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1. Opening 

De vergadering wordt geopend door Jennifer om 17:59 uur. Wanneer er een vraag of opmerking 
is gelieve je hand op te steken en je naam te noemen. 
 

2. Mededelingen 

Jennifer: Jaarverslag wordt momenteel geprint, komt eraan! 
Desirée: Printer is kapot, er wordt aan gewerkt. 
Jennifer: Geen ramp, het jaarverslag wordt gepresenteerd en jullie hebben een e-mail gehad. 
Mochten jullie vragen hebben, stel ze gerust. 
 

3. Goedkeuren Agenda 

Floris: Namens de Kweekvijver wil ik gebruik maken van artikel 14 om een voorstel tot 
naamwijziging te doen, kan dit na de pauze? 
Jennifer: Is het goed om dit na het beleidsplan te doen? 
Floris: Is na de begroting ook een optie? 
Na de begroting wordt er gestemd voor de naamwijziging van de Kweekvijver 
Tijd om chips te gooien!  
Jennifer: We gaan nu door met de ALV, puntje naamsverandering komt na de begroting op 
puntje 10. 
 

4. Beleidsplan 95ste 

Joeri: Welkom allemaal bij de wissel ALV, dit zal de laatste keer zijn dat ik hier mag presenteren. 
Joeri: We gaan kort het jaarverslag doornemen want we gaan vooral kijken naar de toekomst. Aan 
de hand van punten en dingen die wij belangrijk vinden gaan we hier door heen. Als jullie een 
vraag hebben stel deze dan. 



Algemeen 
We vonden het belangrijk om nieuwe leden te werven, we wilden de drempel verlagen voor 
mensen die actief wilden worden. Onze oplossing was een soort van borrel met gratis pizza, 
toegankelijk voor iedereen. De volgende keer zouden we meer pizza bestellen, maar verder was 
het een groot succes! Er waren veel mensen die wij niet kenden. 
Bart: Zijn er mensen lid geworden? 
Joeri: Dat is moeilijk te zeggen maar we hebben het evenement zo goed mogelijk gepromote, het 
ging niet zo goed als gewenst. Het is niet zeker of mensen zich hebben aangemeld. 
Floris: Er waren dus daadwerkelijk mensen die normaal niet aanwezig zijn? 
Joeri: Ja. 
Joeri: Even kort: we hebben dit jaar een nieuwe borrelplek gevonden en nieuwe ledenpas 
verzorgd. Alle passen zijn zo snel mogelijk uitgedeeld en we denken dat de passen in de toekomst 
nog veel op kunnen leveren. 
 
Alumnibeleid 
Joeri: Er is contact met de alumnikringen ontstaan, vorig jaar was dit contact er alleen voor 
Psychobiologie en we dachten dat het goed zou zijn om dit ook voor Biologie en Bio-medische 
wetenschappen te doen. Laatst hebben deze alumnikringen vergaderd en we denken dat dit 
helemaal goed gaat komen. Het heeft nog tijd nodig maar dat kan het 96ste bestuur doen. 
Floris: Zijn er plannen om deze continuïteit te behouden? 
Joeri: Dat hangt er vanaf welke mensen in de kring blijven, we hebben het liefst docenten, 
opleidingscoördinatoren en oud-leden. Congo moet zich hier ook mee bemoeien om hopelijk 
continuïteit te behouden. Esther van Duin zit bij Psychobiologie en Maarten Boerlijst bij 
Biologie, daar hebben we veel contact mee. 
We hebben ook nog een alumnidag gehad waar veel oud-biologen waren en wat jongere alumni 
uit BMW en PB. Het was een goede dag met veel diverse verhaaltjes vanuit oud alumni en het 
werd als leuk ervaren. Hierdoor hebben we extra contact met alumni ontwikkeld en dat is goed 
voor bepaalde kringen. 
Lydia: Hebben jullie andere dingen bedacht die jullie kunnen doen met de ledenpassen? 
Joeri: In oktober hebben we een dealtje gesloten met café Maslow waar je voor eten korting kon 
krijgen (bijvoorbeeld croissantje). Met deze passen kun je dus bijvoorbeeld korting krijgen bij een 
cafeetje. 
 
Nieuwe stamkroeg 
Joeri: De nieuwe stamkroeg is Amstel54. We hebben ervoor gezorgd dat de sponsoring direct in 
de bierprijs zit. Voordeel is dat je geen geld van de kroeg krijgt, aangezien dit niet soepel bleek te 
verlopen. Van de Havelaar krijgen we bijvoorbeeld nog steeds geld. In dit geval hoeft dit dus niet. 
We hebben een doorlopend contract dus niet elk bestuur hoeft zich met het contract bezig te 
houden. Alleen bij verandering of opzegging. 
Thomas D: Wordt het contract jaarlijks verlengd? 
Hylco: Ja, hij loopt van september tot september. 
 
Commissies 
Joeri: Communicatie tussen bestuur en commissies, door middel van 1-op-1 gesprekken van 
Commissaris Activiteiten en commissievoorzitters. Ook penningmeesters kregen 1-op-1 
gesprekjes en dit werd beiden als prettig ervaren, penningmeesters doen het sinds de gesprekjes 
beter. 
Commissies waar het bestuur niet in zit hebben veel last van miscommunicaties met het bestuur. 
Dit jaar hebben wij dit proberen op te lossen door het bestuur mee te laten vergaderen met deze 
commissies en dat wordt als prettig ervaren. 
 



 
Inwerken voorzitters 
Joeri: Desirée heeft het voorzittersprotocol vernieuwd, dat is heel simpel en gewoon gebeurd. 
Daar ga ik niet veel meer over vertellen. Het 94ste bestuur heeft een opzetje gemaakt op de drive 
en elke commissie zet hier alles in. Iedereen kan hier makkelijk bij en alles is meteen gedeeld. 
Thomas D: Ik geloof dat dit voorheen op een ander media gebeurde namelijk Congopedia, 
bestaat dit nog? 
Joeri: Ja en we willen deze weer online zetten. Dat is helaas niet gelukt maar de informatie is er 
nog. 
 
Heroprichting commissies 
Joeri: Er zijn een aantal commissies herstart. Namelijk de ToCo, we hopen dat er nog veel 
activiteiten komen. Dan hebben we nog de PaparaCie, daar heeft Willem-Jan samen met Sahira 
en Kavel veel tijd ingestoken en ervoor gezorgd dat er meer posters op tijd voor activiteiten 
kunnen komen. Heel prettig want het is een belangrijke commissie. 
De Studiereiscommissie is opnieuw opgericht, Kavel en Annelieke zitten hierin. We hebben niet 
veel meegekregen maar we hopen dat het een leuke studiereis wordt. Als het goed is komt deze 
studiereis er begin deze zomer. 
Hilde T: Heel goed dat Willem-Jan de PaparaCie heeft herstart, maar als Willem-Jan 
aftreedt blijft hij dat dan doen? Of gaat het dan instorten? 
Willen-Jan: De kans bestaat dat het instort maar dat wil ik graag voorkomen, ik ben  
hard opzoek naar een nieuwe voorzitter. Ik heb tot nu toe nog niemand gevonden.  
Ik weet waar ik op moet letten om te voorkomen dat de PaparaCie instort. 
Joeri: Een nieuwe commissie dit jaar is de MuziCie, die een hele leuke activiteit heeft 
georganiseerd, zet dit voort! 
 
Lustrum 
Joeri: We hebben in mei een week lang activiteiten gehad. We zijn de LustrumCie erg dankbaar. 
Het bestuur was hierin alleen een ondersteunende factor en dat was heel prettig. De klap op de 
vuurpijl was het lustrumgala. Ik denk dat het lustrum super was en dat we trots mogen zijn op 95 
jaar Congo. Dit deed de LustrumCie erg goed. 
 
Bestuursactiviteiten 
Joeri: De Dies Natalis is dit jaar gevierd op een ander niveau. We hadden al een groot Lustrum 
gepland en we wilden de Dies op een andere manier doen, aangezien er al veel feesten zijn. Dit 
werd uiteindelijk in de vorm van een borrel in de Brainwave. Het was een groot succes want er 
waren veel mensen. 
 
Opzet ouderdag psychobiologie 
Joeri: We hebben gemerkt dat er te veel aanmeldingen waren voor de ouderdag, waardoor niet 
iedereen kon komen. Het leek ons daarom een goed idee om naast de bestaande ouderdag nog 
een Psychobiologie (PB) ouderdag te fixen, want het programma is net iets anders en 
Psychobiologie is een grote studie. We hebben gesproken met Wim Ghijsen en Tonny Mulder en 
er staat een goed concept voor een EEG-practicum. Verder hebben we met Sylvia Witteveen 
overlegd hoe we de faculteit daarbij gaan betrekken. Het nieuwe bestuur gaat hiermee door. 
Thomas D: Ik vind dit een heel goed idee, maar ik vroeg me af, wat gaat er gebeuren met de 
aantallen van de ouderdagen? Worden beide ouderdagen kleiner? 
Joeri: We moeten nog even kijken hoe dat gaat lopen, als we minder aanmelding bij de 
ouderdagen hebben is dat niet erg. De capaciteit is er. Voor PB is de maximale aanmelding 90 
man. 



Desirée: Omdat het de eerste keer is, willen we ook niet te veel mensen voor PB. 
Joeri: Het EEG-practicum kan ook niet met te veel mensen. 
Thomas D: Is er een prijsverschil? 
Joeri: Er is nog geen indicatie gemaakt maar de prijs blijft waarschijnlijk hetzelfde. 
 
Oud besturen weekend 
Joeri: Tijdens dit weekend hebben we alle oud besturen gevraagd of ze weer wat met Congo 
willen doen. Het is goed om deze mensen te zien omdat ze de geschiedenis van Congo dragen. 
De ereleden waren ook uitgenodigd en het was een goed weekend. 
Hilde T: Heb je al wat gehad aan de mogelijke versterkte banden? 
Joeri: Ja, we hebben veel mensen leren kennen die we nu allemaal hebben uitgenodigd voor de 
Carrièredag. We hebben ook wat mensen gevraagd om te spreken op lezingen en zo. Het is nu 
gemakkelijker om ze daarop aan te spreken. 
 
Onderwijs 
Joeri: Anna Sophia van Ghesel Grothe en Nienke Koopman hebben geholpen met het 
organiseren van het BIC (Biomedisch Interfacultair Congres). De dag was niet heel druk bezocht, 
maar het was een heel leuk congres. Meer is er niet over te zeggen. 
 
Buitenland info avond 
Joeri: Het was een avond op een manier waarop de faculteit deze niet geeft. We hebben 
studenten hun ervaring laten delen met andere studenten. De avond was goed bezocht. We 
vonden het deze keer jammer dat het facultaire gedeelte er niet bij inbegrepen was. Dit willen we 
volgend jaar misschien opzetten. De faculteit zou een gedeelte kunnen doen en Congo zou dan 
een gedeelte doen. Dit in samenwerking met de OnderwijsCie bijvoorbeeld. 
Annelieke M: Hebben jullie een lijst opgezet met studenten die naar het buitenland toe willen? 
Nienke: We zijn hier wel aan begonnen, maar het is nog niet af. 
 
