
Notulen Halfjaarlijkse Algemene Leden Vergadering 

97ste bestuur van Studievereniging Congo 

 

Datum: 31 mei 2016  

Voorzitter: Hylco van Engelen 

Notulist: Rimke Romee de Kroon 

 

Agenda 

1. Opening 

2. Mededelingen 

3. Goedkeuren agenda 

4. Vorige ALV 

5. MotivaCie 

Pauze 

6. Halfjaarverslag 

7. Ideeënbus 

8. Congo-app 

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

10. Rondvraag  

11. Sluiting 

 

 

1. Opening 

 

Hylco van Engelen: Welkom allemaal op de eerste Halfjaarlijkse Algemene Ledenvergadering 

van het 97ste bestuur. Ik speel vandaag technisch voorzitter. De MotivaCie word vandaag 

verkozen. Er moeten een aantal dingen worden ingestemd van de vorige vergadering. Bij deze is 

de vergadering geopend.  

 

2. Mededelingen 

 

Charlotte van Roijen: Ik heb 2 mededelingen. Het zijn eigenlijk 2 dingen die terug komen uit de 

vorige ALV. De vorige ALV hebben we het over een KamerCommissie gehad. We zijn er mee 

bezig en gaan het er met de RvA over hebben. Het andere dingetje is richtlijnen voor nieuwe 

initiatieven. Daar zijn we ook mee bezig. Zodra deze af zijn, zullen we deze aan iedereen 

tentoonstellen. 

Hylco van Engelen: Het is traditie dat ik zeg dat het eten heel lekker is, maar er is niemand van 

de KookCie. Oh wacht daar zijn ze. Ik vond het eten heel lekker. Ik weet niet wat de rest daar 

van vond.  

 

3. Goedkeuren agenda 

 

Hylco van Engelen: De agenda is uiteraard weer verkeerd uitgelijnd, want dat is altijd zo bij ons.  

 

 



4. Instemmen vorige ALV 

 

Hylco van Engelen: Ik weet niet in hoeverre jullie de statuten allemaal goed kennen, maar dit is 

de derde keer dat we het quorum niet halen.  

Charlotte van Roijen: Moet de agenda niet goed gekeurd worden?  

Hylco van Engelen: Ik dacht we gaan lekker snel verder. (agenda is goedgekeurd) In principe 

kunnen we de dingen waar nog niet over ingestemd is, nu instemmen. Wat mij betreft, kunnen 

we dit instemmen met handen. Dan hebben we eindelijk officieel een begroting.  

Thomas Dolman: Dit is dus een begroting van de afgelopen ALV? Er waren toch aanpassingen? 

Welke stemmen we dan nu in?  

Hylco van Engelen: De begroting van de begrotings ALV. Dan moet ik nu uitleggen wat je 

allemaal mag stemmen.  

Alex Moret: Is de wijziging van de naam van de commissaris PR & Acquisitie 2 ALV’s geleden al 

besproken?  

Hyclo: Nee.  

Alex Moret: maar dan kunnen we hem toch nu ook niet instemmen?  

Hylco van Engelen: Nee.  

Thomas Dolman: Volgens mij is dit wel de derde keer dat er gestemd wordt over de begroting, 

want daar hebben we ook op de WisselALV over gestemd toch.  

Wouter Gowdy: De HHR-wijziging stond wel op de agenda van de WisselALV. Dus in principe 

zouden we er wel over kunnen stemmen.  

Hylco van Engelen: Ik vind dit de grenzen van het redelijke opzoeken, maar ik ben het wel met 

je eens. We hebben goede punten gehoord om het beleidsplan en de begroting wel in de 

stemmen. We zijn het eens met Wouter dat we het toen ook op de agenda hadden en Marit vanaf 

nu dus ook commissaris extern kunnen noemen. Is er iemand die hier ernstige bezwaren tegen 

heeft?  

Florence: Nee, want dan kan ze nu eindelijk haar jasje laten bedrukken.  

 

Hylco van Engelen: Je kan je onthouden en dat betekent dat je niet met de telling meedoet. Dat 

betekent eigenlijk alsof je hier niet bent. De tweede optie is dat je blanco stemt. Dat betekent dat 

je wel aanwezig bent, maar niet kan kiezen tussen ja en nee. Je hebt de optie dat je voor bent. 

Dat betekent dat je voor het instemmen voor het beleidsplan, de begroting en de HHR-wijziging 

bent.  

Job van Gerwen: Als je zegt dat je je van stemmen onthoudt, betekent dat dat je geen mening 

hebt. Als je blanco stemt, heb je wel een mening, maar wil je niet voor of tegen stemmen.  

Hylco van Engelen: dankjewel voor de toevoeging. Een blanco stem betekent dat je er niet bent. 

Onthouding betekent dat je er wel bent, maar geen mening hebt. We doen het inderdaad anders 

dan de tweede kamer.  

Thomas Dolman: Ik vind het onduidelijk. 

Wouter Gowdy: Waarom doen we geen statuutswijziging?  

Hylco van Engelen: Dat kost te veel geld. 

Wouter Gowdy: We hebben toch te veel geld.  

Hylco van Engelen: Ilse?  

Ilse de Horde: Machtigingen?  

Hylco van Engelen: Is dit relevant, want we hebben toch het quorum niet.  



Ilse de Horde: Wil je niet de stemmen weten?  

Hylco van Engelen: Sure.  

Thomas Dolman: We stemmen alles in een keer toch?  

Hylco van Engelen: Ja.  

Alex Moret: Is het relevant dat de penning intussen al besteld is, dus dat het best wel kut is als we 

nu tegen stemmen.  

Thomas Dolman: Ja, dat is hilarisch. 

Hylco van Engelen: Ik weet niet of het relevant is, maar je moet je wel beseffen dat al het geld 

wat we uitgeven van de leden is, dus dat je ook jezelf er mee in de weg zit.  

Wouter Gowdy: Wat als ik voor het ene voor ben en voor het andere tegen ben?  

Hylco van Engelen: Dan mag je er nu over stemmen. Wil je dat echt graag?  

Wouter Gowdy: Ja, eigenlijk wel.  

Marc de Jongh: Hoort bij het beleidsplan niet ook het meerjarenplan?  

Hylco: Nee, dat hoort daar niet bij. Het meerjarenplan is een los punt en het bestuur is verplicht 

om op de wisselALV daar toelichting over te geven.  

Vivian: Wie gaat de tweede zijn die telt?  

Hylco van Engelen: Ik ga niet tellen hoor. Zijn alle machtigingen uitgedeeld voor hoever het 

mogelijk is?  

Hylco van Engelen: Er werd net gevraagd of we over de 3 dingen apart mogen stemmen. We 

beginnen met het beleidsplan.  

