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1. Opening 

 

Joeri Bordes opent de vergadering om 19.15 uur. 

    

2. Mededelingen 

 

Anneliek ter Horst: Ik vind het erg jammer dat ik niet ben opgeroepen om naar de ALV te komen. Kan 

de secretaris mij weer oproepen om naar de alv te komen? 

Thomas Dolman: Het eten was veel vlees en pasta, was nice en lekker.  

Jamie Hoefakker: Ik vind het heel chill van 97ste dat ze een extra ALV hebben ingepland. Dankjewel. 

Florence van der Hoven: Is het quorum gehaald? 

Vivian Jongejans: Nee. 

Milan Scholten: De microfoon moet harder. 

 

3. Goedkeuren agenda 

 

Joeri Bordes: We hebben zo pauze voor het beleidsplan. Er wordt verder een motie ingediend over het 

lullenweekend, door Hylco van Engelen van Engelen, Thomas Dolmanolman, Florence van der Hoven 

van der Hoven en Inge Kliest. 

Thomas Dolman: We willen het met de ALV hebben over het lullenweekend, we hebben vijf mensen 

nodig. 

Er zijn meer dan 5 mensen die hun hand opsteken, motie aangenomen. 

Lullenweekend wordt puntje 7 op de agenda. 

Verder geen aanvullingen. 

 

4. Begroting 

 

Joeri Bordes: Ik wil graag Johan van Diepstraten naar voren roepen. 



Johan van Diepstraten: De begroting moest heel snel tijdens de vorige ALV, en wij hadden het idee dat er 

bleven vragen hangen. We doen het nu dus nog een keer. Een aantal bedragen staat al vast, er is dus nog 

meer geld. Ik ga per slide de dingen die afwijken toelichten. 

Johan van Diepstraten: Eerst komen de inkomsten, dan het sparen en dan de uitgaven. 

Inkomsten:  

Johan van Diepstraten: Verdeling over lidmaatschap en donateurs. Bij deze twee is het vorig jaar iets 

minder uitgevallen. De subsidie van de faculteit is iets minder en er is minder subsidie voor de FI. 

Sponsoring is omhoog wegens een nieuwe boekenleverancier. Overige zijn hoger, maar daar komt zo een 

uitgebreid verhaal over. 

Thomas Dolman: Als ik het goed begrijp is het doorgeschoven wat Wouter Gowdy gekregen heeft van 

Willem-Jan, de begroting en realisatie van 2015. En jij krijgt wat er bij begroting 2016 staat, van Wouter. 

Johan van Diepstraten: Ik ga nu de inkomsten specificeren. Over sponsoring kan niet heel veel over 

gezegd worden, behalve dat we door de nieuwe boekenleverancier meer geld hebben en meer sponsoring 

moeten gaan binnenhalen voor FI.  

Thomas Dolman: Is dit ook sponsoring van het Congres en de CarrièreCie? 

Johan van Diepstraten: Nee, dat zit in hun eigen begroting. Als commissie krijg je een bedrag, als je daar 

winst op maakt schuift dat door. 

Thomas Dolman: Dit is niet het geval bij de CongresCie. 

Hylco van Engelen: Dat geld gaat terug naar Congo en daarvan zie je niets terug als commissie. 

Wouter Gowdy: Als je geld overhoudt komt dat bij het doorgeschoven geld terecht. Het gaat niet direct 

naar de commissie tenzij de penningmeesteer dat besluit. 

Thomas Dolman: Je krijgt dan op een gegeven moment een activiteit die dan niet door Congo wordt 

betaald, maar door de commissie zelf. Dat staat raar naar bedrijven. 

Johan van Diepstraten: Overige inkomsten: hier is niet heel veel aan veranderd. Merchandise alleen, niet 

omdat we meer gaan inkopen, maar omdat het uitkomt op 1200 euro i.p.v. 850 euro. Spookgeld: We 

hebben de afgelopen jaren meer geld op de rekening van Congo gehad dan we dachten dat we hadden. 

We hebben hiernaar gekeken, en we kwamen uit dat dit bedrag ongeveer 14821,39 euro is. Dit komt door 

penningmeesters die werkten in kasboeken die vrij foutgevoelig waren. Wat we met dit bedrag willen gaan 

doen: het bedrag is nog niet heel zeker, daarom gaat 5000 euro hiervan in een bufferpot en als het goed is 

stap ik over op een nieuw kasboek en kan ik aan het eind van mijn jaar precies zeggen wat het spookgeld 

bedrag is. Dan kunnen we dit uit gaan geven. De rest van het bedrag gaat naar een potje voor de komende 

penningmeesters. Ik ga in mijn jaar proberen met mijn realisaties zo dicht mogelijk op de begroting te 

zitten. Zo veel mogelijk uitgeven wat je wilt uitgeven. Hierdoor krijg je wel een minder groot 

doorgeschoven bedrag voor de penningmeester erna, dit is wel belangrijk. Hier willen we dit dan in gaan 

steken. 

Lydia Wolfs: Wat is een bufferpotje? 

Johan van Diepstraten: We weten niet zeker of dit bedrag zo groot is als hier staat, we mogen er een 

derde naast zitten, een derde gaat dus in het bufferpotje. 

Florence van der Hoven: Is er bekend wanneer dit geld is gaan opbouwen? 

Johan van Diepstraten: Nee, over de jaren denk ik. 

Florence van der Hoven: Jammer dat de mensen die toen zuinig hebben gedaan er nu als het uitgegeven 

wordt niets meer van terug zien. 

Hylco van Engelen: Ik heb gehoord dat er spullen zijn aangeschaft door de FeestCie, kunnen andere 

verenigingen die huren? 

Johan van Diepstraten: Volgens mij was dat niet het idee van de commissie. 

Parcival Maissan: Waar hebben we het nu over? 

Tom Coopmans: Verlichting, lampen in de Congokamer en het opslaghok.  

Milan Scholten: Is er echt sprake van een verhuur? Of uitlenen aan commissies? 

Johan van Diepstraten: Nee, tussen commissies is het uitlenen. 



 

Sparen:  

Johan van Diepstraten: Tijdens de vorige ALV waren er onduidelijkheden over de manier waarop Congo 

spaart. Ik heb het bij lustra zo gedaan: bij ons volgende lustrum bestaat Congo 100 jaar, daarvoor sparen 

we wel gewoon door. Je wilt dat we dan heel veel geld hebben. Voor het 105-jarige bestaan was er al heel 

veel geld, dus als we nu 750 euro per jaar sparen tot dan krijg je hetzelfde bedrag als voor het 95-jarig 

bestaan. Dit lijkt me eerlijk. Nu gaan we niet zomaar spaargeld in het lustrum stoppen. Verder is het BIC 

dood, dus hoeven we hier niet meer voor te sparen. Het bufferpotje en sparen van het potje “komende 

jaren’ moeten samengaan aan het eind van dit jaar. Uit dit potje kan er door penningmeesters geld gehaald 

worden ter compensatie van het doorgeschoven bedrag. 

Florence van der Hoven: Hoe bedoel je compenseren van doorgeschoven bedrag? 

Johan van Diepstraten: Ieder jaar wordt het doorgeschoven bedrag groter, dat is zonde. Maar als ik 

daarmee stop heeft de penningmeester na mij geen geld meer. Ik ga minder doorschuiven, dat gat kan dan 

worden opgevuld door het potje komende jaren.  

Florence van der Hoven: Zonde dat geld van vroeger in de toekomst gestopt wordt, die mensen maken 

het niet meer mee. 