Jaarvertegenwoordiging 
Joeri: Er komt een panelgesprek voor Psychobiologie jaar 1. De PB panelgesprekken zijn vorig 
jaar opgezet en het werkte erg goed. De faculteit heeft dit overgenomen! Dat is goed. 
 
Commissaris onderwijs 
Joeri: We hebben de “Naar wie voor wat”-poster geüpdatet waar alle belangrijke mailadressen op 
staan. Je kan dus goed communiceren door middel van deze poster naar student met problemen. 
Mensen die vragen hadden werden geholpen door deze poster. 
 
Onderwijs UvA/VU 
Joeri: Het belangrijkste is dat wij vanuit het bestuur gepusht hebben op de faculteit dat wij in de 
verkenningscommissies konden komen en dat is gelukt. Wij hebben hierin de mening van Congo 
zo veel mogelijk geuit. Er is een discussieavond georganiseerd waarbij iedereen zijn of haar 
mening kon uiten. Deze feedback is gebruikt voor het verslag. 
Marc: De mening van Congo, wat is dat precies? 
Joeri: Dat we in principe niet zo snel voor of tegen zijn maar dat we willen dat al onze studenten 
hun mening kunnen delen.  
Nienke: De studenten hebben vooral veel zorgen en deze hebben we geuit. We hebben deze 
onder andere opgepikt in de Congokamer. 
Joeri: We zouden ons bijvoorbeeld zorgen maken over de grootschaligheid van Biologie en de 
kwaliteit van veldwerk bij de fusie. 



Thomas A: Zijn jullie van mening dat ook de niet actieve student vertegenwoordigd is in het 
eindrapport? 
Nienke: Wie zich wilde laten horen kon dit doen. 
Joeri: Iedereen heeft een mailtje hierover ontvangen dus ik hoop dat we daarmee iedereen 
geïnformeerd hebben. 
 
Studenteninspraak 
Joeri: Voor Congo is het belangrijk om Congolezen in de studentenraad te hebben. We hopen dat 
we dit door kunnen zetten en dat er veel Congolezen in de raden blijven zitten omdat dit een 
belangrijk orgaan is in de faculteit. 
Hilde T: Hoe hebben jullie mensen gestimuleerd? 
Nienke: We hebben gepromoot dat er partijen opzoek waren naar nieuwe leden en we hebben 
mensen aangesproken waarvan wij dachten dat ze geschikt waren. Het komt niet door Congo 
maar we hebben een steentje bijgedragen. 
 
LOBS en BMSO 
Joeri: Nienke heeft de moeite genomen om bij zoveel mogelijk vergaderingen te zijn. We merkten 
dat de organisatie dat heel prettig vond. Dit is belangrijk vanwege de zusjesverenigingen in deze 
organisaties. Problemen die wij hebben zijn soms gerelateerd aan zusjes, nu kunnen we veel tips 
en adviezen uitwisselen. 
 
Acquisitie 
Joeri: We hebben de prognose bij het fondsenwerven gehaald. Er is 4000  euro binnengehaald. 
Qua externe promotie hebben we vooral Congo bekender gemaakt via alumni en ereleden.  
 
ICT 
Joeri: We hebben vanaf begin augustus een nieuwe website. Dit was stap 1 in dit proces. Het is 
heel fijn dat deze stap doorgevoerd is. Echter, er moet nog veel verbeterd worden. Gelukkig 
hebben we de ICTcie die hier veel tijd in wil stoppen. In de nieuwe website staat een 
tentamenbank, door een update zijn alle tentamens verwijderd. Hij is er wel en het werkt. Het 
96ste bestuur mag dit verder regelen. 

 
CK 
Joeri: We hebben de ‘Lid van de maand-oorkonde’ tot leven geroepen. Dit is fijn omdat je de 
leden een extra bedankje kan geven. Verder hebben we ervoor gezorgd dat er tijdens de 
bestuursvergaderingen koffie in de hal aanwezig was. Ook zijn er veel nieuwe spullen gekocht, 
zoals het koffiezetapparaat, een computer, een printer, speakerbox en de legertent. 
Hilde T: Doen de spullen die er staan het nog? 
Joeri: Ja, op een paar banken na. 
Mainah: Zijn er netto meer banken bijgekomen of weggegaan? 
Joeri: Er zijn er netto meer overgebleven. 
 
Ereleden 
Joeri: We vinden dit een belangrijk onderwerp. We hebben nieuwe ereleden aangesteld. Hans 
Breeuwer en Sylvie Lesuis. Deze mensen kunnen nog veel betekenen voor Congo en ze hebben 
het ook verdiend. Het contact met ereleden is hersteld door oudbesturenweekend. Er is een 
bestand geüpdatet waar alle ereleden in staan met hun gegevens en wat ze voor Congo gedaan 
hebben. Ook zijn we uiteten geweest met de ereleden zodat we ze weer zien en op een andere 
manier kunnen spreken. Verder is het ereledenbord in ere hersteld. 
Thomas D: Het bord ligt boven de koelkast, is dat in ere hersteld? 



Hylco: Er waren al een aantal ereleden die al jaren erelid waren en deze hadden nog geen bordje. 
Deze zijn toegevoegd samen met Hans en Sylvie. Dit laten zien en daarna op de koelkast gezet. 
Het is daar beter leesbaar. 
Joeri: Er zijn opnieuw richtlijnen opgesteld voor de aanstelling van ereleden. Deze waren nog uit 
het jaar van het 91ste bestuur. We dachten dat het handig was om deze te herzien, zo kun je zien 
wat je moet hebben gedaan als erelid. 
Bryndan: Waar staan de richtlijnen? 
Joeri: Ze staan nog niet op de Congosite, maar dit kunnen we regelen. Verder kun je ze opvragen. 
 

5. Financieel jaarverslag 95ste 

Willem-Jan: Voordat ik het jaarverslag presenteer wil ik mijn KasCo naar voren roepen: Thomas 
Dolman. 
Thomas D: Hallo, ik heb dit vet goed voorbereid. Les 1: let op het bier. De KasCo is een 
commissie dienst die de penningmeester controleert. Afgelopen jaar heb ik dit gedaan met Zoë 
Dalmijn, maar die is op vakantie. Nu houd ik een praatje. Er was voorgaande jaren geen 
rapportage van de KasCo in de ALV. De KasCo doet zijn taak in dienst van de ALV dus we 
vonden het raar dat dit niet gerapporteerd werd. 
Het idee was om 4x per jaar met Willem-Jan te gaan zitten en kijken we naar hoe hij de 
administratie bijhoudt en hoe het met zijn functie gaat. Dit jaar hebben we dit 5x gedaan, voor 
iedere ALV. Dit jaar hebben we het ook kort na aanstelling gedaan zodat je gelijk wat hulp hebt 
met je nieuwe functie. Eerste keer om te laten zien hoe de KasCo denkt en wat mogelijke 
problemen zijn. Willem-Jan is niet de beste accountant, wat een deel van de penningmeesterrol is. 
Hij heeft hier heel veel tijd ingestoken en de resultaten zijn zeer goed. Hij heeft erg secuur 
gewerkt, mijn complimenten! Er staan uiteindelijk zo’n 5000 dingen in je kasboek, ik wil dat we 
hem daarvoor een applaus geven! Op die controlemomenten gaan we kijken hoe het eruit ziet. 
Daar checken we op fouten, bespreken deze en proberen deze op te lossen. Ik heb vrijwel geen 
kritiek op Willem-Jan. Willem-Jan heeft zich goed aan zijn begroting gehouden. Hij heeft ervoor 
gezorgd dat de LustrumCie nog meer leuke dingen kon organiseren. Ik geef jullie hierbij de 
mogelijkheid om vragen te stellen over KasCo. Waar is het geld voor? Wat doen we met het geld? 
Ook jullie verdienen inzicht. 
Bart: Hoeveel geld hebben we via sponsoren binnengehaald dit jaar? 
Willem-Jan: Dat zie je zo meteen. 
Thomas A: Is het een idee dat Willem-Jan zich ook aansluit bij de nieuwe KasCo? 
Jennifer: De aanstelling van de nieuwe KasCo komt aan het einde van het nieuwe beleidsplan en 
dan mogen jullie erover stemmen. 
Parcival: Is het niet handig om een live kasboek op de website te plaatsen? 
Thomas D: Het kasboek loopt altijd achter want je kan het niet in realtime bijhouden Als je in 
realtime zou kijken hoe je er voor zou staan heb je hier geen goed beeld van. Je kan dus beter de 
penningmeester benaderen. Die zal laten zien wat je wil weten. 
Parcival: Kunnen jullie dit voor alle leden doen? 
Thomas D: Als daar behoefte aan is kan dat. 
 
Willem-Jan: Jullie zien hier het totale overzicht, links zie je de inkomsten en rechts de uitgaven.  
Willem-Jan presenteert de PowerPoint. 
Willem-Jan: Ik leg eerst uit wat er gebeurd is, vragen kunnen aan het einde van de slide gesteld 
worden. 
Lidmaatschap is lager uitgevallen want er was een numerus fixus ingesteld bij Psychobiologie en 
niet alle studenten sluiten zich aan bij Congo. 
Donateurs 1.21 euro in totaal. 
Subsidie is wat hoger uitgevallen en FI is wat goedkoper geweest dus in totaal minder inkomsten. 
Er is minder verhuurd en er is meer rente betaald want we hebben een nieuwe rekening.  



Hilde Taverne: Ik heb nog een vraag over de vorige slide, de subsidie van de faculteit was toch 
omlaag gegaan? 
Willem-Jan: Ja dat klopt, daar vertelt Wouter zo meer over. 
Willem-Jan: Via de streeplijst is er meer inkomen, daar kom ik zo op terug. Niet altijd positief, 
want jullie moeten de uitgaven nog zien. 
Er zijn veel truien verkocht en we hebben veel labjassen en snijsets weten te verkopen. 
 