 

Beleidsplan:  

Onthouding: 2  

Blanco: 0  

Tegen: 2  

Voor: 66 

 

Hylco van Engelen: Applaus voor beslissingen schijnen niet te mogen, althans in de tweede 

kamer. Maar ach ja, dat zijn we toch niet. Dan gaan we nu door met het stemmen over de 

begroting.  

 

Begroting:  

Onthouding: 2   

Blanco: 0 

Tegen: 0 

Voor: 68 

 

Hylco van Engelen: Dat betekent dat ook de begroting is goedgekeurd.  

Hylco van Engelen: Dan gaan we nu verder met de HHR-wijziging.  

 

HR-wijziging:  

Onthouding: 8 

Blanco: 3 

Tegen: 4 

Voor: 55 



Hylco van Engelen: Dat staat nu genotuleerd. Dan ga we nu verder met de MotivaCie.  

 

5. MotivaCie 

 

Charlotte van Roijen: De MotivaCie is de commissie die zich bezighoudt met de vorming van het 

bestuur. Deze ALV wordt de MotivaCie opgesteld. De vergadering na de vakantie zal de 

MotivaCie haar functies voorstellen. In de MotivaCie zitten 4 tot 8 leden, die we nu goed gaan 

keuren. Vragen?  

Thomas Dolman: Je zegt dat de MotivaCie zich bezighoudt met de werving van kandidaten, 

klopt dat?  

Charlotte van Roijen: Nee, dat is eigenlijk niet waar. Je kan je gewoon zelf aanmelden.  

Thomas Dolman: Dit gaat heel miereneukerig klinken, maar ik vind het een essentieel verschil of 

de MotivaCie zich bezig houdt met bepalen of een kandidaat geschikt is of het werven van 

kandidaten.  

 

Kandidatenlijst:  

Zoë Dalmijn (Penningmeester 93ste bestuur) 

Thomas Dolman:(Penningmeester 94ste bestuur) 

Sara Neven (Commissaris PR & acquisitie 94ste bestuur) 

Nienke Koopman (Commissaris Onderwijs 95ste bestuur) 

Wouter Gowdy (Penningmeester 96ste bestuur) 

Jamie Hoefakker (Commissaris Activiteiten 96ste bestuur) 

Charlotte van Roijen (Voorzitter 97ste bestuur) 

 

Charlotte van Roijen: Nee, ze houden daar zich niet mee bezig. Dit is de lijst, zoals hij er nu voor 

staat. Zijn er nog andere mensen die behoefte heeft om op te staan en deel te nemen aan de 

MotivaCie?  

Thomas Dolman: Is het mogelijk om iemand te nomineren?  

Charlotte van Roijen: Als die persoon er vrijwillig in wil wel.  

Hylco van Engelen: Jij wil Guido nomineren he?  

Charlotte van Roijen: Zijn er opmerkingen of vragen over deze personen?  

Hylco van Engelen: Als jullie dit helemaal goed vinden en het eens zijn met deze groep.  

Thomas Dolman: Kunnen mensen die niet lid zijn van Congo deel uit maken van deze 

commissie?  

Guido Meijer: Jawel, maar ze mogen alleen niet aanwezig zijn bij deze vergadering.  

Hylco van Engelen: Ik vind het een goede vraag, maar waar wil je heen?  

Thomas Dolman: Een goede MotivaCie.  

Hylco van Engelen: Ik denk dat je het over mevrouw Dalmijn hebt, aangezien zij hier niet meer 

studeert. Jij hebt me geleerd dat het mag als de ALV het er mee-eens is.  

Job van Gerwen: Dan mag ze dus wel eigenlijk echt niet stemmen.  

Hylco van Engelen: Ik mag alleen niet vragen wat ze gestemd heeft, want het is eigenlijk 

anoniem.  

 



Hylco van Engelen: In principe is het idee dat je over de MotivaCie stemt als groep. Ondanks dat 

ik geen fan ben van stemmen per acclamatie, vind ik dat nu wel goed. Wil iedereen even klappen 

die voor de MotivaCie is? 

Hylco van Engelen: wil iedereen stemmen die tegen is?  

MotivaCie is per acclamatie ingestemd.  

Hylco van Engelen: Dan hebben we nu een nieuwe MotivaCie. We gaan geen pauze houden en 

daarna verder met het halfjaarverslag.  

 

6. Halfjaarverslag 

 

Kasboek 

Charlotte van Roijen: We hebben een nieuw kasboek, Conscribo, wat specifiek voor ons type 

vereniging is. Het sluit heel goed aan op wat wij nodig hebben in een kasboek. Er zitten heel veel 

voordelen aan het kasboek.  

Informatieverstrekking  

Charlotte van Roijen: We hebben een aantal manieren: Uva-updates, de facebook-pagina, de 

bestuursblog en het bestuurtje. We hebben gemerkt dat vrij weinig mensen afkomen op het 

bestuurtje. We hebben wel een keer een thema bestuurtje gehad, wat wel een succes was. We 

hebben een duidelijk facebook beleid gemaakt. We hebben 3 mensen die zich hier mee bezig 

houden. Roan houdt zich bezig met onderwijs gerelateerde berichten, Marit met externe 

berichten en Ilse met interne berichten en activiteiten van onszelf.  

Thomas Dolman: Hebben jullie een visie over welke informatie jullie verstrekken via de 

verschillende media?  

Charlotte van Roijen: As er een bericht is wat voor langere tijd beschikbaar moet zijn, zullen we 

dat op de website zeggen. Als we op een laagdrempelige manier de leden willen bereiken 

gebruiken we daar facebook voor. Als we echt dingen willen bespreken met de leden gebruiken 

we daar het bestuurtje voor.  

Thomas Dolman: Oké. Ik denk dat het de komende paar jaren slim is om hier meer structuur 

aan te geven.  

Alex Moret: Voor mij persoonlijk zijn er te veel facebookpagina’s en is het niet duidelijk wat 

waar opkomt.  

Erik Hartog: De bestuursblog heb ik nog nooit gezien.  

Charlotte van Roijen: Die staat op de website.  

Erik Hartog: Maar ik heb hem nog nooit gezien.  

Hylco van Engelen: Zijn er nog meer vragen over deze slide? Nee? Oké.  

Eveliene Ongenae: Ik kan geen bestuursblog op de facebookpagina zien. 

Hylco van Engelen: Hij staat op de website.  

 

Ledenbestand 

Charlotte van Roijen: We waren van plan om 3 bestanden te maken: bachelor leden, masterleden 

en oude leden. Vivian is vooral bezig geweest met het bestand van de oude leden. In oktober is 

het weer graduation week en dan krijgen we documenten van de UvA met namen van wie er 

allemaal klaar is met de studie, dus dan verplaatsen we namen van bachelorbestand naar 

masterbestand.  