Milan Scholten: Wat wil je er ander mee doen Florence van der Hoven? 

Florence van der Hoven: Stop dit dan in het lustrum. 

Roan van Scheppingen: Ik wil daar aan toe voegen dat een penningmeester ieder jaar rekening houdt met 

geld dat hij van de vorige doorgeschoven krijgt. De penningmeesters hierna krijgen er dan problemen 

mee. 

Hylco van Engelen: Wat is de top van het doorsparen voor computers? Waar willen we naar toe? 

Johan van Diepstraten: Het idee is om ieder jaar wat te sparen, het is voor het geval er iets kapot gaat. Ik 

weet niet wat de top is. Als er 2500/3000 in zit en er niets kapot, dan kun je beter wachten met sparen. 

Parcival: Gaan de scanners en printers ook hieruit? Als er te veel is kunnen we ook de slechtste computer 

gaan vervangen, daar zijn we nu mee bezig. 

Jurrien Fransen: Ik zie dat het potje voor het busje weg is. Zou het kunnen dat dit het resultaat is dat er 

jaren iets apart is gezet voor een busje? Niemand heeft daar ooit aangezeten. Doe er iets mee, je gaat toch 

wel geld overhouden.  

Wouter Gowdy: Dat is de algemene spaarpot die eigenlijk speciale projecten zou heten. 

Jurrien Fransen: Dus het speciale potje is omgezet in komende jaren? 

Johan van Diepstraten: Nee, het is algemene spaarpot nu. 

Jurrien Fransen: Is de tendens dat we komende jaren minder geld hebben? Is daar sprake van? 

Johan van Diepstraten: Nee er is meer geld. 

Wouter Gowdy: Het gaat erom dat we het doorgeschoven geld niet alleen maar meer laten worden. De 

uitgave van de begroting is daar heel verantwoordelijk van geworden. Dat proberen we nu te 

compenseren. Als het fout zou gaan in het komende jaar heb je het spookgeld om daarmee te 

compenseren 

Alex Moret: Wat zijn de concrete plannen om het doorgeschoven geld omlaag te brengen? 

Johan van Diepstraten: Ieder jaar minder geld doorschuiven; niet ineens, maar met stapjes. Idealiter is het 

doorgeschoven geld 0 euro. 

Alex Moret: Maar het gebeurt dus niet dat commissies alles uitgeven. Vooral onvoorzien op onvoorzien, 

hoe ga je dat concreet omlaag brengen? 

Johan van Diepstraten: Je moet gewoon onvoorzien houden, ik wil commissies stimuleren om zo veel 

mogelijk geld van hun budget uit te geven aan nuttige dingen. Je kan op het eind van het jaar wel kijken 

wat voor geld je over hebt en daar iets leuks mee doen.  

Johan van Diepstraten: Je kan ook niet hebben dat je 0 euro doorschuift, maar dit bedrag wel onwijs 

omlaag brengen. 

Hylco van Engelen: Er lijkt iets te missen, er staat hier potje studiereis, is dat niet al uitgegeven? 



Johan van Diepstraten: Nee. 

Hylco van Engelen: Bestuurspenningen zal vast met voorkennis zijn behandeld. Gaat dat nu uitgegeven 

worden? 

Johan van Diepstraten: Als het goed is wel. 

 

Uitgaven: 

Johan van Diepstraten: Ik heb bij Congokamer de kantoorartikelen gedaan en de koffie apart gepakt. Dit 

is een zeker bedrag over een jaar. Je kan hiermee ook leden tegemoet komen. Nieuwe investeringen zoals 

een draagbare pinautomaat. Er komen echter wel meer bankkosten met zich mee met een draagbare 

pinautomaat. Cadeaus voorzitters is nu ook oud-leden, voor als mensen uit een commissie gaan. 

Thomas Dolman: Is dit echt nodig? Kan de commissie dat niet zelf betalen? 

Johan van Diepstraten: Er kan dan een deel gedeclareerd worden bij ons. 

Hylco van Engelen: Wat zijn hier de criteria voor? 

Johan van Diepstraten: Op het moment dat een commissie zegt, we willen dit lid graag bedanken; hij/zij 

heeft veel voor ons betekent. Als het een pannenkoek is en je wilt hem niet bedanken, dan hoeft het niet. 

Ilse de Horde: We hebben ervoor gekozen dit aan commissie zelf over te laten. We gaan ervanuit dat 

mensen volwassen zijn en daar goed mee om kunnen gaan. Bij de EerstejaarsCie is het lastiger, maar wij 

vinden dat ondanks dat ze tegelijk gaan wel een bedankje moeten kunnen krijgen. 

Hylco van Engelen: Maar je moet wel zorgen dat je de voorzitters nog kan bedanken als het potje al leeg 

is door de EerstejaarsCie. 

Milan Scholten: Kun je me vertellen waar de inwerkperiode aan uitgegeven is? 

Johan van Diepstraten: Inwerkweekenden, hierop wordt het nieuwe bestuur ingewerkt door het oud-

bestuur. Zaalverhuur etc. 

Alex Moret: Het lijkt me logisch dat de voorzitters zelf kunnen bepalen wanneer ze aanspraak maken, zo 

kun je anderen bedanken en jezelf niets geven.  

Johan van Diepstraten: Software is een nieuw potje vanwege het nieuwe kasboek, dit kost geld. Ook 

antivirus op de computers gaat hiervan. Misschien ook een Congo-app. Misschien moeten wij een nieuwe 

penning kopen na deze ALV, dit gaat dan uit penningen.  

Thomas Dolman: Verzekering, waar zijn we voor verzekerd? 

Johan van Diepstraten: Aansprakelijkheid? 

Thomas Dolman: Als ik nu een stoel sloop, ben ik dan verzekerd? 

Johan van Diepstraten: Dat denk ik wel. 

Thomas Dolman: Tip, zorg dat je weet wat die verzekering inhoudt. 

Hylco van Engelen: Ik ben verbaasd over de penningen, dat gaat 800 euro verschil opleveren.  

Johan van Diepstraten: Ja, Wouter Gowdy dacht je geld nodig hebt voor een penning, ik heb uitgezocht 

hoe veel het gaat kosten en dat is 200 euro. Waar de 800 gebleven is? Verspreid over de rest. 

Anneliek ter Horst: De boom, ga je hem kunstmest geven? 40 liter water kost niet zo veel. 

Johan van Diepstraten: Meer een dingetje voor als er iets gebeurt met de boom. 

Milan Scholten: Dat is ook weer geld dat stil staat toch? 

Florence van der Hoven: Dit is wel een goed punt, wat kan ermee gebeuren? Als hij doodgaat is het meer 

dan 50 euro, dan haal je het uit onvoorzien? 

Roan van Scheppingen: Voor paaltjes en versterking. 

Milan Scholten: Waarom is er weer evenveel op de oud-besturen activiteit in begroot? 

Johan van Diepstraten: We gaan dit jaar wel proberen al het geld uit te geven. 

 

Johan van Diepstraten: We stoppen meer geld in potjes waarmee we zo veel mogelijk mensen kunnen 

bereiken. 

Jamie Hoefakker: Zo’n leuke ALA! 

Hylco van Engelen: Meer ALA’s of meer geld op de ALA’s? 



Johan van Diepstraten: Het tweede. 

Thomas Dolman: Jij gaat twee keer zoveel uitgeven dan in 2015, hoe dan? 

Johan van Diepstraten: Dit komt door de ouderdag, daar gaan we meer aan uitgeven.  

Thomas Dolman: Lachgas op de ouderdag? Hoe ga je dit uitgeven als het vorige besturen niet gelukt is? 