Uitgaven 
Willem-Jan: De getallen kunnen gelezen worden van de slide. Een duidelijk verschil is te zien bij 
de post website, deze is veel goedkoper uitgevallen. De website is gemaakt door VIA studenten 
die het veel goedkoper wilden doen.  
Kavel: Wat houden de bankkosten precies in? 
Willem-Jan: Dat is het gebruik van rekening incasso, iDEAL en pinnen. Dit kost geld. Onze 
leden betalen niet voor de incasso, het bestuur dekt deze kosten. 
Willem-Jan: Zoals jullie zien gaat het promotiegeld vooral naar posters, constitutiekaarten en 
uitnodigingen naar zusjes. Een voorbeeld is de ‘vraag het Nienke’ poster. 
De verzekering is duurder uitgevallen, want we hebben dit jaar meer leden.  
Externe betrekkingen is lager uitgevallen, dit is wanneer Hylco naar bedrijven gaat of posters 
voor externe activiteiten, hier is veel bespaard. 
Marc: Heeft het gevolgen gehad op de externe betrekkingen, dat er minder geld is uitgegeven? 
Willem-Jan: We hebben veel minder gebruik gemaakt van dit potje. Eigenlijk is dit door toeval, er 
is niet minder contact, maar we hebben minder geld gebruikt. 
Kavel: Ik snap de kosten want dat zijn bestuursuitjes, met zusjesverenigingen bijvoorbeeld. Maar 
ik snap niet wat de rol van die posters precies is. 
Willem-Jan: Congo heeft geld vrijgemaakt om dit kunnen doen. 
Kavel: Waar moet ik dan aan denken? Met die posters? 
Joeri: Voor BIC, LOBS en masterdagen hebben we posters moeten maken. 
 
Willem-Jan: Voor boekhoudsoftware is er geen geld uitgegeven want die is er nog niet. 
Voor de ALV hebben we iets meer gebruikt door hoge opkomsten. Er is meer eten en bier 
gebruikt dan verwacht was, maar het is belangrijk dat jullie komen. 
De nALA is wat duurder uitgevallen, door het grote aantal ingekochte pizza’s. Dit succes heeft 
wat gekost maar het kan leiden tot meer leden. 
Verder alles is netjes in begroting en hebben we winst gemaakt op de ouderdag.  
Marc: Hoe hebben jullie winst gemaakt? 
Willem-Jan: Er was genoeg ruimte met het geld dat we opgebracht hadden uit de kaartjes. 
FI is veel lager uitgevallen, dit is alleen maar goed want in de toekomst wil de faculteit minder 
subsidiëren voor de FI. Congres heeft veel minder geld uitgegeven dan verwacht was. 
Voor de rest is er geen geld gebruikt uit het potje fusie UvA/VU, dat werd vergoed door de UvA 
zelf. Alumni hebben winst gemaakt want alumnidag werd betaald door faculteit en deze heeft 
meer betaald dan ik verwachtte. 
 
Annelieke M: Waar verwachten jullie geld aan uit te geven voor studentenpolitiek? 
Willem-Jan: We wilden promoties voor de Facultaire Studentenraad regelen, er zou dan geld zijn 
voor als er meer leden van Congo bij zouden zitten. 
Willem-Jan: Dit jaar is er geen studiereis geweest, alleen de liftwedstrijd. De liftwedstrijd heeft een 
eigen spaarpot om verliezen op te vangen, vorig jaar was er geen liftwedstrijd dus ze zijn iets over 
de begroting gegaan. Dit wordt dus gedekt. 
 
 
 



Commissies 
Willem-Jan: De BarCo heeft minder uitgegeven dan in begroot was want we hebben het 1ste 
semester geen themaborrels betaald aan de Havelaar. Na de zomer zijn wel alle themaborrels 
betaald. Er was geld voor de Havelaar maar er is nooit om gevraagd. We hebben het wel netjes 
afgehandeld. Van het 94ste bestuur hebben we een spaarpot gekregen waar we alle borrels van 
2013 uit konden betalen. De Havelaar heeft ons ook geen geld gegeven waardoor het quitte 
speelt met het geld dat wij moeten geven. 
De BrouwCie heeft wat verlies geleden, er is minder bier verkocht dan verwacht tijdens het 
Lustrum. 
De FeestCie heeft tijdens het eindfeest bier dat niet gebruikt is teruggegeven, maar we hebben 
hier nog geen geld van terug gezien. Het gaat om een bedrag van 1200 euro. Er is nu een 
incassobureau opgezet en hopen dat het geld terug komt. Toch heb ik het bij verliezen gezet. 
De MotivaCie is duurder uitgevallen want er waren meer kandidaten dan verwacht. 
De WeekendCie is over zijn begroting want er zijn 2 weekenden misgegaan. Winterweekend is 
geholpen door geld van bestuur uit sponsors. 
Kavel: Ik vind het verbazingwekkend dat 60-70 procent van de commissies die op de begroting 
staan niet voor onderwijsgerelateerde zaken zijn. 
Willem-Jan: We geven veel geld uit aan commissies die onderwijsgerelateerd zijn, voor de rest is 
Eerstejaarsweekend ook te schuiven onder onderwijsgerelateerde activiteiten. Om een band te 
creëren voor beter studeren. 
Kavel: Meer voor de ALV, maar ik vind het zelf raar dat we een studievereniging zijn maar toch 
zoveel geld aan niet onderwijsgerelateerde commissies uitgeven. 
Willem-Jan: Geen reactie. 
Hilde T: Ik vind het best veel geld van de MotivaCie, waar ging dit heen? 
Willem-Jan: Koffie en thee voor tijdens gesprekken. Er waren iets van 18-19 kandidaten, dat is 
best veel. 
Tip van Hilde T aan het volgende bestuur, kijk hiernaar. 
Floris: Waar is het geld van de WeekendCie naartoe gegaan? 
Willem-Jan: De WeekendCie zou een buitenlandweekend organiseren maar dit is niet doorgegaan, 
dus er waren annuleringskosten, deze bedroegen 500 euro. Ook waren er nog annuleringskosten 
voor Robinsonweekend, dit bedroeg 200. De rest is gebruikt voor winterweekend. 
Floris: Hier moet beter opgelet worden want andere commissies kunnen dit geld goed gebruiken. 
Aline: Ik vind dat Floris gelijk heeft, maar met Eerstejaarsweekend (EJW) gaan veel mensen mee. 
Willem-Jan: EJW valt niet onder de WeekendCie. 
Marc: Nieuwe initiatieven, wat zijn deze? 
Willem-Jan: Dit waren het afgelopen jaar de carnaval kroegentocht en de ToCo heeft ook zijn 
betalingen hiermee kunnen betalen. 
Marc: Ik zie de IntroCie niet? 
Willem-Jan: Dat is op de vorige slide te zien onder EJW. 
Willem-Jan: Gymno is lager uitgevallen want we hebben een nieuwe drukker, onvoorzien is 
Bokkenrijdersbier maar er is winst gemaakt op de masterFI. 
De uitgave van de streeplijst is erg hoog, ereleden is omhoog gegaan want er is meer tijd 
ingestoken, kosten voor naambordjes maken, bloemen, oorkondes et cetera.  
Merchandising was wat hoger, maar er zijn heel veel truien verkocht. 
De Havelaar is niet betaald, dat is mooi want zo houden we geld over. 
De almanak is veel te slecht verkocht, er zijn te veel exemplaren van gedrukt. 
Parcival: Wat is verschil tussen inkomsten en uitgaven van streeplijst? 
Willem-Jan zet de vorige slide op het bord en de vraag is beantwoord. 
Kavel: Nog even over de Gymno, ik vind dat er absurd veel aan uitgegeven is terwijl er altijd heel 
veel exemplaren van overblijven. 



Willem-Jan: De oplage is verlaagd maar blijkbaar is het nog steeds te hoog, wel is de drukker 
goedkoper. 
Kavel: Voor het nieuwe bestuur om daar iets mee te doen. 
 
Streeplijst 
Willem-Jan: De streeplijst is leuk maar er is veel verlies geleden, zonder vertrouwen is er geen 
streeplijst of gaat het bier duurder worden. Houd rekening met het feit dat je netjes moet betalen. 
Marc: Hoe kun je weten dat dit verlies is op de streeplijst? 
Willem-Jan: Je hebt inkomsten en uitgaven, en het verschil daartussen is verlies. 
Marc: Je hebt ook mensen die niet op de lijst staan en gewoon bier pakken, het is dus niet alleen 
verlies op de streeplijst. 
Willem-Jan: Dat verlies hoort ook bij de streeplijst, valt hieronder. 
Kavel: We zijn overgestapt van Albert Heijn naar Thuisstore, heeft het verlies deels hiermee te 
maken? 
Willem-Jan: Het verlies komt in het begin door speciaal bier en verkeerd begrip van de prijs, 
hierdoor werd er verkeerd gestreept. Er zijn ook gevallen van niet strepen. 
Floris: Bier met dezelfde prijs is goedkoper? 
Willem-Jan: Het bier is iets duurder maar fris is iets goedkoper dus dit heft elkaar op als we bij 
Thuisstore bestellen. 
Willem-Jan: Van het lustrum is nog 2700 euro over, hopelijk gaan ze dit nog uitgeven. 
Voor de website iets meer gespaard en computers is op een mooi rond bedrag gezet. 
Er is voor de nieuwjaarsreceptie gespaard voor het nieuwe bestuur, deze is al geweest. 
Voor FI is 1500 gespaard om eventuele kosten te dekken die faculteit niet dekt. Dit konden we 
doen door extra geld dat opgehaald is door Hylco. 
Congodassen laten we doen in het jaar van 96ste bestuur. 
Marc: Wanneer komen de dassen? 
Joeri: Half februari. 
Kavel: Volgens mij mag tegenwoordig FI gesponsord worden, je spaart maar ga je er dan vanuit 
dat er geen nieuw geld binnen gaat komen? 
Willem-Jan: FICie begint meestal al in maart en dat zou misschien te weinig tijd zijn om genoeg 
extra sponsorgeld binnen te halen. Kosten die extra komen gaan we dus dekken met dit geld. 
Kavel: Wellicht dus een eenmalige uitgave die volgend jaar niet herhaald hoeft te worden. 
Hylco: We mochten de FI nooit laten sponsoren, dat mag pas sinds dit jaar. Zie dit als een 
sponsoring zodat Nassim niet te weinig tijd heeft om geld op te halen. 
Willem-Jan: Dat was mijn jaarverslag. 
 

6. Wissel 

Er worden epische foto’s getoond.  
Joeri: Zo meteen gaan we alle commissies bedanken, voordat we dat gaan doen wil ik 5 mensen 
bedanken voor een geweldig bestuursjaar. Elk persoon die hier zit heeft enorm veel geleerd dit 
jaar en ik heb enorm veel geleerd van hen. Met z’n allen hebben we keihard gewerkt om Congo 
zo goed mogelijk te houden zoals het al jaren is en volgens mij hebben we dat goed gedaan. 
Verder willen we de leden bedanken voor alles. We hebben het fijn gehad en jullie volgens mij 
ook. Desirée heeft voor alle commissievoorzitters nog een bedankje. 
Desirée: Ik heb een erg leuk jaar gehad als Commissaris Activiteiten maar zonder alle voorzitters 
zou dat niet het geval zijn. Daarom heb ik voor alle voorzitters een leuk plantje! Kom maar even 
allemaal naar voren! Ook voor de RvA hebben we een bedankje. Ook de KasCo krijgt een 
bedankje. 
 
Er volgt applaus voor het 95ste bestuur. 
 



