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1. Opening 
Thomas Dolman: We gaan beginnen met de wisselALV. Worden er foto’s gemaakt? Nou, oké. 
Dit is dus de wisselALV. We gaan het echt wat stiller proberen jongens.  
 
2. Mededelingen 
Thomas Dolman: Dit is de wisselALV waarop een aantal dingen moeten worden besproken. Het 
is een vrij lange uitgebreide vergadering, dus ik vraag jullie allemaal stil te zijn en veel vragen te 
stellen. We zitten hier maar een uurtje en dan gaan we door naar C0.05. Als je een vraag hebt, 
steek je je hand op en zeg je eerst even je naam voor de notulist. Dit waren de technische 
mededelingen, dan nog een algemene mededeling. Zoals jullie weten is er iemand geschorst. Ik 
zal even kort de technische dingen uitleggen. Dan zal Yannick het toelichten en als laatste degene 
die geschorst is. Technisch is het heel eenvoudig. Als je vragen over de regels hebt, kan je die aan 
mij stellen en de andere vragen kan je aan het bestuur of de geschorste zelf zeggen.  
Victor: Wat is de procedure nadat de schorsing in werking is gesteld?  
Thomas Dolman: Ik verwijs naar artikel 8 lid 1, 2 en 4. Het bestuur mag iemand schorsen en op 
de ALV mag die persoon in beroep gaan. De ALV besluit of de schorsing doorgaat of niet.  
Hylco van Engelen: Er werd in het mailtje geïmpliceerd dat de schorsing automatisch omgaat in 
een royering. Klopt dit?  
Thomas Dolman: Hier komen we zo op terug.  
Hylco van Engelen: Oh, spannend 

 
Yannick Vinkesteyn: Op 11 januari 2016 hebben we als bestuur besloten om Nassim te schorsen 
door middel van artikel 8 lid 1D, omdat hij afspraken binnen het bestuur niet is nagekomen. 
Nassim heeft het recht om tijdens deze ALV in beroep te gaan. Wil je in beroep gaan Nassim?  
Nassim Balahsioui: Yes. 
Yannick Vinkesteyn: Dan wordt dit het eerste punt van de agenda.  



Thomas Dolman: Het bestuur en Nassim zullen dan een uitgebreide toelichting geven. Probeer 
hier respectvol mee om te gaan. We hopen dit goed te kunnen afsluiten na dit punt.  
Yannick Vinkesteyn: Een tweede mededeling is dat we om 19:00, ofwel na de pauze ofwel tijdens 
de ALV, naar een andere zaal gaan.  
Thomas Dolman: Dit zal je merken, want dan zijn we namelijk weg.  

 
3. Goedkeuren agenda 
Thomas Dolman: Er is een puntje bijgekomen, namelijk puntje schorsing en de pauze is 
verplaatst.  
Kjeld Oostra: Waar op de agenda komt dat puntje precies?  
Thomas Dolman: Dat is het eerste punt, punt 3.1, of iets dergelijks. Oké, laten we beginnen.  
 
3.1 Schorsing  
Yannick Vinkesteyn: Op 11 januari 2016 hebben we besloten om Nassim te schorsen vanwege 
het gebruik van harddrugs op Congo activiteiten vanwege artikel 8 lid D1. Hierin staat dat we 
iemand mogen schorsen, wanneer deze tegen de Congo regels in gaat. Een schorsing gaat dan 
automatisch ook over in royering. De oorspronkelijke beslissing was om Nassim tijdelijk te 
schorsen, maar dit is statutair niet mogelijk. Zijn hier vragen over?  
Thomas Dolman: Als dit het hele verhaal is, mag Nassim eerst.  
Nassim Balahsioui: Zoals jullie horen ben ik op 11 januari geschorst vanwege verdenking op het 
gebruik van harddrugs. Hier was ik het mee eens, aangezien ik voor de nieuwjaarsreceptie zo 
onverstandig was om aan de drugs te zitten voor de gezelligheid. Hier ben ik gelijk ook voor 
gestraft. Dit spijt me ook voor Marit, omdat ik haar niet heb kunnen inwerken. Ik wil wel graag 
bij Congo blijven, omdat ik me zowel tijdens m’n bestuursjaar en daarvoor heb ingezet voor 
Congo.  
Hylco van Engelen: Ik heb een vraag en een pleidooi. Ik kan nergens vinden in de statuten dat 
een schorsing direct wordt omgezet in de royering.  
Thomas Dolman: Zal ik het voorlezen? Het probleem waar we nu mee zitten, is dat een 
schorsing een beetje gek klinkt. In de periode tot de eerstkomende ALV is de persoon geschorst, 
dat is tot nu en hierna kan dit worden omgezet in een royering.  
Hylco van Engelen: Oké, dan mijn korte pleidooi. Ik neem aan dat jullie hier heel goed over 
hebben nagedacht. Zoals Nassim zelf ook al aangeeft, heeft hij zich een jaar lang voor de 
vereniging ingezet en vind ik het zelf heel heftig om hem nu voorgoed te straffen. Ik denk dat 
deze regel door meerdere leden gebroken is en ik wil Nassim dan ook graag houden.  
Parcival Maissan: Waarom hebben jullie niet met Nassim de afspraak gemaakt dat hij zichzelf 
terugtrok uit het bestuur? 
Yannick Vinkesteyn: Er zijn wat dingen vooraf gebeurd, waardoor we uiteindelijk deze beslissing 
hebben gemaakt. Omdat het een officiële beslissing is binnen Congo, moeten we de statuten 
volgen. 
Parcival Maissan: Maar, waarom hebben jullie niet gezegd “we willen dat je opstapt”, aangezien 
we nu het risico hebben dat hij voorgoed geschorst wordt?  
Jamie Hoefakker: Er ging genoeg vooraf aan het voorval dat dat niet meer aan de orde was.  
Floris van Rhijn: Je hebt het over vragen die gesteld mogen worden, maar er mogen toch ook 
mededelingen worden gedaan? Ik heb nog wel het vertrouwen in Nassim. Iedereen maakt fouten. 
Ik zie ook geen punt om het langer te maken dan mogelijk is.  
Thomas Dolman: Achterin, van VIA voor de notulist.  
Victor de Haan: Congo-lid, Victor.  
Victor de Haan: Ik vind het een dubieuze beslissing als het het doel is om iemand tijdelijk te 
schorsen iets in gang te zetten waarbij je iemand voor altijd kan royeren.  



Thomas Dolman: Volgens de statuten mag je een tijdelijke schorsing niet afspreken. Het verhaal 
is hier dat je iemand uit de vereniging zet, maar je daarna kan kiezen om iemand weer terug in de 
vereniging te zetten.  
Yannick Vinkesteyn: De beslissing die we hebben gemaakt, hebben we goed overwogen. Helaas 
zagen we geen andere optie. Verder hebben we een manier gevonden dat er een tijdelijke 
schorsing kan zijn. We willen aan jullie aanbieden dat Nassim niet for ever ontzet wordt.  
Thomas Dolman: Willen jullie een permanente ontzetting?  
Yannick Vinkesteyn: Ons primaire doel was om een tijdelijke ontzetting, of in ieder geval 
schorsing, in te zetten. Dit is nog steeds onze mening.  
Rebecca de Feijter: Tijdelijk, als in tot vandaag?  
Yannick Vinkesteyn: Wij hadden besloten vanaf 11 januari, dat de schorsing in is gegaan, 2 
maanden een schorsing in te stellen.  
Marc de Jongh: Ik heb een paar keer gehoord dat er andere dingen vooraf zijn gegaan. Wat is er 
dan gebeurd? Is dit niet belangrijk genoeg om te vertellen?  
Yannick Vinkesteyn: Er zijn herhaaldelijk problemen geweest in het bestuur met betrekking tot 
het vervullen van de functie. Dit heeft invloed gehad op het doorzetten van de schorsing. Ik denk 
dat het niet veel meer doet als wij heel erg diep hier op ingaan.  
Milan Scholten: Is er gecommuniceerd met Nassim dat jullie willen dat hij 2 maanden geschorst 
wordt?  
Yannick Vinkesteyn: Dit hebben we eerst uitgezocht en daarna doorgestuurd naar Nassim. 
Nassim Balahsioui: Ik heb hier niks over gehoord.  
Yannick: Ik heb het ge-emailed. 
Nassim Balahsioui: Wouter geeft net aan dat het te bepalen is door de ALV. De ALV bepaalt of 
ik er bij mag blijven of niet.  
Thomas Dolman: De statuten zijn leidend.  
 
Thomas Dolman: Wil de notulist notuleren dat Bart Appelhof binnen is gekomen. Ben je wel lid?  
Bart Appelhof: Ik weet niet, je bent toch lid voor het leven?  
 
