van de Kweekvijver komen de naamsverandering uitleggen. 
Vanessa: Voor wie er de vorige keer niet waren, we willen de naam van de Kweekvvijver 
veranderen in eerstejaarscommissie om meer duidelijkheid te creëren over wat de commissie 
inhoudt. Deze naam (Kweekvijver) is niet duidelijk voor eerstejaars, dit komt uit de ervaring dat 
we het zelf niet duidelijk vonden. Op FI werd het uitgelegd maar het is niet goed overgekomen. 
Op de vorige ALV ontstond discussie dat Kweekvijver bij Congo hoort, maar toch omdat de 
Kweekvijver een eerstejaarscommissie is en gericht is op eerstejaars vind ik het voornamelijk 
belangrijk dat het voor de eerstejaars duidelijk is en niet dat het al jaren zo is. Zoals tijdens vorige 
ALV zal de naamswijziging intrede doen tijdens het begin van volgend jaar. 
Joeri: Ik vind eerstejaarscommissie verwarrend met de IntroCie en de FIcie. Ten tweede vind ik 
Kweekvijver een betere en leukere naam.   
Alex: Vorige keer is per acclamatie gestemd, we gaan eerst stemmen en als het niet doorgaat 
discussie. 
Francis: Hebben jullie andere namen overwogen? 
Rick: Twee ALV’s geleden, toen is BlanCo voorgesteld. Hier werd niet positief op gereageerd. 
Toen heeft de Kweekvijver vergaderd en zijn er meerdere namen voorgesteld. Daar is 
eerstejaarscommissie uitgekomen. 
Vanessa: Reden voor de naam is duidelijkheid, maar daar werd het niet duidelijker op. Dan kan je 
het Kweekvijver houden, maar het is niet duidelijk.  
Maud H: Ben je niet bang dat eerstejaars denken dat je alleen hier in kan gaan als eerstejaars? 
Vanessa: Ik denk dat dat zou kunnen, maar als je het goed toelicht niet. FI legt dat uit. Ik ben er 
bij FI gewoon langslopen want ik zat Kweekvijver wat is dat? 
Desiree: Wat gaan jullie met de vesten doen als de naam gewijzigd word? 
Rick: Wij, leden van de huidige Kweekvijver, zitten aan het einde van het schooljaar niet meer in 
de Kweekvijver. Dan komt er een nieuwe lichting. Volgend jaar komen er weer nieuwe 
commissieleden die zelf weer vesten gaan bestellen met eerstejaarscommissie.  
Joeri: Meer duidelijkheid dat er te weinig aanmeldingen waren vorig jaar en dat je het alleen 
daarom doet.  
Vanessa: Ik heb alleen via-via gehoord wat de Kweekvijver was, maar er waren 4 mensen bij de 
open vergadering. Nieuwe leden werven voor de commissie is uiteindelijk gelukt, reacties voor de 
Kweekvijver waren goed maar door de naam wisten ze niet wat het was. Als ik het uitleg, oh is 
het een eerstejaarscommissie? Jammer voor mensen die door de naam niet in de commissie zijn 
gekomen. 
Nienke: Hebben jullie over andere manieren nagedacht om de commissie bekender te maken? 
Vanessa: Nee, tijdens FI is dat gebeurd, maar dit had weinig effect. 
Floris: Zoals Vanessa gezegd heeft, is de Kweekvijver actief gepromoot op het moment dat er te 
weinig aanmeldingen waren. maar voor de rest is promotie van een commissie niet per se de rol. 
Kavel: Ik vind promotie van commissie per se wel een rol. Ik heb het niet gedaan, en dat was te 
zien aan het aantal leden dat er in kwam.  Misschien helpt de naamverandering, maar niet de 
essentie van het probleem. 
Floris: Ik vind dat het wel de essentie, aangezien andere commissie namen heel duidelijk zijn. 
Maar Kweekvijver, zeker in de informatiewarboel die op je afkomt als eerstejaars is moeilijk te 
snappen. als je ze in het begin kwijt bent is het moeilijk ze later terug te krijgen. 
Alex: Goede discussie, maar we kunnen gewoon stemmen en als de kweekvijver iets anders wil 
doen kan dat later. Als je een machtiging hebt moet je die in de lucht houden met andere hand. 
STEMMING :  
Voor:  55 
Tegen:   24 
Blanco:  7       



Onthouding:  1  
 
10 minuten pauze 
 
Alex: Om formele stemming door te voeren moet het quorum bereikt worden. 91 in dit geval 
inclusief machtigingen. Net kwamen we daar niet op uit, nu gaan we opnieuw tellen. 
Thomas D: Als volgende ALV geen quorum is maar zonder quorum telt de stemming alsnog. Als 
er twee ALV’s geen quorum is, dan is de volgende een miniALV. 
 
STEMMING 2:  
VOOR:  59 
TEGEN:   20 
Blanco:   11       
Onthouding:   2 
Totaal : 92(-2)= 90 
 
Kweekvijver mag dus niet zijn naam veranderen. 
 

