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1. Voorwoord 

  

Voor u ligt het beleidsplan van het 97ste bestuur van studievereniging Comt onoos’len naerstighlyck 

gheleertheydt ontvanghen, ook wel studievereniging Congo. Wij hebben geprobeerd hierin beknopt, maar 

volledig onze plannen voor komend jaar uiteen te zetten. Tijdens de Algemene Ledenvergadering op 2 

februari 2016 zullen onze plannen nader worden toegelicht. 

  

Naar onze mening zorgen deze beleidspunten ervoor dat binnen de studievereniging de sterke punten 

behouden blijven en punten van zorg verbeterd zullen worden. Bij dezen hopen wij u voldoende ingelicht 

te hebben over onze invulling van het aankomend jaar. Wij zullen ons volledig inzetten voor de vereniging 

en we kijken ernaar uit om er met zijn allen een heel goed jaar van te maken. 

  

  

Hoogachtend, 

  

Charlotte van Roijen, Voorzitter 

Vivian Jongejans, Secretaris 

Johan Diepstraten, Penningmeester 

Roan van Scheppingen, Commissaris Onderwijs 

Ilse de Horde, Commissaris Activiteiten 

Marit Koenen, Commissaris PR & Acquisitie (Extern) 
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Charlotte van Roijen - Voorzitter 

 

In de zomer van 2014 ben ik vanuit het zuidelijke Maastricht naar Amsterdam verhuisd om Psychobiologie te 

gaan studeren. Aanvankelijk was ik niet heel actief binnen Congo, omdat ik me meteen volledig had gestort op 

mijn studie. Echter, na steeds meer activiteiten bijgewoond te hebben, kwam ik erachter hoe waanzinnig leuk ik 

het zou vinden om zelf in een commissie te zitten en activiteiten te organiseren. Spijt hebbende van het feit dat 

ik dit niet meteen heb gedaan, heb ik me in mijn tweede jaar zo snel als ik kon aangemeld voor de OnderwijsCie 

en de BoekenCie. Hetgeen ik zo leuk vind aan commissiewerk is, naast alle sociale contacten en gezellige 

vergaderingen, het samenwerken met je ‘team’ aan een einddoel. Om me hier nog meer in te ontwikkelen heb ik 

besloten om het naar een hoger niveau te tillen: een bestuursjaar! In dit jaar wil ik er onder meer voor zorgen dat 

meer niet-actieve Congolezen zich welkom voelen bij de vereniging. Ik hoop als voorzitter ontzettend veel te 

leren en uiteraard een geweldig jaar te hebben met alle Congolezen! 

 

 

2. Het 97ste bestuur 
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Vivian Jongejans - Secretaris 

 

Iets meer dan twee jaar geleden ben ik hier begonnen met de studie Bio-medische Wetenschappen. Nadat ik bij 

Congo eerst een start gemaakt heb als fervent borrel lid, ben ik na een maand terecht gekomen in de ActieCie; 

misschien niet heel raar als je Intreeweek ouders èn EJW ouders er ook bij zitten. Iets meer dan een jaar nadat ik 

in deze commissie terecht kwam, ben ik voorzitter geworden. Kort nadat ik het voorzitterschap op me nam ben 

ik ook lid geworden bij de CarrièreCie. Een totaal andere commissie met heel andere doelen, wat het heel leuk en 

anders maakte. Het voorzitterschap is iets wat me tot nu toe erg bevalt en in de afgelopen maanden heb ik daarom 

nagedacht over de uitdaging van een bestuursjaar, en zoals je wel kan zien heb ik besloten ook deze aan te gaan. 