Thomas Dolman: Als de leden jou er bij willen houden of tijdelijk willen schorsen is dat mogelijk.  
Milan Scholten: Maar dat is dus niet duidelijk gecommuniceerd? Dat er een tijdelijke schorsing 
mogelijk kon zijn?  
Thomas Dolman: Dat kan kloppen. 
Bryndan van Pinxteren: Nassim ging dus onder invloed van harddrugs naar een Congo activiteit. 
Dit is niet heel erg onbekend voor Congo. Drugs is niet een visite kaartje van ons, maar zeker 
niet onbekend. Gekeken naar de reden waarom Nassim is geschorst, vind ik de reden tot 
schorsing disproportioneel. Er zijn meerdere leden die onder invloed naar Congo gaan.  
Parcival Maissan: Ik vind het raar om op schorsing over te gaan als er maar één keer een incident 
heeft plaatsgevonden. 
Yannick Vinkesteyn: De schorsing omvat het harddrugs gebruik, maar de eerdere dingen die zijn 
voorgevallen, hadden invloed op het vertrouwen in Nassim.  
Parcival Maissan: Ik heb vaak genoeg gehoord dat mensen in de Congokamer opscheppen over 
hoeveel harddrugs ze hebben gebruikt, inclusief het bestuur.  
Floris van Rhijn: Ik begrijp dat er heel veel dingen onduidelijk zijn, maar je hoeft ook niet alles te 
weten wat intern en met de rest van het bestuur is gebeurd. Laten we daar dan ook niet al te ver 
op door gaan.  
Floris van Rhijn: Mark is zelfs gefrustreerd nu. Het feit is dat Nassim hier staat en dit gesprek 
gaat in de derde persoon om hem heen. Ik stel voor om te stemmen.  Ik stel voor dat als er 
mensen zijn die bezwaar hebben tegen het opheffen van de schorsing van Nassim nu opstaan en 
spreken.  



Nassim Balahsioui: Ik vind het heel lief dat je dit zegt hoor, maar voor mij zijn twee dingen 
onduidelijk. Er wordt herhaald dat ik op meerdere activiteiten drugs heb gebruikt. Welke zijn dat 
dan? Daarnaast hoor ik voor het eerst dat ik m’n taken niet goed heb uitgevoerd. En dit maakt 
mij behoorlijk pissig.  
Thomas Dolman: Ik stel voor dat we Floris zijn plan volgen en daarna een korte schorsing van de 
vergadering doen, zodat ik met iemand van het bestuur en Nassim kan praten. 
Roan van Scheppingen: Ik vind niet dat je van iemand mag verwachten openlijk aan te geven of 
je hier voor of tegen bent, aangezien het een gesloten stemming is.  
Floris van Rhijn: Ik bedoel dat de leden relevantere vragen moeten stellen over Nassim en wat we 
aan het doen zijn.  
Eveliene Ongenae: Stemmen we of Nassim twee maanden geschorst wordt of dat hij vanaf dit 
moment er weer bij mag?  
Thomas Dolman: Één optie is dat Nassim wordt ontzet en uit de vereniging wordt gezet, één 
optie is dat Nassim tijdelijk wordt geschorst en de periode wordt bepaald door jullie en één optie 
is dat Nassim helemaal niet geschorst wordt.  
Victor de Haan: Ik ben het eens met Floris, maar kunnen we het daarna nog over de 
disproportionaliteit van de actie van het bestuur hebben, want daar heb ik nog vragen over.  
Thomas Dolman: Daar ben ik het niet mee eens en dat gaan we dan ook niet doen. Als je nog 
vragen hebt over de opties doe het dan nu.  
Aline Mak: Hoe wordt bepaald hoelang Nassim geschorst wordt?  
Thomas Dolman: De statuten houden daar een beetje op, er zal eerst gestemd worden.  
Bart van der Meij: Waarom hebben jullie voor twee maanden gekozen en niet voor tot na het 
bestuursjaar?  
Yannick Vinkesteyn: Bij een normaal lid bij bewijs voor harddrugs gebruik tijdens een Congo 
activiteit zou er een schorsing van een maand zijn, maar omdat het hier om een voorbeeldfunctie 
gaat en Nassim ook ingestemd heeft met deze regel die in het begin van ons bestuursjaar is 
ingesteld, wilden we Nassim twee maanden schorsen.  
Parcival Maissan: Het is niet alsof we hier bij scouting zitten en de leden zesjarige jongetjes zijn. 
Harddrugs gebruik is niet illegaal en ik vind het raar dat hij hiervoor gestraft wordt.  
Thomas Adrian: Mocht de ALV concluderen dat er disproportioneel gehandeld is, zijn er dan 
geen consequenties voor het bestuur?  
Victor de Haan: Ik ben naar twee dingen benieuwd. Blijkbaar is het normaal om bij harddrugs 
gebruik iemand een maand te schorsen.  
Thomas Dolman: Ik wil nog een keer over de regels zeggen dat als een lid tegen de beslissing van 
het bestuur ingaat, het bestuur mag overgaan op schorsen.  
Victor de Haan: Daarnaast als jullie blijkbaar in het begin de intentie hadden om Nassim twee 
maanden te schorsen, wil ik graag weten hoe jullie dat van plan waren aangezien jullie na vandaag 
toch helemaal niks meer te zeggen hebben?  
Florence van der Hoven: Volgens mij proberen ze te zeggen dat ze hem twee maanden wilden 
schorsen, maar toen bleek dat niet te kunnen aangezien de statuten dit tegenspreken.  
Bart van der Meij: De regels zijn raar, de mensen niet.  
Thomas Dolman: We hebben heel veel opmerkingen vanuit de zaal gehad. Ik geef nog één keer 
het wordt aan Nassim en aan het bestuur.  
Nassim Balahsioui: Ik heb eigenlijk niet zo heel veel te zeggen meer, maar denk goed na over wat 
je stemt. Ik zou graag bij Congo willen blijven.  
Yannick Vinkesteyn: Wij hebben geprobeerd zo goed mogelijk volgens de statuten te handelen en 
daarom willen wij jullie nu de kans geven hier over te beslissen.  
Bart van der Meij: Duidelijk.  
Thomas Dolman: Dan wordt nu door het bestuur de stembiljetten en machtigingen uitgedeeld. 
Nog even een opmerking over de stemformulieren. Er staan een aantal opties op, namelijk “ik 
weet het niet”, “tijdelijke schorsing”, “tegen schorsing” en “ontzetting”.  



Thomas Dolman: Zijn de stembiljetten uitgedeeld? Wil iedereen die een machtiging heeft de 
machtigingen in de lucht houden. Dan ga ik heel goed kijken of er handtekeningen opstaan.  
Thomas Dolman: Oké, cool. Klaar. Het bestuur komt de stemmen en de machtigingen ophalen. 
Dan is er nu een kwartier pauze.  
Zorah Ypma: Heeft iedereen z’n machtiging ingeleverd? 

 
De uitkomst van de stemming is:  
Ontzetting: 11  
Tegen schorsing: 75  
Tijdelijke schorsing: 19  
Ik weet het niet: 3  
Totaal: 108 
 
Thomas Dolman: Ik heb overlegd met de voorzitter. We hebben Nassim de uitslag verteld en 
daarna gevraagd om weg te gaan. Dit hebben we gedaan om de rest van de ALV een zo normaal 
mogelijk karakter te geven. Hier sta ik zelf heel erg achter. Nassim is er niet meer en hij weet zelf 
de uitslag ook. De uitslag is als volgt: er is meer tegen gestemd, dus Nassim is na deze 
vergadering weer lid van Congo. Dan gaan we door met de vergadering.   
 
4. Jaarverslag 96ste 
Thomas Dolman: We gaan verder met het jaarverslag van het 96ste bestuur van Congo.  
Yannick Vinkesteyn: We beginnen met de algemene punten. We hebben aandacht besteed aan de 
alumni kringen. Vorige jaren was er een psychobio alumni kring opgezet, die heel goed werkte. 
Daarnaast is er een biomedische alumni kring opgezet. Die heeft dit jaar een aantal tegenslagen 
gehad, maar gaat nu weer goed. Daarnaast is er een biologie alumni kring opgezet. Verder vonden 
we het heel belangrijk om te kijken naar de toegankelijkheid voor de leden. We hebben een FAQ 
op de Congo website gezet om makkelijk informatie te vinden. We hebben een bestUURtje 
opgezet. Op dat moment konden de leden naar ons toekomen, mochten ze vragen hebben. Dit 
was helaas niet heel erg succesvol. Er zijn wel een paar goede dingen uitgekomen, namelijk een 
begin aan het meerjarenplan.  
Thomas Dolman schud met zijn hoofd. 
Yannick Vinkesteyn: Jij ontkent dat, maar het is echt zo. Verder hebben we ook af een toe een 
thema aan het bestUURtje gegeven. Ook hebben we de bestuursupdate weer in stand gebracht. 
We hebben ook heel veel gedaan met de digitale Congo omgeving, oftewel website, Facebook en 
de nieuwsbrief. We hebben geprobeerd om de website wat beter in te delen, zodat het 
overzichtelijker was. We hebben ook een kamer forum erop geplaatst, zodat leden daar kamers 
op konden zetten en andere leden makkelijker een kamer konden vinden. Ook hebben we 
mediabeleidsregels opgezet, zodat leden weten waar ze welke informatie vinden. Ten slotte 
hebben we geprobeerd om zowel foto’s van huidige activiteiten als activiteiten in het verleden op 
de site te zetten, achter een wachtwoord met een Congo logo. Verder de leden administratie, deze 
is heel belangrijk voor Congo en daarom ook opgenomen in het meerjarenplan. De secretaris 
heeft geprobeerd om dit bestand weer op te bouwen en er staan nu zo’n 1300 leden in. De 
Commissaris Onderwijs heeft deelgenomen aan het LOBS-bestuur en is zij aanwezig geweest bij 
de vergadering van het BMSO. Verder heeft de LOBS twee nationale evenementen opgezet, waar 
de Commissaris Onderwijs ook aan heeft meegenomen.  
Bart van der Meij: Wat doet het bestuur op het LOBS?  
Mainah Folkers: Van elk bestuur uit Nederland komt een afgevaardigde naar het LOBS of 
BMSO, afhankelijk van de studie, waar allerlei dingen worden besproken op nationaal niveau.  
Bryndan van Pinxteren: Ik had een vraag over de alumni kringen. Ik begreep dat er wat 
problemen waren met de biologie alumni kring. Ik heb nog geen contact met hen weten te 
krijgen.  