Johan van Diepstraten: Er is niet heel veel veranderd aan de realisatie. Bij de ouderdag weten we nooit 

van tevoren zeker or we de attributen van de ouderdag gratis krijgen of niet. We moeten ervanuit gaan dat 

we hiervoor moeten gaan betalen 

Vincent Ladru: Wat is commissiecontact? 

Ilse de Horde: Dat is het eten voor tijdens het commissieoverleg. Lekker eten. 

Hylco van Engelen: Is de dies is al geweest? Heb je het druk gehad?  

Johan van Diepstraten: Het is ongeveer dit, we zitten redelijk dichtbij. 

 

Johan van Diepstraten: De 9,00 euro bij Facultaire introductie moet 9000 euro zijn. 

Milan Scholten: Carrièredag? Kun je dat uitleggen? 

Johan van Diepstraten: Meestal wordt er winstgemaakt op zo’n activiteit, maar het moet wel een activiteit 

van Congo blijven. Dit betekend dat de hoofdsponsor moet blijven. 

Thomas Dolman: Met 600 euro ben je niet de hoofdsponsor. 

Johan van Diepstraten: Ik heb gekeken naar wat jullie binnenkrijgen van sponsoren, dit was het hoogst. 

Annelieke Muller: Wat is het plan met studentenpolitiek? 

Roan van Scheppingen: Dit is vooral bedoelt voor het moment dat Congo ergens onder lijdt, dan kunnen 

we posters of spandoeken maken. 

Hylco van Engelen: Alumni, hoe ga je 200 euro uitgeven?  

Marit Koenen: Er zit een vertegenwoordigere van Congo in de alumnikringen, het potje is bedoeld om 

alumni tegemoet te komen zodat ze naar Congo activiteiten komen. De BBQ bij het flux festival 

bijvoorbeeld, dan willen we kaartjes voor ze kopen. 

Hylco van Engelen: Gaan we ook bij de biologen kring zitten? 

Marit Koenen: Die is er nog niet. Voor zover ik wist waren er geen vergaderingen, als dat wel zo is wil ik 

er graag bij. 

Rutger van Heijningen: Ik hoorde dat mensen betaald worden om ergens heen te komen, is het niet beter 

om te betalen voor promotie om ze erheen te krijgen? 

Marit Koenen: Ik weet niet of het smijten van posters naar alumni gaat werken, korting geven 

waarschijnlijk wel.  

Rutger van Heijningen: Je wilt toch dat mensen komen omdat ze het leuk vinden, niet voor korting? 

Marit Koenen: We willen het uitgeven aan dingen die ze ook leuk vinden, we kijken wel waar we het aan 

uitgeven. Niet zomaar bier op een random activiteit. 

Milan Scholten: Ik wil niet blijven zeiken, mar studentenpolitiek of de boom kan toch gewoon uit potje 

onvoorzien?  

Anneliek ter Horst: De boom is heel belangrijk! 

Johan van Diepstraten: Ik snap wat je bedoelt, maar dit zijn wel dingen die vaker voorkomen. 

Alex Moret: Is het niet een idee om afhankelijk van wat de ALV vindt, dat we onvoorzien groter maken 

en dan die kleine potjes schappen. 

Machiel Cligge: Je kan niet van tevoren zeggen wat er onder onvoorzien valt. 

Alex Moret: Je kan toch benoemen wat je onder onvoorzien wilt laten vallen. 

Johan van Diepstraten: Je zou dit kunnen doen, maar het zal in praktijk weinig uitmaken. Alles onder 

onvoorzien stoppen als je een paar dingen kunt specificeren lijkt me niet logisch. 

Roan van Scheppingen: Met de studentenpolitiek geef je aan dat je eraan denkt en dat je het belangrijk 

vindt. Ook wordt het steeds onduidelijk waar het geld dan voor is, over een paar jaar weet de 

penningmeester niet meer dat je onvoorzien kan gebruiken voor de boom. 

Hylco van Engelen: Dan moet je gaan afvragen waarom je zo’n enorme pot met onvoorzien hebt? 



Johan van Diepstraten: Je wilt niet te kort komen als er echt iets gebeurd. 

Joeri Bordes: Heb je een voorstel hoe we dit op kunnen lossen? 

Hylco van Engelen: Een spaarpot kan ook voor onvoorzien gebruikt worden. 

Nassim Balahsioui: Ik zit in allebei de alumnikringen, Psychobiologie en Biomedische Wetenschappen. 

Dat bedrag van 200 euro is om te investeren in activiteiten van de kringen en Congo samen. Wij bieden 

alumni aan dat ze voor dezelfde prijs als Congolezen naar activiteiten kunnen komen, niet gratis bier. 

Johan van Diepstraten: De StudiereisCie wilt meer mensen meenemen volgend jaar, vandaar dat er meer 

geld bij is gekomen. 

Sara Neven: Komt er nog een studiereis in jouw jaar? 

Johan van Diepstraten: Er is er net een geweest, dat is de bovenste. Maar omdat ze al beginnen met 

uitgeven voor de komende studiereis staat het er nu al op. 

 

Hylco van Engelen: Zijn er mensen van de BrouwCie aanwezig? Stel jullie krijgen meer geld, kunnen jullie 

dan meer bier brouwen? 

Johan van Diepstraten: Het moet in vaten staan, dus zouden we meer vaten hebben staan. Ik denk niet 

dat geld hierbij het probleem is. 

Alex Moret: Waarom had de BoekenCie meer geld nodig en waarom wordt er weer evenveel in begroot? 

Johan van Diepstraten: Ik heb commissies gevraagd om input, de BoekenCie heeft niets laten weten. Ze 

zijn 30 euro over budget heengegaan, ze hebben niet per se meer nodig. 

Milan Scholten: Ik zit zelf in BrouwCie en MuziCie, maar de MuziCie had te weinig budget voor de 

activiteiten, we zijn er niet overheen gegaan, maar we hebben wel meer geld nodig volgend jaar.  

 

Johan van Diepstraten: Aan Overige is bijna niets veranderd.  

Jurrien Fransen: Hoe duur is een Congodas? 

Johan van Diepstraten: 12,50 euro.  

Jurrien Fransen: Kan ik zo een Congodas kopen? 

Johan van Diepstraten: Ja. 

Thomas Dolman: Gaan jullie ereleden benoemen, is leuk. 

Johan van Diepstraten: Gaan we dit jaar naar kijken. 

 

Joeri Bordes: We hebben de begroting gehad, we gaan de begroting per acclamatie instemmen. 

Hylco van Engelen: Geen quorum? 

Joeri Bordes: Als je voor de begroting bent moet je klappen, anders niet. 

De begroting is per acclamatie ingestemd. 

 

5. HHR-wijziging 

 

Marit Koenen: Het volgende puntje is de naamswijziging van commissaris PR & acquisitie naar 

commissaris extern.  

Marit Koenen leest het HHR-artikel voor met de functiebeschrijving voor van commissaris PR & acquisitie. Het gaat hier 

niet om een functiewijziging, maar een naamswijziging. De hoofdreden is dat commissaris extern de functieomschrijving beter 

omvat.  

Marit Koenen: Ik houd me niet alleen bezig met bedrijven voor acquisitie, maar ook bedrijven daarbuiten. 

Veel bedrijven worden afgeschrokken door het woord acquisitie, omdat ze denken dat we geld willen. 

Ook komt de mail door het woord acquisitie vaak in de spammail terecht. PR staat ook voor public 

relations, dat overlapt met wat Ilse op dit moment doet. 