Joeri: We hebben het 96ste de afgelopen anderhalve maand mogen inwerken en dat was een hele 
leuke periode. Wij hebben er het volste vertrouwen in dat het 96ste het bestuursjaar goed gaat 
uitvoeren. Ik wil graag Yannick naar voren roepen om het officieel te maken. 
Bij deze wordt de functie van Voorzitter doorgegeven. 
 
Anneliek ter H: Hallo? Ik ga ook weg. Ypma kom hier alsjeblieft, woorden zijn niet mijn ding, ik 
typ liever.  
Bij deze wordt de functie van Secretaris doorgegeven. 
 
Willem-Jan: Nou Wouter kom maar naar voren, dan maken we het officieel. 
Bij deze wordt de functie van Penningmeester doorgegeven. 
Nienke: Nou Mainah, jij mag ook naar voren komen. Ik wil nog zeggen dat ik het heel leuk vond 
hoe jij alles vanaf de eerste dag super enthousiast wilde uitvoeren. 
Bij deze wordt de functie van Commissaris Onderwijs doorgegeven. 
 
Desirée: Ik denk dat heel veel dingen al gezegd zijn, maar ik heb het superleuk gehad met 
inwerken en ik heb er heel veel vertrouwen in dat hij een goed bestuursjaar gaat meemaken. 
Bij deze wordt de functie van Commissaris Activiteiten doorgegeven. 
 
Hylco: Nassim helaas ben je de laatste, dit zal je wel vaker mee maken. Ik wens je dit jaar enorm 
veel plezier toe. 
Bij deze wordt de functie van Commissaris PR & Acquisitie doorgegeven. 
 
Champagne wordt geknald en er wordt enorm genoten! 
Er wordt geproost op de wissel.  
 
Jennifer: Ik stel voor dat we om kwart voor 8 weer doorgaan. Nu lekker pauze! 
  

Pauze 
 

7. Beleidsplan 96ste 

Jennifer geeft het woord aan de nieuwe voorzitter: Yannick V 
Yannick V: Voordat ik begin wil ik het 95ste bedanken. 
Yannick V: Daarnaast wil ik ze bedanken voor de inwerkperiode, we hebben veel geleerd, onder 
andere dat we 1 bestuur zijn en we gaan dit zeker doorvoeren. 
 
Yannick V: Als eerste wil ik het hebben over de speerpunten. We zullen ten eerste veel aandacht 
besteden aan toegankelijkheid naar leden, ten tweede aan de kloof tussen de UvA en studenten en 
als laatste hebben we ons gericht op het commissiebeleid. 
 
Algemene beleidspunten 
Alumni 
Yannick V: Alumni vinden we erg belangrijk, we hebben 3 kringen en willen dit jaar graag het 
contact verbeteren en ondersteunen zodat we nieuwe leden kunnen werven voor de kringen. 
Bart: Zijn deze alumni kringen hetzelfde als Sequoia? 
Yannick V: Nee, Sequoia is eerder opgezet, we hebben nu 3 alumni kringen voor Psychobiologie, 
Bio-medische wetenschappen en Biologie en hier willen we mee verder. We gaan Sequoia niet 
wegwuiven maar steken onze energie in de alumnikringen. 
Floris: Wat ga je er precies mee doen? 



Yannick V: De Psychobiologie alumnikring loopt al goed, daar is ook veel contact mee. De eerste 
vergadering met de Bio-medische alumnikring heeft laatst plaatsgevonden en een eerste activiteit 
is opgezet. Dit willen wij ook met de Biologie alumnikring doen zodat alle kringen goed lopen. 
Thomas D: Alumni’s zijn heel belangrijk zei je, waarom? Wat hebben wij er concreet aan om 
goed contact te hebben met alumni? 
Yannick V: Alumni hebben veel kennis over onderwijs en Congozaken, ze kunnen ons dus goed 
advies geven. Alumni kunnen ons ook sponsoren of een bedrijf zoeken om ons te sponsoren. 
Jurrien: Hebben we sponsoren nodig? Voor zover ik weet heeft Congo best veel geld. 
Yannick V: Zoals jullie waarschijnlijk wel weten is meer geld meer beter, los daarvan hebben wij 
dit jaar aanzienlijk minder geld aan subsidie vanuit de faculteit ontvangen, waardoor sponsoring 
een groot deel moet gaan uitmaken van onze begroting om dezelfde dingen te kunnen blijven 
doen. 
 
Toegankelijkheid naar leden 
Yannick V: Dit is een van de speerpunten, we vinden dit heel belangrijk en willen het in praktijk 
brengen door een inloopspreekuur van het bestuur voor leden zodat er vragen gesteld kunnen 
worden. Verder willen we een Q&A op de website maken zodat veel gestelde vragen makkelijk 
beantwoord kunnen worden. 
Mike: Denk je dat er door die Q&A en door bestUURtje niet-actieve leden sneller de 
Congokamer inwandelen? 
Yannick V: Wij willen dit jaar heel duidelijk maken dat we er niet alleen zijn voor actieve leden 
maar ook voor onderwijsgerelateerde dingen. Door die Q&A willen we laten zien dat we alle 
leden ook op andere punten kunnen helpen. 
Hylco: Krijgt dit bestUURtje een thema of wordt dit random vragen stellen? 
Yannick V: We koppelen er geen thema aan, maar mensen weten dat het niet uit maakt wat voor 
vragen ze hebben, er wordt antwoord op gegeven. 
Florence: Als de nieuwe eerstejaars komen zou ik dat heel goed promoten omdat dit mensen 
stimuleert de Congokamer in te komen. 
Yannick V: We zijn al bezig met posters maken. 
Desirée: Hebben jullie een dag of tijd bedacht voor het bestUURtje? 
Yannick V: Ja, we willen het op de maandag na de vergadering gaan doen, mits het praktisch is 
voor de studenten wat betreft college. 
Marc: Is het slim om dit ‘s middags tussen 1 en 2 uur te doen? Misschien is het beter van 5 tot 6 
uur? College duurt namelijk vaak tot 5u. 
Yannick V: Dit is ons beleidsplan, we moeten dit nog verder uitdenken. 
Mainah: We hebben gehoord dat de Vrijmibeau ooit begonnen is met dit idee, dit heeft toen een 
heel andere sfeer gekregen en dat willen we voorkomen. 
Parcival: Kunnen mensen geen mailtje sturen of zo? 
Yannick V: Dat kan ook, maar het is fijner om iemand face-to-face te spreken en gelijk een 
oplossing te ontvangen. Je kan ook gewoon je hartje luchten. 
 
Optimaliseren van de digitale Congo-omgeving 
Yannick V: We willen voortzetten wat er vorig jaar gedaan is. We willen een betere webshop en 
een betere manier voor betalingen. Verder willen we Facebook meer koppelen aan de Congosite. 
Hilde T: Wat is er mis met het huidige betalingssysteem? 
Yannick V: Het is vooral de webshop die lastig is, je hebt 2 accounts nodig en het blijkt dat je niet 
per se lid hoeft te zijn maar wel spullen kan bestellen. Eerstejaars raken in de war en we willen 
deze verwarring tegen gaan. 
Lydia: Het probleem dat wij als FeestCie hadden is dat er heel veel informatie is als je kijkt wie er 
heeft betaald en wie wat besteld, dit zorgt voor uren/dagen werk om uit te zoeken wie er heeft 
betaald en wie er kaartjes heeft. Het betalingssysteem was moeilijk voor de FeestCie. 



Yannick V: Daar gaan we dus zeker naar kijken. 
Willem-Jan: Wat Lydia vertelt is al aangepast dus dat scheelt. 
Joeri: Ik zou de optie open houden dat je ook de webshop toegankelijk kan houden voor als je 
geen Congo-lid bent omdat dat soms voor externe kaartverkoop heel handig is. 
Yannick V: Dat nemen we mee. 
Thomas D: Webshop voor eerstejaars toegankelijker en duidelijker maken, mijn punt is: goed 
idee, stel strenge deadlines. Want binnen no time is het zo ver en het zou zonde zijn als dat niet 
gelukt zou zijn. 
Florence: Wat doen we met de tentamenbank? 
Yannick: Deze willen we updaten en we willen ervoor zorgen dat het goed loopt voordat er 
nieuwe tentamens op gezet worden. 
Florence: Want de BoekenCie regelt de tentamens, dat hoeven jullie niet te doen. 
Anneliek ter H: Er zitten echt nog 10000000 tentamens in de drive die je terug kunt updaten. 
 
Bart: Je zegt meer connecties tussen Facebook en de Congosite, wat willen jullie precies doen? 
Jamie: Als ik events post op Congo moet ik heel veel moeite doen om van de activiteit naar 
Facebook te gaan, ik denk dat dit makkelijker kan. Als je op de website niet goed informatie kan 
vinden heb je er niet veel aan. 
Bart: Is het niet raar dat we mensen van de website naar Facebook sturen? 
Jamie: Facebook is op dit moment het meest gebruikte social network dus het is niet heel raar. 
Hylco: Je zou kunnen zeggen dat je niks zet op Facebook en alles op de website zodat ze naar site 
moeten want je stuurt ze nu naar Facebook. 
Jamie: Via Facebook kan ik momenteel meer mensen bereiken dan via de site. 
Yannick V: Er staat ook een link naar elkaar toe binnen de sites, van Facebook naar de 
Congowebsite en van de Congowebsite naar Facebook. Het is handig dat deze info makkelijk 
heen en weer kan. 
Mike: Het doel van de website is dat het toegankelijker wordt voor leden, als ze direct gestuurd 
worden naar Facebook maakt dit de toegankelijkheid toch beter, dus misschien is het niet zo 
slecht. 
Floris: Momenteel worden we gespamt door Facebook en zijn we weinig op website maar 
misschien moet je dan ook concreet informatie vanuit de website laten zien. Hoe wil je dan meer 
die websitepromotie naar voren brengen en misschien Facebook promotie terug dringen? Hoe 
wil je deze dingen balanceren? Want door de spam lezen mensen het weinig. 
Jamie: Je krijgt nogal veel uitnodigingen per week van Congo voor events, op zich ligt het aan 
jezelf want je kan het ook wegklikken. Ik ga er verder naar kijken. 
Facebook dus goed linken aan de site zodat je makkelijk heen en weer kan en informatie kan 
vinden. 
Thomas D: Over digitale Congo omgeving, Congopedia bestaat nog, wat is jullie gedachte 
hierover? 
Yannick V: Op dit moment willen wij alle info uit de Congopedia halen en dit overzichtelijker op 
de drive te zetten. 
Jennifer: Aan het einde van elke slide doen we vragen, ook als het losse puntjes zijn. 
 
Landelijke samenwerking 
Yannick V: De samenwerking met het Landelijk overleg Biologiestudenten (LOBS) en 
Biomedisch Studenten Overleg (BMSO) is goed voor het organiseren van evenementen maar ook 
voor advies vragen bij andere verenigingen. 
Hylco: Dit is vast heel belangrijk, maar wat hebben wij er concreet aan? 
Mainah: We kunnen advies krijgen en geven over problemen en mocht er in de toekomst ooit 
nog een landelijk probleem zijn dan kunnen we in zo’n organisatie daar samen sterker tegenover 
staan. 