Yannick Vinkesteyn: Het was heel lastig om hier leden voor te vinden en het is de afgelopen jaren 
wat moeizaam gegaan. Het heeft nu wel een bestuur, wat betekent dat het officieel is opgericht. 
Ik kan zorgen dat je in contact komt met de kring.  
Gerben Yntema: In de slide staat iets over verloren zusjes bij de landelijke samenwerking. Wat 
wordt hiermee bedoeld?  
Yannick Vinkesteyn: Congo heeft weinig contact gehad met de zusjes uit Nijmegen en 
Maastricht. Het leek ons leuk om weer eens contact met hen te zoeken. Ze zijn een paar keer 
langs geweest. Het nieuwe bestuur is ook bij hen langs geweest.  
Parcival Maissan: Waarom organiseren we nooit activiteiten met andere biologenverenigingen?  
Yannick Vinkesteyn: Dat doen we wel, namelijk bij de Masterdag en bij het Congres.  
Parcival Maissan: Is het niet leuk om een nationaal biofeestje te geven in Utrecht?  
Milan Scholten: Fissa fissa.  
Hilde Taverne: Ik zie hier een commissie.  
Thomas Dolman: We werken met handen Hilde. 
Nienke Koopman: Wordt er nog iets gedaan met het Biomedisch Interfacultair Congres (BIC)?  
Mainah Folkers: De andere verenigingen hadden er geen behoefte meer aan, waardoor het niet 
georganiseerd is dit jaar.  
Thomas Dolman: Geen vragen meer? Oké, dan kunnen we door.  
Yannick Vinkesteyn: Bij het commissiebeleid hadden we als belangrijk punt aanspreekbaarheid en 
bekendheid van de commissies. We hebben ook geprobeerd om als bestuur de 
commissievergaderingen bij te wonen, zodat de drempel lager was om naar ons toe te komen met 
leuke en mindere leuke dingen. Ook de commissie communicatie hebben we geprobeerd te 
verbeteren. Elke commissie heeft nu ook een algemene commissiemap, waarin meer informatie 
staat over algemene dingen van een commissie, maar ook logo’s, handleidingen en tips & tricks. 
Verder heeft de commissaris activiteiten ook gekeken naar meer samenwerking tussen 
commissies. Dit is super leuk en daardoor kan je ook wat meer diverse activiteiten organiseren. 
Dit is een succes geweest, aangezien al meerdere commissies dingen met elkaar hebben 
georganiseerd en gaan organiseren.  
Jamie Hoefakker: Het lenteweekend van de BioloCo en de WeekendCie komt eraan. De ToCo 
heeft iets geprobeerd te organiseren met een andere commissie, maar dat lukte niet helemaal. 
Yannick Vinkesteyn: Net zoals bij vorige jaren was er een commissie overleg, waarbij de 
voorzitters van de commissie aanwezig waren. Dit is dit jaar verplicht gemaakt. Ten slotte vonden 
we betrokkenheid ook heel belangrijk, wat we hebben gedaan door enquêtes onder actieve leden 
te verspreiden. We zijn ook bezig om wat meer te voldoen binnen het onderwijsgebied aan de 
wensen van Congo. We hebben gesprekken gehad over studieruimten van Congo binnen de 
tentamenweken. In februari zal er voor het eerst ruimte zijn voor studenten van 
levenswetenschappen om met elkaar te studeren.  
Desirée Weijs: Is er nog iets speciaals of opvallends uit de enquêtes gekomen? En waarom 
hebben jullie de enquêtes alleen onder de actieve leden gedaan?  
Jamie: De opvallende resultaten zijn besproken op de vorige ALV. 
Desirée Weijs: Maar ik moet altijd afwassen met de KookCie.  
Jamie Hoefakker: Ah, dat klopt. Dat is ook heel belangrijk. Er zijn een paar opvallende resultaten 
uitgekomen. Vooral dat er open vragen in plaats van gesloten vragen moeten worden gesteld. 
Leden vonden de verhouding redelijk goed, ondanks dat dit maar 60 leden iedere keer waren. Ze 
willen meer onderwijs-gerelateerde activiteiten, zoals workshops en tripjes naar bedrijven.  
Thomas Dolman: En waarom alleen onder de actieve leden?  
Jamie Hoefakker: Ik focus me voornamelijk op de actieve leden en er was aan het begin nog geen 
actieve ledenbestand.  
Bart van der Meij: Gaat hier door het volgende bestuur nog wat mee gedaan worden?  
Jamie Hoefakker: Ik heb het overgedragen aan het nieuwe bestuur en het is aan hen om hier wat 
mee te doen.  



Bart van der Meij: Ik ben benieuwd.  
Yannick Vinkesteyn: Dan gaan we verder. De commissies hebben jaar- en activiteitenevaluaties 
ingevuld zodat we de activiteiten kunnen verbeteren en zodat er meer mensen op af komen. Er 
zijn nieuwe richtlijnen binnen het commissiebeleid opgesteld. Er worden 1-op-1-gesprekken 
gehouden binnen de commissie tussen de voorzitter en zijn of haar leden. Er zijn ook commissie-
specifieke handleidingen geschreven, zodat de voorzitter gemakkelijk kan worden ingewerkt en er 
geen informatie verloren gaat bij het kiezen van nieuwe voorzitters. Onze penningmeester heeft 
1-op-1-gesprekken gehad met de nieuwe penningmeesters. Er is ook een format van een 
begroting gemaakt die in iedere commissie map is gezet, zodat er meer plek is voor overleg tussen 
de penningmeesters. Dan nu de bestuursactiviteiten. Dit jaar is er een Dies-gala georganiseerd in 
samenwerking met de Lustrum commissie. Dit was een groot succes. Het was helemaal 
uitverkocht en er was veel goede feedback. Ook is er dit jaar weer een oud-besturenweekend 
georganiseerd. Dit is heel belangrijk aangezien de oude besturen veel goede kennis hebben, maar 
het is natuurlijk ook heel gezellig. Als laatste is er een ouderdag Psychobiologie georganiseerd in 
samenwerking met Wim Ghijssen. Hier hebben we ook hele goede feedback op gekregen. Nog 
vragen? Nee? Dan gaan we verder. Dan nu over het onderwijs. Er waren roerige tijden omtrent 
het UvA-beleid dit jaar. We hebben daarom iedere week een UvA update gepost op de website. 
Ook is de Commissaris Onderwijs aanwezig geweest bij panelgesprekken, waar wordt 
geëvalueerd samen met de opleidingscommissie over de gang van zaken omtrent een vak. We 
hebben ook nauw contact gehad met de opleidingscommissies. We hebben ook aandacht besteed 
aan de studentenpolitiek. We moedigen mensen aan om deel te nemen aan een studentenpartij, 
maar we promoten niet specifiek één partij. We hebben het hele jaar door ook nauw contact 
gehad met de FSR. Het volgende puntje is de buitenlandavond. Het was weer een groot succes, 
net zoals vorig jaar. Er was ook een spreker van de faculteit en de faculteit liet zien dat ze het heel 
interessant vonden. Vragen? Nope, dan ga ik verder. Dan nu het puntje onderwijs. We zijn veel 
in gesprek geweest met het bestuur van de faculteit. We hebben geprobeerd om uit te vinden wat 
er allemaal speelde, wat soms erg moeilijk was. Er is dan ook besloten de verkenningscommissie 
van biomedisch en psychobio op te heffen, tot er meer informatie was. Wel nam de Commissaris 
Onderwijs deel aan de verkenningscommissie van biologie. Ook hebben we contact gehad met de 
faculteit over deelname van Congo aan het zoeken naar stageplekken, maar dit was lastig, omdat 
een stageplek aan veel eisen moet voldoen. Vragen?  
Parcival Maissan: Aan wat voor eisen moet een stageplek voldoen?  
Yannick Vinkesteyn: Er is een hele waslijst. Dat weet ik niet precies.  
Hilde Taverne: Je zei dat de verkenningscommissie van neuroscience nu even van de baan is. 
Betekent dat de samenwerking met de VU van psychobio nu ook van te baan is, of dat het alleen 
vertraagd is?  
Yannick Vinkesteyn: Psychobiologie heeft een unieke positie, omdat het niet vergelijkbaar is met 
andere studies. Er wordt wel nog gedacht of het kan worden ondergebracht bij de algemenere 
commissies.  
Parcival Maissan: Ik heb gehoord dat VIA een samenwerking heeft met de HvA. Hebben wij ook 
zoiets?  
Yannick Vinkesteyn: Nee, maar dat is wel iets om in de toekomst naar de kijken.  
Bart Appelhof: Ik heb een vraagje over de stageplekken. Bij wie hebben jullie nagevraagd om 
stageplekken te kunnen regelen bij een bedrijf?  
Zorah Ypma: Er is contact opgenomen met de opleidingscoördinatoren.  
Bart Appelhof: Wat je beter kan doen is om te overleggen met de professoren die al 
samenwerken met de bedrijven. De opleidingscoördinatoren weten daar niet zo heel veel van. Ik 
kan wel een paar mensen noemen, maar dat mail ik wel een keertje.  
Thomas Dolman: Zijn er nog vragen? Dan gaat Yannick als een stoomtrein door.  
Yannick Vinkesteyn: Woohooh. Dit jaar is er ook weer aandacht geweest voor het werven nieuwe 
sponsoren. Er is dit jaar 10.000 euro opgehaald, wat op zich al een hele prestatie is. De 