7. Meerjarenplan 
 
Thomas D: Het meerjarenplan is rondgemaild. Ik zal het nog even uitleggen. Ten eerste wil ik 
wat mensen bedanken: Yannick Vinkesteyn, Floris van Rhijn en Gerben Yntema. 
Ik wil globaal het idee van het MJP (meerjarenplan) doorlopen, dan stemmen. Dan kunnen 
mensen die plaats willen nemen in de werkgroep of deels helpen oprichten zich opgeven. 
Floris: Werkgroep zou impliceren dat de exacte invulling nog onder voorbehoud was. 
Thomas D: Werkgroep zou voorstel doen over inhoud in volgende ALV 
Floris: Waarover gaan we stemmen? 
Thomas D: Of het MJP doorgaat, niet inhoudelijk. 
Thomas D: Er is een verschil in prioriteiten tussen besturen en je kan maar een bepaald aantal 
dingen doen in een jaar. Om dat te ondervangen is het voorstel MPJ opgericht. Zo komt er meer 
continuïteit tussen besturen, maar ook grote punten over een aantal jaren kunnen bereikt worden. 
Het is een recht en plicht voor het bestuur om zich aan MJ- punten te houden. 
Structurele punten: 

- Hoe gaat het door het jaar heen? 
- Verplichting ALV 
- Binden verantwoordelijkheid: richting bestuur.  

Verantwoordelijkheid ligt bij bestuur, maar uitvoering niet per se. ALV heeft de 
verantwoordelijkheid om het bestuur er aan te houden, ik had bedacht om dat op de wisselALV 
te doen. Op die ALV kan/moet het aantredend/aftredend bestuur toetsen aan de MJP-punten. 
Mocht er dingen slecht gaan, of dingen niet opgenomen worden uit MJP kan ALV ze daartoe 
verplichten of bekritiseren. Op de wisselALV kunnen geen wijzigingen in het MJP aangebracht 
worden, als je dat op dezelfde ALV gaat doen wordt dat chaos van onzinnige stemmingen en het 
meerjarendeel wordt dan teniet gedaan. 
Floris: Het laatste punt, over dat de inhoud van MJP niet op de wisselALV gewijzigd kan worden, 
maar je kan toch dat blijkt uit de uitvoering van beleid van een bestuur dat er verslag over doet 
dat het beleid niet voldoet aan de uitvoering van het MJP.  
Thomas D: Je kan het bestuur eraan houden, zo van ga Punt A van MJP doen, maar Punt Z zit er 
niet in maar dat moet je doen. Dan raak je het meerjarendeel kwijt, en dat word technisch 
chaotisch. Kan wel voorstellen dat ze Punt Z het MJP in moeten doen. Op elke ALV kan het, 
maar niet op wisselALV want dan wordt het te chaotisch. 



Thomas D: Bepaling van de inhoud: Ieder lid van Congo kan wijzigingen aanvragen. Kan op elke 
ALV behalve de wissel. Er wordt op gestemd door de ALV. Wel richtlijnen, maar geen 
criteria/eisen, dus als er iets ingestemd wordt door de ALV moet dat in MJP. 
Francis: Ieder lid kan een punt aandragen, ik vind het een leuk idee, maar ik zou eerder zeggen 
minstens 5 leden of 10 leden van Congo. Ik denk dat anders een ALV erg langdurig kan zijn, en 
er veel discussie gaat zijn over punten die in het MJP kunnen worden opgenomen. 
Kavel: 5 leden zijn sowieso nodig om motie in te dienen in de HHR. 
Thomas D: Artikel 14 van HHR!! 
Thomas: Voorstel om na de uitleg te discussiëren. We moeten nog 1 slide. Het zijn richtlijnen, 
geen eisen. De ALV bepaalt wat er in staat. 
Thomas D: Handiger om een punt in het MJP te zetten dat NIET in 1 jaar wordt voltooid. Vrije 
invulling mogelijk door het bestuur zodat het bestuur enigszins vrij is.  
Het is handig voor grote problemen in de toekomst zoals mogelijke fusie VU. 
Thomas D: Hoe het dit jaar vorm krijgt: Huidig jaar gaan we een aantal HHR wijzigingen 
instemmen. Tussen NU en de volgende ALV wordt een werkgroep opgezet die een opzet van de 
inhoud geeft. Dan zouden ze vanaf volgende ALV MJP hebben die we bij de volgende 
bestuurswissel aan bestuur kunnen houden. Minimaal 1 ALV per jaar waar op het MJP 
geattendeerd word. Artikel 14, 5 leden motie indienen. 
Zie slide voor de HHR wijziging. 
 
Alex: Ik stel voor dat als er vragen zijn, deze nu te stellen, zodat we voor alle HHR wijzigingen 
tegelijk stemmen. 
Bart van der M: Punt 4B, hoe zie je dat voor je? 
Thomas D: Lees de vervolgzin, dus als ALV beleidsplan van bestuur ontoereikend vind, kan 
gestemd worden iets toe te voegen aan het beleidsplan. 
Floris: Dat staat er niet. Oh toch wel. 
Sam: Er staat dat een bestuur niet alle punten van het MJP in zijn beleid moet hebben zolang de 
ALV er niet op voor stemt. 
Thomas D: Absoluut niet elk punt van het MJP moet in een beleidsplan staan, bedoeling moet bij 
de ALV liggen om een individueel bestuur aan het MJP te houden. We wijzen elkaar aan, punt 6 
van MJP moet iets mee gedaan worden. Niet het bestuur is verantwoordelijk maar collectieve 
verantwoordelijkheid.  
Rebecca de F: Gaat het echt over alleen concreet te behalen doelen of ook over een visie over 
meerdere jaren met wat vagere beleidspunten? 
Thomas: Het mag zo vaag als je wilt, als de ALV het daar mee eens is. Wel fijn als er na 3 jaar 
ook nog duidelijk is wat er bedoeld wordt. 
Rebecca de F: Ik kan me voorstellen dat het moeilijk is dat je na aantal jaar meer dit of meer dat 
wilt. Worden daar eisen aan gesteld? 
Thomas D: De visie was het dat bij jaarverslag bij bestuur A als ze ergens weinig mee gedaan 
hebben dat bestuur B er meer aan moet doen. Als ALV dat wil in ieder geval.  
Tomas D: Mogelijk eisen aan een bestuur binnen het MJP. 
Francis: Is het MJP een doorlopend iets waarbij je iedere jaar punten toevoegt en/of schrapt, of 
we stellen dit in voor de volgende 5 jaar en kijken na 5 jaar is het gelukt en gaan we nieuwe 
punten opstellen? 
Thomas D: Beetje trial and error, mijn persoonlijke mening is om soms dingen aanpassen. Als je 
na 2 jaar denkt dit lukt niet, lijkt een aanpassing mij terecht. Dat is mijn kijk hierop, een opzet om 
tot een goed idee te komen.  
Floris: Ik heb het gevoel dat als we het er nu over hebben dat het de verantwoordelijkheid is van 
de leden om er op toe te zien, actief en een soort collectief geheugen nodig is. Zodat de leden 
weten wat er gedaan werd in het MJP. Ik stel voor een extra artikel toe te voegen om op een 
bepaalde plek het MJP te hebben dat duidelijk is zodat de leden weten wat het MJP is. 



