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1.       Opening 

Hylco v. Engelen: Als iedereen even z’n mond wil houden of wilt vullen met chips kunnen we 

beginnen aan de tweede halfjaarlijkse ALV. Ik ben vandaag de technisch voorzitter. Ik zie een aantal 

nieuwe gezichten, waardoor we vandaag net wat meer uitleggen dan normaal. Dus;  ALV is algemene 

leden vergadering. Halfjaarlijkse, want het is eens per half jaar. Een aantal dingetjes. Een vereniging 

heeft statuten nodig. Dat is een verlengde van de wet. Er zijn een aantal kopieën van beschikbaar. 

Daarnaast hebben we een huishoudelijk reglement. Dit is een aanvulling op de statuten, waar af en 

toe wijzigingen in mogen worden aangebracht. Dat zijn wat meer losse regels, die je wel graag wil 

vasthouden. Verder hebben we ook een notuliste. Ze heeft nog heel weinig gedaan, dus applaus is 

niet nodig. De vragen wil ik graag behandelen na elke slide. Als laatste hebben we net gegeten. De 

KookCie heeft dat mogelijk gemaakt. Na de pauze gaan we klappen voor de KookCie. Dan geef ik 

nu graag het woord aan Charlotte v. Roijen met 6 verschillende mededelingen. 

  

2.      Mededelingen 

  

Charlotte v. Roijen: - Er is vanavond een kleurplatenwedstrijd. Als je hem nog niet hebt ingeleverd, 

doe dat dan tijdens de pauze. - Ik wil daarnaast graag terugkomen op de Congo app. Aan de hand 

van die bespreking op onder andere de vorige ALV hebben we besloten om nu geen Congo app te 

laten maken. We vinden het belangrijker om eerst een goede, functionerende website hebben. - Er 



hangt nu een tablet naast de koelkast en de papieren streeplijst gaat binnenkort weg. - Over twee 

dagen is de bestuursinfoavond. Als je interesse hebt om het bestuur in de gaan, kom daar dan zeker 

naar toe. - We zijn ook bezig met een LustrumCommissie. We zijn een plan aan het opstellen, waar 

jullie binnenkort meer over horen. Nu komt een mededeling van Roan v. Scheppingen. 

Roan v. Scheppingen: - Zoals jullie misschien wel weten is in februari 2015 het maagdenhuis bezet. 

Studenten wilden meer inspraak. De UvA heeft 10 punten aangekaart om te verbeteren, waaronder 

democratie en decentralisering. De 24ste komt hier een rapport over uit. 5 weken na het rapport 

mogen jullie stemmen in een referendum over een bestuursmodel van de UvA. 24 oktober komt hier 

heel veel informatie over beschikbaar. Ik wil jullie nu al vast verzoeken om hierover op de hoogte te 

blijven. Het is een van de belangrijkste veranderingen binnen de UvA in de afgelopen decennia. Het 

kan betekenen dat wij als studenten en studieverenigingen veel meer te zeggen krijgen. 

  

3.      Goedkeuren agenda 

  

Hylco v. Engelen: Elke vergadering heeft een vrij vast schema van punten. Nu gaan we de agenda 

goedkeuren. Als je nog een puntje wilt hebben op de agenda, sta dan nu op met 4 personen om het 

daarover te hebben. Als het tijdens de vergadering nog opkomt, kan je mij aanspreken voor een 

W.V.T.T.K.tje. Anders kan het ook nog tijdens de rondvraag. Er staat geen vast moment voor een 

pauze op de agenda, als jullie inkakken en zin hebben in een gratis biertje doen we een pauze. We 

gaan het hebben over de MotivaCie, de evaluatie van het meerjarenplan, de richtlijnen voor nieuwe 

initiatieven en de kleurplatenwedstrijd. Ik hoop rond een uurtje of 9 klaar te zijn. 

Wouter Gowdy: Als de winnaar van de kleurplaatwedstrijd niet aanwezig is, komt er dan een nieuwe 

winnaar die wel aanwezig is? 

Hylco v. Engelen: Een extreem goede vraag. 

Charlotte v. Roijen: Je mag alleen nu je kleurplaat inleveren, dus dan ga ik ervanuit dat je straks ook 

aanwezig bent. 

Wouter Gowdy: Dat weet ik niet. 

Daniël Bakker: Ik heb nog geen kleurplaat 

Charlotte v. Roijen: Dan ben je ook te laat. 

  

4.      MotivaCie 

  

Charlotte v. Roijen: Wouter Gowdy en Jamie Hoefakker, kom maar naar voren. 