commissaris PR & acquisitie heeft geprobeerd de commissies zo veel mogelijk te ondersteunen in 
het vinden van sponsoren.  
Hylco van Engelen: Je had het over sponsoring die sowieso al binnen gehaald wordt. Wat schaal 
je daar onder?  
Yannick Vineksteyn: De jaarlijkse sponsoring van de boekverkoop en andere jaarlijkse 
instellingen, maar dat mogen we niet specificeren.  
Hylco van Engelen: Spannend. Jammer wel.  
Wouter Gowdy: Boven op de begrote standaardsponsoring is er 3300 euro opgehaald.  
Thomas Dolman: Goedzo, daar kan je voor op vakantie.  
Yannick Vinkesteyn: Jongens, nog heel even.  
Thomas Dolman: Nog heel lang zelfs.  
Yannick Vinkesteyn: Oké, nog heel even voor mij.  
Yannick Vinkesteyn: We wilden graag aandacht besteden aan de optimalisering van de inrichting 
van de Congo kamer. Dankzij een aantal hele lieve Congolezen hebben we een paar banken 
geregeld, zodat er meer ruimte is. Ook hebben we de opslagruimte tegenover de WC in de Congo 
kamer opgeruimd. Ook vonden we de inventarisering van het opslaghok heel belangrijk. Het 
opslaghok is vol met mooie dingen, maar soms is het niet helemaal duidelijk wat voor dingen. 
Het opslaghok is twee keer opgeruimd; één keer door ToCo en één keer door meerdere 
commissies. Als laatste de streeplijst. Op de late vrijdagavond wordt vaak niet helemaal goed 
meer gestreept.  
Marc de Jongh: Gaat er dan iets niet goed met streeplijst?  
Yannick Vinkesteyn: Wouter wil er wat over vertellen.  
Wouter Gowdy: Er is vorig jaar verlies gedaan op de streeplijst en dat wilde we voorkomen.  
Bart van der Meij: Heb je een grafiek, net zoals vorig jaar?  
Wouter Gowdy: Ja, die komt zo.  
Thomas Dolman: Dit is het laatste moment om vragen te stellen over het jaarverslag.  
Hylco van Engelen: Vonden jullie het leuk?  
Yannick Vinkesteyn: Het was vet gezell.  
 
5. Stand van zaken meerjarenplan 
Yannick Vinkesteyn: Dan wil ik graag doorgaan met het meerjarenplan. Als eerste de 
verenigingskamer. We hebben nog steeds een verenigingskamer.  
Yannick Vinkesteyn: Dan wil ik graag verder naar Facultaire Introductie na de Intreeweek. Die 
hebben we ook nog steeds.  
Thomas Dolman: Het festival moet nu door Congo worden betaald worden. Dit is Yannick even 
vergeten te vertellen, maar moet wel aan de leden verteld worden.  
Yannick Vinkesteyn: Sawry. Dan gaan we verder naar waardering voor actieve leden. Daarvoor 
zijn ook dit jaar weer twee ALA’s georganiseerd. Zijn er nog vragen?  
Parcival Maissan: Allebei de keren kon ik niet meer, want het was vol.  
Thomas Dolman: Jammer jongen.  
Mainah Folkers: De vorige ALA was inderdaad vol. Op de ALA hebben we gemerkt dat een 
aantal mensen die zich hadden aangemeld niet kwamen, die communiceren we nu door, zodat zij 
op de reservelijst komen.  
Yannick Vinkesteyn: Zoals we net al verteld hebben, was de ledenadministratie gecrasht. Het 
volgende bestuur moet zoeken naar een betere manier dan een Drive bestand. We hebben geen 
verbetering aangebracht aan het Kasboek, maar zijn doorgegaan op de oude manier. Door middel 
van enquêtes hebben we geprobeerd om een zicht te krijgen op de balans studie/gezelligheid en 
te zien of deze balans wel in balans is. Ook transparantie is een punt van het meerjarenplan. Dit 
is zeker heel belangrijk en we hebben geprobeerd om de bestuursupdate te behouden en door 
middel van het bestUURtje en langskomen bij commissie overleggen getracht om meer 



transparant te zijn. Dan is er het punt alumni netwerk versterken. We hebben geprobeerd om de 
alumni kringen te helpen waar nodig.  
Parcival Maissan: Jullie hebben toch ook een gesprek met de decaan? Kunnen jullie hierover iets 
uit de doeken doen? Een beetje transparantie?  
Thomas Dolman: Leuke vraag 
Yannick Vinkesteyn: Lunchen met de decaan wordt niet genotuleerd, maar we hebben wel 
geprobeerd om belangrijke punten kenbaar te maken bij te leden. Verder nog vragen? Oké, nee. 
Dooooor. Dan de informatievoorziening. Dit doen we met verschillende dingen, zoals de 
website, de nieuwsbrief en Facebook. We hebben een mediabeleid opgezet en op de website 
Facebook meer zichtbaar gemaakt, zodat leden op een plek kunnen zien waar ze heen moeten. Ik 
realiseer me net dat ik vergeten ben om te vertellen hoe ons sponsorbeleid in elkaar zit. I’m so 
sorry. Er is een sponsorboek opgezet, of nouja doorgezet, want die bestond al. Ook hebben we 
geprobeerd om Congo breed een commissiebeleid op te zetten. Vragen?  
Bart Appelhof: Hoeveel jaren plan? Wanneer is de deadline?  
Yannick Vinkesteyn: Het meerjarenplan heeft geen vaste deadline, maar het zijn punten die 
binnen de ALV naar voren zijn gekomen en belangrijk zijn om rekening mee te houden. 
Bart Appelhof: Deze punten stonden namelijk zeven jaar geleden ook al in het meerjarenplan.  
 
6. Financieel jaarverslag 96ste 
Thomas Dolman: Straks mogen jullie stemmen of de punten uit het meerjarenplan in het 
beleidsplan van het 97ste bestuur moeten komen. Leuk he? Dan is nu Wouter aan de beurt. Of 
wacht eerst is Willem-Jan, namens de KasCo.  
Willem-Jan Wreesman: Wij hebben afgelopen jaar Wouters werk gecontroleerd. We vinden dat 
Wouter zijn werk de afgelopen jaren heel goed heeft uitgewerkt.  
Thomas Dolman: Zijn er vragen aan de KasCo?  
Parcival Maissan: Waar is de limo?  
Thomas Dolman: Goede vraag.  
Wouter Gowdy: Johan?! Oke, puntje 1. Ten eerste is het lidmaatschap overbegroot. Er is meer 
binnen gekomen aan subsidie. Yay. Voor de duidelijkheid staat de subsidie van de faculteit voor 
de FI er ook onder. Het lidmaatschap van gulle gevers klopt volgens mij niet. Oh ja, shit. Bij de 
andere klopt het wel. Verder heb ik het wel, ah man, nauwkeurig gecontroleerd. Ah shit man, de 
eerste slide ook echt.  
Bart van der Meij: Ik weet niet waar de subsidie van de faculteit uit bestaat.  
Wouter Gowdy: Het is vooral per lid. De faculteit heeft een heel groot potje die ze onder de 
studieverenigingen verdelen, afhankelijk van het aantal leden. We hebben dit jaar minder leden 
erbij gekregen, maar relatief met de andere verenigingen wel winst gemaakt. Dit gaat om alle 
leden die doen aan de studies die onder Congo vallen.  
Parcival Maissan: Hoe zit dat dan met Cognito?  
Wouter Gowdy: Cognito viel oorspronkelijk onder Congo, maar nu niet meer. Zij krijgen wel het 
geld voor hun studievereniging. Dan gaan we verder. We hebben meer truien gekocht dan 
begroot met de gedachten dat we dan meer truien zouden verkopen. We hebben in ieder geval 
geen winst gemaakt op de truien.  
Hilde Taverne: Is er een verklaring waarom studiematerialen zo laag gerealiseerd is?  
Wouter Gowdy: Dit zijn oude studieboeken. Dit waren allemaal hele oude drukken, maar hier 
hebben we weinig geld mee verdiend.  
Parcival Maissan: Kunnen we onderhand al mesjes kopen in de Congo kamer?  
Wouter Gowdy: Uhm, ja. Dan nu de Congo kamer. Daar zijn we over een gegaan. We hebben 
onder andere een posterbord.  
Thomas Dolman: Is het posterbord stuk?  
Wouter Gowdy: Het posterbord is een beetje stuk.  
Wouter Gowdy: Het posterbord is niet stuk.  