Alex Moret: Het is best een non-argument om aan te dragen dat je naam geblokkeerd wordt. Je kan je 

email veranderen zonder je titel te veranderen. 



Marit Koenen: Het is niet waar dat je bij extern je naam moet wijzigen, mensen zijn af geschrokken door 

acquisitie, niet door extern. 

Hylco van Engelen: Je zegt dat extern da lading beter beschrijft, ben je niet bang dat mensen juist 

verbaasd zijn dat jij mailt over acquisitie? Dat doet de penningmeester binnen veel verenigingen. 

Marit Koenen: Als je mailt voor acquisitie valt dit onder extern, maar ik kan niet in mensen hun hoofd 

kijken, dus dat is lastig. 

Jurrien Fransen: Ik vind het een goed idee, verander maar.  

Florence van der Hoven: Hebben jullie erover nagedacht om Commissaris Activiteiten naar commissaris 

Intern te veranderen? 

Marit Koenen: Daar is eerder over nagedacht, maar niet gedaan door vorige besturen. 

Florence van der Hoven: Jullie hebben het er dus niet over gehad? 

Marit Koenen: Nee. 

Mainah Folkers: Een van de redenen was dat Commissaris Intern overeen kan komen met onderwijs, we 

vonden de scheiding activiteiten en onderwijs beter. 

 

De stemming per acclamatie omdat het quorum niet gehaald is. 

Florence van der Hoven: Wat is de vervolgstap hiervan? 

Joeri Bordes: Op de volgende ALV wordt het dan automatisch ingestemd, omdat het hier al is 

goedgekeurd. 

We gaan stemmen per acclamatie. 

Hylco van Engelen: Alle opties doen? 

Joeri Bordes: Ja. We doen eerst voor, dan tegen, dan blanco. 

Joeri Bordes: Als het nu wordt goed gekeurd kan het meteen op de volgende rechtsgeldige ALV worden 

goedgekeurd. 

Florence van der Hoven: Als de volgende ALV weer geen quorum heeft, dan wordt het wel allemaal 

rechtsgeldig, want er is dan 3x geen quorum gehaald.  

 

Joeri Bordes: Als je voor de wijziging bent nu klappen. 

Er wordt geklapt. 

Joeri Bordes: als je tegen bent nu klappen. 

Geen geklap 

Joeri Bordes: Blanco nu. 

Laf geklap. 

Per acclamatie is de naamsverandering aangenomen.  

 

Pauze 

 

6. Beleidsplan 

 

Joeri Bordes: Ik ga Charlotte van Roijen het woord geven. 

Charlotte van Roijen: Goeienavond allemaal, we gaan het weer hebben over het beleidsplan. Er waren 

namelijk nog vragen na de vorige ALV. Ik wil me vooral laten leiden door vragen vanuit jullie. 

 

Algemeen 

Charlotte van Roijen: Nieuw kasboek: We hebben een nieuw kasboek aangeschaft. Informatieverstrekking 

en mediabeleid: We willen jullie op de hoogte houden van wat er gebeurd. Er zijn al bestuursblogs 

geplaatst. Facebook en de website willen we blijven gebruiken. UvA-updates zullen gemaakt worden als 

deze nodig blijken. Ledenbestand: Omdat er een lustrum aankomt over 3 jaar is het belangrijk dat we een 

volledig ledenbestand hebben. Alle leden die we nu hebben willen we erin hebben staan en de oude 



actieve leden willen we graag met terugwerkende kracht in een bestand verwerken. Website: Er 

mankeerde veel op de website, er zijn nu al veranderingen doorgevoerd. Hier wordt nog verder aan 

gewerkt. Kennisbron: We willen een soort van Congopedia opzetten met info over commissies en 

activiteiten, tips/tops en activiteiten. Dit is helaas verloren gegaan, dit willen we graag weer opzetten. 

Erik den Hartog: Op de Congowebsite kun je het wachtwoord niet resetten, dit is wel belangrijk. 

Vivian Jongejans: We hebben nu 14.500 pending accounts, deze bestaan uit heel veel bots. We zijn er mee 

bezig, we hebben nu amper een mailserver. We gaan dit verbeteren.  

Hylco van Engelen: Alumni, ze stonden er niet echt in, hebben jullie daar nog naar gekeken? 

Charlotte van Roijen: Wat betreft masterstudenten, we willen op de masterFI gaan staan en daar het 

eerste contact met studenten leggen. We vinden het lastig, omdat we niet weten of mensen hier echt 

behoefte aan hebben. We willen peilen of mensen hier behoeft aan hebben op de masterFI, we horen ook 

graag suggesties vanuit jullie. 

Hylco van Engelen: Het ging eigenlijk over alumni, mensen die klaar zijn met studeren. 

Charlotte van Roijen: We hebben daar geen specifiek beleid voor, Marit Koenen wilt wel actief bezig zijn 

met de alumnikringen. We hebben daar geen duidelijk plan over gemaakt. 

Thomas Dolman: Het zou een ideaal jaar zijn om een ledenbestand te maken dat terug gaat naar actieve 

leden van vroeger. Als je dat niet nu doet, heb je niets over 2 jaar met het lustrum. Dat zou zonde zijn. 

Charlotte van Roijen: Dat is zeker waar, we gaan daar aan werken. 

Florence van der Hoven: Ik begrijp nu dat jullie binding willen houden met masterstudenten alumni en 

oud-actieve leden door contact te houden, maar ze zijn niet belangrijk genoeg voor een stuk in het 

beleidsplan? 

Charlotte van Roijen: We weten niet goed of er behoefte aan is, dat willen we heel graag eerst peilen. 

Florence van der Hoven: Ik vind dit geen antwoord op mijn vraag, blijkbaar vinden jullie het niet 

belangrijk want het staat niet in je beleidsplan. 

Charlotte van Roijen: Het was inderdaad niet een van onze speerpunten. 

Alex Moret: Is het vergroten van toestroom van studenten Biomedische Wetenschappen binnen Congo 

een ding?  

Charlotte van Roijen: We gaan de nieuwe eerstejaars Biomedische Wetenschappen net zo hard promoten 

als bij de rest; als zij geen zin in ons hebben kunnen we daar niet heel veel aan doen. Maar aan het begin 

zullen we er zeker voor promoten. 

Sahira van de Wouw: Ik lees hier terug in de notulen van de vorige ALV, hierin zeg je dat jij een concreet 

plan zou toelichten deze ALV over de masters. 

Charlotte van Roijen: We hadden er toen niet goed over nagedacht, nu weten we dat we het niet zo goed 

weten. We hebben het voorgelegd op SvO, ook op de pre-bALV, maar daar wisten mensen het ook niet 

zo goed. Daarom willen we nu op de masterFI kijken. 

Sahira van de Wouw: Het zou handig zijn als jullie bij de huidige masterstudenten peilen wat je kan 

verbeteren tijdens de eind-BBQ van de masters. 

Hylco van Engelen: Het is bij het SvO naar voren gebracht, maar bij heel veel verenigingen in Amsterdam 

zitten masters in het bestuur. Dan zijn ze wel heel actief. Is het idee dat je dat soort verenigingen gaat 

vragen? 

Charlotte van Roijen: Dit is niet gedaan, maar het is wel een ding om achteraan gegaan. 

Jamie Hoefakker H: Er is in ons jaar veel contact over geweest, onder ander met Gyrinus. Zij hadden er 

ook moeite mee. Toen hebben we met meer zusjes contact gehad en toen bleek dat eigenlijk iedereen er 

moeite mee heeft. 