Met een combinatie van veel enthousiasme en een serieuzere kant ga ik proberen alles uit het komende jaar te 

halen. Het lijkt me super om met het 97ste bestuur alles goed te laten verlopen en natuurlijk ook een episch jaar te 

hebben met heel Congo! 
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Johan Diepstraten - Penningmeester 

 

Nadat ik twee jaar geleden besloot om Biologie aan de UvA te gaan studeren, zei iedereen met enige studie-

ervaring nog maar één ding: “Leuk, dan kom je bij Congo!”. Nieuwsgierig geworden naar deze vereniging, 

kwam ik er al vroeg in mijn eerste jaar achter dat de Congokamer een heel fijne plek is om je pauzes en 

tussenuurtjes door te brengen en op een makkelijke manier nieuwe mensen te ontmoeten en vrienden te 

maken. Om me verder te verdiepen in Congo besloot ik bij de ActieCie te gaan. Hier merkte ik hoe 

ongelofelijk leuk ik het vind om actief lid te zijn, activiteiten te organiseren, samen te werken met mede-

commissieleden en leden te helpen op en rond de activiteiten. Toen ik een functie als penningmeester kreeg 

binnen deze commissie kwam ik meer in aanraking met de zakelijke kant van Congo en ik kwam erachter dat 

ik alles hierdoor alleen maar leuker vond worden. Hierdoor heb ik ongelofelijk veel zin om aan te treden als 

penningmeester van het 97ste bestuur, ook omdat ik op deze manier zowel mijn gezellige als mijn serieuze 

kant kan ontplooien en zodat ik mij elke dag volledig kan inzetten voor alle Congolezen! 

 



Beleidsplan 97ste bestuur van Congo  8 

 

  

Roan van Scheppingen - Commissaris Onderwijs 

 

Voor ik Bio-medische wetenschappen ging studeren dacht ik dat ik nooit actief zou worden binnen een 

studievereniging. Na een geweldige Intreeweek met mama Zorah en papa Pim kwam ik echter al snel in aanraking 

met Congo. Tijdens de Facultaire Introductie ging ik al snel overstag en heb ik mij aangemeld voor de ToCo. 

Later in mijn eerste jaar ben ik ook bij de FICie gegaan om zelf mee te kunnen helpen met de organisatie. Ik ben 

nu dus al ruim een jaar actief binnen die studievereniging, waarvan ik dacht dat ik er eigenlijk nooit zou komen. 

Ik wilde meer en ging op zoek naar een nieuwe uitdaging waar ik vol voor kon gaan. Die uitdaging vond ik in een 

bestuursfunctie,. Het lijkt mij ontzettend leuk om mij een jaar lang volledig op Congo te richten, zodat het een 

plek blijft waar het altijd gezellig is en iedereen zich welkom voelt. Met een enorme dosis motivatie treed ik aan 

als Commissaris Onderwijs. Hopelijk kan ik mijn enthousiasme overbrengen op de Congolezen en de faculteit en 

daarmee veel bereiken! 
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Ilse de Horde - Commissaris Activiteiten 

 

Een geruime twee jaar geleden zette ik de stap Psychobiologie te studeren. Na een fantastische intreeweek en vele 

lovende verhalen over Congo besloot ik de stoute schoenen eens op te poetsen en me te wagen aan een aantal 

open vergaderingen. Tot mijn grote vreugde mocht ik me aansluiten bij de BarCo en later bij de IntroCie, de 

StudiereisCie en de BrouwCie. De lovende verhalen bleken waarheid want binnen no-time voelde ik me optimaal 

thuis binnen deze gezellige, diverse, joviale groep levensgenietende studenten. Inmiddels mocht ik ook 

BarCovoorzitter Yannick Vinkesteyn opvolgen en de functie secretaris op me nemen bij de StudiereisCie, alle met 

veel plezier. 

Na alle commissieavonturen lonkte zo’n bestuursjaar inclusief een andere kant van Congo, maximale inzet voor 

Congo, zelfontplooiing & uitdaging sterk. Vereerd op dit punt  kan ik niet wachten om aan de slag te gaan met 

de functie Commissaris Activiteiten waarin ik hoop alles in goede banen te kunnen leiden door ondersteuning te 

bieden aan de zelfsturende commissies, het overzicht en de balans tussen verschillende activiteiten te bewaken en 

de nieuwe en oude leden te informeren en enthousiasmeren voor evenementen en commissies.  
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Marit Koenen - Commissaris PR & Acquisitie (Extern) 

 

In 2014 ben ik Psychobiologie gaan studeren en met hele enthousiaste intreeweekpapa’s ben ik bij Congo beland. 