Lydia: Is het alleen advies van bestuur op bestuur of hebben de algemene leden, commissies en 
actieve leden er ook profijt aan? 
Yannick V: Er worden evenementen georganiseerd waar alle mensen aan kunnen deelnemen 
(masterdagen) dus daar hebben de leden ook heel veel aan. 
Lydia: Daarvoor hoeft er toch niet meer in geïnvesteerd worden? 
Yannick V: Wij willen dat wel doen, Mainah zit in het bestuur van het LOBS om banden te 
verbeteren zodat we er wederzijds meer aan hebben. 
Floris: Of zaken waarin jullie investeren als bestuur wel of geen baat af zou leveren bij de leden. 
Tweestrijd die niet bestaat? Als jullie dingen willen leren zouden de leden dit ook mee moeten 
krijgen en dat krijgen ze ook. 
 
Commissiebeleid 
Aanspreekbaarheid en bekendheid 
Yannick V: We willen het bestuur aanspreekbaarder maken naar commissies en de Commissaris 
Activiteiten meer toegankelijkheid maken naar commissies voor het oplossen van problemen. 
Bestuursgesprekken willen we doorzetten.  
 
Betrokkenheid 
We willen de betrokkenheid van bestuur naar commissies zo goed mogelijk maken. Denk aan 1-
op-1 gesprekken en verplichte commissie-overleggen.  
 
Jaar- en activiteitenevaluaties 
Verder willen we een jaarevaluatie voor activiteiten opstellen, opnieuw de jaarplanning bekijken 
en deze optimaliseren. Hiermee willen we meer ruimte maken voor spontante activiteiten.  
 
Richtlijnen commissiebeleid 
Verder willen we richtlijnen maken om voorzitters te ondersteunen, bijvoorbeeld 
voorzittershandleidingen, 1-op-1 gesprekken en inwerkingsmomenten. 
 
Er mag weer tussendoor vragen gesteld worden. 
Joeri: Ik vroeg me af of je het commissieoverleg verplicht wilt stellen. Het concept verplicht snap 
ik niet helemaal aangezien ze al vaak aanwezig moeten zijn. Er is een afvaardiging van de 
commissie aanwezig en ik zag dit meer als voorzittersoverleg. Is het het voorzittersoverleg of echt 
de 1-op-1 gesprekken die verplicht wordt? 
Yannick V: Het liefst willen we dat de voorzitters aanwezig zijn bij het commissieoverleg, maar 
het is gewoon belangrijk dat er iemand van de commissie aanwezig is, die het kan melden als er 
iets aan de hand is. Het overleg is alleen nuttig als er iemand van de commissie is. 
Desirée: Zijn er consequenties als iemand niet op komt dagen? 
Jamie: Ja, het eerstvolgende 1-op-1 gesprek kaart ik dat aan en het zal zeker ten nadeel van jouw 
commissie zijn. 
Florence: Stel een commissievoorzitter kan er niet bij zijn, kan deze voorzitter dan de 
afgevaardigde doorgeven wat er gaande is in de commissie? Kan het misschien via de mail of 
telefoon? 
Jamie: Goede opmerking, want de voorzitter zal meer weten dan een gewoon lid. Ik hoop dat de 
communicatie binnen een commissie zo goed mogelijk is. Er moet een afgevaardigde aanwezig 
zijn zodat er iemand is die de besproken zaken goed kan doorgeven aan de voorzitter. 
Hilde T: Denk erover na om misschien de naam te veranderen, commissieoverleg is vaag. 
Misschien kunnen jullie het beter voorzittersoverleg noemen want dan voelen voorzitters zich 
meer aangesproken. 



Lydia: Ik kan uit eigen ervaring zeggen dat het nuttig is voor een voorzitter, maar ook als 
commissie. Hoe meer mensen er zijn, hoe meer je eraan hebt. Dus misschien niet houden bij 
voorzittersoverleg. 
Anneliek ter H: Wat zijn de consequenties van niet komen? Public shame of wat? Wat wordt de 
sanctie? 
Jennifer: Dit horen we op de volgende ALV? 
Yannick V: We gaan hier nog over nadenken. 
Floris: Net bij de uitreiking van bedankjes kwamen veel voorzitters vooraan staan. Dit zijn 
punten die al meerdere jaren worden voorgesteld. Ik denk dat hier uit spreekt dat dit niet zo zeer 
een beleid vanuit het bestuur af is maar een beleid dat de zaal aanspreekt. Ik denk dat jullie dat 
ook zo zouden moeten zien. Dit zijn dingen waardoor je je actieve houding vanuit de commissie 
kan laten zien. Wat zijn de consequenties als we dat niet doen? Dan ga je minder goed.  
Jurrien: Iedereen wil graag dat zijn commissie het goed doet, dus het lijkt me dat je gemotiveerd 
bent om daar heen te gaan. Wil je dit niet, dan moet het bestuur contact opnemen met de 
commissie, in plaats van er een sanctie op te zetten. Door sancties maak je het minder 
aantrekkelijk om erheen te gaan en verliest het zijn nut. 
Jamie: Ik denk dat er net al werd besloten dat ik hierop terugkom, ik wil geen strikte sancties 
maar ik denk dat wat Floris zegt een heel goed punt is. Ik denk dat een sanctie ook voor jezelf is, 
als jij niet aanwezig bent loop je veel mis en ik ga vet hard op je zeuren. 
Jennifer: Hier horen we dus nog meer over. 
Hylco: Tegenspraak. 
Jamie: Ik denk dat we het verkeerd verwoord hebben, het worden geen specifieke richtlijnen waar 
we ons aan moeten houden, maar je kan terugkomen op zaken die we besproken hebben om 
problemen op te lossen. 
Thomas D: In het beleidsplan wordt niet gesproken over schrappen van activiteiten maar dit 
geurtje hangt er wel aan. 
Yannick V: Wij willen zorgen dat er meer plek is in de jaarplanning. 
Jamie neemt over: Met het risico dat hier veel discussie over komt, ja, er moeten activiteiten weg 
want het is gewoon te vol. 
Thomas D: Wie beslist over het schrappen van de activiteiten? 
Jamie: Samen met de commissies wil ik door middel van een jaarevaluatie gaan kijken wat wel en 
niet goed werkt. Als een commissie mij goed kan overtuigen houd ik de activiteit die slecht uit de 
evaluatie komt erin maar als er iets is wat niet goed loopt zie ik geen reden om het er in te 
houden. 
Thomas D: Dus jij beslist over wat er doorgaat of niet? 
Jamie: Nee want ik doe het in overleg, als een commissie het er volledig niet mee eens is, zal ik 
dat helaas maar moeten slikken. 
Jennifer: Commissies moeten jou overtuigen dat zij hun activiteiten in de jaarplanning kunnen 
houden. 
Joeri: Ik vroeg me af of de groei van het aantal commissies tot een halt moet worden geroepen? 
Jamie: Nee, we willen graag de groei stop zetten binnen de commissies maar we staan altijd open 
voor nieuwe ideeën. 
Sahira: Denk je dat de keuze van activiteiten bij de commissie moet liggen? Kunnen commissies 
niet gewoon onderling overleggen? In plaats van dat ze meteen jou moeten overtuigen? 
Jamie: Ik denk dat de ingeving van activiteiten altijd bij commissies ligt, tenzij er teveel, zo’n 10 
per jaar, activiteiten gepland worden.  
Bart: In algemene zin heb ik het idee dat Congo te groot wordt. Commissies zijn te vol. 
Misschien is het een punt om de vereniging kleiner te maken of de drempel hoger te leggen voor 
mensen die graag een commissie in willen. Als in hoe enthousiaster je bent hoe groter de kans is 
dat je bij een commissie komt. 



Hylco: Activiteiten en succes ligt bij de leden, als de commissie dit graag wil organiseren maar er 
komt niemand heen moet je ermee kappen. 
Jamie: Ik denk dat ik dat grotendeels ook wel bedoel met het evalueerplan. 
Jurrien: Ik denk dat de meeste commissies ook wel eerlijk kunnen zeggen of hun activiteit 
succesvol is of niet, dus je kan er samen goed uitkomen. 
Milan: Is het geen goed idee om een maximaal aantal activiteiten per commissie op te stellen? 
Jamie: Nee, als ik nu een maximum op leg denk ik dat dat niet goed ontvangen gaat worden.  
Floris: Wordt het minder om het beter te maken? Of kunnen we het ook beter maken met het 
vorige beleid. Wil je het terugbrengen? 
Jamie: Nee. 
 
Onderwijs 
Informering van studenten 
Yannick V: Wij, het 96ste bestuur, vinden informering van studenten ten opzichte van 
onderwijsgerelateerde zaken heel belangrijk, dus we gaan actief informatie verschaffen aan onze 
leden over wat er speelt. 
Hilde T: Wat houdt actief in? Vind je de posters van nu voldoende? 
Mainah: Ik wil verwijzen naar het beleidsplan, daarin staan 3 vormen van communicatie. De 
mondelinge communicatie, verder schriftelijke communicatie via de site en de Gymno en 
communicatie via posters en pamfletten en digitale communicatie via site. 
 
Contact tussen de faculteit en student 
Yannick V: Dit is ook een van onze speerpunten. Wij vinden dat er een grote kloof is. Wij willen 
deze kloof verkleinen door middel van panelgesprekken en vergaderingen met de faculteit. 
Thomas D: Waarom is dit de functie van Congo? 
Mainah: We zijn een studievereniging. Omdat Congo er is voor haar studenten en ik denk dat 
Congo een goed middel is om dit uit te voeren. Wij hebben namelijk veel contact met zowel 
studenten als de faculteit. 
Marc: Contact tussen faculteit en studenten is vaak een discussiepunt, op welke manier wil je dat 
dit gebeurt? 
Yannick V: Men is daar al mee bezig geweest door panelgesprekken op te zetten met 
coördinatoren om de vakken te bespreken en hierdoor kan er meer feedback van studenten 
worden verwerkt. Verder willen we meer duidelijkheid over algemene punten en onze mening 
daarin kwijt. Wij willen actieve informatievoorziening verschaffen naar de studenten toe en dus 
regelmatig informatie aan studenten geven hierover. 
 
Studentenpolitiek 
Yannick V: We willen onze leden motiveren om zich verkiesbaar te stellen en om te stemmen bij 
de studentenraadverkiezing. 
Bryndan: Volgens mij heeft Congo een afspraak met lijst MEI, dat er elk jaar iemand bij de lijst 
MEI gaat. 
Yannick V: Er was een afspraak, maar dit is niet meer zo. 
Floris: Was het zo dat er vorig jaar ook een bepaalde verbintenis met partijen was? 
Yannick V: Nee, wij blijven hier onpartijdig in. 
Femke: Gaat het alleen over studentenpolitiek binnen de UvA of ook daar buiten? 
Yannick V: Alleen binnen UvA. 
 