Thomas D: Zodat meerjarenplan toegankelijk is voor de leden?  
Floris: Ja. 
Thomas D: Vinden jullie dat dit in de HHR moet staan? 
Floris: Ja. 
Annelieke M: Er staat iets tegenstrijdigs in. Punt 2, 2e zin. "Op de ALV.... aangebracht." en dan 
punt 4 "leden controleren....van bestuur word gewisseld" bij controleren geen wijzingen kunnen 
worden aangebracht? 
Thomas D: Niet in het MJP, maar wel in het beleidsplan. 
Hylco: MJP zal op de wisselALV worden gecontroleerd, dus als het niet goed gaat kan je het 
beleidsplan aanpassen. En op elke andere ALV kan je het MJP aanpassen, maar dan niet meer het 
beleidsplan.  
Thomas D: Ja. 
Floris: Misschien is het een idee om een vaste paragraaf toe te voegen aan het beleidsplan waarin 
het MJP in het geheel aan iedereen tentoongesteld wordt. 
Yannick V: Ik denk dat als je een beleidsplan maakt, dat je sowieso af gaat op wat er in Congo 
speelt. Dus ik denk dat je met een MJP alleen maar nog meer gestuurd wordt naar wat Congo 
verwacht. Ik vind dat een losse rubriek niet genoeg meespeelt, maar juist dat het MJP helemaal 
meespeelt in het beleidsplan. 
Floris: Het is meer dat de leden iets hebben om naar terug te refereren of ze vergeten het. Niet 
iedereen gaat de notulen teruglezen. 
Yannick V: Het MJP moet sowieso voor elk lid openbaar zijn zoals HHR en statuten.  
Floris: Ik denk dat we pas kunnen stemmen over deze wijziging zodra deze aspecten ook vorm 
hebben gekregen. 
Alex: We gaan eerst stemmen over deze punten, dan kunnen we het artikel bespreken in de 
volgende pauze. 
Floris: Idee of dit in de HHR komt? 
Alex: Ja. 
Floris: En wat als we hier niet over stemmen, maar de werkgroep een waterdicht voorstel aan de 
volgende ALV laten voorstellen? 
ALV is het erover oneens. 
Alex: Dit is een toevoeging van wat er staat. 
Floris: Dit kan ook misschien bondiger, meer een voorstel over of het MJP doorgaat? Maar mijn 
gevoel zegt dat er misschien nog meer naar voren kan komen in de stemming.  
Floris: En ideeën brainstormen over de inhoud. ik wil dat er zoveel mogelijk ideeën komen.  
Alex: Komt er op neer dat deze wijziging van de HHR niet word toegevoegd, aanpassingen 
komen, nieuw plan voor HHR-wijziging voor volgende ALV en dat er dan opgestemd word. Wie 
is het daar mee eens.  
Kavel: Aangezien we wel nog input willen heb ik als input artikel 11 van de HHR. Dit gaat over 
het beleidsplan, en dat aan de hand van de ALV beleidspunten worden opgedragen die in het 
beleidsplan moeten worden opgenomen.  
Rebecca de F: Ik kan me voorstellen dat het niet handig is om niet te mogen stemmen op de 
wisselALV, dat je eerst je beleidsplan aan het MJP moet aanpassen en dan bij volgende ALV 
wordt het MJP veranderd. Dan moet het beleidsplan weer anders. Het lijkt me handiger om de 
ALV voor de wisselALV het MJP te veranderen zodat het beleidsplan er dan op kan worden 
afgesteld.  
Thomas D: De intentie is dat het altijd mogelijk moet zijn om MJP te kunnen veranderen. Maar 
dan wordt het misschien te veel gewijzigd.  
Floris: Ik dacht er ook aan, tot ik me bedacht dat de logistiek van de wisselALV is dat het oude 
bestuur zijn jaarverslag presenteert en het nieuwe bestuur haar beleidsplan presenteert. Je wilt het 
MJP er in kunnen verwerken. 2 maanden voor de wisselALV heb je verkiezingsALV, dat is te 