Het begon allemaal met korte bezoekjes aan de Congokamer, waar ik altijd met open armen werd ontvangen. Na 

een tijdje ben ik bij de WeekendCie terecht gekomen, waar ik met heel veel plezier een tijdje voorzitter ben 

geweest. Nu is het tijd voor een nieuwe uitdaging en deze heb ik gevonden in de functie PR & Acquisitie. Als 

Commissaris PR & Acquisitie (Extern) wil ik me onder andere gaan richten op sponsoren voor specifieke 

evenementen en commissies. Ik ben ervan overtuigd dat ik het enthousiasme dat ik voor Congo heb, ook kan 

overbrengen naar mensen buiten Congo. Ik wil er graag voor zorgen dat iedereen zich net zo welkom voelt als ik 

en dat ook externe partijen een goed beeld hebben van zaken waarmee Congo zich bezig houdt, dit alles met een 

grote hoeveelheid enthousiasme en een vlotte babbel.  
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3. Inleiding 

 

Congo is een grote en actieve vereniging die haar zaken over het algemeen goed op orde heeft. Er zijn veel 

actieve leden die in allerlei commissies tal van activiteiten organiseren. Ook zien we veel leden vaak terug 

in de Congokamer. Dit zijn zaken waar we trots op zijn, maar we zien ook zeker een aantal aandachtspunten. 

  

Een van onze kernpunten is samenwerking. Ten eerste willen we meer nadruk leggen op de samenwerking 

tussen commissies en de penningmeester en commissaris PR & Acquisitie. Verder hechten we veel belang 

aan een goede samenwerking met het Landelijk Overleg Biologie Studenten en het Biomedisch Studenten 

Overleg. Een punt van extra zorg is de communicatie met de faculteit met het oog op de naderende 

samenwerking met de Vrije Universiteit. 

 

Verder willen wij een aantal praktische zaken verbeteren. De website is toe aan vernieuwing, omdat veel 

informatie verouderd of onvolledig is en moeilijk te vinden is. Ook gaan we op zoek naar een moderner 

kasboeksysteem en willen we het ledenbestand aanvullen, zodat deze alle relevante informatie over de leden 

bevat. 

 

Als laatste kernpunt hebben wij informatievoorziening. Wij willen dit jaar veel informatie inwinnen over 

verscheidene zaken, maar ook veel informatie met onze leden delen. Als student is het soms moeilijk om 

op de hoogte te blijven van alle ontwikkelingen die van invloed zijn op je studie. Wij zullen regelmatig via 

verschillende kanalen relevante informatie verspreiden. 

  

Deze en andere plannen kunt u op de volgende pagina’s (uitgebreider) bestuderen. 
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4. Beleidsplan 

 

4.1 Algemeen 

 

4.1.1 Kasboek 

Het huidige kasboek heeft een slechte continuïteit en is erg foutgevoelig. Tijdens ons bestuursjaar gaat de 

penningmeester op zoek naar een nieuw kasboekprogramma met functionaliteiten zoals inschrijvingen voor 

activiteiten, de aanschaf van merchandise, het versturen van facturen en het bijhouden van begrotingen van 

meerdere commissies. Het streven is om in de eerste weken over te stappen op een nieuw programma. 

 

4.1.2 Informatieverstrekking en  mediabeleid 

Een duidelijke structuur in informatieverspreiding is nodig om de juiste doelgroep te bereiken en 

transparantie te waarborgen. Het 97ste bestuur wil inzicht in bestuurszaken geven door een bestuursblog op 

de website te plaatsen. Hierin wordt kort samengevat wat er zoal besproken en gedaan wordt door het 

bestuur. Daarnaast zullen de UvA-updates over relevante veranderingen op de faculteit behouden blijven 

op de website. Er zal gekeken worden naar een optimale invulling van het bestUURtje, waarbij leden op 

een vast moment alle bestuursleden kunnen aanspreken in de Congokamer over zaken die hen bezighouden. 

Verder zal de huidige indeling van gebruikte media voor onder andere promotie van activiteiten 

heroverwogen worden, waarbij gestreefd wordt naar efficiëntie en specificiteit.  
 