Buitenlandavond 
Yannick V: De buitenlandavond afgelopen jaar is heel goed bevallen, we willen dit daarom zeker 
weer gaan doen dit jaar. 
Marc: Wat is een buitenlandavond? 



Yannick V: Er zijn dan studenten die hun ervaring gaan vertellen en dit op een interactieve 
manier delen. 
Nienke: Zijn jullie van plan de OnderwijsCie daarbij te betrekken? 
Yannick V: Jazeker. 
Hylco: Ik heb een ordervoorstel, zullen we een korte plaspauze invoegen? 
Dit doen we na het onderwerp over onderwijs. 
 
Samenwerking met de Vrije Universiteit (VU) 
Yannick V: Het is naar onze mening belangrijk om op de hoogte te blijven van de samenwerking 
tussen UvA en de VU. Daarom willen wij deel nemen aan de kernteams. 
Nienke: Deze teams willen geen studenten, hoe gaan jullie dit doen? 
Mainah: Jij en Joeri hebben hier goed voor gevochten en wij willen dit voortzetten. 
Nienke: Voor de verkenningscommissies is het al gebeurt, maar in kernteams laten ze geen 
studenten toe, gaan jullie daar nog actief achteraan? 
Yannick V: We gaan het sowieso proberen, als we er niet bij komen zorgen we dat we goed op de 
hoogte blijven van wat zij doen, dus actief deelnemen aan informatieavonden. 
Annelieke M: Het is goed dat jullie op de hoogte willen blijven, maar hebben jullie al een mening 
over de samenwerking?  
Yannick V: Wij vinden het de taak van het bestuur om dit door te spelen naar de studenten. Wij 
willen vooral goed voor onze rechten staan maar we gaan hier niet een hele duidelijke mening in 
nemen. 
Bart: Waarom ben je niet volledig tegen iets? 
Yannick V: Als je volledig ergens tegen bent maar het wordt toch doorgevoerd, gaan mensen je 
daarna niet meer serieus nemen. Verder kunnen we niet een mening doorgeven want Congo 
heeft meerdere meningen. 
Bart: Er moet rekening gehouden worden met het feit dat Congo niet vanuit één mening praat, 
maar wanneer je het niet eens bent met de faculteit moet je er wel vol tegenin kunnen gaan. 
Mainah: Het is natuurlijk zo dat als je ergens vol tegenin gaat dat je jezelf daarna in een 
vervelende positie brengt. We denken niet dat een studievereniging hierin een hele duidelijke 
mening moet hebben, maar dat we er meer zijn voor de informering. Studenten zijn voor 
studentenpolitiek. 
Hilde T: Ik heb nog niks gehoord over de Facultaire Studentenraad (FSR), in hoeverre zijn jullie 
van plan een samenwerking met FSR door te voeren? 
Yannick V: We proberen heel nauw contact te behouden met de FSR en wanneer wij ergens aan 
mee kunnen doen, doen we dit graag, dus ja. 
Marc: Als studievereniging moet je wel je mening kunnen geven, je bent van een bepaalde 
stroming en er zal een mening over zijn, niet iedereen is het er mee eens maar als studievereniging 
zou je je mening naar voren kunnen brengen. Dat is makkelijker vanuit de vereniging dan vanuit 
de student. 
Yannick V: Opkomen voor de rechten van studenten is anders dan een mening hebben over iets 
dat goed of slecht is voor studenten. 
Jennifer: Met Congo hebben we veel verschillende meningen en die moeten we overbrengen naar 
de faculteit, wanneer de mening gedeeld wordt voeren we deze door en als dat niet zo is dan niet. 
Dit doen we in samenwerking met de FSR. 
Bart: Hoe komt Congo aan zijn mening?  
Mainah: Door in contact te staan met onze leden, dit doen we elke dag als bestuur en we gaan 
hier zelf ook initiatief in nemen. Het zou fijn zijn dat als je een mening hebt dat je naar ons toe 
komt. 
 
Stageplekken 
Yannick V: We willen de faculteit ondersteunen in het zoeken naar meer stageplekken. 



Bryndan: Bij Biologie is de regel dat je geen stage mag lopen buiten de UvA of de VU hoe willen 
jullie dit bewerkstelligen hierbuiten? 
Jennifer: Dat lijkt me meer voor de opleiding. 
Girish: Hoe zou je dit kunnen bewerkstelligen? 
Yannick V: We willen actief zoeken naar sponsoring en contact zoeken met bedrijven. Ook 
willen wij onze connecties aan de universiteit doorgeven voor stageplekken. 
Girish: Dus jullie gaan contacten doormailen? 
Nassim: Wij gaan kijken naar mogelijkheden voor studenten, onderzoeksinstellingen, bedrijven in 
samenwerking met de UvA. 
Parcival: Er is vooral weinig plek omdat er te weinig examinatoren zijn. 
Yannick V: Daarom zeggen wij ondersteunen, we gaan de plekken niet zelf creëren maar actief de 
UvA helpen. 
Annelieke M: Je moet de organisatie Amsterdam Science Park meenemen. 
 

Korte plaspauze 
 
PR & acquisitie 
Recruitmentdagen 
Yannick V: Dan nu het beleidsplan omtrent public relations (pr) & acquisitie. Wij willen ons 
bezighouden met het organiseren van recruitmentdagen. Studenten komen dan makkelijk in 
contact met sponsoren voor carrièremogelijkheden 
Hylco: Hiervoor hebben we de Carrièrecommissie wat gaan jullie hier dan anders aan doen? 
Nassim: We hebben de Carrièredag waarop bedrijven laten zien wat je met je studie kan doen. 
Recruitmentdag is een dag waarvoor bedrijven worden uitgenodigd. Niet alleen sponsoren maar 
ook bedrijven waarbij je iets kan bereiken met je bachelor en master. Je CV wordt dan 
voorgedragen aan bedrijven en deze maken een selectie. Uitgekozen leden mogen zichzelf 
vervolgens presenteren. 
Thomas D: Ik vind het een fantastisch idee, maar ik ben bezig met Carrièredag. Het is best lastig 
om bedrijven zo ver te krijgen om dit te doen. Wij bereiken het publiek waarschijnlijk niet die 
deze bedrijven willen hebben. 
Nassim: Ik ga voornamelijk kijken naar de mogelijkheden en proberen een dag te organiseren of 
een diner. 
Bart: Leuk initiatief, vroeg me af hoe je de mensen selecteert. Aan de andere kant komt het dus 
niet in de weg te staan van de Carrièredag? 
Nassim: Nee, de Carrièredag heeft een open karakter, iedereen kan erheen. Het idee van een 
recruitmentdag is dat het bedoelt is voor bedrijven die op zoek zijn naar studenten. Alleen 
gemotiveerde mensen met een goed CV worden uitgenodigd. 
Lydia: Wat is de meerwaarde hiervan? Mensen die veel interesse hebben komen er lijkt mij 
sowieso wel. Waarom hebben ze Congo nodig om het contact te leggen met bedrijven? Kunnen 
ze dit zelf niet? 
Parcival: Niet iedereen heeft tijd/zin/middelen om dit te doen.  
Lydia: Is dat dan de meerwaarde voor de elite van de studie? 
Nassim: We spreken hier niet over elite. Ik wil een mogelijkheid creëren voor masterstudenten en 
dit moet worden gezien als een optie die hierin kan bijdragen. 
Bart: Je hebt allemaal evenveel kans om eraan mee te doen, maar je moet het zelf waar maken. 
Nassim: Elk bedrijf heeft richtlijnen voor het aanbieden van een stage, met een recruitmentdiner 
kunnen ze zich specificeren op studenten die wat kunnen betekenen binnen dat bedrijf. 
Tip van Nienke: De Utrechtse biologenvereniging organiseert dit ook, neem contact met hun op. 
Misschien kan je er wat van leren. 
 
 



Externe promotie 
Yannick V: We willen de bekendheid van Congo vergroten door bij zoveel mogelijk bij externe 
evenementen aanwezig te zijn zoals van zusjesverenigingen of gerelateerde organisaties. 
Bart: Wat voor activiteiten zijn dit precies? 
Nassim: Dit is een punt dat betrekking heeft op het versterken van banden met zusjesvereniging 
en landelijk organisaties. Wij willen ons bekender maken op lokaal en nationaal niveau zodat 
mensen van bijvoorbeeld het LOBS weten dat wij bestaan en weten dat onze studenten 
gemotiveerd zijn. Eventueel zou hier sponsoring uit kunnen komen. Dus meer het beeld van 
Congo naar buiten brengen.  
Bart: Kunnen Congolezen geen uitnodigingen krijgen voor Carrièredagen van andere 
verenigingen? 
Nassim: Ja dat kan, misschien kunnen wij een heel goed tussenpersoon zijn om deze 
uitnodigingen verder te verspreiden. 
Hylco: Dit is eerder niet gedaan omdat we al zo veel activiteiten hebben. 
Nassim: Dat neem ik mee, maar dit gaat om studiegerelateerde activiteiten, geen borrels en 
dergelijke. 
Parcival: Het project Anna’s tuin en wildernis, opgezet door een bepaalde groep biologen, 
hebben een goed beleidsplan geschreven met goede documenten. Ze zijn bezig om het om te 
vormen tot iets heel moois. Is het een idee voor Congo om hieraan mee te doen? 
Yannick V: We wisten hier niet veel vanaf, maar gaan er zeker naar kijken. 
Florence: Er was een idee voor een zakelijke nieuwsbrief. Misschien als jullie Carrièredagen willen 
promoten kan je die optie hiervoor gebruiken. Dan hoef je niet iedereen te stalken, maar benader 
je alleen mensen die dit willen bezoeken. 
Nassim: Wij kunnen bezig gaan met een studiegerelateerde nieuwsbrief, zakelijke nieuwsbrief is 
gericht naar onze sponsoren. Op dit moment zijn er niet heel veel geïnteresseerde daarvoor. 
 
Werving 
Yannick V: Er is een goede basis gelegd in het vinden van overeenkomsten binnen bedrijven. We 
willen hiermee meer op zoek gaan naar studiegerelateerde bedrijven. 
 
Allround acquisitie commissies 
Yannick V: Nassim gaat zich dit jaar bezig houden met het ondersteunen van het vinden van 
sponsoren voor commissies. 
Florence: FI krijgt minder sponsoring van de faculteit, dit jaar hebben we nog geld gekregen maar 
volgend jaar gebeurt dit niet meer. Hoe willen jullie voorkomen dat de FI volgend jaar vanuit 
niets moet beginnen? 
Yannick V: Hier gaan we op letten. 
Thomas D: Ik denk dat het relevant is als de functie PR&Acquisitie ook gaat kijken naar overlap 
binnen commissies maar ook tussen de jaren. Elk jaar beginnen commissies opnieuw bedrijven te 
vinden en wordt er te weinig gekeken naar het jaar daarvoor. Staat het in het beleidsplan om 
tussen de jaren meer continuïteit te vinden? 
Yannick V: We gaan kijken naar de mogelijkheid om vroegere sponsoren weer actief deel te laten 
nemen en om misschien weer te sponsoren. 
 