Annelieke Muller: Het is best een probleem momenteel dat er selectiecriteria zijn voor masters, bachelors 

zijn nu bijvoorbeeld al bezig met 7,5 gemiddeld te staan. Masters stellen eisen. Zijn jullie hiervan op de 

hoogte en weten jullie hoe het ligt bij bachelor studenten? 

Charlotte van Roijen: We weten dit, we hebben het er met lunch met de decaan over en de FSR is er mee 

bezig. 



Roan van Scheppingen: Ik heb er op dit moment nog geen idee van, ik kijk er naar in samenwerking met 

het BMSO en de FSR. AKTs hoeven niet negatief te zijn, als het maar duidelijk is. Masteraanmelding is 

nu, dan ga ik daar binnenkort achteraan. 

 

Commissiebeleid 

Charlotte van Roijen: Bij het commissiebeleid we willen kwantiteit/kwaliteit waarborgen. Ilse let hier 

vooral heel erg op. Ook balans onderwijs en niet-onderwijs gerelateerde activiteiten wordt in de gaten 

gehouden. 

Als er ergens problemen zijn met betrekking tot de vitaliteit van een commissie, is de Commissaris 

Activiteiten er om de commissies te helpen. Ilse kan waarnemen als er problemen gaan ontstaan en 

ingrijpen. Johan van Diepstraten zal van elke commissie het kasboek op de drive regelmatig bijwerken, 

zodat de commissies goed weten hoe veel geld ze hebben. Verder zal hij halfjaarlijkse gesprekken houden 

met commissiepenningmeesters. 

 

Onderwijs 

Charlotte van Roijen: Wij hebben ook een kopje jaarvertegenwoordiging staan onder onderwijs. Jullie 

kennen vast de panelgespreken; Roan spoort mensen aan erheen te gaan en gaat er zelf ook heen. Onder 

het kopje Studentenpolitiek valt dat we mensen uitnodigen voor evenementen van de FSR; zo raken 

mensen betrokken bij studentenpolitiek. Verder willen we ook kijken of mensen interesse hebben in de 

FSR. Het is vrij realistisch dat er een fusie aankomt bij biologie en Roan zit hier bovenop. Intensief 

contact met Gyrinus is dan belangrijk om te zorgen dat een samenwerking met de VU goed zou verlopen. 

Roan is penningmeester van het LOBS, we hebben veel aan het contact via deze overleggen, verder zit hij 

ook bij het BMSO.  

Alex Moret: Ik was bij panelgesprek jaar 1 Biomedische Wetenschappen, Roan zei dat hij toen niet op de 

hoogte was van dit gesprek. Is dit gefixt? 

Roan van Scheppingen: Het gaat soms via mijn onderwijsmail en soms via persoonlijke mail, ik hoop dat 

dat nu beter gaat. Er worden nu ook notulen gemaakt, dat is fijn, die bewaar ik ook. 

Milan Scholten: Ik vraag me af wat het gevolg is voor Congo en Gyrinus bij de samenwerking. 

Roan van Scheppingen: Er loopt op dit moment een verkenningscommissie. Ik wil daar samen met 

Gyrinus een aanvraag voor de notulen insturen. Ik wil kijken wat de invloed is op de opleidingen en de 

verenigingen. Als we samen moeten dan moeten we goed in gesprek zijn. Congo is oud en zal niet zomaar 

worden opgeheven. 

Joeri Bordes: Er wordt ook gekeken naar huisvesting van studies vanuit die groepen. 

Thomas Dolman: Zijn er al plannen voor als de samenwerking gaat gebeuren? 

Charlotte van Roijen: Die zijn er nog niet.  

Roan van Scheppingen: Ik wil eerst plannen hebben, vanuit het LOBS willen we nu openbaar de plannen 

van de verkenningscommissies opvragen. Ik wil iets meer info hebben voor ik een heel scenario uitschrijf. 

Nienke Koopman: Waarom zorg je niet dat je erbij zit? 

Roan van Scheppingen: Ik studeer geen biologie, ik heb liever iemand erbij die veel van de opleiding weet. 

Johan van Diepstraten: Mainah Folkers zit er zelf bij en ik val zelf heel vaak in voor mensen als ze niet 

kunnen. 

Mainah Folkers: Er is verschil met vorige verkenningscommissie, deze is specifiek op het curriculum 

gericht dus het heeft geen zin om erbij te zitten als je geen Biologie studeert. 

Annelieke Muller: In de begroting stond er bij de jaarvertegenwoordiging geen geld, verder staat er dat 

jullie mensen op de hoogte houden over studentenpolitiek. Weten jullie dat de decaan weggaat? 

Charlotte van Roijen: We gaan de panelgesprekken heel erg promoten, daar heb je geen geld voor nodig. 

En we zijn op de hoogte van veranderingen binnen het CvB. Wij proberen op de hoogte te blijven van 

wat er gebeurt, we vragen ook bij de lunch met de decaan hoe dat nou zit. Maar er is geen actieve 

informatiestroom vanuit de faculteit. 



 

PR & Acquisitie 

Charlotte van Roijen: Onder opleidings-specifieke acquisitie valt dat we specifieke bedrijven willen 

aanspreken die gericht zijn op een studie, bijvoorbeeld door middel van specifieke bedrijfsbezoeken. Bij 

allround acquisitie van commissies gaat Marit Koenen commissies aansporen zelf sponsoring te zoeken. 

Verbreding van sponsormogelijkheden mogelijkheden bevat kijken wat voor opties er nog meer zijn voor 

sponsoren om reclame te maken via ons. We kijken naar een app, dat geeft meer mogelijkheden. 

Hylco van Engelen: Ik hoor bedrijfsbezoeken, gaat Marit Koenen dat zelf doen? Of wordt er gekeken of 

leden dit zelf willen doen. 

Charlotte van Roijen: Als Marit Koenen iets leuks tegenkomt kan ze dit doorgeven aan commissies. 

Marit Koenen: de OnderwijsCie wilt dit graag doen. We hebben al overleg gehad over hoe dit aangepakt 

kan worden. Nu gaan we dat samen opzetten en kijken wat voor een bedrijven interessant zijn. Ik wil 

vooral de commissie daarbij ondersteunen. 

 

Congokamer: 

Charlotte van Roijen: Ontmoetingsplek: We willen de Congokamer graag als leuke plek behouden door 

veel aanwezig te zijn en hem goed opgeruimd te houden. We hebben de spelletjeskast in de kamer gezet, 

dit werkt erg goed. Opslaghok: We zijn nog steeds in het bezit van het opslaghok, dat is mooi. We willen 

het opgeruimd houden en commissies bewust maken dat zij er verantwoordelijk zijn. Duurzaamheid: we 

willen kijken of we dit kunnen implementeren in de Congokamer: Afvalscheiding, materiaal en 

energieverbruik. Goed kijken wat er ligt in het opslaghok en zorgen voor het hergebruiken van spullen. 

Parcival Maissan: Waarom hebben we nog geen KamerCommissie? 

Charlotte van Roijen: Wij vinden het als bestuur belangrijk om aanspreekbaar te zijn, dit doe je door in de 

Congokamer aanwezig te zijn. Dit werkt bij ons prima. Het is voor ons niet nodig. 

Florence van der Hoven: Zijn er al concrete plannen voor duurzaamheid uitgevoerd? 

Charlotte van Roijen: Er zijn plannen voor FI om herbruikbare bekers te gebruiken, verder hebben we 

een biobox waar je lege batterijen in kan weggooien. Ook gaan we een ideeënbus voor ideeën maken, dit 

kunnen dus ook duurzame ideeën zijn. 