4.1.3 Ledenbestand 

Een volledig ledenbestand is van groot belang voor een grote studievereniging zoals Congo. Het bijhouden 

van een ledenbestand met de huidige, studerende leden in de bachelorfase zal nodig zijn om bijvoorbeeld 

subsidies aan te vragen. Hiernaast willen wij ook een poging doen tot het creëren van een bestand waarin 

masterstudenten instromen na het behalen van hun bachelor. Het ontwikkelen van deze alumnilijst door 

middel van deze doorstroom zal het huidige ledenbestand actueel houden en het mogelijk maken de alumni 

gericht te kunnen benaderen voor bijvoorbeeld congressen of carrièredagen. Ook kan deze lijst helpen bij 

het versterken van de alumnikringen. Tenslotte zullen wij proberen de leden die momenteel actief zijn en 

leden die in het verleden actief geweest zijn ook samen te voegen in een bestand. Als 97ste bestuur naderen 

wij het 100-jarig bestaan van Congo. Met het oog op dit lustrum kan deze lijst het bereiken en uitnodigen 

van gasten vergemakkelijken. 
 

4.1.4 Website 

Ondanks de vele verbeteringen die de website www.congo.eu het afgelopen jaar heeft ondervonden, blijft 

het moeilijk snel de juiste informatie te vinden. Komend jaar streven wij ernaar de overzichtelijkheid en de 

bereikbaarheid van de website te verbeteren. Wij willen kijken naar het aanschaffen van plug-ins op de 

website die de kwaliteit en toegankelijkheid van de website zouden kunnen verbeteren.  

Een aantal punten waar we onder meer aan zullen werken is het updaten van verouderde informatie en het 

creëren van een digitale omgeving met studie- en oefenmateriaal, zoals samenvattingen, waardoor studenten 

meer opties hebben om zich voor te bereiden op tentamens.  
 

4.1.5 Kennisbron creëren 

Het uitbreiden en het behouden van kennis is belangrijk. Voorheen was Congopedia een rijke bron waar 

men nuttige informatie kon vinden over onder andere eerder georganiseerde activiteiten. Deze bron is 

helaas verloren gegaan. Het 97ste bestuur zal pogen een nieuwe, voor leden toegankelijke vorm van een 

kennisbron op te stellen waar men nuttige informatie kan vinden, zoals ervaringen met locaties, 

stroomschema’s voor veelvuldig  te regelen zaken en informatie over commissies. 

  

http://www.congo.eu/
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4.2 Commissiebeleid 

 

4.2.1 Kwaliteit/kwantiteit verhouding activiteiten 

Congo is een erg grote, actieve vereniging met een breed scala aan commissies en activiteiten. Hierdoor 

wordt de jaarplanning steeds voller, waardoor er in de toekomst mogelijk minder plek is voor nieuwe 

ideeën. Het motto van het 97ste bestuur wat betreft activiteiten luidt: ‘Kwaliteit boven kwantiteit’, 

waarmee een breed scala aan activiteiten met ‘voor ieder wat wils’ geambieerd wordt. De balans tussen 

onderwijsgerelateerde en niet-onderwijsgerelateerde activiteiten moet hierbij gewaarborgd worden. Als 

bestuur zullen we ons ervoor inzetten om zowel onderwijsgerelateerde- als niet onderwijsgerelateerde 

activiteiten actief te promoten. De kwaliteit van de activiteiten zal in de gaten worden gehouden door 

evaluaties vanuit de leden, vanuit de commissies zelf en vanuit het bestuur. 

 

4.2.2 Vitaliteit van commissies 

Congo is vele autonome, productieve commissies rijk. Om de productiviteit en continuïteit van deze 

commissies te garanderen is het een vereiste dat de leden zich actief inzetten en er tijdig nieuwe leden 

worden aangenomen en hiervoor dus plek wordt vrijgemaakt. Op het moment dat hier problemen mee 

worden ervaren kan de Commissaris Activiteiten/het bestuur hier ondersteuning bij bieden door middel 

van adviezen, een-op-eentjes en promotie van commissies. Daarnaast kunnen problemen besproken 

worden op de regelmatig georganiseerde commissieoverleggen.                              . 