kort dag, dan kan het MJP goed worden meegegeven in de verkiezingsALV.  
Thomas D: Dus dat de vergadering waarop de MJP geattendeerd wordt de verkiezingsALV is? 
Rebecca de F: Je kan doen dat je ideeën aan het MJP het hele jaar kan aandragen, maar dat je er 
niet over stemt tot de verkiezingsALV. 
Francis: Dus dat je wel elke ALV ideeën aan kan dragen, maar alleen op de verkiezingsALV 
dingen worden gewijzigd, Rebecca de F? 
Rebecca de F: Ja! 
Francis: Eens! 
Thomas D: Ik dacht dat we beter nu eerst dit kunnen afronden, maar als er ook een werkgroep 
voor de vorm gewild is, doen we 2 werkgroepen waarbij 1 werkgroep de inhoud bespreekt en 1 
de vorm, zodat we het goed gescheiden kunnen houden.  
Floris: Misschien ook een werkgroep om over de vorm van de wijziging nadenken, maar dat is 
niet het idee van de werkgroep. De vorm van de toevoeging van het MJP is goed genoeg om in 
het HHR te komen. 
Thomas D: Gaan we wel stemmen? 
Floris: Als dit nu door de zaal geaccepteerd wordt, heeft iedereen zonder mening wel een mening. 
Alex: Willen we de functie van de werkgroep verduidelijken? 
Hylco: Ik kan me nu niet voorstellen dat alle aanpassingen in het hoofd van iedereen zitten.  
Rebecca de F: Ik wil eerst de inhoud weten, voordat ik voor de vorm wil stemmen 
Floris: Ik zie zelf geen lid of zin die indiceert dat de inhoud nodig is.  
Gerben: Is het anders een idee om het volgende lid toe te voegen: "Mocht de ALV het niet eens 
worden over de inhoud, dan kan het op dat moment niet worden vastgesteld."? 
In principe moet er wel MJP komen, mocht er geen overeenstemming over de inhoud ontstaan, 
dan hebben we op dit moment nog geen MJP. 
Floris: Dat staat er al in. 
Kavel: Met beleidsplan van bestuur zou input van de leden op het beleidsplan moeten komen. Er 
moet actief worden toegezien worden dat de ALV toeziet op het MJP.  
Alex: Oke, er zijn nu 5 opties: 
1   Niet stemmen nu en 2 werkgroepen maken. 1 vorm en 1 inhoud 
2  Pauze-->HHR wijzigingen wijzigen-->Daarover stemmen en alsnog werkgroep 

voor de inhoud.  
3   Tegen een MJP 
4  Blanco  
5  Onthouding 
 
Er is niet gestemd 
 
W.V.T.T.K.: doorvoeren HHR MJP wijzigingen 
 

8. MotivaCie 
 
Yannick V: Eerst ga ik vertellen wat de MotivaCie precies is. Elk jaar moet er natuurlijk weer een 
nieuw bestuur komen, een tijd geleden is ervoor besloten dat MotivaCie advies zal geven aan de 
ALV zodat ze hiermee de ALV kunnen ondersteunen. De MotivaCie bevat 4 tot 8 leden van 
Congo en worden goedgekeurd door de ALV. Naast de MotivaCie is ook de keuze gemaakt om  
1 vertrouwenspersoon aan te stellen voor de kandidaten die de MotivaCie procedure doorlopen. 
De werkwijze is als volgt: de MotivaCie zal deze ALV gekozen worden, vervolgens zal de 
MotivaCie samen gaan nadenken welke kenmerken ze per functie willen als richtlijn. Deze 
functieprofielen worden tijdens de volgende ALV besproken en daar wordt op gestemd met zo 
nodig aanpassingen. Hier komen definitieve functieprofielen uit die gebruikt worden bij het 
selecteren van kandidaten. 



Er zijn 7 kandidaten: Anneliek ter Horst (SC, 95ste), Willem-Jan Wreesmann (PM, 95ste), Desiree 
Weijs (CA, 95ste), Joeri Bordes (VZ, 95ste), Yannick Vinkesteyn (VZ, 96ste), Zorah Ypma (SC, 96ste) 
en Gerben Yntema (FSR). 
 
Joeri: Ik sta er nog tussen, maar ik ga toch niet in de MotivaCie, en ik zal even uitleggen waarom. 
Zoals te zien is zijn alle kandidaten uit het huidige of het 95ste bestuur of Gerben. Ik vind dat de 
MotivaCie meer variatie moet hebben, maar het is ook aangezien ik de facultaire studentenraad in 
wil. Ik vind dat er al teveel mensen uit mijn bestuur in zitten. Ik vind dat ALV moet instemmen 
dat er nog een oud bestuurslid in komt.  
Yannick V: Dan wil ik graag nu de mogelijkheid geven om op te staan aan iemand die nog bij de 
MotivaCie wil.  
Joeri: Het is ook een optie dat de mensen die er nu voorgesteld zijn wel in te stemmen en de 
MotivaCie opdracht te geven om er nog iemand erbij te zoeken.  
Alex: Dan gaan we dus los van de geselecteerde MotivaCie, nog iemand erbij stemmen om de 
variatie te verhogen. 
Floris: Er is hier geen quorum voor nodig.  
Yannick V: Dat moet wel!  
Yannick V: We kunnen per individu of op de algehele MotivaCie stemmen. 
Thomas D: Er hoeft alleen per persoon gestemd te worden als er meer dan 8 kandidaten zijn.  
Kavel: In de statuten staat dat de MotivaCie een verkiezing van personen is.  
Wouter: Als je het in principe niet eens bent met 1 persoon hoef je toch niet op de hele groep te 
stemmen. 
Floris: Als iemand concreet bezwaar heeft tegen een individu moet je op staan anders gaan we 
gewoon in zijn geheel stemmen. 
Kavel: Als iemand een concreet bezwaar heeft dan wil diegene waarschijnlijk niet opstaan.  
Floris: Je hoeft dan niet te zeggen tegen wie.  
Yannick V: Voor gehele groep stemmen. 
Nienke: Voorwaarde dat ze er iemand bij gaan zoeken voor variatie.  
Thomas D: We kunnen proberen te stemmen over de gehele groep, dat mag volgens de statuten. 
Ik geloof dat het moet. 
Kavel: Nee, ik wil schriftelijk stemmen.   
Yannick V: Bij een meerderheid keuren we de gehele MotivaCie goed, zo niet dan kunnen we 
schriftelijk stemmen. Is iedereen het er mee eens? 
ALV: Ja.  
Annelieke ter H: Mag ik Anneliek Muller aandragen voor de MotivaCie?  
Joeri: Ik wil juist iemand die helemaal buiten het huidige Congo staat, dit is handig geweest 
voorgaande jaren. 
Alex: Ik heb een persoonlijke toevoeging. Ik wil mezelf aandragen als extra lid van de MotivaCie. 
Daarbij wil ik als kanttekening toevoegen dat ik eerst gevraagd was, maar niet aanwezig kon zijn 
overdag. Dus ik kan adviseur zijn, maar ik kan niet tijdens de gesprekken aanwezig zijn. 
Kavel: Of je doet de gesprekken ‘s avonds bij jou thuis. 
Alex: Ik was eigenlijk vertrouwenspersoon, dus dan moet er wel een nieuw vertrouwenspersoon 
komen. 
 