Florence van der Hoven: Plastic bordjes voor alv eten is ook een goede om naar te kijken. 

Hylco van Engelen: Terug naar puntje van Parc. Het lijkt willekeurig wanneer de ck sluit wanneer er een 

activiteit is. Is daar een beleid voor? 

Charlotte van Roijen: We hebben het hierover gehad, vanaf 17:00 uur gooien we de kamer dicht, maar 

niet als de activiteit de hele dag duurt. Voor een lezing wel, vandaag dan niet in verband met de KookCie. 

Er zijn natuurlijk uitzonderingen mogelijk. 

Marc de Jongh: Op dit soort momenten als de kamer dicht gaat om 17:00 uur, is het handig als er een 

Kamercommissie is. 

Charlotte van Roijen: We willen juist aansporen dat mensen meer naar activiteiten gaan, vandaar. 

Hylco van Engelen: Jullie zeggen nu dat je vanaf 17:00 uur in principe de kamer dicht kan gooien. Jullie 

zeiden dat jullie meer aanwezig wilden zijn dan vorig bestuur, maar er zijn geen verandering in 

openingstijden. 

Charlotte van Roijen: In principe sluit de Congokamer als er een activiteit is. 

Hylco van Engelen: Dus de Congokamer is open tot half zeven, maar als er een activiteit is waar het hele 

bestuur heen wilt gaat de Congokamer dicht? 

Charlotte van Roijen: Ja. 

Hylco van Engelen: Dat vind ik jammer, mensen willen na stage of mastertijd graag even een biertje 

drinken dan. 

Charlotte van Roijen: Wij vinden het dichtgooien van Congokamer tijdens activiteit ook een soort 

promotie, mensen moeten dan wel daarheen gaan in plaats van op je luie reet blijven zitten. 

Florence van der Hoven: Ik vind dit een heel goed beleid. 



Wouter Gowdy: Ik vind dit nice, want het is leuk naar een commissie dat het bestuur zegt we doen het 

dicht in plaats van ja we gaan hier chillen tijdens jullie activiteit. 

Rimke de Kroon: Ik vind het goed dat hij dicht is bij activiteiten, ik zit zelf in de OnderwijsCie en anders 

blijven mensen in de Congokamer zitten in plaats van dat ze naar een lezing gaan. 

Milan Scholten: Ik zit er zelf heel veel, maar zelfs ik denk dat als hij dicht gaat, “oh ik kan wel naar de 

activiteit gaan”. 

Hylco van Engelen: Het voelt alsof er sprake is van willekeur, soms wel en soms niet de Congokamer 

dichtdoen. Dan moet je het voor alle dingen doen, niet alleen voor niet drukbezochte activiteiten. 

Parcival Maissan: Toen ik net zei waarom is er geen Kamercommissie, zei je dat er altijd een bestuurslid in 

de kamer aanwezig moet zijn. Dat vind ik raar. Ik vind het ook raar dat mensen niet in de kamer mogen 

zitten tijdens een activiteit.  

Milan Scholten: Wij als Congolezen zijn gezellig, maar we zijn niet heel goed met het omgaan met de 

Congokamer als er geen bestuur aanwezig is. 

Alex Moret: Ik wil graag nog 1x horen wanneer de kamer precies at random is opengehouden terwijl er 

wel een activiteit was.  

Charlotte van Roijen: We proberen niet willekeurig dicht te zijn. 

Charlotte van Roijen: Dat was het dan qua beleidsplan. 

Joeri Bordes: We gaan per acclamatie het beleidsplan instemmen. 

 

Joeri Bordes: Nu klappen als je voor bent.  

Er wordt geklapt 

Joeri Bordes: Niet instemmen is nu klappen. 

Niet geklapt. 

Blanco wordt ook niet geklapt. 

 

7. Lullenweekend 

 

Thomas Dolman: Haai. Ik ben Thomas, once upon a time was ik heel actief bij Congo, dronk als Milan 

Scholten, zeurde als Hylco van Engelen en probeerde te versieren als Jurrien. Laatst was er een activiteit, 

het lullenweekend. Wij wilden een activiteit organiseren voor oud-leden van Congo. We wilden een 

ouderejaarsweekend zoals spectrum. We hebben toen gesproken met het 96ste bestuur. Wij regelden 

mensen en kaartjes, maar de inschrijvingen gingen via Congo. Dit is ook zo gebeurd. Helaas waren wij iets 

te enthousiast over de tijd die oude-lullen hadden om te zuipen. Er waren minder mensen op het 

weekend dan we nodig hadden. Toen kwamen we terug en bleek dat de woning duurder dan betaalbaar 

was. Hierna hebben we iedereen gevraagd 10 euro extra te betalen, we hebben gezegd: er is geen schade, 

wel een te lage opkomst. Mogen wij die 10 euro houden zodat we nu niet opgezadeld zitten met een 

schuld. Iedereen zei, houdt de 10 euro. Onvoorzien is ook niet uitgegeven. We waren met te weinig 

mensen, dus hebben we nu een schuld van 300 euro. Hierdoor wilden we aanspraak maken op nieuwe 

initiatieven potje. Het bestuur zei toen nee. En dat vonden wij jammer, waarna we nog meer 

aangedrongen hebben. Het is een interessant nieuw initiatief wat geen overlapping heeft met andere 

activiteiten. We staan hier omdat we het niet eens waren met de argumentatie van het bestuur en we 

willen de mening graag horen van de ALV. Het gaat alleen om het gevraagde bedrag, niets meer. Wij 

vragen het potje aan voor dit initiatief. Mocht de ALV zeggen, dan willen we dat er eisen worden gesteld 

zodat het duidelijk is wanneer je aanspraak kan maken op het potje. Jullie willen later ook een oude-

lullenweekend om je vrienden weer te zien. 

Charlotte van Roijen: Ik wist dat dit eraan zat te komen, dus ik heb wat voorbereid. We zijn twee keer 

benaderd om geld te geven, één voor het weekend, toen er al problemen bleken te zijn en één keer na het 

weekend, toen het verlies duidelijk was. We hebben nee gezegd, want we zijn er als Congo voor alle leden 

en we willen dat activiteiten open zijn voor alle leden. Dit was een activiteit voor een selecte groep, 



vrienden die elkaar hebben ontmoet bij Congo. Naderhand is de groep uitgebreid, maar niet voor alle 

leden. Het is nooit een Congo-activiteit geweest. We werden er eerst buiten gehouden, want ze wilden het 

per se zelf organiseren. Jammer dat als er dan verlies geleden wordt, er bij ons aangeklopt wordt. Verder is 

het zo dat als we jullie geld hadden gegeven voor het weekend met deze groep vrienden, het hek van de 

dam was gegaan: dan kan iedereen aanspraak maken op geld van Congo als ze willen chillen. We willen 

geen verkeerd signaal afgeven. We kunnen dan beschuldigd worden van vriendjespolitiek en dat wil je 

niet. Verder vinden we het raar, dat toen jullie merkten dat het krap zou worden dat jullie toen niet 

bezuinigd hebben, maar later wel ons vragen te betalen.  

Thomas Dolman: Ik wil hier graag op reageren. Ik hoorde dat je een selecte doelgroep noemde; oud-

besturenweekend is ook zo, EJW is ook zo, alleen eerstejaars, de MasterCie, alumni. Er zijn een heleboel 

potjes voor selecte groepen. Wij hebben een idee, maken dat niet rond, dan breid je het uit. Het 

argument: “het hek is van de dam, dus nu moet ik verantwoording af gaan leggen voor alle idioten na mij, 

vind ik raar. Het argument dat we op bier hadden moeten bezuinigen; we hebben inderdaad het bier 

ingekocht dat we wilden en we hebben bier terug verkocht. 