 

4.2.3 Financiën van commissies 

Dit jaar zal er extra aandacht besteed worden aan de financiën van commissies. Dit zal de penningmeester 

op twee manieren realiseren. Ten eerste zal de penningmeester het kasboek van elke commissie op de drive 

regelmatig bijwerken, zodat commissies het gehele jaar een helder overzicht hebben van hun realisaties en 

resterende budget. Ten tweede zal de penningmeester eens per half jaar gesprekjes houden met de 

penningmeester van alle commissies. Zo kunnen nieuwe penningmeesters ingewerkt worden en kan er 

nagegaan worden of alles goed verloopt. Op deze manier blijft het contact met de penningmeester 

laagdrempelig. 
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4.3 Onderwijs 

 

4.3.1 Jaarvertegenwoordiging 

De opleidingen Bio-medische Wetenschappen, Biologie en Psychobiologie hebben een 

jaarvertegenwoordiging in de vorm van panelgesprekken. Studenten worden door de faculteit uitgenodigd 

om mee te doen aan deze gesprekken. Wij zullen studenten aanmoedigen om deel te nemen aan 

panelgesprekken en de vakevaluaties in te vullen om zo de opvattingen en wensen van de student gehoord 

te laten worden.  

 

4.3.2 Studentenpolitiek 

Medezeggenschap van studenten op facultair en universitair niveau is belangrijk, omdat er ruimte moet zijn 

voor hun mening. Wij zullen gedurende het hele jaar proberen onze leden te informeren over 

studentenpolitiek, maar ook over debatten van de Facultaire Studentenraad en de ASVA die de studenten 

kunnen voorzien van relevante informatie. Daarnaast zullen we leden aanmoedigen zich verkiesbaar te 

stellen voor de Facultaire of Centrale Studentenraad en te stemmen tijdens de verkiezingen. Wij zullen 

hierin een neutrale, informerende rol aannemen naar de leden toe. 

 

4.3.3 Samenwerking met de Vrije Universiteit 

De verkenningscommissie Biologie is inmiddels in fase 3 aanbeland. Dit betekent dat plannen over een 

samenwerking met de Vrije Universiteit redelijk ver gevorderd zijn. Wij zullen regelmatig overleggen met 

Gyrinus natans, onze zustervereniging aan de Vrije Universiteit. Tijdens deze gesprekken zal informatie 

uitgewisseld worden over de huidige stand van zaken. Verder zal er intensief contact zijn met de 

verkenningscommissies, faculteit en de Facultaire Studentenraad om op de hoogte te blijven van eventuele 

ontwikkelingen. Daarnaast zullen voor verscheidene scenario's plannen opgesteld worden, zodat er 

adequaat gehandeld kan worden. 

 

4.3.4 Samenwerking met LOBS en BMSO 

Het Landelijk Overleg Biologie Studenten (LOBS) en het Bio-Medisch Studenten Overleg (BMSO) zijn 

bijeenkomsten waar de commissarissen Onderwijs vanuit het gehele land samen komen. Het is van belang 

om het contact met het LOBS en het BMSO te onderhouden, om daarmee informatie te verkrijgen over 

landelijke ontwikkelingen binnen de opleidingen. Daarnaast zijn deze overleggen een mogelijkheid om 

informatie uit te wisselen over zaken waar wij als vereniging mee te maken hebben.  
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4.4 PR & Acquisitie 

 

4.4.1 Opleidingsspecifieke acquisitie  

Afgelopen jaren is er begonnen met het benaderen van opleidingsspecifieke bedrijven met een interesse 

voor Biologie, Bio-medische wetenschappen of Psychobiologie. Dit jaar zullen wij voortborduren op basis 

van de afgelopen jaren. Ons doel is om specifiekere sponsoren per opleiding te vinden, zodat er wellicht 

bedrijfsbezoeken, excursies of workshops georganiseerd kunnen worden.  