Website 



Charlotte van Roijen: We vonden de website vrij onoverzichtelijk. We hebben de spam accounts 

verwijderd. We hebben een herindeling van de website gedaan. We gaan het komende jaar hier 

verder mee.  

 

Creëren van een kennisbron  

Charlotte van Roijen: We gaan proberen om de drive overzichtelijker te maken.  

Thomas Dolman: Goed dat jullie met al deze punten bezig zijn. Dan over de masters. Bij de 

masters wordt een formulier rondgegeven aan alle aanwezigen op de facultaire introductie door 

en voor Congo, waar iedereen z’n naam opschrijft. Het verbaast me dat hier geen gegevens over 

zijn.  

Parcival Maissan: ik heb al die mailtje in een bestand in de drive gezet, maar niet al deze mensen 

zijn lid van Congo.  

Jamie Hoefakker: De master coördinator geeft ook gewoon digitaal de lijst.  

Hylco van Engelen: Goede adviezen. 

Wouter Gowdy: je zei dat je mensen die bij de graduation-week op de lijst staan uit de 

bachelorlijst gaan. Waar gaan ze heen? 

Charlotte van Roijen: Naar het oudledenbestand als ze actief waren.  

Thomas Dolman: wat komt er wel en niet in het ledenbestand?  

Charlotte van Roijen: Je staat in het ledenbestand als je contributie hebt betaald.  

Thomas Dolman:Volgens de UvA zijn alle masters lid bij ons, toch?  

Charlotte van Roijen: Ja.  

Thomas Dolman:Er zijn 2 criteria, namelijk namens de UvA die zegt dat iedereen bij Congo 

hoort en namens Congo die zeggen dat je lid bent als je geld betaalt. Dit werkt bij de bachelors, 

maar niet bij de masters. Wat gaan jullie hier aan doen?  

Vivian Jongejans: Ik was niet op de hoogte van de masterlijst, dus dat is in ieder geval heel 

handig. Verder ga ik hier aan werken. 

Wouter Gowdy: De reden dat de faculteit dit gebruikt als criterium is dat ze de ledenbestanden 

van de verenigingen niet betrouwbaar genoeg vonden. De vraag is hoe willing masters zijn en 

hoe nuttig het is om hen een lidmaatschap aan te smeren?  

Marit Koenen: Wat heeft de UvA nou aan een eigen ledenlijst?  

Wouter Gowdy: De subsidie wordt daar op gebaseerd.  

Thomas Dolman: Het doel van het ledenbestand is niet contributie, maar om over 3 jaar alle 

oude leden bij elkaar te sprokkelen voor het honderdjarig bestaan.  

Jamie Hoefakker: Ik ken commissie die wel willen weten wat voor oud leden ze hadden. Kunnen 

jullie hier naar kijken? 

Vivian: Dit staat in het de oude actieve ledenmap. Dit wil ik na de vakantie updaten en gaan 

rondmailen.  

Hylco van Engelen: Zijn er vragen over de website?  

Thomas Dolman: Hoe goed zijn de websites die onder de Congo hoofdwebsite hangen 

beveiligd? Zoals de Congres en de carrière website. Volgens mij zijn die niet heel goed beveiligd.  

Marit Koenen: Heb je dit ervaren?  

Parcival Maissan: als je bij de hoofdwebsite inlogt, kan je ook naar de subwebsite gaan, maar niet 

andersom.  

Thomas Dolman: Dus het is goed beveiligd.  

Hylco van Engelen: Zijn er nog andere vragen, die wel direct begrepen worden? 



Thomas Dolman: Kan het bestuur dit de volgende ALV terugkoppelen? 

Charlotte van Roijen: We zullen er naar kijken. 

Hylco van Engelen: Zijn er vragen over het creëren van de kennisbron?  

Eveliene Ongenae: Ik heb laatst gekeken wie er allemaal kunnen editen op de drive van de 

KookCie en daar staat ook het hele bestuur bij. Ik heb al een keer meegemaakt dat de hele drive 

verwijderd is, dus ik vraag me af in hoeverre het nodig is dat het bestuur hier bij kan.  

Charlotte van Roijen: Ik weet niet of het bestuur hier veel mee te maken had. Ik weet niet precies 

op basis waarvan besloten is dat wij erin zitten. Kunnen oudbestuurs-leden hier meer over 

hebben?  

Yannick Vinkesteijn: Als je het verwijdert, verwijder je het alleen bij jezelf.  

Jamie Hoefakker: Volgens mij wordt het alleen verwijderd als Vivian het verwijderd. Dus laten 

we allemaal op Vivian vertrouwen.  

Hylco van Engelen: Volgens mij moet het bestuur kijken wat er allemaal door wie verwijderd kan 

worden.  

Wouter Gowdy: Ik heb vorig jaar een format gemaakt voor een begroting en dat wilde ik toen in 

de drive zetten van elke commissie, waardoor het best wel handig was om dat ik in elke drive van 

elke commissie kon. Dit is een klein voorbeeldje waarom het handig is dat het bestuur in de drive 

van de commissies kan.  

Hylco van Engelen: Zijn er mee vragen of kunnen we door?  

Marc de Jongh: Door.  

Hylco van Engelen: Door.  

 

Commissiebeleid 

Charlotte van Roijen: We hebben geprobeerd om de jaarplanning in te gaten te houden. We 

zullen activiteiten heroverwegen door gebruik te maken van de evaluaties die beschikbaar zijn. 

We zijn zelf te spreken over evaluaties van de activiteiten, zoals het lenteweekend wat een 

combinatie van de WeekendCie en de BioloCo was. Dat willen we er graag inhouden. We willen 

nieuwe initiatieven graag ook promoten. Verder heeft Ilse zich veel bezig gehouden met de 

vitaliteit van de commissies, met het commissieoverleg en 1-op-1tjes. Ze is ook begonnen met 

het bezoeken van commissies om het contact met de commissaris activiteiten laagdrempelig te 

maken, zodat iedereen haar gezicht kent. Met het oud-ledenbedankje willen we de oud actieve 

leden aansporen om contact te houden.  

 

Financiën van commissies 

Charlotte van Roijen: Johan heeft een commissie specifiek kasboek gemaakt en werkt nieuwe 

penningmeesters in. 

Parcival: Die evaluaties zijn toch opgehouden, omdat ze niet werken?  

Hylco van Engelen: Is zijn vraag niet hoe evaluaties worden afgenomen?  

Ilse de Horde: Vorig jaar was er aan het eind van het jaar een formulier. Voor na de zomer wil ik 

graag de maandag na iedere activiteit een mailtje sturen dat het superleuk was en iedereen goed 

z’n best heeft gedaan en dan dus vragen over de evaluatie.  

Lydia Wolfs: Het is toch normaal dat een commissie sowieso evalueert.  