Thomas Dolman: Zit er een gat in de onderkant?  
Wouter Gowdy: Nee. Daar zit ducktape.  
Marc de Jongh: De bankkosten? Moeten jullie 900 euro betalen om een bankaccount te hebben?  
Wouter Gowdy: Nee, dit zijn bijvoorbeeld kosten van de ideal betalingen. Er is helaas niets 
uitgegeven aan de Congo boom dit jaar. Of nouja, yay. Hij leeft nog.  
Parcival Maissan: Hoe zit het met de Kamer van Koophandel?  
Wouter Gowdy: Dat is opvragen van papieren en voor het geval je dat vaker wil doen, maar dat is 
niet het geval.  
Hilde Taverne: Dus, we hadden meer bier kunnen hebben op oud besturen weekend?  
Wouter Gowdy: Er waren heel veel mensen die niet betaald hadden op het weekend zelf, maar 
achteraf pas.  
Hilde Taverne: Dus we hadden meer bier kunnen hebben?  
Wouter Gowdy: Dan de commissies. De commissie uitjes waren heel chill dit jaar. Twee keer 
zoveel commissies als vorig jaar hebben een commissie uitje gedaan. We gaan door. De subsidie 
van de faculteit was dit jaar 9000 euro. Congo heeft 1047,5. Dit is verrekend.  
Hylco van Engelen: Had het Congres nou meer uit kunnen geven?  
Wouter Gowdy: Oooooh, man. Nee, wacht. De Carrière dag heeft geld opgeleverd. Volgens mij 
zijn ze omgedraaid.  
Marc de Jongh: Goede KasCo, man.  
Thomas Dolman: De KasCo bekijkt de slides niet.  
Wouter Gowdy: Maar oké, de bedragen bij Congres en Carrière dag moeten omgedraaid.  
Hylco van Engelen: Ga maar gewoon door. 
Wouter Gowdy: Oké, man, de studiereis. De studiereis heeft nog niet plaats gevonden. Het 
bedrag wat hier staat, gaat in maart worden uitgegeven in Praag.  
Bart van der Meij: Waar komt het gerealiseerde bedrag dan vandaag?  
Wouter Gowdy: Dat is het geld wat nu nog over is van alles wat al betaald is, namelijk de busreis 
en een deel van het hostel. De rest wordt uitgegeven aan de rest van het hostel en een 
kroegentocht, of iets dergelijks.  
Jamie Hoefakker: Excuse me.  
Wouter Gowdy: Sorry, aan studie gerelateerde activiteiten. De liftreis is dit jaar weer niet 
opgegaan. Dit bedrag bestaat uit annuleringskosten.  
Anne Kappert: Waar bestaan de annuleringskosten dan uit?  
Wouter Gowdy: Inkopen die niet meer teruggekregen kunnen worden. Oké, dan de commissies.  
Jamie Hoefakker: Goed gespend jongens.  
Wouter Gowdy: Nieuwe initiatieven en onvoorziene activiteiten bleek minder nodig dan de 
bedoeling was. Er was na het gala nog 1400 euro over. De FeestCie wilde portofoons 
aanschaffen, maar wij vonden dat geen goede investering.  
Desiree Weijs: Waaraan heeft de Paparazzi commissie geld aan uitgegeven?  
Wouter Gowdy: Ze wilden een professionele camera aanschaffen voor Congo.  
Bryndan van Pinxteren: Is het probleem met de camera opgelost?  
Wouter Gowdy: Yes, een nieuwe camera besteld.  
Milan Scholten: Wat valt er onder nieuwe initiatieven?  
Wouter Gowdy: Nieuwe initiatieven die niet onder een commissie vallen.  
Milan Scholten: Waarvoor zijn de minus 42 dan?  
Wouter Gowdy: Dit zijn de hapjes en drankjes tijdens de lezing van de PsychoCie aan het begin 
van het jaar.  
Hylco van Engelen: Heeft de WeekendCie een weekend georganiseerd dit jaar?  
Wouter van Engelen: Dit is het WinterWeekend en de annuleringskosten van het 
BuitenlandWeekend. Oké, dan de volgende slide. We vonden 2000 euro op de rekening die nu bij 
onvoorzien is gezet. Volgens mij wil je heel graag inspringen?  
Thomas Dolman: Leef je uit.  



Wouter Gowdy: Naar mijn idee staat er geld op de Congo rekening, waar niet echt weet van is.  
Parcival Maissan: Wat kun je begroten voor ereleden?  
Wouter Gowdy: Oorkondes voor ereleden en het slaan van naamboordjes voor het ereleden 
bord.  
Parcival Maissan: En hoe zit het met de Congo dassen?  
Wouter Gowdy: De reserveringen in het jaar van Willem-Jan zitten hier niet bij. Een deel van de 
dassen ligt ook nog in de kamer zelf.  
Bart Appelhof: Je kan toch niet zoveel geld vinden op je rekening?  
Wouter Gowdy: Ah, moet ik het uitleggen? Heb je een krijtje?  
Thomas Dolman: Ik denk niet dat een krijtje gaat helpen.  
Wouter Gowdy: Op het rijkste punt van Congo in het jaar hebben we de uitgaven die in het 
voorgaande jaar zijn gedaan en het huidige spaargeld van Congo van het geld afgetrokken. Hier 
kwam een bedrag uit, wat kan betekenen dat er geld op de rekening staat, waar we geen weet van 
hebben. Dit kan ook opgelost worden met een nieuw kasboek, waarbij de continuïteit van het 
geld zichtbaar wordt.  
Thomas de Jong: In principe heb je toch een balans hierbij nodig?  
Wouter Gowdy: Ah, man.  
Thomas Dolman: Waarschijnlijk is er meer geld binnengekomen dan we dachten te hebben. Dit 
is misschien wel 15000 euro. Een klein bedrag hebben we bij Wouter bij geschreven. Binnenkort 
gaan we kijken of dat wat we begroten er daadwerkelijk is.  
Wouter Gowdy: Woohooh. Streeplijst. Winst gemaakt dit jaar. Niet enthousiast, oké? Dan nu de 
spaaruitgaven. Deze komen direct op Johans begroting te staan als inkomst. Dit jaar is er geld 
overgebleven. Ik heb besloten om wat meer van dit geld in spaarpotten te steken, onder andere 
lustra, computers, de FI voor volgend jaar, studiereis en penningen, in verband met een 
naamswijziging.  
Bart van der Meij: Begrijp ik het goed dat deze slide gebruikt wordt om je begroting rond te 
krijgen?  
Wouter Gowdy: Als ik geld overheb, komt dat in de spaarpotjes terecht.  
Bart van der Meij: Ligt de beslissing bij jou om te zeggen waarvoor je spaart? Of moeten de leden 
hierover geraadpleegd worden, aangezien het best wel substantiële bedragen zijn?  
Wouter Gowdy: Het verschil tussen de realisatie en de begroting hou ik over en schuif ik door 
naar volgend jaar. Ik kan het direct doorschuiven naar Johan en/of in een spaarpot doorschuiven.  
Bart van der Meij: Het is toch veel handiger om voor iets te sparen wat je voor ogen hebt, in 
plaats van een lustrum?  
Wouter Gowdy: Ja maar, honderd jaar oud. Dan wil je echt gaan smijten. Stuur maar een mailtje 
naar Johan.  
Marc de Jongh: Wat zijn de speciale projecten?  
Wouter Gowdy: Dit is bedoeld als algemeen potje voor als een nieuw bestuur een speciaal project 
voor ogen heeft, waar geld voor moet worden vrijgemaakt. De bedragen zijn zo specifiek, omdat 
alle spaarpotten samen zijn gevoegd. Het is een uitgave, omdat ik het uitgeef binnen mijn jaar en 
op Johans begroting zal je zien dat deze bedragen binnenkomen als inkomsten.  
Bart Appelhof: Heb je begroot dat je dit jaar 13000 euro voor speciale projecten gaat sparen?  
Wouter Gowdy: Dit is het bedrag aan het begin van het jaar voor alle samengevoegde 
spaarpotten. Dat wat begroot is, was er al aan het begin van het jaar.  
Bart Appelhof: Kan je van de speciale projecten een limo of een Congo bus kopen?  
Wouter Gowdy: Johan.  
Nienke Koopman: Waarom heb je gespaard voor BIC, als dat er niet meer is?  
Wouter Gowdy: Ah, man. Oh wacht. Ik heb wel gespaard, maar het doorgeschoven aan Johan, 
die er niks meer mee gaat doen, omdat het niet meer bestaat.  
Hylco van Engelen: Oeh, wat een save.  
Wouter Gowdy: Pfoe.  



Bart van der Meij: Wat vind je er van dat er zoveel geld overblijft, wat niet begroot is?  
Wouter Gowdy: Het is wel begroot, maar niet gerealiseerd.  
Thomas Dolman: Hij heeft een goed punt.  
Wouter Gowdy: Er zijn best wel aanzienlijke meevallers geweest dit jaar. Tja, maar wat ik er zelf 
van vind. Ik weet niet zo goed wat ik er zelf van vind. Ik heb 8000 euro meegekregen van 
Willem-Jan en daarvoor was dat nog meer. We zijn dus wel in een stijgende lijn. Ik heb wel 
gemerkt dat het doorstroombedrag noodzakelijk is voor je begroting. Het doorstroombedrag 
heeft mij gered.  
Bart van der Meij: Hoezo? Je hebt 11000 euro over?  
Wouter Gowdy: Dat dacht ik toen.  
Thomas Dolman: Als we elk jaar te weinig in begroten, kunnen we meer uitgeven. Voor een 
penningmeester is dit best wel lastig. Die krijgen opeens heel veel geld, waardoor ze opeens heel 
zuinig gaan doen. Dus, spreek de bestuurspenningmeester erop aan, dat hij zich aan zijn 
begroting houdt.  
 