Charlotte van Roijen: Voor ons zijn de selecte groepen van Congo activiteiten heel duidelijk. Jullie 

activiteit wil ik daar niet mee vergelijken, het komt meer over als een weekendje weg met een groep 

vrienden die elkaar hebben ontmoet op EJW.  

Florence van der Hoven: Ik vind het jammer dat jullie ons een groep vrienden noemt die elkaar ontmoet 

hebben bij Congo. We hebben ons allemaal onwijs hard ingezet voor Congo. Ik vind ons niet een random 

vriendengroep, meer oud-actieve leden, die veel voor Congo doen en veel bij Congo zijn. 

Rimke de Kroon: De kaartverkoop is via Congo gegaan toch? Dan zeg je dat het een activiteit is die via 

Congo gaat. Jullie hadden het niet via Congo hoeven laten gaan. 

Charlotte van Roijen: Er is een contract ondertekend met Wouter, Hylco, Thomas en Johan. Hierin staat 

dat de vereniging alleen het product in de webshop zou zetten en het geld naar Hylco van Engelen zou 

over maken. We waren tot niets verplicht. 

Hylco van Engelen: Dat is niet waar, het zou de dag na het weekend overgemaakt worden, dat heeft een 

week geduurd, Dit was mijn geld, 1500 euro, dat is veel. 

Charlotte van Roijen: Maar dit betekend niet dat het automatische een Congo activiteit is. 

Milan Scholten: Ik ben zelf niet meegegaan omdat ik het idee had dat het eerst een selecte vriendengroep 

was en er pas mensen mee mochten toen het slecht leek te gaan met het weekend. Dit zal niet de 

bedoeling zijn geweest, maar zo kwam het wel over.  

Florence van der Hoven: Ik snap dat je dat idee heb, het weekend kwam uit het idee dat veel oude lullen 

zeiden: “Ik zou wel weer een winterweekend willen doen met oude lullen”. Daarom was het eerst 

exclusief, omdat daar veel vraag naar bleek. Toen er te weinig animo was hebben we de doelgroep 

verbreed.  

Milan Scholten: Ik vind het jammer dat bij Winterweekend wordt gezegd dat er te veel eerste en 

tweedejaars mee gaan, daarmee verlies je het contact tussen de oudere en nieuwere jaars.  

Sara Neven: Je hebt maar een bepaald aantal plekken voor Winterweekend, er kunnen dan maar een 

bepaald aantal ouwe lullen mee. We wilden een weekend zoals het vroeger was. 

Wouter Gowdy: Even los van het feit over de doelgroep. Meestal heb je eerst een commissie die 

opgericht wordt, die commissie wilt dan een activiteit organiseren waar een begroting voor wordt 

ingeleverd en goedkeuring vanuit het bestuur krijgt. Van tevoren wordt er bepaald of er geld gegeven 

wordt. Maak dan een OuwelullenCie en maak een derdejaars-en-ouderweekend. Die andere activiteiten 

worden goedgekeurd op een ALV, het was hier nooit de bedoeling dat Congo zich hierbij betrok. 

Daarom is het anders dan een protocol. Het is ook niet Thomas zijn intentie dat het hek van de dam gaat, 

maar het pad ligt dan wel open. 

Mainah Folkers: Ik wil Wouter aanvullen, het bestuur heeft wel een verantwoordelijkheid over het hek 

van de dam. Ik ben het eens met de lijn die zij trekken. 



Rutger van Heijningen: Er is een beleid nodig om een activiteit te organiseren. Waarom is dat potje er 

dan?  

Charlotte van Roijen: Als je een goed idee hebt mag je naar ons toekomen, dan kan daar geld voor 

gebruikt worden uit het potje.  

Rutger van Heijningen: Wat is daar dan voor nodig? Een commissie? 

Wouter Gowdy: Het protocol is dat als je een idee hebt en daarmee naar het bestuur komt, je dat doet van 

tevoren. Dat is gebeurd. Toen is er besloten dat er geholpen zou worden met de kaartverkoop, maar niet 

dat er geld heen zou gaan. Het protocol is dus gewoon gevolgd. Van tevoren is er besloten geen geld in te 

stoppen.  

Thomas Dolman: Wij willen geen subsidie aanvragen, iedereen heeft braaf betaald. Maar wij kwamen met 

een nieuw initiatief, wij staken onze nek uit. Dan moet je maar hopen dat er genoeg mensen zijn. Als jullie 

verlies draaien, draai je daar niet persoonlijk voor op. Maar dit wil ik dus met jullie bespreken, of jullie 

vinden dat we dit zelf moeten betalen. 

Erik den Hartog: Wat zien jullie als ouwe lullen? 

Sara Neven: Vierdejaars en hoger. 

Erik den Hartog: Hebben jullie ook iedereen uitgenodigd? 

Sara Neven: We hebben ons best gedaan en mensen mochten vrienden meenemen. 

Marc de Jongh: De reden van het hek van de dam, een groep vrienden is naar een weekend gegaan. Ik 

was zelf op het weekend, ik heb mensen gezien die ik al een jaar niet meer gezien had. Dat noem ik niet 

een vriendengroep. 

Jurrien Fransen: Ik was niet mee, het maakt mij ook niet echt uit of ze geld krijgen of niet. Maar voor heel 

veel mensen is Congo een platform geweest waar ze vrienden hebben gemaakt. Deze mensen houden 

echter niet zomaar hun hand op; deze mensen hebben onwijs veel voor Congo gedaan. Jullie geven 

misschien een heel erg verkeerd signaal af aan deze generatie. Het is goed om deze mensen schadeloos te 

stellen, Congo kan dit prima betalen. Misschien moeten jullie een iets groter risico nemen door te zeggen 

dat dit niet direct jullie verantwoordelijkheid is. 

Jurrien Fransen: Het is niet jullie verantwoordelijkheid dat zij hun geld terugkrijgen, maar misschien geeft 

hen nu wel het gevoel dat ze geen waarde hebben voor Congo. Geef ze gewoon het geld, het is een goed 

initiatief, ze hebben hun best gedaan. Het is niet zomaar dat een ander random persoon nu hier aanspraak 

op gaat maken. 

Charlotte van Roijen: Het geld is niet het probleem, maar het is voor ons een principekwestie. Wij vinden 

het hek van het damprincipe wel heel belangrijk. Andere groepen kunnen dan op dezelfde wijze aanspraak 

maken op het potje. 

Jurrien Fransen: Trek dan lering uit dit incident. Stel de mensen schadeloos en maak duidelijke afspraken. 

Dat er bijvoorbeeld een commissie voor wordt opgericht. Het gaat erom dat mensen die veel voor Congo 

hebben gedaan een hechte gemeenschap vormen, aan deze mensen geven jullie nu een verkeerd signaal 

aan af ‘het is niet volgens de regels, zoek het maar uit’, misschien doe je meer kwaad in emotie dan geld 

nu. 

Sara Neven: De angst dat random groepen dit ook doen, dit is geen random groep. Dit is oud actief 

Congo. 

Alex Moret: Ik vind eigenlijk dat het 300 euro is, voor Congo maakt het niet uit, maar ik snap niet 

waarom het zo vaag is wat een nieuw initiatief is en wat niet. Waarom wordt zoiets niet voorgelegd aan 

een ALV? Ik vind het niet netjes dat je zegt: “Wij zijn waardevol als oud-lid, dus we moeten het geld 

krijgen”. 