Ilse de Horde: Ja, dat klopt. Ik wil in ieder geval na iedere activiteit een evaluatie. Ik vind het leuk 

om een mailtje te sturen na iedere activiteit dat het leuk was. Niet per se alle commissies 

evalueren elke activiteit.  



Milan Scholten: Ben je als commissie vrij om wel of niet te reageren op het mailtje?  

Ilse de Horde: Nee, ik zou graag wel reacties willen.  

 

Jaarvertegenwoordiging 

Charlotte van Roijen: Roan probeert naar alle panelgesprekken te gaan en zorgt hij dat de 

notulen bewaart worden. Hij promoot de panelgesprekken mond tot mond. De FSR/CSR en 

ASVA organiseren vaak interessante dingen. Als wij denken dat dit interessant is voor Congo, 

delen wij dat met de leden. Wij hebben geprobeerd om de verkiezingsweek te promoten. Helaas 

stond alleen Parcival op lijst. We hebben verder mond tot mond reclame gedaan om mensen te 

laten stemmen en partijplannen verspreidt op internet.  

Wouter Gowdy: Waar worden de panelgesprekken gepromoot? 

Roan van Scheppingen: In de specifieke jaargroepen.  

Wouter Gowdy: Mag ik een berichtje, niet in de facebook groep?  

Roan van Scheppingen: Ik ga het proberen te onthouden.  

Wouter Gowdy: Yannick wil er ook heen. 

Jamie Hoefakker: Ik krijg geen meldingen op google agenda van de onderwijs-gerelateerde 

evenementen?  

Roan van Scheppingen: Ik kan ze daarin zetten.  

Nienke Koopman: Kan ik de notulen van de panelgesprekken ergens vinden? 

Roan van Scheppingen: Ik mag ze niet online zetten, vanwege privacy zetten.  

 

Studentenpolitiek 

Annelieke Muller: Hebben jullie een idee waar het aanlag dat er geen kandidaten voor de 

verkiezingen waren en hoe jullie dat kunnen oplossen? Hoe zien jullie het contact met de raad nu 

er geen Congolezen inzitten?  

Charlotte van Roijen: We weten het niet echt. We hebben het gevoel dat studentenpolitiek niet 

echt leeft onder de leden. Een aantal mensen hebben er werk van gemaakt. Volgend jaar gaan we 

mensen, net als dit jaar, persoonlijk aanspreken en het noemen tijdens collegepraatjes. Als jullie 

goede ideeën hebben, kunnen jullie ideeën achterlaten?  

Rimke de Kroon: In de ideeënbus.  

Charlotte van Roijen: Goed zo, Rimke. In de ideeënbus. Roan heeft sowieso veel contact met de 

FSR. Verder hebben we geen specifieke manier in gedachten hiervoor.  

Alex Moret: In het kader van waarom er minder mensen in de studentenraad zitten. Ik kreeg te 

laat een mailtje van de raad. Misschien kan Congo ook een mailtje sturen dat je je aan kan 

melden?  

Alex Moret: Zij laten hier steken vallen. Misschien kan Congo wel op tijd een mailtje sturen.  

Charlotte van Roijen: Dat is waar. Wij zijn als vereniging wel afhankelijk van informatie die we 

krijgen van de FSR.  

Roan van Scheppingen: Een week of 4 hingen er wel al posters en waren Joeri en Gerben er al 

mee bezig. Vaak zijn dat soort mails er ook als er te weinig aanmeldingen waren.  

Hylco van Engelen: Verbeterpuntje voor de FSR. Hun schuld.  

 

 

Samenwerking met de Vrije Universiteit 



Charlotte van Roijen: Er lopen verschillende verkenningscommissies. Roan heeft daar veel tijd 

aan besteed. Hij is helemaal op de hoogte. Hij zit bovenop de verkenningscommissies. Roan is 

verder penningmeester bij het LOBS en zit in verscheidene commissies daar.  

Thomas Dolman: Wanneer gaan we fuseren? 

Roan van Scheppingen: Vorige week maandag was een bijeenkomst waar het idee was dat in 

september 2018 dat er een joint-degree voor biologie gaat starten. Het voordeel is wel dat ze de 

eerste anderhalf jaar hier starten. Dus dan zijn ze al gebonden aan Congo.  

Thomas Dolman: Zijn er al afspraken met Gyrinus?  

Roan van Scheppingen: Ik ben bezig met een brief aan de verkenningscommissies dat wij daar 

ook een plek bij willen hebben. Het is allemaal nog niet heel erg duidelijk. 

Erik: Tot wanneer blijft biologie hier? 

Roan van Scheppingen: In september 2018 is het idee dat de 2 opleidingen samen een nieuw 

curriculum gaan geven, waarbij het hoofdonderdeel van het onderwijs de eerste anderhalf jaar op 

de UvA zal zijn.  

Gerben Yntema: Het lijkt me dat je wel enige inspraak wil hebben voor het afgerond is? 

Roan van Scheppingen ze zeiden dat ik nu al inspraak heb als vereniging, maar, leuk feitje, ik was 

niet uitgenodigd.  

Inge Bieger: Hoe zit het met de biologiestudenten die bezig zijn met de studie?  

Roan van Scheppingen: Die hebben daar in principe geen last van.  

Thomas Dolman: wanneer gaan psychobiologie fuseren en waar gaan ze heen? En hoe zit dit 

voor biomedische wetenschappen? 

Roan van Scheppingen: Ik heb hier gister een UvA update over gekregen. Er wordt voor 

psychobiologie nog naar niets gekeken. Voor biomedische wetenschappen komt er misschien 

een nieuwe track. 

Parcival Maissan: Is er een risico dat we gaan fuseren met Gyrinus Natans? 

Roan van Scheppingen: Daar heb ik nog geen zicht op.  

Boris Prast: kunnen we gebruik maken van de kroegunit van Gyrinus?  

Roan van Scheppingen: We zullen het meenemen in de onderhandelingen. 

 

Pauze 

 

Verbreding sponsormogelijkheden 

Charlotte van Roijen: Marit is benaderd door een aantal bedrijven die specifiek voor een 

bepaalde opleiding willen sponsoren. Er zijn een aantal overeenkomsten daar mee gesloten. 

Marit heeft commissies benaderd om hen de mogelijkheid geven om zelf te acquireren. Ze heeft 

een format gemaakt voor de commissies. We hebben gekeken naar verbreding van 

sponsormogelijkheden. We willen ook een extra agenda voor de externe evenementen maken. 

Job van Gerwen: Waarom vertelt Marit dit niet?  

Marit Koenen: Moet ik het weer herhalen voor je?  

Job van Gerwen: Het leek me wel leuk.  

Charlotte van Roijen: Daar willen we best naar gaan kijken.  