7. Wissel 
Yannick Vinkesteyn: Oké, dan zijn we bijna aan het einde van het 96ste. Oké, ik ga iets leuks 
vertellen, terwijl we deze foto’s laten zien. Ik wil jullie heel erg bedanken, namens het 96ste, voor 
een geweldig bestuursjaar. We hebben met heel veel enthousiasme heel hard gewerkt. Ik wil de 
actieve leden graag bedanken. Zij maken Congo en vooral het bruisende activiteiten leven van 
Congo. Dan wil ik Jamie even het woord geven.  
Thomas Dolman: Deze slideshow gaat wel lang door man.  
Jamie Hoefakker: Ik ben dit jaar heel hard bezig geweest met de actieve leden en de commissies 
enzo. Ik wil graag iedereen bedanken voor een fantastisch jaar en dan vooral de voorzitters. Als 
eerst de BioloCo. Jochem was voorzitter tijdens mijn jaar. Alsjeblieft een hamer. De CarriereCie. 
Dat ben jij, Thomas.  
Thomas Dolman: Dat viel tegen.  
Jamie Hoefakker: Dan de WeekendCie, de RedactieCie, de BoekenCie, de BarCo. Jongens, 
applausje voor Ilse. Dit was haar idee trouwens. Dan de ToCo. Sophie is er niet, maar ik ben ook 
voorzitter geweest, dus HA. Dan de BrouwCie, de StudiereisCie, de Introcie. Waar is Gerbie? 
Dan de EerstejaarsCie. Officieel was dat nog de Kweekvijver dit jaar he.  
Jamie Hoefakker: Dan de FIcie. Waar is Mainah?  
Jamie Hoefakker: De CongresCie, de PaparazziCie, de ICTcie.  
Jamie gooit een hamer naar Parcival. Ook dat gaat niet helemaal goed.  
Jamie Hoefakker: De MuziCie, Rebecca voor de KookCie. Woeh. Rebecca. En Luke van de 
FeestCie. En Parcival en Sahira van de MasterCie. Viev van de ActieCie. En dan ook nog Daan 
van de ExcurCie. Daan is op reis, maar ik heb wel z’n opvolger, want Marc is de huidige 
voorzitter.  
Thomas Dolman: Voor iedereen die een hamer heeft gekregen: er is een gevecht na de ALV. Dan 
nu de wissel. Ik wil graag het 96ste heel erg bedanken. Geef ze een warm applausje.  
Thomas Dolman: Willen jullie de leden nog bedanken?  
Yannick Vinkesteyn: Zoals ik net al zei, wil ik iedereen heel erg bedanken voor een fantastisch 
jaar. Ik wil ook nog wel even m’n bestuur bedanken. You guys we’re epic. Ik wil namens het 
96ste het 97ste heel veel plezier wensen en ga veel borrelen. Dit is jullie jaar. Dan gaan we nu 
naar het officiële gedeelte. Dit betekent dat wij ons uitschrijven en jullie je inschrijven. Als eerste 
wil ik Charlotte naar voren roepen.  
Zorah Ypma: Nou, Viev. Ik ben niet heel goed met spreken, dus we gaan wel gewoon wisselen.  
Wouter Gowdy: Nou, Johan. Ik heb zojuist een paar fouten gemaakt. Ik hoop dat jij ze ook gaat 
maken.  
Jamie Hoefakker: Nou, Pils.  
Yannick Vinkesteyn: Dan wil ik last, maar zeker not least, Marit naar voren roepen.  



Yannick Vinkesteyn draagt de penning over aan Marit Koenen. 
Thomas Dolman: Mag ik met deze anticlimax het 97ste bestuur van Congo aan jullie voorstellen?  
Precies op dat moment popt Vivian de confetti, wat een timing. En dan is het pauze. Eindelijk.  
 
Pauze 
 
8. Beleidsplan 97ste 
Thomas Dolman: Zoals jullie gemerkt hebben, zijn al jullie vriendjes en vriendinnetjes buiten bij 
de borrel blijven hangen, maar jullie zijn committed aan het 97ste. Aan het einde van de slide 
doen we vragen.  
Charlotte van Roijen: Ik ga beginnen met het beleidsplan. In de inleiding staan onze speerpunten. 
Ten eerste samenwerking op een aantal punten. We willen meer nadruk leggen op de 
samenwerking tussen commissies en de penningmeester en de commissies en de commissaris PR 
& acquisitie. Ook is een speerpunt van ons verbetering/vernieuwing. We willen de website 
vernieuwen. We willen op zoek naar een nieuw kasboek systeem. We willen het ledenbestand 
verder aanvullen. Het derde speerpunt is informatievoorziening. In principe wordt alles zometeen 
verder toegelicht. We beginnen met het kasboek. We gaan opzoek naar een nieuw kasboek, 
omdat het huidige kasboek geen goede continuïteit heeft en het erg fout-gevoelig is. De 
penningmeester gaat op zoek naar een nieuw kasboek systeem. Verder informatievoorziening en 
mediabeleid. We willen ook een bestuursblog plaatsen, net als het 96ste, zodat de leden inzicht 
krijgen in wat het bestuur doet op een dag. Ook zullen we de UvA update op de website 
schrijven. We willen ook het bestUURtje houden. We gaan proberen om het zinvol te 
houden/maken en thema’s te bedenken. Ook het ledenbestand gaan we uitbreiden. Dit willen we 
doen door een lijst te maken met de bachelor studenten om onder andere subsidies aan te vragen 
en een lijst te maken met masterstudenten. Dit laatste is ook handig om de alumni kringen te 
versterken. Ook willen we een bestand maken met de actieve leden. Dit kan helpen bij het 
organiseren van het lustrum over een aantal jaar. Zijn er vragen?  
Jamie Hoefakker: Mijn eerste vraag is of het handiger is om dit oude kasboek aan te houden, in 
plaats van na een maand overstappen met een nieuw kasboek?  
Johan Diepstraten: We hebben op dit moment een kasboekprogramma gevonden, hetzelfde 
kasboek als Spectrum, namelijk “Conscribo”. Vanaf morgen ga ik daar mee beginnen. Vanaf het 
begin ga ik er 2 tegelijk bijhouden.  
Wouter Gowdy: Twee kasboeken tegelijk?  
Johan Diepstraten: We hebben positieve dingen gehoord over dit kasboek systeem van Spectrum. 
We kunnen gemakkelijk vragen stellen aan Spectrum als we er niet uitkomen.  
Joris Visser: ACD werkt toch ook met zo een systeem. Heb je daar naar gekeken?  
Johan Diepstraten: Daar heb ik niet naar gekeken.  
Hylco van Engelen: Ik ga deze vraag voor Johan beantwoorden. Spectrum heeft met ACD en alle 
andere verenigingen gesproken en toen de beste gekozen. Dus, eindelijk profiteert Congo een 
keer van een andere vereniging.  
Sahira van de Wouw: Wat willen jullie precies bereiken met het mastersysteem?  
Charlotte van Roijen: Dit worden de masterstudenten die lid zijn van Congo, die we later een 
keer kunnen gebruiken, uhm, ik bedoel benaderen voor activiteiten.  
Roan van Scheppingen: Tijdens de masterintroductie willen we Congo meer laten zien en hen 
vragen of ze zich willen inschrijven voor Congo om daarmee het ledenbestand te kunnen 
aanvullen.  
Florence van der Hoven: Het klinkt nu een beetje of jullie masterstudenten alleen maar bij Congo 
willen hebben, zodat zij iets voor jullie kunnen doen, maar willen jullie niet ook iets voor hen 
doen?  