Jurrien Fransen: Ik voel me onwijs verbonden via Congo, maar ik vind het jammer dat het bestuur het 

initiatief niet financieel wilde ondersteunen. Jee moet die dinge koesteren; ze hebben er misschien geen 

recht op, maar het zou wel redelijk zijn. 

Alex Moret: Ik vind het logisch om een weekend te organiseren voor mensen die klaar zijn met Congo als 

je ook een eerstejaarsweekend hebt. Ik vind het nogal pijnlijk als lid van de WeekendCie om die 



competitie te voelen en dat jullie er geen zin in hebben. Ik snap dat je met je eigen mensen op vakantie 

wilt. Congo zou dit moeten organiseren als daar vraag naar is. Dit zou een mooie manier zijn om waarde 

te erkennen. Achteraf is het moeilijk, noem het één generaal pardon. Het is 300 euro. 

Sahira van de Wouw: Zou je dit überhaupt niet door willen trekken? Blijkbaar willen alumni en masters 

dit. Zou je het niet door willen zetten? 

Charlotte van Roijen: Er is vraag naar, daar kunnen we over nadenken. Maar nu werd het in ons schoot 

geworpen met ja we willen nu geld hebben. We worden er pas bij betrokken als er verliezen worden 

gedraaid. 

Sara Neven: Ik heb nu geen zin meer om het nog een keer te organiseren, want het voelt alsof ik niets 

terugkrijg.  

Charlotte van Roijen: We zijn niet blij met de manier waarop het gegaan is. 

Roan van Scheppingen: Persoonlijk, ik ben mee geweest. Ik had eerst zoiets van, oké ik kijk wel wat het is. 

Ik waardeer jullie allemaal, heb het onwijs naar mijn zin gehad en dit kan prima gebeuren in overleg. Als 

het volgend jaar in goed overleg gaat, ben ik voor. Ik waardeer dat jullie dit doen.  

Vincent Ladru: Ik zie een aantal routes. De langzaamste is een commissie, de snelste route is zelf regelen 

via Congo. Congo is verder niet betroken bij het proces, achteraf aanspraak maken op zo’n potje is niet 

logisch. Je brengt het niet als nieuw initiatief maar achteraf pas, dat klopt niet. 

Jamie Hoefakker: Een nieuw initiatief is heel duidelijk, je gaat naar bestuur je geeft je idee en het bestuur 

kijkt ernaar. Het wordt dan van tevoren goed gekeurd. Maar als iemand komt met, we willen geld, maar 

geen controle vanuit Congo, dan is dat anders. Het blijft voor jezelf als je dit organiseert. 

Milan Scholten: Ik wil laten blijken dat ik jullie als ouwe lullen heel gezellig vind, maar de volgorde van 

handelen vind ik deze keer niet juist. Daarnaast vind ik het argument van ‘maar 300 euro’ niet goed. Dat is 

bijvoorbeeld het jaarbudget van de MuziCie. Ik vind niet dat Congo als een soort vangnet moet optreden. 

Er is aanvraag gedaan, er is toen nee gezegd. 

Mainah Folkers: Er wordt nu gebracht alsof dit een eenmalig ding was. Dit is niet waar, zeilweekend was 

er, dit is ook fout gegaan. Toen zijn die mensen zelf aansprakelijk geweest. 

Florence van der Hoven: Dat weekend was veel exclusiever. 

Eveliene Ongenae: Het wordt nu gesteld dat deze mensen hetzelfde zijn als onze generatie. Deze mensen 

hebben heel veel tijd in Congo gestoken. Ze vragen nu geld voor een activiteit waarbij ze hun nek hebben 

uitgestoken, een nieuw initiatief. Hylco is nu de dupe, en moet 300 euro gaan betalen. Mensen die onwijs 

veel beteken voor Congo en nog heel veel willen doen. Waarom zijn wij niet bereid om 300 euro opzij te 

zetten voor hen en nieuwe procedure op te zetten. Dat vind ik jammer. 

Hylco van Engelen: Ik wil wat misstanden eruit halen. Wij hebben een begroting opgestuurd naar het 

bestuur, we hebben met bestuur gezeten hoe we meer mensen erbij konden krijgen. Het was vervelend 

met de bestuurswissel, je kan niet mensen betrekken die er nog niet zijn. We zijn geen idioten die een 

weekendje weg zijn geweest en geld komen vragen. We hebben op onze knietjes gebedeld. 

Charlotte van Roijen: We hebben gekeken aar de gang van zaken, naar de aanvraag. We hebben gewoon 

argumenten waarom we het er niet mee eens zijn. Daarom kregen jullie het geld niet. Maar het is jammer 

dat er nu gezegd wordt dat we niet om jullie geven.  

Eveliene Ongenae: Je geeft nu het signaal op dat je niet om ze geeft. Je creëert een weerstand tegen je 

eigen bestuur.  

Milan Scholten: Ik zegt niet dat jullie de kneuzen zijn, maar mijn punt is dat jullie het gevraagd hebben, er 

is nee gezegd. Dan is de kous af.  

Alex Moret: Kan Charlotte herhalen waarom het geen nieuw initiatief is? 

Jamie Hoefakker: Toen het bij ons werd neergelegd was het een weekend voor oude-lullen, ze wilden dat 

wij hadden er geen controle over hadden. Daarom kregen ze geen geld.  

Thomas Dolman: Het zou ook over de jaarplanning zijn gegaan. 

Jamie Hoefakker: Dat is niet zo. 



Rutger van Heijningen: Er is eerder geld gehaald uit het potje, dat je naar de Commissaris Activiteiten 

gaat en zegt ik heb een goed idee is blijkbaar onduidelijk, misschien moeten er goede richtlijnen opgesteld 

worden. 

Joeri Bordes: We schorsen de ALV nu voor 15 min, het bestuur gaat even om tafel zitten. 

 

Schorsing 

 

Joeri Bordes: Ten eerste excuses dat jullie zo lang hebben moeten wachten, het was een emotionele 

gebeurtenis. Er is tussen bestuur en de organisatie van lullenweekend een gesprek geweest en er is een 

conclusie uitgekomen. 

Hylco van Engelen: We hebben net veel gepraat. Laat ik vooropstellen dat wij als organisatie inzien dat 

we het niet goed hebben gespeeld. Wij hebben het bestuur in een hoekje geforceerd. Wij hadden dat 

gevoel ook, daarom zagen we de noodzaak dit naar de ALV te brengen. Dat spijt ons. We zijn er nu 

uitgekomen met het bestuur: wij met z’n vieren en het bestuur regelen dat er voortaan wel een duidelijke 

procedure is, die wordt aangedragen op de volgende ALV. Ik hoop dan dat wij als vereniging kunnen 

leren van onze fouten. Ik zou hopen dat daarmee de kous af is voor nu. 

Jurrien Fransen: Is goed. 

 

Joeri Bordes: We gaan verder met de vergadering. 

 

8. W.V.T.T.K. 

 

Niet aangevraagd. 

 

9. Rondvraag 

 

Thomas Dolman: Is er drankjesdrinken in de stamkroeg? 

Er zijn geen pitchers. 

Parcival Maissan: Waarom zijn er geen pitchers? 

 

10. Sluiting 

 

Joeri Bordes: Bedankt dat jullie zijn gebleven, het was een lange zit. Ik sluit hierbij de vergadering om 

22.58 uur. 