 

De Congokamer als sfeervolle ontmoetingsplek 

Charlotte van Roijen:  Dit is al best een leuke plek. We hebben onder andere een nieuwe bank 

gekocht. We hebben nieuwe computer dingen gekocht. We hebben de spelletjeskast verplaatst. 



Er wordt best wel veel gebruik van gemaakt. We hebben een nieuwe kast gekocht voor in het 

halletje. Een nieuw ding is de ideeënbus, waar we het zo over zullen hebben. We hebben sinds 

kort ook ijsjes.  

 

Opslaghok 

Charlotte van Roijen: Qua opslaghok hebben we niet heel veel hier over te melden. Vlak voor de 

zomervakantie willen we het helemaal uitruimen en opnieuw indelen.  

 

Duurzaamheid 

Charlotte van Roijen: Qua duurzaamheid hebben we nu een box in de Congo kamer waar je lege 

batterijen en oude apparaten in kan doen. We hebben meer bokken met het idee dat er minder 

papieren bekertjes worden gebruikt.  

Jamie Hoefakker: Vroeger waren er super veel posters. Jullie zeiden dat deze terug zouden 

komen, maar ze zijn nog niet helemaal terug. Is dit hoe het nu gaat blijven? 

Charlotte van Roijen: We hebben geen specifieke plannen om de muur weer vol te hangen. .  

Sander: er waren toch een paar maanden gelden al allemaal inventarisatie dingen gaande in het 

opslaghok. Is dat nu al helemaal opgefokt?  

Vivian Jongejans: Ja.  

Hylco van Engelen: Het is bijna alsof Sander zich aanbiedt als knokploeg om dit op te lossen. 

Marit Koenen: Volgens mij hebben we die lijst weggegooid.  

Thomas Dolman: Volgens mij zou het vorige bestuur zorgen dat er mensen getraceerd konden 

worden die er een zooitje van hebben gemaakt. Ik zeg niet dat Sander mensen in elkaar moet 

slaan, maar… Ik wil graag weten of er bekend is wie er een zooitje van heeft gemaakt. 

Charlotte van Roijen: We kunnen geen specifieke namen noemen, maar we moeten het oplossen. 

Lissy Denkers: Er zijn 2 legertenten, een nieuwe en een oude. De oude is heel erg zwaar en die 

wil, vooral de FICie, niet meer gebruiken. Wat gaat hiermee gebeuren als die niet meer gebruikt 

wordt? 

Charlotte van Roijen: Er is nog een extra opslaghok voor dingen die zelden worden gebruikt, 

waar je niet elke dag in kan.  

Eveliene Ongenae: Is er een mogelijkheid om Cobo cadeaus ook in dat opslaghok kunnen 

worden bewaard? Kunnen jullie dit jaar ook dingen wegtyfen die al heel erg lang niet worden 

gebruikt.  

Wouter Gowdy: Ben je van plan om die andere legertent nog een keer te gebruiken?  

Parcival Maissan: Doneren aan de scouting is ook een idee. 

Ilse de Horde: Het plan is om het opslaghok weer een keer leeg te houden. Boven is er een 

opslaghok waar de spullen, die we nooit nodig hebben, maximaal 1x per jaar eruit gehaald mogen 

worden. In het opslaghok komen dingen die mensen regelmatig nodig hebben. Er zal weer een 

inventarisatielijst en sleutellijst komen te hangen. Het is uit de hand gelopen, omdat er niet 

genoeg zich op is gehouden. 

Wouter Gowdy: Jullie willen niet de mensen zijn die dingen hebben weggegooid, terwijl mensen 

dat nog wilde bewaren. Kunnen we niet stemmen over het houden van de legertent?  

Hylco: Wil je hier nu over stemmen of aan het einde van de ALV?  

Marc de Jongh: Ik ben het er mee eens.  

Jamie Hoefakker: Er is pasgeleden gesteld dat het een idee zou zijn om ons opslaghok te delen 

met andere verenigingen. 



Ilse de Horde: Volgens mij is dat niet waar.  

Jamie Hoefakker: Dus, ik vroeg me af of dat nog steeds zo is. Als dat niet zo is, vind ik dat heel 

chill. Als dat wel zo is, vind ik dat een beetje problematisch, aangezien er veel jaren besteed zijn 

aan het behouden van het opslaghok.  

Ilse de Horde: Ik heb gezegd dat wij de prioriteiten hebben verschoven naar het zelf goed 

kunnen gebruiken van het opslaghok en niet het hok zo indelen dat andere verenigingen er niet 

meer in willen.  

Hylco van Engelen: Is dat een goed antwoord?  

Jamie Hoefakker: Alleen als je zegt dat je het niet gaat delen. 

Ilse de Horde: Daar kan ik nu niet zo antwoord op geven, want we moeten wel reëel blijven. 

Milan Scholten: Dank als vorige besturen hier moeite voor hebben gedaan, maar ik vind het geen 

goed argument om het niet te doen. Als er ruimte is voor andere verenigingen.  

Wouter Gowdy: Have you seen it?  

Milan Scholten: It’s a fucking mess I know.  

Parcival: Hebben wij een grotere opslaghok dan andere verenigingen? Nee. Waarom zouden wij 

dan moeten delen.  

Hylco van Engelen: Ik wil wel een beetje weg van wat er mogelijk zou kunnen gebeuren wat als 

dan. Samenvatting: het opslaghok wordt niet gedeeld en het wordt blijkbaar een stukje schoner.  

Thomas Dolman: Is het bestuur van plan meer aan duurzaamheid te gaan doen?  

Charlotte van Roijen: We hebben nog wel plannen, maar als jullie nog leuke ideeën hebben, laat 

het vooral horen in de ideeënbus.  

Yannick Vinkesteijn: In ons jaar hadden de faculteit hele spannende plannen over duurzaamheid. 

Marit Koenen: Dat is nog steeds spannend. 

Charlotte van Roijen: Daar zijn binnenkort bijeenkomsten voor.  

Hylco van Engelen: We kunnen wat mij betreft door. Ga maar door. 

 

Bestuursactiviteiten, nieuwe boekenleverancier en FI-festival behouden 

Charlotte van Roijen: Er zijn een aantal bestuursactiviteiten geweest. De dies met de schilder 

wedstrijd, 2 succesvolle ouderdagen, een facultaire-taartdag en een bètaweek in maart samen met 

alle andere verenigingen op het Sciencepark. We hebben verder een nieuwe boekenleverancier 

vanaf komend studiejaar. Deze is gebruiksvriendelijk, omdat je studiemateriaal en boeken 

hierdoor in een keer kan kopen. Verder hebben we het FI-festival kunnen behouden. Roan heeft 

zich daar heel erg hard voor gemaakt. Dat is het alweer.  