 

4.4.2 Allround acquisitie van commissies 

Afgelopen jaar is er aandacht besteed aan het werven van sponsoren door verschillende commissies. Ook 

dit jaar willen wij de commissies hierin ondersteunen en begeleiding bieden. Daarnaast willen wij hen ook 

aansporen om te kijken waar eventueel ruimte is voor het werven van sponsoren, om zo de mogelijkheden 

voor activiteiten te vergroten. De Commissaris PR & Acquisitie zal hierbij als een centraal punt dienen dat 

overzicht houdt over de sponsoren en waar commissies terecht kunnen voor advies. Ten slotte zal er 

gekeken worden naar het commissiebrede sponsorbeleid en in welke opzichten dit verbeterd kan worden.

          

 

4.4.3 Verbreding sponsormogelijkheden 

De afgelopen jaren zijn de reclamemogelijkheden voor sponsoren vrijwel hetzelfde gebleven. 

Desalniettemin is gebleken dat er vanuit sponsoren vraag is naar meer van dit soort mogelijkheden, waarbij 

er vanuit Congo een concreet aanbod gedaan wordt. Zo zijn sponsoren goed op de hoogte van de 

overeenkomsten die zijn vastgelegd en wie zij hiermee bereiken. Daarnaast zien wij als bestuur 

mogelijkheden in het opzetten van een sponsormailinglijst. Leden kunnen zich hiervoor inschrijven en 

daarmee studentgerelateerde reclame ontvangen. Een belangrijk punt is dat de contactgegevens van onze 

leden tot nu toe nooit ter beschikking zijn gesteld aan derden en dat dit gewaarborgd zal blijven. Dit jaar 

zal een dergelijke sponsormailinglijst overwogen worden.  
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4.5 Congokamer 

 

4.5.1 Congokamer als sfeervolle ontmoetingsplek 

De Congokamer is het hart van de vereniging. Het is belangrijk dat er een goede sfeer heerst in de 

Congokamer, zodat iedereen zich welkom voelt. Het bestuur streeft ernaar om veel aanwezig te zijn en de 

verenigingskamer een gezellige plek te laten blijven waar leden elkaar kunnen spreken. Ten slotte zijn er een 

aantal dingen toe aan vervanging. Wij hopen deze spullen snel te vervangen.  

 

4.5.2 Opslaghok 

Het is belangrijk dat het opslaghok goed opgeruimd blijft om het overzicht te bewaren. Daarom willen we   

commissies ervan bewust maken dat ze medeverantwoordelijk zijn voor het geordend houden van het 

opslaghok. Ook is het van belang dat er een volledige inventarislijst van de aanwezige spullen beschikbaar 

is. Op deze manier wordt voorkomen dat spullen dubbel aangeschaft worden. Er zal worden nagegaan of 

er spullen zijn die weg kunnen, om ruimte te creëren voor nieuwe spullen.  

 

4.5.3 Duurzaamheid 

Als biologenvereniging Congo vinden wij duurzaamheid erg belangrijk. Daarom zijn wij van plan om dit 

jaar extra aandacht te besteden aan de duurzaamheid van de Congokamer. Zo zal er onder andere gekeken 

worden naar afvalscheiding, energieverbruik en materiaalverbruik.  
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5. Slot 

 

Zoals op voorgaande pagina's te lezen is, heeft het 97ste bestuur een heleboel plannen voor het komende 

bestuursjaar. Wij hopen u met dit beleidsplan voldoende ingelicht te hebben over deze plannen.  

 

Als u echter nog vragen en/of opmerkingen heeft over onze beleidspunten of andere zaken, dan horen wij 

dat graag. U kunt hiervoor altijd contact met ons opnemen.  

 

Wij gaan onze plannen zo goed mogelijk uitvoeren en we hopen op een mooi en succesvol jaar, samen met 

alle leden van Congo. 

 

Hoogachtend, 

  

Charlotte van Roijen, Voorzitter 

Vivian Jongejans, Secretaris 

Johan Diepstraten, Penningmeester 

Roan van Scheppingen, Commissaris Onderwijs 

Ilse de Horde, Commissaris Activiteiten 

Marit Koenen, Commissaris PR & Acquisitie (Extern) 

 