Congokamer 
Optimalisering indeling Congokamer 
Yannick V: We willen meer zitruimte creëren en de indeling van het opslaghok verbeteren. 
Anneliek ter H: Gaan jullie investeren in meer banken? 
Yannick V: Als de leden er minder slopen. We gaan er geen geld in steken aangezien de 
gemiddelde levensduur te kort is. We gaan ons best doen om gratis banken te regelen. Zorah en 
ik hebben al een bank geregeld, die meteen dezelfde dag al gesloopt is. 



Florence: Jullie willen de indeling veranderen en meer zitgelegenheid creëren, hoe gaat de 
Congokamer eruit zien? 
Yannick V: We hebben nog geen concreet plan, maar we gaan hier een keer aan zitten en de beste 
optie bedenken. 
Mainah: Er zijn tegenwoordig ook regels opgesteld vanuit de faculteit, we kunnen niet zomaar 
inrichting zelf bepalen. 
Sahira: Wat is het probleem met de huidige inrichting? 
Yannick V: Er is te weinig zitruimte, we gaan proberen meer zitruimte te creëren. 
Parcival: Er was laatst een discussie met Michel Haring over de tijd vanaf wanneer je mag 
drinken. Het is nu 1 uur en ze willen het veranderen naar 5 uur, is hier al meer duidelijkheid over? 
Yannick V: Nee, dat is er nog niet maar we zijn hier mee bezig. 
Joeri: We zijn een tijdje geleden aangesproken door Michel, hij heeft bepaalde plannen. We 
hebben gezegd dat we hier niet achter staan. We vragen om zoveel mogelijk uitleg. Zolang er nog 
geen plan is borrelen we lekker verder. 
Floris: Er is een bepaalde vaste indeling van de Congokamer. (Dit is al gezegd) 
 
Inventarisering 
Yannick V: We willen de inventaris van zowel de Congokamer als het opslaghok regelmatig 
updaten zodat er eerst gekeken wordt in inventaris voordat er nieuwe spullen worden gekocht. 
Jurrien: Ik heb laatst voor liftwedstrijd een heel chill luchtbed gekocht, is die er nog? 
Jennifer: Als jullie een heel chill luchtbed kopen bellen jullie Jurrien. 
Floris: Ik heb vernomen dat er soms vraag is naar labjassen, hoeveel labjassen zijn er momenteel 
beschikbaar? 
Willem-Jan: Niet bekend, we gaan een thuisbezorgd labjas regelen. 
 
Streeplijst 
Yannick V: We willen de streeplijst optimaliseren om het zo gemakkelijk mogelijk te  maken voor 
leden. 
Parcival: Er is geen duidelijkheid over waar je snijmesjes kunt kopen. Waar zijn de mesjes? 
Yannick V: Ik ga het uitzoeken als ik thuis ben. 
Bart: Ik wil heel graag bier drinken en strepen maar er is geen bier. Wat gaan jullie daar aan doen? 
Yannick H: Wat zijn de huidige complicaties? 
Yannick V: Vorig jaar was er 400 euro verlies, we willen uitzoeken waar dit vandaan komt en het 
makkelijk maken voor mensen die op de streeplijst en mensen die cash betalen om het verlies te 
minimaliseren. 
Anneliek ter H: Ik heb vernomen dat bij sommige verenigingen labjassen gratis zijn, zijn jullie dit 
ook van plan? 
Yannick V: Het probleem is dat er heel veel labjassen verdwijnen, als dit iedere keer gebeurt 
worden dit heel veel extra kosten. 
Jurrien: Als iemand zijn labjas komt lenen moeten ze een soort van borg betalen. (ID of OV) 
Anneliek ter H: Er zijn een aantal eerlijke mensen die dan hun ID inleveren maar er zijn ook 
mensen die ze gewoon van de kast pakken. Tip: leg ze ergens neer waar je ze niet zomaar mee 
kan nemen. 
 

8. KasCo 

De nieuwe KasCo bestaat uit Thomas Dolman en Willem-Jan Wreesmann. 
Wouter: Mijn KasCo zal bestaan uit deze mannen omdat ik weet dat ze er veel over weten en 
omdat ze me er al mee geholpen hebben. 
Er wordt gestemd per acclamatie. 
De KasCo is aangenomen en bestaat uit Thomas D en Willem-Jan! 
 



9. Begroting 96ste 

Wouter: Links is het bedrag te zien dat ik heb in begroot, rechts de realisatie van vorig jaar. Ik ga 
het puntje voor puntje langs, aan het einde van de slide mogen jullie vragen stellen. 
 
Inkomsten 
Lidmaatschap/Donateurs/Subsidie van faculteit 
Jurrien: Het is eerder gezegd dat er minder subsidie is, maar wat is hier de reden van? 
Wouter: Andere studieverenigingen van de faculteit groeien sneller dan Congo en de faculteit 
bezuinigt. 
Gerben: Waarom is het zo’n absurd specifiek getal? 
Wouter: Dat vertel ik je zo meteen, ik ga verder. 
Aline: Jullie gaven aan dat je meer afhankelijk wordt van sponsoren, er zou een commissie komen 
die hiermee bezig zou gaan. Is deze al actief of zijn jullie er al mee bezig? 
Hylco: Deze commissie is al actief en razend succes, ik stel voor dat we door gaan. 
Wouter: Voorgaand jaar was het lidmaatschap een stuk hoger, maar omdat we rond de 450 
nieuwe leden verwachten zal het dit jaar op het huidige bedrag blijven. Doorgeschoven geld is 
geld dat naar mij gaat van vorig jaar. 
Subsidie presenteer ik later. 
Bart: 8.000 is doorgeschoven van vorig jaar naar jouw jaar? 
Wouter: 6.400 is wat Willem-Jan van Thomas D heeft gekregen. We schuiven dit door omdat we 
dan geld overhouden van het vorig jaar, dit zijn inkomsten, niet sparen. 
Bart: Dit gebeurt nooit. 
Wouter: Er staat hier dat dit gebeurt. 
Floris: Logisch dat er verwarring over bestaat. Het is onlogisch omdat er 6.400 afgetrokken zou 
moeten worden van dit jaar. We mogen geen winst maken en daarom sparen we, maar 
doorschuiven mag wel? Is dit niet de oplossing voor een begrotingsoverschot? 
Jurrien: Wat er anders aan is, is dat op het moment dat je het doorschuift krijgt het een 
bestemming. Het wordt weer verdeeld over allemaal potjes die weer uitgegeven worden. 
Floris: En daarna ga je sparen? 
Wouter: Nee, dat geef ik dan weer door aan volgend jaar. 
Florence: Hoezo verwachten we meer leden? 
Wouter: Er stond 17.500, dit is omlaag gebracht. Ik verwacht rond de 16.000 euro en ik wil het 
onmogelijk maken om boeken te bestellen zonder lid te worden van Congo. 
 
Sponsoring 
Wouter: Sponsoring spreekt volgens mij voor zich. 
Thomas D: Zoals je eerder aangaf verwachten we minder leden dus je verlaagd het deels. Ik vraag 
me af waarom we 900 euro minder aan sponsoring verwachten? 
Wouter: Er is door Hylco meer sponsorgeld binnengehaald dan hij had in begroot, ik heb niet in 
begroot dat Nassim evenveel binnenhaalt als Hylco heeft gedaan afgelopen jaar. 
Parcival: Hoe kunnen niet-leden boeken bestellen met de Congokorting? 
Wouter: Er waren een aantal fouten met de website waardoor dit mogelijk was, hier gaan we aan 
werken. 
 
Overige inkomsten 
Thomas D: Kan je ‘verkoop studiemateriaal’ specificeren? 
Wouter: We willen labjassen thuis gaan laten bezorgen, de verkoop van studiemateriaal gaat dus 
specifiek vanuit de Congokamer. Dit komt als het goed is bij de sponsoring maar het gaat om 
kleine bedragen. 
Joeri: Wat ga je doen met de spullen die er nog zijn? 



Wouter: Deze gaan we ook verkopen. 
Jurrien: Zijn jullie van plan meer Congotruien te maken? 
Wouter: Ja, dit hoort bij merchandising. 
 
Sparen 
Wouter: Realisatie is sponsorgeld dat binnengekomen is. 
Bij de uitgaven ga ik de spaarpot beter uitleggen, verder spaar ik door voor de aankomende lustra. 
Lydia: Het lustrum had vorig jaar 10.000 euro, waarom wordt er 15.000 euro apart gelegd voor 
het lustrum? Per jaar? 
Wouter: Dit geld is er niet in 1 jaar bij gekomen. Het was 13.000 en Willem-Jan heeft er 2.000 
bijgelegd. 
Lydia: Wat wil jij gaan sparen? 
Wouter: Dat vertel ik zo meteen. 
Willem-Jan: Wat rechts staat heb ik gekregen van Thomas D en wat links staat krijgt Wouter van 
mij. 
Bart: Rechts is wat vorig jaar binnengekomen is en links wat er nu is. Spaarpot staat 2.000 leger? 
Gaat van 16.000 naar 14.000.  
Wouter: Rechts is het spaargeld dat Willem-Jan van Thomas D heeft gekregen, links is het 
spaargeld wat ik van Willem-Jan krijg. 
 
Uitgaven 
Bestuur 
Wouter: Websitebudget ligt dit jaar wat lager, omdat het vorige bestuur de site wilde vernieuwen 
en dit is nu gedaan.  
Thomas D: Ik heb een vraag over de Congokamer, waarom wordt er 1.500 euro aan de 
Congokamer uitgegeven? 
Wouter: Er zijn nog geen concrete plannen, maar we willen meer investeren in de Congokamer. 
Nienke: Gaan jullie weer Congodieren nemen? 
Wouter: Daar gaan we het nog over hebben. 
Wouter: De begroting van computers is lager dan de realisatie, vorig jaar zijn er namelijk nieuwe 
computers aangeschaft en wij zijn niet van plan om dat dit jaar nog een keer te doen. 
Anneliek ter H: Waarom begroot je weer 50 euro in voor de Congoboom? 
Wouter: Voor het geval de banden stuk gaan die vast zitten aan de Congoboom. 
Joeri: Er staat 300 euro bij oud-besturen activiteit, zijn er al plannen ervoor? 
Wouter: Nee. 
 
Bestuursactiviteiten 
Wouter: Bij de Constitutieborrel en de Dies is voorgaande jaar beide 1.200 euro in begroot dit 
heb ik beide teruggebracht naar 1.000, omdat we ook willen bezuinigen op het bestuur, niet alleen 
op leden. 
Hylco: Betekent dit dat er minder geld naar gratis bier gaat voor de leden of naar gratis bier voor 
de zusjesverenigingen? 
Wouter: Hoe dat gaat uitpakken moeten we nog zien tijdens het organiseren van de 
constitutieborrel. 
Hilde T: Komt er nog een nALA? 
Wouter: Nee, wij gaan dat niet doen dit jaar. Aangezien we al veel bezuinigen op onszelf en de 
actieve leden, achten we het niet nodig om extra geld aan niet actieve leden uit te geven. 
 