Thomas Dolman: Is er winst gemaakt op de ouderdagen?  

Ilse de Horde: Eh, nee. Het is nog niet helemaal helder of er verlies gemaakt is.  

Thomas Dolman: Ik werk bij de faculteit, maar ik heb geen mailtje gehad over de facultaire 

taartdag. 

Vivian: Ik heb gevraagd of iedereen een mailtje kreeg. 

Thomas Dolman: Maar ik heb geen mailtje gehad.  

Vivian: Ja, sorry.  

Wouter Gowdy: in hoeverre is de nieuwe boekenleverancier gebruiksvriendelijker?  

Charlotte van Roijen: je kan je boeken en materialen in dezelfde webshop kopen.  

Annelieke Muller: Welke boekenleverancier is het?  

Charlotte van Roijen: Boekenservice.  

Hylco van Engelen: Alleen boekenservice?  



Charlotte van Roijen: Ja, boekenservice. 

Alex Moret: Vorig jaar werd er gehint dat de studiestore tweedehands boeken zou gaan 

aanbieden. Gaat daar nu nog iets mee gebeuren?  

Marit Koenen: Boekenservice is daar nu mee bezig, maar dat is wel iets voor later in het jaar. Zelf 

zitten we er aan te denken om dat via Congo te laten verlopen. Misschien via een forum op de 

website, zodat het langer blijft staan dan op facebook.  

Thomas Dolman: Welke concessies zijn vanuit ons gemaakt om het FI festival te behouden?  

Charlotte van Roijen: Dat wij meer sponsorgeld moeten binnenhalen. 

Thomas Dolman: Hoeveel?  

Jamie Hoefakker: 2000 euro. 

Charlotte van Roijen: Als we laten zien aan de faculteit dat wij heel erg ons best hebben gedaan, 

willen ze wel meer geld geven.  

Rutger van Heijningen: Maar is dat dan niet gelukt, aangezien de commissie sponsoring van 100 

naar 30 euro is gedaald?  

Charlotte van Roijen: Eerst wilde de faculteit helemaal niet meer meebetalen.  

Jamie Hoefakker: We hebben dat gebaseerd op het feit dat de commissies eigenlijk nooit 100 

euro uitgeven, en daarom een stuk minder is in begroot.  

Roan van Scheppingen: Als er meer nodig is, kan dat altijd overlegd worden. Je mag geen sterk 

aanbieden. Dat komt door de faculteit. 

Parcival Maissan: Hoe ziet de faculteit de FI voor zich?  

Charlotte van Roijen: Vanuit de faculteit kwam het bericht dat ze een festival niet vonden horen 

bij een facultaire introductie, terwijl wij dat wel een belangrijke toevoeging vonden geven aan de 

introductie.  

Thomas Dolman: Welk deel van het festival wordt betaald door ons en door de faculteit?  

Roan van Scheppingen: Ik ken de begroting niet uit m’n hoofd. Ik ben ook geen penningmeester 

van Congo. Het podium en de bandjes worden vooral door onszelf betaald.  

Thomas Dolman: Kan je een globaal overzicht geven van hoe de verhouding ligt?  

Roan van Scheppingen: Goeiemiddag kost 100 euro, daarnaast gratis bandjes en het podium. Ik 

kan je de begroting wel een keer toesturen.  

Wouter Gowdy: Ik wil hem ook. 

Job van Gerwen: De rest van de verenigingen doen gewoon een dagje een rondleiding. Daarom 

haat de faculteit jullie waarschijnlijk. Dus hou het alsjeblieft zo.  

Hylco van Engelen: Dus eigenlijk zeg je dat Congo beter is dan de rest.  

 

7. Ideeënbus  

 

Charlotte van Roijen: We hebben sinds een maand een ideeënbus. Speciaal voor deze ALV 

hadden we ook een wedstrijd. De leukste 3 ideeën kunnen een prijs winnen. We willen graag 

overgaan op de prijsuitreiking. Op de derde plek is de tweedehandsboekverkoop van Vanessa 

geplaatst. Vanessa is er helaas niet. We vinden het heel leuk om tweedehandsboekverkoop op 

een bepaalde manier te faciliteren.  

Hylco van Engelen: Ik denk dat over de uitslag niet gecorrespondeerd kan worden. En dat het 

bestuur zelf niet mee mocht doen. Denk ik. Hoop ik. 

Thomas Dolman: Tweedehandsboekverkoop klinkt heel leuk, maar het is een klote klus en begin 

er nooit aan. Het is vreselijk. 



Wouter Gowdy: Ik ben benieuwd naar hoe een tweedehandsboekverkoop een nieuw idee is.  

Charlotte van Roijen: Op dit moment gebeurt het niet door de leverancier. 

Job van Gerwen: Mijn ervaring is dat je het niet als vereniging financieel op je moet nemen. 

Spectrum doet het wel op de wedstrijd, maar dat loopt ook niet storm.  

Rutger van Heijningen: Hoeveel vraag is daar naar? Ik wil zelf m’n boeken eigenlijk gewoon 

houden. 

Charlotte van Roijen: Ik zie het zelf best wel vaak voorbijkomen.  

Marit Koenen: Als er een tweede partij tussen zit, worden de boeken alleen maar duurder. Op 

facebook is het niet overzichtelijk of de boeken nog beschikbaar zijn. Op een website is dat 

overzichtelijker. Zelf ben ik niet echt een computermens, maar ja.  

Alex Moret: In mijn ervaring werkt het niet via facebook, omdat eerstejaars hun boeken aan het 

einde van het eerste jaar pas willen verkopen. Mensen bedenken het gewoon te laat.  

Thomas Dolman: Stel, dit werkt. Dan is het best wel een klap voor Congo, omdat Congo een 

percentage krijgt over  de boeken die worden verkocht.  

Charlotte van Roijen: Op de tweede plek is happen, tappen en trappen van Annelieke geëindigd. 

Dit idee is afgeleid van een activiteit van Spectrum. Er zal een kookgroepje en een fietsgroepje 

zijn. Het kookgroepje zorgt voor eten in een bepaald huis, het fietsgroepje rijdt rond voor eten 

en dan gaan we allemaal borrelen in de Amstel54. We vonden het een leuk idee en we gaan 

kijken of we er iets mee kunnen doen. Annelieke, kom naar voren en neem je prijs in ontvangst.  

Rutger van Heijningen: Wie gaat het uitwerken en wanneer vindt het plaats?  

Charlotte van Roijen: We vonden al deze ideeën gewoon heel leuk, maar we hebben het nog niet 

uitgewerkt. Eventueel kunnen we er een bestuursactiviteit van maken.  