Wouter Gowdy: Goedenavond allemaal. Wij gaan jullie een beetje vertellen over de procedure van de 

MotivaCie. Wij zijn een werkgroep die in de vorm van een commissie voorstelbesturen samenstelt 

door het houden van sollicitatiegesprekken met geïnteresseerden. Aanstaande donderdag is de 

bestuursinformatie avond. Als je het interessant vindt om bestuur te gaan doen, ga dan zeker langs. 

De huidige bestuursleden gaan vertellen hoe het is om bestuur te zijn. Tot zondag 23:59 uur  mag je 

je aanmelden bij de MotivaCie. De verdere MotivaCie procedure bestaat uit 4 onderdelen. Het eerst 

gesprek wordt direct gepland. Het is vooral een informerend gesprek. We kijken waarom je bestuur 

wil gaan doen, of je het financieel aankan en of je genoeg studiepunten hebt. Het tweede gesprek is 

een stuk verdiepender. Sinds vorig jaar hebben we voor het eerst een groepsopdracht. Met de 



deelnemers die over zijn, doen we een groepsopdracht waar we in kunnen zien hoe mensen werken 

in een team. Daarna doen we de bekendmaking van de voorstelbesturen. Daarna hebben we nog een 

concluderend gesprek met de deelnemers die dan nog mee doen. Als MotivaCie stellen we een geheel 

bestuur samen met 6 mensen op 6 functies. Dat kunnen meerdere functies per persoon zijn. Niet 

alleen de door ons samengestelde besturen kunnen meedoen, maar er kan ook een alternatief bestuur 

worden gevormd. Over alle besturen van de MotivaCie en eventuele alternatieve besturen kan 

worden gestemd op de verkiezings ALV op 6 december. 

Alex Moret: Aan wie moet een alternatief bestuur worden doorgegeven? 

Wouter Gowdy: Volgens mij gaat dat niet via ons, maar via de ALV. 

Gerben Yntema: Ik kan me herinneren dat een alternatief bestuur samengesteld kan worden met een 

onafhankelijk persoon, samen met de MotivaCie of op de ALV. 

Wouter Gowdy: Echt? 

Joeri Bordes: Volgens mij is dat nu afgeschaft. 

Wouter Gowdy: Er is een onafhankelijk persoon, Annelieke Muller, die je aan kan spreken als je 

denkt dat je onterecht behandeld wordt. 

Milan Scholten: Wie zitten er in de MotivaCie? 

Wouter Gowdy: Jamie Hoefakker, Nienke, Sara, Zoë, Charly en Thomas. 

Hylco v. Engelen: Als ik dit zo zie, zijn er geen vragen meer over de slide. Dan kunnen we door. 

Jamie Hoefakker: Voordat we met de procedure bezig gaan, moeten we ook nog wat andere dingen 

bespreken. Als MotivaCie hebben we over een aantal eigenschappen gedacht die we vinden passen 

bij elke functie. Overigens staan de punten niet op volgorde van belangrijkheid. Als je iets wil 

toevoegen, kun je je hand opsteken. De eerste slide zijn algemene richtlijnen, die wij graag terugzien 

bij alle bestuursleden: Een hart voor Congo, een professionele houding om plezier en werk van 

elkaar te scheiden, verantwoordelijkheid nemen wanneer iets fout gaat maar ook respectabele 

beslissingen kunnen nemen, sociale vaardigheid en goed kunnen functioneren in een team. 

Kavel Ozturk: Ik ben benieuwd hoe jullie dit gaan beoordelen. 

Jamie Hoefakker: In de meerdere gesprekken krijg je een bombardement van vragen, waar we heel 

lang over gaan discussiëren. 

Kavel Ozturk: Dat is geen antwoord op mijn vraag. Hoe ga je specifiek dit beoordelen? Zodat het 

geen vriendjespolitiek of whatever wordt. 

Jamie Hoefakker: Hart voor Congo is een eigenschap die we graag in iemand terug willen zien. Het is 

subjectieve beoordeling is, maar wel met 7 mensen, waardoor het hopelijk zo objectief mogelijk 

wordt. 

Wouter Gowdy: Wil je een puntenschema ofzo? 

Kavel Ozturk: Ik vind het gewoon een beetje random, een soort van buzzwords. 

Hylco v. Engelen: Een puntensysteem wordt waarschijnlijk wat droog en wiskundig. Niet alles is in 

cijfers om te zetten. 