Definitieve kandidaten :  
Anneliek ter H, Annelieke , Gerben, Desiree, Willem-Jan, Yannick, Zorah en Alex. 
 
Stemmen over de groep :  
Voor: 86 
Tegen: 0 
Blanco: 3 



Totaal: 89 
Francis: Maar quorum is niet nodig.  
MotivaCie is aangenomen. 
 
Yannick V: Als je vertrouwenspersoon wilt worden, kan je mailen naar het bestuur, staat in 
handleiding hoe die word gekozen. Hier wordt niet over gestemd. Kandidaten melden zich aan 
en het bestuur gaat kijken wie dat gaat doen.  
 
PAUZE 
 

9. Alcoholbeleid op de faculteit 
 
Yannick V: Wij hebben inmiddels een paar keer met bestuur van de faculteit gesproken over een 
alcoholbeleid. De faculteit wil een best pittig alcoholbeleid er doorheen rammen. Er zijn hier veel 
gesprekken over. Er gaan nu een paar conceptversies rond door de zaal over hoe dat er uit zou 
gaan zien.  
Kavel: Dit is iets wat zij voorstellen? 
Yannick V: Dit is iets wat zij voorstellen maar wij het niet mee eens zijn. 
Joeri: Heeft Michel Haring dit voorgesteld? 
Yannick V: Ja, in samenwerking met anderen. 
Joeri: En er zijn nog geen vaste afspraken? 
Yannick V: Nee. 
Kavel: Waarom zou je afspraken maken? 
Yannick V: Ze zeggen dat het op het moment vrij goed gaat met de studieverenigingen, en dat ze 
goed hun eigen beleid kunnen handhaven. Toch willen zij hier heftige wijzigingen in brengen. 
Hier zijn we het niet mee eens. Maar dit betekent wel dat wij nu in gesprek zijn met de faculteit. 
We laten zien dat we er mee bezig zijn door het iets aanscherpen van ons eigen beleid. Dus we 
hebben besloten dat we geen alcohol in de collegezaal meer gaan nuttigen tijdens Congo 
activiteiten, zodat we laten zien dat we het kunnen handhaven.  
Hylco: Ik ben voor het laten zien we kunnen dingen regelen, maar aan het begin van de ALV 
werd gesuggereerd dat het van boven werd opgelegd.  
Yannick V: Wat zij zeggen wordt niet duidelijk uit het concept. Ze willen dat er nergens alcohol 
genuttigd wordt behalve in de Brainwave na 5 uur.  
Gerben: Dit wordt onder punt 2 genoemd voornamelijk.  
Thomas D: Ik heb een vraag over punt 2, in welke mate heeft Congo hier iets over te zeggen? 
Yannick V: Dit is een afspraak die zij maken met de studieverenigingen, een van de dingen die 
hier mee gaan spelen is dat ze verwachten dat we bepaalde regels gaan handhaven. Deze regels 
van na 5 uur in de brainwave drinken gaan we niet handhaven. 
Thomas D: Kunnen zij ons dit opleggen? Of kunnen we zeggen: "We gaan akkoord met de 
veranderingen". 
Gerben: Ze hebben zeker de positie om ons dit op te leggen vanuit de faculteit, maar ze hebben 
niet de positie om ons iets op te leggen 1m buiten de gevel. Dus op het moment dat ze ons dit 
opleggen kan Congo heel kut gaan doen. Er zijn heel veel van dit soort voorbeelden waarmee 
Congo heel kut zou kunnen doen als de faculteit ons dit oplegt. 
Francis: Congo doet ook heel veel voor de faculteit, dus als ze dat willen invoeren zijn ze bakken 
met geld kwijt (wij ook haha), dus ik gok dat we niet zo ver hoeven te gaan. Wat is tot nu toe 
jullie ervaring hiermee? 
Yannick V: Probleem is dat we dat niet goed weten, er is een andere studievereniging een maand 
zonder waarschuwing geschorst is vanwege een alcoholincident. Zelfs het 95e is bezig geweest 
met uitzoeken wat het alcoholbeleid was, dit heeft lang geduurd. Uiteindelijk hebben we een 
opzet gekregen, maar dit is anders aan ons uitgelegd. Laatst hebben we een gesprek gehad met 