Charlotte van Roijen: De nummer 1 is de boekenruilkast van Jamie. Het plan is dat er een plank 

wordt vrijgemaakt in de Congo kamer kunnen plaatsen, waar mensen boeken kunnen plaatsen 

waar ze op uitgekeken zijn en andere boeken mee kunnen nemen.  

Marit Koenen: We willen wel graag de plantenbak terug. 

Nathan Scanlan: Hoe ben je aan zo’n goed idee gekomen Jamie?  

Jamie Hoefakker: Er staat een kast in Noord waar dat ook kan.  

Nathan Scanlan: Volgens mij was dat in een 1-op-1-gesprekje met Cassandra ook genoemd.  

Guido: intellectual property. 

Parcival Maissan: Waarom hebben jullie dit idee niet overgekomen van VIA?  

Marit Koenen: Omdat we er zelf niet aan hebben gedacht. 

Charlotte van Roijen: Wij zijn af en toe in de VIA-kamer, maar ons was de boekenkast nog niet 

opgevallen.  

 

8. Congoapp 

 

Marit Koenen: Hi jongens. Oké, om maar even te beginnen. Dit puntje is niet om jullie te 

vertellen dat dit gaat gebeuren.  

Jamie Hoefakker: Jawel.  

Marit Koenen: Nee. Dit is de bedoeling om jullie te informeren om te vertellen wat er allemaal 

mogelijk is wat betreft een app. Jullie kunnen dan vertellen wat jullie er van vinden, want jullie 

zijn natuurlijk zo’n groot gedeelte van onze leden.  

Milan Scholten: Wij zijn er tenminste. We care.  



Marit Koenen: Er zijn 2 soorten apps. De eerste app heeft een home menu met een 

nieuwsbericht. Daaronder staat een poll en daaronder weer een nieuw nieuwsbericht. Je kan ook 

naar je eigen profiel toe. Je kan bepalen hoeveel informatie je deelt met andere mensen. Je kan 

ook berichten binnenkrijgen. Ik heb toevallig geen berichten gekregen. Er is ook een agenda, 

waar alle evenementen in worden ingevoegd. Er worden ook foto’s in geplaatst. Je kan ook 

groepen voor commissies maken. Deze app kost 786,50 euro per jaar. De tweede app is wat 

goedkoper. In het eerste scherm heb je nieuwsberichten, de agenda, alle leden, bepaalde 

meldingen, polls. Dan komen we bij de voordelen en nadelen. De voordelen zijn dat er extra 

advertentie mogelijkheden zijn. Wij bepalen 75% van de advertenties en zij 25%. Verder is er een 

nieuwe mogelijkheid om leden op de hoogte te houden voor evenementen. Het is ook mogelijk 

om push berichten te sturen. Wij hebben controle over de app, dus niet te veel gespam van 

buiten Congo. Het is ook stukje meegaan met de tijd en een nieuwe mogelijkheid voor de 

ledenlijst. Er kunnen foto’s gepost worden. Nadelen zijn dat het ophoudt als niemand er zin in 

heeft. We halen nooit het hele bedrag binnen door advertenties, dus het hangt af van de vraag.  

Guido Meijer: Ik mis functionaliteit die niet op de website geboden wordt. Op de eerste website 

die we ooit gebouwd hebben, zat ook een dating module. Dus kunnen we gewoon tinder 

inbouwen. 

Marit Koenen: Dit hebben ze al! Dus hier kunnen we naar kijken. Van veel websites zijn apps, 

omdat het dan makkelijker is voor op je mobiel.  

Thomas Dolman: Ik denk dat het meegaat met de tijd, maar is er voldoende aanvulling voor op 

de website. Kan je specifieke groepen maken voor commissies, kan je een wiebetaaltwat module 

erop plaatsen, etc. Dan denk ik dat het interessant is voor de rest van de commissie. 

Job van Gerwen: Het is best wel wat geld, maar ik zit redelijk diep in dit soort dingen met m’n 

bedrijf. Als je echt toevoegingen wil, gaan bedrijven daar heel veel geld voor dragen. Als je dit 

heel lief aan wat VIA leden vraagt, doen ze dit binnen een paar weken voor een twee kratjes pils. 

Als je dit professioneel gaat doen, ga je er veel geld aan kwijt zijn.  

Jamie Hoefakker: Ik vind het een leuke idee. Een stap naar de toekomst. Ik vroeg me af of er 

ook widget is voor Androids.  

Marit Koenen: Ik zal het vragen.  

Erik Hartog: Heel veel mensen downloaden geen app, omdat hun geheugen dan vol zit. Het lijkt 

me veel effectiever om een mobielvriendelijke website te doen. 

Roan van Scheppingen: Ik heb dit ook bij het LOBS/BMSO nagevraagd. Sommige verenigingen 

zijn er snel weer mee gestopt, omdat de hype er snel vanaf is.  

Rutger van Heijningen: Een nadeel is wel dat als mensen het doen als vriendendienst dat ze 

wellicht over een paar jaar weg zijn, waardoor je er niets meer aan kan doen. 

Parcival Maissan: Bij sommige verenigingen is het geen succes. VIA heeft zelf ook geen app. Is 

er een succes verhaal bekend of een vereniging met een app?  

Job van Gerwen: VIA heeft wel een mobielvriendelijke website.  

Roan van Scheppingen: Bij LOBS/BMSO heb ik geen succesverhalen gehoord.  

Marit Koenen: We zijn hier ook niet actief naar op zoek gegaan.  

Milan Scholten: Kunnen we de V&G erin verwerken?  

Rimke de Kroon: Pushmeldingen als er mensen met elkaar gemuild hebben. 

Hylco van Engelen: Dit is zo’n verhaal van alles is mogelijk als je maar betaald. 

Alex Moret: Ik zou het wel downloaden vanwege de agenda en de fotofuncties.  



Marit Koenen: Ik denk dat de app lang gebruikt wordt als je de app functioneel maakt en dat dat 

afhankelijk is van hoeveel energie je zelf in zo’n app steekt.  

Eveliene Ongenae: Het lijkt mee goed idee om te kijken of VIA een bèta-versie wilt maken met 

een idee wat een app allemaal zou kunnen bieden om te kijken of mensen dit leuk vinden en 

willen gebruiken. Dan kan je er 700 euro aan uit gaan geven.  

Marit Koenen: Ik ben het wel met je eens voor een deel, maar ik ben er voor gewaarschuwd dat 

mensen de app sneller weggooien als je er met een half been instapt.  

Jamie Hoefakker: Als je de mogelijkheid hebt tot een demo voor september, kan je er in oktober 

over stemmen. 

Marit Koenen: We willen het wel doen voor de eerstejaars komen. We willen er verder mee gaan, 

als jullie het hier mee eens zijn. 

Thomas Dolman: Ehm, voor welke doelgroep zie je dit eigenlijk? 