Joeri Bordes: Zijn er grote wijzigingen ten opzichte van vorige jaren? 

Jamie Hoefakker: Deze slide zat er vorig jaar niet in, dus die kan ik niet vergelijken met vorig jaar. 

Verder geen vragen? Dan gaan we naar de Voorzitter. Gefocust op het team, representatief voor de 

vereniging, extravert, stabiel binnen het team als een stabiel persoon, toegankelijk voor leden als 

medebestuursleden en overzichtelijk. Heeft iemand daar vragen over? 



Floris v. Rhijn: Ik wil hierop reageren met een verwijzing naar Kavel Ozturk. Hoe ga je dit meten, 

want dit is een logische vraag, maar ergens ook niet. Zelfs als jullie dit in een schema scoren, kun je 

bij sommige mensen meer punten krijgen. Ik vind het normaal dat dit mensenwerk blijft en dat ik 

daar vertrouwen in heb. 

Jamie Hoefakker: Top, bedankt. Voor de Secretaris geldt dat iemand overzichtelijk moet zijn, 

communicatief sterk is met goede beheersing van de Nederlandse taal, secuur, kennis van de 

vereniging en creativiteit. Zijn hier vragen over? 

Desirée Weijs: Waarom staat kennis van vereniging specifiek bij secretaris en niet bij bestuur 

algemeen? 

Jamie Hoefakker: Wij beschouwen dat wel als iets belangrijker voor specifiek de secretaris. 

Floris v. Rhijn: Creatief kan ik ook wel bij andere functies bedenken. 

Jamie Hoefakker: We willen het niet bij andere functies niet terugzien, maar sowieso bij bepaalde 

functies. 

Floris v. Rhijn: Ik zou niet zeggen dat de meest creatieve persoon Secretaris zou moeten worden. 

Kavel Ozturk: Ik zou zeggen dat een Secretaris, nadat hij of zij bestuur is geworden pas kennis over 

de vereniging zou moeten hebben, in plaats van daarvoor al. 

Jamie Hoefakker: Ik ga gewoon door. De Penningmeester moet consequent, standvastig in een 

discussie, secuur bij het geld brengen en uitvoeren van taken, kritisch met betrekking tot geld, 

efficiënt in het oplossen van problemen of uitvoeren van taken en openheid zijn. Zijn daar vragen 

over? 

Alex Moret: Is enige kennis van cijfers of wat dan ook niet nuttig? 

Jamie Hoefakker: We beschouwen dat als iets wat je kan leren. Het staat wel in onze aantekeningen. 

De Commissaris Onderwijs moet standvastig zijn bij overleg met autoriteiten, maar wel flexibel, 

zodat je wel verder komt. Je moet inquisitief zijn, dus onderzoekend en nieuwsgierig met betrekking 

tot onderwijs. Je moet representatief zijn om de mening van de leden te verkondigen en 

representatief qua uiterlijk. Je moet bezig zijn met de ontwikkelingen van de universiteit en vooral 

met Congo. Verder met Commissaris Activiteiten. Je hebt een open houding, omdat je een 

aanspreekpunt bent voor commissieleden. Je bent enthousiast en een overzichtelijke planner. Je zorgt 

dat mensen zich aan afspraken houden, deadlinistisch. Niet alles kan, dus je moet ook slecht nieuws 

kunnen brengen en je hieraan houden. 

Milan Scholten: Zullen we deadlinistisch vervangen door punctueel? 

Jamie Hoefakker: Dat is iets anders. Ik kan punctueel zijn, maar me niet aan afspraken houden. 

Desirée Weijs: Kijken we ook naar flexibiliteit, aangezien binnen Congo niet altijd alles volgens de 

planning gaat? 

Jamie Hoefakker: Ik schrijf het even op en neem het mee. Ik zou het zelf op zich moeten weten. De 

Commissaris Extern moet representatief zijn richtingen bedrijven, sponsoren en externen. Je moet 

extravert zijn, een doorzetter zowel in het individuele contact als zich niet snel uit het veld laten 

staan. Je moet doelgericht zijn en een netwerker. 

Marit Koenen: Zou ik de allereerste slide nog even mogen zien? 

Jamie Hoefakker: Dat mag. 

Hylco v. Engelen: Vat het punt even samen. 

Ilse de Horde: Dat de eigenschap leergierig moet worden toegevoegd bij de algemene punten. 



Jamie Hoefakker: Marit Koenen vraagt of de eigenschap leergierig niet terug moet komen bij alle 

bestuursleden. 

Hylco v. Engelen: Je kan kijken wat men ervan vindt. 