Charlotte van Roijen: Daar hebben we niet een concreet beleidspunt voor. Een boel mensen 
zullen eerst bachelor student geweest zijn en dan masterstudent worden. Het is handig voor ons 
om bij te houden wie allemaal bij Congo zitten.  
Parcival Maissan: Als mensen hier met een master beginnen, komen ze vaak niet van de UvA. 
Omdat het geld om lid te worden van de master zo ontzettend weinig is, volgens mij 10 euro, 
kunnen we met goede promotie er echt voor zorgen dat meer masterstudenten lid te worden. 
Vooral omdat veel masterstudenten uit het buitenland komen willen ze graag Amsterdamse 
studenten leren kennen.  
Charlotte van Roijen: Ik ben het hier mee eens.  
Parcival Maissan: Maar, wel een klein vraagje, hoe wil je buitenlandse masterstudenten 
benaderen?  
Marit Koenen: Wat je nu vraagt, gaat niet echt over het bestand met masterstudenten.  
Florence van der Hoven: Hoe gaan jullie aan informatie over de masterstudenten komen?  
Roan van Scheppingen: Op dit moment zijn we met de decaan in gesprek over de lijsten van de 
masterstudenten. We werken eraan om meer gegevens te krijgen en niet pas nadat ze 
afgestudeerd zijn.  
Jamie Hoefakker: Ik vind het puntje ledenbestand erg mooi, maar het is erg lastig om zulke 
gegevens te verzamelen, zeker als je terug gaat werken in tijd. Volgens mij willen jullie dit wel, 
met het komen van het lustrum. Ik denk dat je liever wil focussen op actieve leden, toch?  
Charlotte van Roijen: Als we het hebben over terug in de tijd gaan, hebben we het alleen over het 
zoeken naar actieve leden.  
Jamie Hoefakker: Ik zou hier wel een concreet kanaal voor ontwikkelen.  
Bart van der Meij: Volgens mij komen de nieuwe masters in september en is er daarvoor nog een 
ALV. Kunnen jullie de volgende ALV meer toelichten hoe jullie het plan met de masters kan 
vormgeven?  
Charlotte van Roijen: De volgende ALV zullen we een concreet plan hier over toelichten. Laten 
we verder gaan. We willen de website updaten en we willen studiemateriaal gaan aanbieden, in de 
vorm van opdrachten en samenvattingen, in overleg met de docenten van betreffende vakken. 
Ook willen we een kennisbron creëren. Een tijd geleden was er CongoPedia. Het lijkt ons leuk 
om zoiets op nieuw te organiseren. Meer kennis is meer beter.  
Milan Scholten: Wat moet er geupdate worden?  
Charlotte van Roijen: Naja, van alles.  
Marc de Jongh: Is er korting op tweedejaars boeken?  
Thomas Dolman: Dan zeg je “ik ga het meenemen” en dan ga je door?  
Charlotte van Roijen: Ik ga het meenemen en ik ga door.  
Yannick Vinkesteyn: Met gepast enthousiasme.  
Gerben Yntema: Het kopje masters op de website is echt niet up to date.  
Charlotte van Roijen: We gaan het meenemen.  
Hylco van Engelen: Het klinkt een beetje alsof jullie een soort tweede BlackBoard gaan creëren, 
waarom?  
Charlotte van Roijen: We gaan ook samenvattingen proberen te plaatsen, nadat we ze verzameld 
hebben onder onze leden. We gaan ook de docenten benaderen.  
Thomas Dolman: Ik wil gezien je antwoord nog wel een reactie op Hylco’s vraag.  
Charlotte van Roijen: Op BlackBoard staan geen samenvattingen. 
Wouter Gowdy: Gaan jullie ook colleges opnemen?  
Roan van Scheppingen: Op BlackBoard wordt vaak maar weinig oefenmateriaal geplaatst. We 
hopen door de jaren heen op deze manier meer oefenmateriaal te verkrijgen.  
Hylco van Engelen: Dus je wil eigenlijk een tijdmachine?  
Florence van der Hoven: Hoe gaan jullie al dit studiemateriaal verzamelen?  
Charlotte van Roijen: We gaan het in de Facebook vragen aan de actieve leden.  



Parcival Maissan: Vaak doen docenten moeilijk over het meenemen van transcripten van 
tentamens. Gaan jullie strijden om deze tentamens wel mee te mogen nemen?  
Charlotte van Roijen: Als het volgens het vak niet mag, gaan wij het ook niet doen.  
Milan Scholten: Je gaat mensen op Facebook aanspreken of ze het ook op de site willen zetten? 
Wat is het voordeel hier dan van?  
Charlotte van Roijen: Op deze manier blijft de informatie maximaal geconserveerd.  
Parcival Maissan: Na afloop van het tentamen mag je een kopie aanvragen met je transcript. 
Waarom belonen we de mensen niet die dit aandurven?  
Charlotte van Roijen: Ik ben hier niet van op de hoogte.  
Thomas Dolman: Ik vraag het bestuur om hier op terug te komen.  
Charlotte van Roijen: Dan nu het puntje commissiebeleid. Ons motto is kwaliteit boven 
kwantiteit. Het tweede onderdeel is de vitaliteit van commissies. Af en toe kan dat problemen 
opleveren. Het is van belang dat de commissaris activiteiten contact onderhoudt met commissies, 
waar problemen zijn. Johan wil dit jaar het kasboek op de drive regelmatig bijwerken, zodat de 
commissies helder inzicht hebben in wat ze nog over hebben en wat ze allemaal hebben 
uitgegeven. Ook zal er eens per half jaar een 1-op-1tje zijn tussen Johan en de penningmeesters 
van de commissies. Zijn er vragen?  
Joeri Bordes: Ga je Excel sheets maken?  
Johan Diepstraten: Ik had een kasboek format gemaakt wat we konden gebruiken aan de hand 
van Excel. Ik ga dit zo aanpassen dat het goed pas op het nieuwe kasboeksysteem.  
Jamie Hoefakker: Jullie motto is kwaliteit boven kwantiteit, maar jullie willen ook een breed scala 
aan activiteiten organiseren.  
Ilse de Horde: Het een hoeft het ander niet uit te sluiten. We bedoelen dat er voor ieder wat wils 
aan activiteiten zijn. Kwaliteit gaat voor en het scala van activiteiten ook. Als je ruimte hebt voor 
een activiteit in elke groep is dat mooi.  
Milan Scholten: Heb je een voorbeeld van dubbele activiteiten?  
Ilse de Horde: Ik heb hier geen voorbeeld van en het is ook niet echt de reden van dit punt. We 
willen niet nu al zeggen: “dit moet niet en dat mag wel”.  
Florence van der Hoven: Bedoel je niet gewoon dat de kwaliteit niet ten koste moet gaan van de 
kwantiteit?  
Hilde Taverne: BAM.  
Jamie Hoefakker: Nauw contact met de commissaris activiteiten? Is dat niet best wel de definitie 
van de commissaris activiteiten. Wat wordt hier precies mee bedoeld?  
Ilse de Horde: Ik snap niet wat je precies wil vragen. We houden het wel in de gaten, of iets 
dergelijks.  
Charlotte van Roijen: Door naar de volgende slide?  
Thomas Dolman: Ja, er is een kleine verandering. Charlotte geeft één zin uitleg over ieder puntje 
en dan kunnen jullie vragen stellen.  
Charlotte van Roijen: We willen studenten stimuleren om mee te doen aan panelgesprekken en 
vak evaluaties. Ook willen we stimuleren om medezeggenschap te hebben, te stemmen en mee te 
doen met debatten.  
Milan Scholten: Hoe willen jullie dat doen?  
Charlotte: van Roijen: Via Facebook, wat nu ook al een beetje gedaan wordt.  
Thomas Dolman: We gaan door. Nu. Go.  
Charlotte van Roijen: Aangezien er zeer waarschijnlijk een samenwerking aankomt met de VU is 
het van belang dat we nauw contact houden met de zustervereniging, deelnemen aan 
verkenningscommissies en de faculteit. Roan zal ook weer naar de vergaderingen van het LOBS 
en het BMSO gaan om te kijken hoe het gaat bij andere verenigingen en faculteiten.  
Gerben Yntema: Van het vorige bestuur zat er iemand in de verkenningscommissie? Hoe gaan 
jullie nu informatie verkrijgen?  



Charlotte van Roijen: We hebben natuurlijk Mainah en Roan zal ook zeker een actieve rol op zich 
nemen.  
Parcival Maissan: Hoe lang is Mainah van plan om in de verkenningscommissie te blijven?  
Mainah Folkers: Ik ben van plan om te blijven tot de zomervakantie en daarna zal ik zelf een 
vervanger zoeken.  
Gerben Yntema: Jullie hebben niks staan in je beleidsplan staan over de Buitenlandavond?  
Charlotte van Roijen: Dat klopt, maar hier willen we dit jaar wel weer iets mee gaan doen, 
aangezien het vorig jaar een groot succes was. Goed, Marit wil kijken naar opleiding specifieke 
acquisitie en commissies er meer op wijzen dat ze zelf op zoek kunnen naar sponsoren en ze 
daarbij helpen en ondersteunen. We denken dat het een leuk is om een sponsormailinglist op te 
zetten, waar je je voor kunt inschrijven en waardoor je aanbiedingen of informatie kan 
ontvangen.  
Zorah Ypma: Hoe wil je kijken naar opleiding specifieke acquisitie?  
Marit Koenen: Er zijn sponsors die vooral gefocust zijn op bepaalde opleidingen binnen Congo. 
Thomas Dolman: Praat maar door. (Het gebouw gaat over enkele minuten sluiten). 
Jamie Hoefakker: Ik denk dat leden binnen commissies het lastig vinden om te weten wat ze 
moeten doen en hoe ze bedrijven moeten bereiken. Ga jij daar een rol in spelen om hun aan te 
moedigen en te leren wat ze moeten doen?  
Marit Koenen: Ik zal daar in ondersteunen en dienen als een soort stok achter de deur. Ik heb 
ook al gekeken naar een soort cursus.  
Charlotte van Roijen: Er is een Congokamer. Wij willen de Congokamer een sfeervolle 
ontmoetingsplek houden. We willen een aantal spullen hiervoor vervangen. We willen vaak 
aanwezig zijn. Het is belangrijk dat het opslaghok geordend blijft. We willen hiervoor naar de 
inventaris kijken en de commissies erop wijzen dat zij verantwoordelijk zijn voor het opslaghok. 
Als biologenvereniging vinden we duurzaamheid belangrijk, of nouja als bestuur in ieder geval 
wel.  
Jamie Hoefakker: Ik heb het vrij lastig gevonden om commissies te stimuleren om het hok 
schoon achter te laten. Mensen nemen die verantwoordelijkheid gewoon niet. Hoe gaan jullie 
zorgen dat dit wel gebeurt?  
Charlotte van Roijen: We laten een lijst achter, waarop de commissies die langs zijn geweest 
kunnen opschrijven dat ze langs zijn geweest en de commissie daarna kan dat controleren.  
Rebecca de Feijter: Binnen de KookCie willen we graag harde plastic borden in plaats van zachte 
plastic borden.  
Charlotte van Roijen: Hier kunnen we zeker naar kijken.  
Parcival Maissan: Jullie willen veel aanwezig zijn, maar meer dan het vorige bestuur?  
Charlotte van Roijen: We denken dat onze aanwezigheid eraan bij kan dragen dat de Congo 
kamer gezellig is en we willen langer aanwezig zijn dan het vorige bestuur. Er verandert niets aan 
de openingstijden.  
Marc de Jongh: Kijken we ook naar de duurzaamheid van de sponsoren?  
Charlotte van Roijen: Duurzaamheid wordt meegenomen in onze keuze voor sponsoren.  
 