Marit Koenen: Ik denk dat het voornamelijk voor de actieve leden interessant zal zijn. Misschien 

ook wel voor de iets minder actieve leden, die wel van Congo op de hoogte  willen zijn.  

Guido Meijer: Wat zou deze app toevoegen?  

Marit Koenen: Makkelijker bij de hand dan een website. 

Guido Meijer: Dat is niet een toegevoegde functionaliteit.  

Marit Koenen: Ja, maar wel een reden waarom ik de app zou downloaden. Je kan in een klik bij 

de agenda. Polls vind ik gewoon een leuk dingetje.  

Wouter Gowdy: Parcival vroeg aan het begin al of we konden stemmen. Ik denk dat we het er nu 

over gehad hebben, dus laten we stemmen. 

Marit Koenen: Het geld zal dit jaar uit het speciale projecten potje worden. Volgend jaar kan de 

volgende penningmeester hier een apart potje voor maken. 

Sander de Wijs: Kunnen we niet Jobs idee volgen en vragen of VIA het in elkaar wil flansen?  

Job van Gerwen: Ik vermoed dat dit soort contracten met dit soort partijen heel strikt zijn. Als ik 

over een jaar afgestuurd zijn, mag ik 50 euro per uur vragen. Ik verwacht dat zij 70 euro per uur 

vragen. Ik denk oprecht dat het een heel leuk idee is en dat je dit absoluut zou willen, maar dat je 

echt moet oppassen dat je niet begint aan iets waar je uiteindelijk een halve functionaliteit voor je 

geld krijgt.  

Hylco van Engelen: Dit lijkt mij een duidelijk punt. 

Thomas Dolman: Ik wil me aansluiten bij de punten die besproken zijn door Sander, Job en 

Guido. Kijk uit wat voor mogelijkheden er zijn met VIA. Ik denk dat het verstandig is om hier 

nu niet over te stemmen, maar op een andere aankomende ALV. 

Jamie Hoefakker: Ik denk dat de website nu niet gebruiksvriendelijk is en niet heel leuk is. Deze 

is ontwikkeld door VIA. Ik denk dat Marit goed genoeg naar de contracten met deze bedrijven 

heeft gekregen om hier over te kunnen oordelen. Als we het nu niet stemmen, hebben we het 

niet voor de eerstejaars.  

Eveliene Ongenae: VIA gaat iedere zondag in de paar weken zitten met een groep mensen om 

hun website in orde te houden. Ik denk dat we beter de oude website kunnen verbeteren.  

Marit Koenen: Ik heb van VIA gehoord dat ze zelf ook niet zoveel zin hebben om onze website 

in orde te houden. 

Job van Gerwen: Bedenk dat als je dit laat maken door een bedrijf ze alleen de infrastructuur 

maken en dat je er zelf alsnog heel veel uren in de week mee bezig bent.  

Hylco van Engelen: Ik heb een hoop voor- en nadelen gehoord over nu stemmen. Ik vind dat er 

momenteel erg weinig mensen zitten om een dusdanig grote beslissing te nemen.  



Marit Koenen: Ik wil graag wel stemmen om een beeld te krijgen.  

Hylco van Engelen: Laten we het een raadgevend referendum noemen. Dat is hip. Dat hebben 

we laatst ook gehad. Het bestuur wil graag weten wat jullie ervan vinden.  

Job van Gerwen: Ik wil voorstellen dat je het in tweeën splitst. Aan de ene kant het idee van app 

als algeheel. en het andere het idee van app door een externe partij gemaakt. 

Hylco van Engelen: Ik kan het me hier in vinden. 

Yannick Vinkesteijn: Ik vind het idee van een app wel breed. 

Hylco van Engelen: De vraag is dan dus of we het algehele idee van een app leuk vinden. 

Rutger van Heijingen: Is er bij VIA sowieso animo om dit voor ons te maken?  

Yannick Vinkesteijn: Ik denk dat het bestuur wel kan uitzoeken of er andere opties zijn, maar dat 

er nu niet over gestemd hoeft te worden. 

Marit Koenen: Kunnen we stemmen of er meer werk in een app moet worden gestoken?  

Lydia Wolfs: Ik vind het best wel lastig, omdat jullie volgens mij nog niet genoeg informatie en 

kennis hebben om aan de ALV te vragen of we de app door een bedrijf moeten laten maken.  

Hylco van Engelen: Precies, moeten we stemmen of Marit hier meer tijd in moet steken, ja of 

nee?  

Guido Meijer: Ik zou het inderdaad zien als een raadgevende stemming. Het bestuur kan deze 

beslissing in principe zelf maken. Ik zou dit zien als een raadgeving en dat wij het bestuur mee 

geven of ze hier wel of niet meer tijd in moeten steken.  

Marc de Jongh: Daar zijn we het allemaal mee eens.  

Hylco van Engelen: Dus, vinden we dat Marit hier meer aandacht in moet stoppen?  

 

Voor: 19  

Tegen: 7 

Ertussenin: 5   

 

9. W.V.T.T.K 

 

Hylco van Engelen: er is geen W.V.T.T.K. aangevraagd.  

 

10. Rondvraag 

 

Ilse de Horde: Gaan jullie mee borrelen?  

Veel mensen gaan mee borrelen.  

Hylco van Engelen: Heb je genotuleerd wie er allemaal mee borrelen?  

Rimke: natuurlijk. 

Milan Scholten: Gat Hylco mee borrelen?  

Rimke: De kans is vrij groot. 

Guido Meijer: Er is mij te horen gekomen dat er geen V&G is gepubliceerd. 

Hylco van Engelen: Het korte antwoord is dat er de afgelopen tijd goed huis is gehouden en dat 

het wel weer goedkomt.  

Thomas Dolman: Ik hoor dat er goed huisgehouden is. Gaat het om muilen of neuken?  

Hylco van Engelen: Ik stuur je graag door naar de volgende gymno?  

Nienke Koopman: De afgelopen 3 ALV’s is het quorum niet gehaald. Gaan jullie hier iets aan 

doen? 



Roan van Scheppingen: Als alle mensen die de foto van Hylco van Engelen geliked hebben met 

een machtiging hier waren, waren we er bijna geweest.  

Ilse de Horde: Het is de afgelopen tijd niet heel goed gegaan, dus we moeten kijken naar een 

optie. We hebben geen concreet plan. 

Hylco van Engelen: Ik heb een voorstel. 10% minder op de begroting voor voorzitters die niet 

aanwezig zijn. 

Marc de Jongh: Hebben we meer of min vragen?  

Hylco van Engelen: Minder, oké.  

 

11. Sluiting 

 

Hylco van Engelen: Ik wil graag Rimke bedanken voor al haar genotuleer, jullie bedanken voor 

jullie aandacht en dan sluit ik de vergadering om 21:06 uur.  

 

 

 

 