Onderwijs 
Wouter: Ik heb niets in begroot voor het BIC omdat het een tweejarig congres is, ik ga wel 
sparen zodat het jaar na mij daarmee geholpen wordt. 



Jurrien: Ik denk dat we niet aan de rondvraag toekomen, dus ik heb een vraag over alumni. Ik 
hoorde dat er weer een ouwelullenborrel aankomt. Als oud alumnus juich ik dit toe. Alleen wij 
staan te springen op een geprikte datum kunnen jullie dit doen? 
Wouter: We gaan ernaar kijken. 
Gerben: Wat denken jullie onder kosten voor studentenpolitiek te gaan schaden? 
Mainah: We zijn niet per se van plan om van te voren deze 250 uit te geven maar we willen dat er 
een mogelijkheid is, mocht het zich voordoen, dat we hier wat uit aan kunnen geven. We 
verwachten niks. Er is vorig jaar 700 euro voor in begroot en dit hebben we omlaag gebracht 
naar 200 euro. 
Wouter: We willen de optie openhouden om hier geld aan uit te kunnen geven. 
Nienke: De jaarvertegenwoordiging wordt opgevangen door faculteit, waarom steken wij hier 
geld in? 
Wouter: Ook dit is om opties open te houden. 
 
Activiteiten 
Wouter: Vorig jaar is er geen geld in begroot voor de studiereis, dit jaar wel. Verder sta ik 
wederom open voor vragen. 
Hilde T: De realisatie van de nieuwjaarsreceptie stond op 500, wordt er nu meer of minder in 
begroot voor volgend jaar? 
Wouter: De nieuwjaarsreceptie is al geweest voor mijn jaar. Dit is dus eigenlijk van de afgelopen 
nieuwjaarsreceptie. 
Gerben: Lustrum 19 is al afgelopen, waarom wordt hier nog geld aan uitgegeven? 
Wouter: Het lustrum heeft geld over en wil dit nog uit geven. 
Parcival: Vrijmibeau is in begroot, maar de meest activiteiten van een vrijmibeau worden door 
een commissie betaald, waar gaat dit geld dan naartoe? 
Wouter: Wat bijvoorbeeld de KookCie doet komt uit het potje Vrijmibeau 
Parcival: Dus commissies die weinig budget hebben kunnen hier aanspraak op maken? 
Wouter: In overleg kan dat ja. 
Rebecca: Ik denk dat het belangrijk is om te kijken naar wat er te spenderen is in plaats van kijken 
hoeveel geld je nodig gaat hebben. 
 
Commissies 
Wouter: ToCo en MuziCie zijn hierbij in begroot, deze zijn nieuw dit jaar. 
Onvoorziene activiteiten zijn voor het geval dat commissies goede ideeën hebben voor een 
activiteit en wij daar eventueel geld aan uit kunnen geven. 
Nieuw initiatief is voor mensen die iets willen organiseren maar geen commissie zijn. 
Desirée: Waarom krijgt de Brouwcommissie een budget, terwijl ze eigenlijk geen officiële 
commissie zijn in het HHR? Doen ze nog iets? 
Wouter: Ik heb doorgekregen dat ze nog wat van plan zijn, in goed overleg geven we ze dus de 
ruimte om nog iets te organiseren. 
Lydia: Alle commissies krijgen relatief gezien evenveel. Nou gaat er bij ons een vijfde af en er zou 
uitgelegd worden waarom dit bedrag is. Waarom is er niet bij alle commissies een vijfde afgegaan? 
Wouter: Ik wil duidelijk maken dat dit de realisaties zijn en niet de begroting. Ik durf niet met een 
rekenmachine erbij te zeggen dat iedereen op hetzelfde percentage omlaag is gegaan qua budget. 
Lydia: Ons is beloofd dat we uitleg zouden krijgen waarom het geld omlaag is gegaan en dat 
iedereen dezelfde daling zou krijgen. 
Jamie: Ik wil deze discussie later een keer voeren. Niet hier op een ALV. 
Anneliek ter H: Waar is de LustrumCie? Het is nog steeds lustrumjaar. 
Wouter: Op de volgende slide. 
Nienke: Ik vraag me af wat onvoorziene activiteiten is. 



Wouter: Dit is als commissies met een goed idee komen dat buiten hun budget valt, zodat ze toch 
een mogelijkheid krijgen om een nieuwe activiteit te starten. 
Nienke: Wat is het verschil met nieuwe initiatieven? 
Wouter: Daarbij moet je denken aan de CarnavalCie en ToCo. 
 
Overige 
Wouter: Er is niks in begroot voor de almanak, want die zal er niet zijn, zijn er vragen? 
Jurrien: Voor de almanak wordt normaal gesproken gespaard, vinden jullie dat het bestuur dat het 
uit gaat brengen het allemaal zelf moet gaan ophoesten? 
Wouter: Wat ik heb begrepen van de jaarbegroting is dat de almanak heel nadelig is uitgekomen, 
verder heb ik niet het gevoel dat ik 5 jaar moet sparen voor zo’n bedrag. 
 
Sparen 
Wouter: Ik wil duidelijk maken dat er spaarpotten waren voor speciale projecten, ik heb hier 1 
spaarpot van gemaakt zodat het geld niet gespaard wordt voor alleen maar 1 commissie. Ik heb 
een aantal spaarpotten leeggemaakt en samengevoegd tot 1 grote spaarpot. De onderstaande 6 
waren allemaal los gereserveerde gelden voor die bepaalde doeleinden. Ik heb besloten om die 
allemaal samen te voegen tot 1 spaarpot omdat je niet zeker weet of het allemaal aan 1 project 
wordt uitgegeven. 
Floris: Er is een hele duidelijke keuze gemaakt om dat geld voor die kosten te reserveren en jij 
doet al die beslissingen in 1x te niet. 
Wouter: Het is nog steeds reserve voor die projecten. 
Floris: Jij hebt alle zaken in 1 pot gedaan maar er is besloten om die bepaalde posten dat geld toe 
te kennen, als je die weg haalt, heb je geen kans dat die projecten dat geld nog krijgen. 
Wouter: Die kans verzeker ik wel. 
Jurrien: Ik vind het goed, omdat mensen dan niet gaan zeggen zoveel geld hebben we en dat gaan 
we dan allemaal maar uit geven. 
Floris: Maar die 8.000 voor speciale projecten is nooit uitgegeven, maar het is wel heel fijn dat het 
er staat, nu staat er 0. 
Wouter: Die is er nog wel, maar is alleen verplaatst naar de gezamenlijke spaarpot. 
Floris: Je zet ze op 0 maar eigenlijk haal je ze weg, waar dat geld heen gaat is een jaarlijkse 
overdenking van het gaat van de ene naar de andere pot. 
Jurrien: Dat is niet waar, dat geld is ooit overgebleven en waar die 8.000 euro naar toe gaat, er 
wordt altijd goed gekeken waar die 8.000 euro aan uitgegeven kan worden. Niemand durft deze 
8.000 euro nu uit te geven 
Willem-Jan: Ik snap wat je bedoelt, wij durven de spaarpotten niet aan te raken want waarom 
zouden we dat doen. Ik heb samen met Wouter dit besloten omdat we weten dat Congo gaat 
krimpen vanwege bezuinigingen. We willen dat de commissies in de toekomst op dezelfde manier 
activiteiten kunnen organiseren. Hierdoor kunnen we de commissies opvangen met deze 
spaarpot. 
Floris: Ik ben het hier niet mee eens. Dit leidt tot zo’n onspecifieke begroting van geld dat ik geen 
garantie meer heb dat het geld ergens terecht komt. Nu heb ik geen garantie voor het feit dat de 
dingen waar echt voor gespaard is het geld nu ook krijgen. 
Lydia: Nu is het wie het eerst komt, die het eerst maalt. 
Floris: Ik denk dat het binnen 2 jaar weg is op deze manier. 
Joeri: Ik wil voorstellen dat dit een discussiepunt blijft en we dit doorschuiven naar de volgende 
ALV. 
Wouter: Wat ik wel wil specificeren is dat ik niet aan dit geld ga komen dit jaar. 
Jurrien: Zijn de dingen die vroeger in het potje waren evenveel als die 13.000? Hoe kan het dan 
dat er in de begroting van 2015 minder zit terwijl er in de potjes meer geld is binnengekomen? 
Wouter: Het bedrag is iets lager omdat er geld naar de studiereis en naar de begroting is gegaan. 



Thomas D: Het verschil tussen de totalen is wat jij nodig had voor je begroting? 
Wouter: Nee ook voor de studiereis, waar het voor gereserveerd was. 
 
Er is gepland dat er op de volgende ALV meer duidelijkheid zal komen over de samensmelting 
van de spaarpotten. Ook al is het maar kort, zolang de ALV maar snapt waar het bestuur mee 
bezig is. 
 
Wouter: Nogmaals totale inkomsten en uitgaven. 
Beamer wordt ingeklapt. 
 

10. Kweekvijver naamwijziging 

Jennifer: Puntje naamwijziging kan ook prima zonder scherm, iemand zou dat kort presenteren. 
Jorinde: Wij willen heel graag de naam wijzigen van de Kweekvijver, we hebben geluisterd naar 
het kritiek en kwamen met het initiatief van BlanCo hier kwam ook kritiek op. Uiteindelijk zijn 
we het erover eens geworden om het de Eerstejaarscommissie te noemen. Hierdoor is het goed 
toegankelijk voor eerstejaars. 
Joeri: Het lijkt me handig om dit de volgende ALV te bespreken. Vanwege het quorum. 
Bart: Nu per acclamatie en volgende keer aan ALV voorleggen? 
Jennifer: We gaan nu per acclamatie stemmen, volgende ALV gaan we een besluit nemen en dan 
kan er dus alsnog over worden gestemd. 
 

11. RvA 

Wouter: Laatste slide kan ik uit mijn hoofd doen, dat is onze RvA voorstellen. 
RvA bestaat uit Hilde Taverne, Floris van Rhijn, Hilde Schwantje, Jennifer van den Berg, 
Florence van der Hoven en Thomas Dolman. 
 

12. W.V.T.T.K. 

Geen W.V.T.T.K. aangevraagd. 
 

13. Rondvraag 

Yannick V vraagt of iemand nog een rondvraag heeft, zij heeft zelf een leuke. 
Ze wil alle leden bedanken dat ze hier zijn, de technisch voorzitter bedanken, de notulist en als 
laatste de KookCie voor het heerlijke eten. 
 

14. Sluiting 

ALV wordt gesloten om 22:21 door Jennifer. 