iemand van communicatie en Michael Haring van het bestuur. En het is heel wisselend want zelfs 
de mensen die daar zitten verschillen van mening. De een zegt het valt mee en de ander nee dit 
moet anders. We willen nu hen laten zien dat zij ons nodig hebben, door te laten zien dat wij dit 
goed zelf kunnen. Zelfs als er goede regels in komen hoort dat plan er niet te zijn. 
Rebecca de F: De datum staat op 14 april 2014. 
Yannick V: We weten niet of dat een typefout is of dat het er al een jaar ligt. 
Gerben: Het is zeer waarschijnlijk een typefout want er wordt iets gezegd over het 
studentencolloquium van 16 september 2014. 
Kavel: Ik zie dit als een inperking van wat Congo in haar eigen kamer mag doen en laten. Ik zou 
iets over inperken van rechten in de bestuurskamer zeggen en dat dit niet goed is. 
Je moet niet onderschatten hoeveel macht Congo heeft, je hebt nu een tegengestelde mening met 
het faculteitsbestuur. Je moet kunnen zeggen, nee we gaan hier niet mee akkoord, en als ze dit 
proberen door te drukken kan je zeggen nee. Laat je niet opleggen wat hier staat. 
Yannick V: Dat is ook absoluut niet wat wij doen, we hebben een gesprek gehad met Michel 
Haring en anderen over dit conceptplan en gezegd dat we dit niet gaan doen. 
Floris: Ik wil je graag adviseren, Kavel heeft gelijk, maar de faculteit ook. Dit is wel een openbare 
ruimte en geen festivalterrein. Er zijn grenzen. Daarnaast kun je dan tegen de mensen in de 
bespreking zeggen dat we handhaven tot de goede orde, die verantwoordelijkheid nemen we op 
ons en als we daar in falen zijn de consequenties voor ons. Wees duidelijk tegen de leden wat wel 
en niet mag. 
Hylco: Je moet eerlijk zeggen tegen de leden wat vanuit jullie niet mag, omdat jullie het een goed 
idee vinden vanuit de onderhandelingen of dat het is omdat echt niet mag. Bijvoorbeeld dat je 
hier niet mag drinken is geen echte regel. Als je dat eerlijk zegt is het misschien makkelijker. 
Yannick V: Dat is dus niet zo, maar dat staat hier niet in. Tijdens een bespreking zeiden ze "vanaf 
nu af aan mag er niemand meer in het hoofdgebouw,  in de collegezalen met bier lopen, en als 
dat gezien wordt worden er maatregelen tegen getroffen". Daarvan zijn voorbeelden van 
studieverenigingen die hier last van gehad hebben. 
Hylco: Ik vind het leuk dat ze dit zeggen, maar meestal gaat een regel op een bepaald moment in 
en dan zijn ze openbaar. Ze kunnen wel dreigen dat het niet mag, maar zodra de regels niet 
duidelijk online staan moet je niet luisteren naar ongeschreven dingen. 
Parcival: Wat als ik een eigen krat bier meeneem en als ik als random student iets organiseer? 
Gaan ze dan de politie bellen? 
Yannick V: Zolang het binnen de verenigingsmuren gebeurt kunnen we het in de gaten houden, 
maar zodra mensen het zelf doen hebben wij er niks over te zeggen. Als iemand een krat bier 
meeneemt en op het gras gaat drinken, wat kan je dan zeggen? Ze willen dat er meer controle is 
maar dat moeten ze dus zelf gaan doen. 
Alex: Ik zie weinig frictie tussen de ALV en het bestuur. Het lijkt me goed als een aantal mensen 
die adviezen aan het bestuur willen geven hierover gezamenlijk gaan praten over dit beleid. 
Yannick V: We hebben de bespreking gehad, ik zal op de website aangeven welke redenen we 
tegen dit alcoholbeleid aandragen zodat het duidelijk is. 
Parcival: Waarom is niet openbaar gemaakt dat deze discussie wordt gevoerd? 
Kavel: Ik denk dat je als vereniging een goed onderscheid moet maken tussen wat je zelf wilt en 
wat het bestuur wil. Zolang je dat kan verantwoorden is het geen probleem je daar hard te maken 
tegen het bestuur. Dit moet misschien nog wel meer besproken worden dan dat nu gedaan is. 
Rebecca de F: Ik vroeg me af wat in het komende jaar en EJW het alcoholbeleid is met 
minderjarigen? 
Yannick V: Dit is zoals altijd, 18+ bandjes. We handelen volgens de wet 
Parcival: Is de Congokamer een openbare ruimte? 
Yannick V: Het probleem met de bestuurskamer is dat zij ons geen verenigingskamer willen 
geven, maar dat we niet mogen drinken in de bestuurskamer.  
Rebecca de F: Maar is het een openbare ruimte? 



Yannick V: Het is in de faculteit, dus gebied van faculteit. 
 