Charlotte van Roijen: Alle punten uit het meerjarenplan zijn direct of indirect in ons beleidsplan 
terecht gekomen. De FI na de intreeweek en de waardering van de actieve leden worden niet 
meegenomen. De FI na de intreeweek is op dit moment niet in gevaar en we werden aangeraden 
om dit niet in ons beleidsplan te doen. De waardering van de actieve leden staat er ook niet in, 
omdat het voor ons vrij duidelijk is dat de actieve leden waardering krijgen.  
Rebecca de Feijter: Je zegt dat de FI niet in gevaar is en de FI niet van belang is voor jullie 
beleidsplan. Het feit dat het in het meerjarenplan staat, lijkt mij dat het wel van belang is. En dat 
de FI niet in gevaar is, is volgens mij gewoon onjuist.  
Charlotte van Roijen: Het gaat om de tijdsplanning van de FI na de intreeweek en dat komt niet 
in gevaar.  



Roan van Scheppingen: Ik ben nu al bezig met documenten opzoeken over waarom de FI ooit is 
opgericht  
 
9. Kascommissie 
Johan Diepstraten: We moeten een kascommissie aanstellen. Hiervoor hebben we Wouter, de 
oude penningmeester en Hylco, die bij Spectrum in de kascommissie heeft gezeten, gevraagd.  
Thomas Dolman: Dan mag je nu applaudisseren als je het er mee eens bent, Oké, we hebben een 
KasCo.  
 
10. Jaarbegroting 97ste 
Johan Diepstraten: We beginnen met de inkomsten.  
Marc de Jongh: Waarom denk je dat we voldoende geld gaan ophalen bij het lidmaatschap, terwijl 
we dit de voorgaande jaren niet hebben gedaan?  
Johan Diepstraten: Dit bedrag werd me aangeraden door oud penningmeesters. Ik denk dat we 
dit jaar meer leden kunnen ronselen. Het jaar hiervoor is de studiefinanciering afgeschaft, 
waardoor minder mensen zijn gaan studeren. Dit geldt dit jaar natuurlijk niet.  
Annelieke Muller: Wat is de reden dat er bij sponsoring minder is?  
Johan Diepstraten: Gekeken naar de bedragen die binnenkomen van sponsors die we al hebben, 
is dat minder. 
Jamie Hoefakker: Jullie hebben best wel enthousiaste doelen, maar waarom zetten jullie begroting 
dan zo laag. Dan hebben jullie zometeen weer 3000 euro waar jullie niets mee hebben.  
Thomas Dolman: Op de eerstkomende ALV kan het bestuur zeggen dat ze denken ze meer geld 
hebben en dat ze meer geld uit willen geven en daar kan dan over gestemd worden. Ook jij kan 
het bestuur stimuleren om meer geld uit te geven.  
Parcival Maissan: Hoeveel kapitaal heeft Congo in principe?  
Thomas Dolman: Dat is onduidelijk.  
Parcival Maissan: Je weet niet hoeveel geld we hebben?  
Thomas Dolman: Nee.  
Parcival Maissan: Dat is bizar. Mag ik dan wat hebben.  
Bart van der Meij: Ik val nog steeds een beetje over het feit dat we 1000 euro extra in het lustrum 
hebben gestopt, terwijl we gekort hebben op alle commissies het afgelopen jaar. Is het niet beter 
om het geld terug te stoppen in de commissies?  
Johan Diepstraten: Ik ga meer geld uitgeven aan de commissies, maar dat komt niet uit dat potje.  
Thomas Dolman: Is dat accepté voor jou?  
Johan Diepstraten: Een penningmeester spaart sowieso voor het lustrum, maar is het nodig om 
aan het eind van het jaar hier nog extra geld bovenop te doen?  
Wouter Gowdy: Ik heb gekort op commissies, maar aan het eind van het jaar was er nog steeds 
geld over van de commissies. Hieruit volgt niet dat de commissies te weinig geld hadden.  
Bart van der Meij: Ik wil dat we binnen Congo praten of er meer geld naar het lustrum gaat of 
naar de commissies.  
Thomas Dolman: Ik geef Bart helemaal gelijk in dit punt, maar we kunnen het hier vanwege de 
tijd niet genoeg aandacht aan besteden.  
Johan Diepstraten: Binnenkort ga ik een moment organiseren, waarop leden de kans krijgen om 
hier over te praten, bijvoorbeeld tijdens een bestUURtje. Vervolgens kunnen we dit door de ALV 
goedkeuren.  
Luuk Lamens: Ga je dit persoonlijk met Bart bespreken?  
Johan Diepstraten: Nee, met iedereen natuurlijk.  
Parcival Maissan: Er ging toch nog iets gezegd worden over die nieuwe penningen?  
Thomas Dolman: Dat gaat nu niet meer lukken. Dit bestuur wil een nieuwe naam voor een 
functie binnen het bestuur en daar zijn nieuwe penningen voor nodig. Die zijn duur. Alle vragen 
die je nu stelt, gaan af van jullie bier tijd.  



Jamie Hoefakker: Jullie moeten er echt rekening mee houden dat de Congokamer duurder is dan 
dat je denkt.  
Hylco van Engelen: Ik heb computers al eerder zien langskomen en toen werd er 200 euro aan 
uitgegeven.  
Johan Diepstraten: Ik heb besloten om het potje van 200 euro weg te halen en dit geld uit een 
groter potje te halen.  
Hylco van Engelen: Dus je vindt dat deze computers goed zijn?  
Johan Diepstraten: Nee, ik vind het potje van 200 euro gewoon niet nodig.  
Mainah Folkers: De liftwedstrijd gaat doormidden, maar ik denk niet dat we op deze manier ooit 
nog een liftwedstrijd kunnen organiseren.  
Johan Diepstraten: We willen de liftwedstrijd niet een hele week laten duren, maar een weekend.  
Rebecca de Feijter: Ik denk niet dat we het hiermee gaan redden als we nieuwe pannen willen 
kopen. Kunnen we aanspraak doen op het extra potje?  
Johan Diepstraten: Dat kan je inderdaad doen.  
Rebecca de Feijter: Is dat goed genotuleerd?  
Johan Diepstraten: Ik heb gekeken naar de voorgaande jaren en gekeken naar wat welke 
commissie nodig heeft. Als ze extra gevraagd hebben, heb ik daar naar gekeken.  
Hylco van Engelen: Hoe wil je de inkomsten van het eerstejaarsweekend verdelen? Die gaan nu 
naar de FeestCie? Maar moeten die niet eerder naar de BarCo?  
Johan Diepstraten: Onderling is besproken dat dit goed is.  
Joris Visser: Wordt er niet van tevoren besproken met de commissies hoeveel geld zij nodig 
hebben voor dat jaar? Is er een bespreking?  
Johan Diepstraten: Ja, dat is het commissieoverleg.  
Mainah Folkers: Waarom krijgt de ActieCie 100 euro meer?  
Johan Diepstraten: Ze willen graag een voetbaltoernooi organiseren en hebben meer geld nodig, 
omdat ze dat vorig jaar niet konden doen.  
Jamie Hoefakker: Was dat niet omdat er geen velden waren?  
Sahira van der Wouw: Waarom krijgt de MasterCie als enige commissie minder geld?  
Bart van der Meij: Ik wil jullie herinneren aan jullie beleidsplan.  
Johan Diepstraten: Ik heb weinig input gekregen van de MasterCie.  
 
11. Raad van Advies 
Charlotte van Roijen: Komend jaar zitten deze mensen in Raad van Advies.  

 
12. HHR wijziging 
Thomas Dolman: We hebben het quorum niet. Het is een HHR wijziging en een hoop gezeik. 
Het gaat om het veranderen van de naam van commissaris PR & Acquisitie naar commissaris 
extern. We gaan door.  
 
13. W.V.T.T.K. 
De W.V.T.T.K. komt te vervallen, aangezien er te weinig tijd is.  
 
14. Rondvraag 
De rondvraag komt te vervallen, aangezien er te weinig tijd is.  
 
15. Sluiting 
Thomas Dolman: Ik wil jullie allemaal bedanken voor jullie aanwezigheid en dan sluit ik nu de 
slides. Dag.  