10.  Machtigingen in ALV 
 
Joeri: Meerdere ALV’s zijn hier al vragen over geweest. Eerst was het dat het direct werd 
toegeschreven aan iemand. Dit is niet per se een verwijt, maar het is goed om op de ALV te 
bedenken of we dat op die manier willen doen of niet? Mijn mening is dat een machtiging meer 
waarde moet krijgen.  
Yannick V: We hebben hier zelf over nagedacht, misschien goed om op het machtigingsformulier 
gelijk aan te geven wat bij de grote punten gestemd moet worden. Om te voorkomen dat diegene 
stemt op dingen die hij niet vind. 
Hylco: Wat Yannick nu voorstelt is een stem op afstand, niet machtiging. Een machtiging is ik 
vertrouw je te doen wat je goed vind te doen. We kunnen ook online stemmen. Dan krijg je nog 
makkelijker stemmen binnen. 
Yannick V: Indien jij je stem wilt uitbrengen, maar je niet weet wat je wilt, kan je nu je stem laten 
horen op de juiste manier. 
Francis: Ik denk dat wat er van Congo aanwezig is op een ALV vaak een goede representatie is 
van wie er betrokken is bij Congo en wie zijn stem wil laten horen. Indien mogelijk kan je iemand 
laten machtigen, maar ik denk dat de machtigingen bij Congo vooral een manier zijn om om te 
gaan met het grote ledenaantal. Binnen praktisch elke studievereniging zijn er maar 150 actieve 
leden en ik vind het gerechtvaardigd dat er nu random machtigingen uitgedeeld worden zonder 
specifiek iemand te machtigen. 
Joeri: Ik denk dat dit dan een statutair puntje is, maar ik vind dat je beter de statuten kan wijzigen 
dan het zo op te lossen. 
Francis: Misschien moeten we dat een keer doen. 
Thomas D: Ik ben tegen de statuten wijzigen, omdat op zich het aantal van 1900 leden niet zo 
gek is, ik heb dit eerder met het bestuur besproken. Wil je echt het quorum verlagen of moet je 
opnieuw bedenken wat leden van Congo precies inhouden, dus daarom ben ik tegen een 
statuutswijzigen van de wortel van het aantal leden maal 2. 
Joeri: Ik vind dat je op een bepaalde manier om moet gaan met machtigingen. 
Marc: Ik ben het eens met Francis, ik denk dat je een machtiging geeft als persoon, dat het jouw 
verantwoordelijkheid is. Als je een bepaalde stemming wil kan je het aan een bepaald persoon 
geven,  maar denk je ‘Congo is Congo ik wil dat het quorum gehaald wordt’, dan geef je gewoon 
een random machtiging. 
Bart van der M: Het is niet zo dat zodra het quorum omlaag gaat, er minder mensen nodig zijn en 
je hier met de helft van de mensen zit en weer met alleen maar machtigingen. Je wilt dat het 
machtigingsysteem niet meer hoeft. Als het wordt aangepast vind ik dat de machtiging eraf gaat 
maar dat er evenveel mensen zijn.  
Floris: Kijk weet je wat het is, dit machtigingenprobleem is op Francis’ manier geen probleem en 
bij Joeri wel. Het gestuntel met machtigingen komt alleen door het aantal leden, iets veranderen 
aan quorum weet ik niet. Iets veranderen aan machtiging kan niet helpen voor het quorum. Of je 
gaat er laks mee om en je verdubbelt het ALV. Het is een eindeloos dilemma. Statuten 
veranderen omdat we nu te weinig mensen hebben is onzin. 
Rebecca de F: Ik weet niet of het iets slechts is om te definiëren wat de leden zijn, want nu zijn de 
leden gewoon wie boeken koopt, en niet wie iets met Congo doet. Misschien is het wel goed om 
ernaar te kijken zodat je niet een soort nep-Congoleden hebt. 
Maud H: Maar je wilt wel voor niet actieve leden toegankelijk, stel je doet dit dan valt dat 
helemaal weg.  
Yannick V: Maar is het niet een beetje raar dat als je niet bij een commissie zit, dat je niks te 
maken hebt met een vereniging? 
ALV: Ja.  



Alex: Willen we iets aanpassen aan de machtigingen? Zo ja, wat gaan we er aan doen? Dat gaan 
we binnen nu en een half uur niet kunnen overdenken. Misschien is dit een discussiepunt voor de 
volgende ALV of een werkgroep.  
Francis: Een ALV is nu alleen geldig als er 2x het aantal wortel van de leden is. Als je dat verlaagd 
naar 1x ben je van alle problemen af. 
Kavel: Ik zou naar de essentie van het probleem gaan, er zijn een te groot aantal leden.  Er zijn 
wel een paar ALV's geweest met genoeg mensen (3 of 4). Misschien is dit iets om in het MJP te 
bespreken? Op den duur kijken of de vereniging in 3 delen moet worden gesplitst?  
Alex: Volgende ALV zal dit uitgebreid besproken worden, waar ik gelukkig niet bij ben. 
Statuutswijzigingen gedaan wel of niet? Zowel, hoe het concreet vorm moet nemen. Nu met 
tijdsdruk komt er geen goed besluit over, dus moet naar volgende ALV. 
Yannick V: Dus als het quorum de volgende keer wel wordt gehaald, is dit een eenmalig 
probleem. 
Francis: Het is wel iets chronischer. 
 

11. W.V.T.T.K. 
 

- Artikel 11 van HHR: ALV kan beleidspunten voor het nieuwe bestuur aandragen. 
Kavel: Het lijkt me goed om dit artikel iets uit te breiden en na de verkiezingsALV te gebruiken, 
iemand moet hier naar kijken en zorgen dat het echt gebeurt. 
Yannick V: Ik denk dat als we dit willen, dat we het eerst moeten uitwerken en presenteren bij de 
volgende ALV. 
Thomas D: Dit is al de zoveelste keer dat er iets voorgesteld wordt voor de volgende ALV, 
misschien kunnen we dit zelfs nog iets verder uitstellen? Vraag aan de technisch voorzitter, wat 
vindt iemand van het voorstel van Kavel. 
Floris: Artikel 11 stelt dat het beleidsplan van het nieuw verkozen bestuur wordt gevormd naar 
aanleiding van de beleidspunten die aangedragen worden tijdens de verkiezingsALV, dan zijn er 2 
maanden waarin dit nieuw verkozen bestuur wordt ingewerkt en tijdens de wisselALV presteren 
ze dit in het beleidsplan. Dit sluit goed aan op het MJP, het zou interessant zijn dit artikel uit te 
breiden en daadwerkelijk te gaan uitvoeren.  
Desiree: Het klinkt nu een beetje alsof het helemaal niet wordt nageleefd maar in de 
inwerkperiode wordt het beleidsplan uitgebreid besproken met oud bestuur en dat is zeer 
waardevol. Dit moet niet onderschat worden als inspraak. 
Floris: Het gedeelte dat leden er inspraak op hebben kan uitgebreid worden. Oud bestuur blijft. 
Desiree: Maar oud bestuur heeft nu ook de meeste inspraak. 
Floris: Er moet een cultuurverandering in komen dat leden dat ook kunnen doen en dat het een 
voerbare discussie word. 
Kavel: MJP is alleen voor echt specifieke grote dingen, beleidsplannen voor korte termijn dingen.  
Alex: Willen jullie daadwerkelijk meer inspraak, schriftelijk, vanuit de ALV? 
ALV is het er mee eens. 
Alex: Bestuur moet er naar kijken en in de volgende ALV's presenteren.  
Wouter: Bij de verkiezingsALV kunnen we er een punt van maken: mogelijke beleidspunten die 
aangedragen kunnen worden. Dit is dan voor de inwerkperiode. Is dat een eventuele oplossing 
hiervoor? 
Francis: Ik had het er met Desiree over, het beleidsplan wordt bij ons vaak gepresenteerd als dit 
gaan we doen, hebben jullie op- of aanmerkingen. Bij andere verenigingen wordt het nieuwe 
beleidsplan gepresenteerd als iets waarover gestemd wordt, bij ons wordt er alleen maar per 
acclamatie mee ingestemd. In dit voorstel kunnen we ook overwegen dat het beleidsplan 
goedgekeurd moet worden door de ALV.  
 
 



- Donateurs  
Kavel: In de statuten staat dat de ALV bepaalt hoeveel er minimaal gedoneerd moet worden om 
donateur genoemd te worden. 
Wouter: Ik vind dat het genoeg is om 1 cent te doneren. Keskin maakte een grapje waarbij hij 
tien keer 1 cent doneerde. Wij zeggen je doneert en het hangt aan de muur. Moet hier echt over 
gestemd worden? 
Kavel: Ik ben voor 20 euro of zoiets.  
Joeri: Als je minder dan 20 euro doneert ben je geen "donateur". Dan word je gewoon niet 
genoemd.  
Alex: Minimum bedrag meer dan 5 euro? 
Wouter: Waarom is het logisch om pas bij een donatie van meer dan 5 euro "donateur" te 
worden? 
Bart: Je mag wel geld doneren aan Congo maar je hoeft niet genoemd te worden als "donateur" 
als je 1 eurocent doneert. Bij een substantieel bedrag wel.  
Thomas D: Ik wil voorstellen dat de penningmeester met een voorstel komt voor de volgende 
ALV. 
 

- MJP 
Alex: We hebben geen quorum nu dus een HHR-verandering kan niet doorgevoerd worden. Dus 
HHR-wijzigingen van MJP zullen door werkgroep van inhoud en vorm bekeken worden. Het zal 
iets veranderd worden en gepresenteerd worden op de volgende ALV door de 2 werkgroepen 
inhoud en vorm/structuur.  
Thomas D: We gaan 2 werkgroepen maken. In de pauze heb ik iemand aangesproken voor een 
werkgroep. Joeri Bordes leidt werkgroep Inhoud. Werkgroep Vorm/Structuur ga ik mee aan de 
slag dus als andere mensen ook mee willen doen laat het aan me weten. Het is onze 
verantwoordelijkheid dit te laten kennen aan andere leden.  
Francis: Ik heb een opmerking, de wijzigingsdatum van het huishoudelijk regelement kan niet, 15 
april was er geen ALV. 
Nassim: Dit was omdat de MuziCie bij de verkiezingsALV is ingestemd maar nog niet in het 
HHR was opgenomen. 
Francis: Dan moet het toch dateren van de datum van de ALV.  
 

12. Rondvraag 
 
Thomas D: Voor iedereen die nog niet gestemd heeft voor de CSR, op plek 4 van de Decentralen 
staat Kavel.  
Kavel: Zoals jullie misschien hebben gehoord wordt van 120 docenten het contract niet verlengd, 
daarnaast wordt op onze faculteit zelf overwogen van 60 medewerkers het tijdelijk contract niet 
te verlengen ondanks dat het zou moeten. Op 9 juni is Night of Protest op AUC waar workshops 
zijn, kom daarheen! 
Wouter: Ik wil vragen naar de tevredenheid over de huidige stamkroeg, Amstel 54. Heeft iemand 
positieve of negatieve dingen te zeggen over de Amstel 54? Of dingen die we beter kunnen 
regelen? 
Kavel: Ik zou het fijn vinden als Congo zich hard maakt voor pitchers.  
Maud H: Intreeweek komt eraan, geef je op als begeleider of crewlid!! 
Jamie: Ik wil iedereen die naar de borrel gaat verzoeken om voorzichtig te zijn en niet dood te 
gaan, er zijn net 2 weer alarmen zijn afgegeven. 
 

13. Sluiting  
Alex sluit de vergadering om 22.25 uur. 
 