Inge Bieger: Ik denk dat de leergierigheid misschien een beetje onder hart van Congo staat. 

Jamie Hoefakker: Ik denk dat we dat sowieso mee moeten nemen. Je moet sowieso dingen leren 

aangezien niemand perfect is, maar ik zet het er sowieso even bij. 

Zorah Ypma: Kan je van deadlinistisch niet beter deadline gericht maken? 

Jamie Hoefakker: Nee. De richtlijnen komen nergens zwart-op-wit te staan. 

Hylco v. Engelen: Je punt is gehoord. 

Jamie Hoefakker: Zijn er nog vragen over de slide? Als laatste willen we de volgende punten 

terugzien bij ten minste een van de bestuursleden. Stel je voor de penningmeester is niet heel kritisch, 

dan willen we dat terugzien bij een ander bestuurslid. We zien graag een teamplayer terug, een 

creatief persoon die kan denken buiten de box en een kritisch persoon. 

Ilse de Horde: Iedereen moet een teamplayer zijn, maar ik denk dat jij meer een gezelligheids-

persoon, een sfeermaker, bedoeld. 

Jamie Hoefakker: Die beschrijving staat er bij ons wel achter, dus ik zal daar even naar kijken. 

Alex Moret: In hoeverre is een teamplayer anders dan de andere eisen? 

Jamie Hoefakker: Het is dus belangrijk dat je gezelligheid centraal zet. 

Alex Moret: Een verbindend persoon dus. 

Jamie Hoefakker: Precies, dat is een hele goede Alex Moret. 

Roan v. Scheppingen: Ik denk dat er binnen de groep ook enkele rustige personen aanwezig moeten 

zijn, aangezien je niet met 6 drukke personen kan werken. 

Marit Koenen: Ik wil daar wel op reageren, want ik denk dat 1 rustig persoon met 5 drukke personen 

niet goed werkt en dat je dan misschien liever 6 drukke personen wil, afhankelijk van de groep. 

Jamie Hoefakker: Ik denk dat dat heel erg groepsafhankelijk is. Wij vinden het wel heel belangrijk dat 

er iemand is die voor terugkoppeling zorgt en outside of the box denkt. 

Floris v. Rhijn: Ik vroeg me af hoe de algemene richtlijnen afwegen tegen de richtlijnen van de 

bepaalde functies. 

Jamie Hoefakker: Dit geldt vooral voor twijfel situaties. 

Hylco v. Engelen: Het is goed zo, top. 

Jamie Hoefakker: Nog een kleine toelichting. Annelieke Muller, de vertrouwenspersoon kun je even 

opstaan. Stel je voor je hebt ooit problemen, dan kan je altijd naar haar toegaan. Alles wat je tegen 

haar zegt, zal vertrouwelijk blijven. 

  

5.      Voorstel Kamercommissie 

  

Charlotte v. Roijen: Een eventuele KamerCommissie voor Congo is al vaker teruggekomen. 

Sommige mensen willen langer in de kamer zitten. We hebben een vorm van een Kamercommissie 

bedacht met een voorzitter, waarbij de leden gekozen worden door het bestuur. De taken die wij 

voor ons zien, zijn de Congo kamer gegarandeerd tot een later tijdstip open houden en zorgen dat de 

kamer schoon en opgeruimd blijft. We zouden graag een trial willen doen voor één maand, namelijk 

november. De maand zal geëvalueerd worden door ons en jullie. We willen letten op het nakomen 



van afspraken, tevredenheid van de leden en animo voor commissieleden. We vroegen ons af of jullie 

dat een goed idee vinden. 

Alex Moret: Moet er ook een BHV’er in de Kamercommissie zitten? 

Charlotte v. Roijen: Wij zijn dat ook niet. BHV’ers zijn gewoon tot 10 uur in het gebouw. 

Sara: Heeft dat dan ook nog invloed op hoeveel bestuur er aanwezig is in de kamer? 

Charlotte v. Roijen: We gaan niet eerder weg dan half 7. 

Wouter Gowdy: Geldt dat ook voor vrijdag. 

Charlotte v. Roijen: Op vrijdag blijven we gewoon bij de VrijMiBeau tot 10. 

Jamie Hoefakker: Dit klinkt nu als een leuk idee, maar gaat denk ik leiden tot dat het bestuur gewoon 

niet meer in de kamer is. 

Charlotte v. Roijen: We willen dit graag nu proberen. Als dat over een aantal jaar zo blijkt te zijn, 

kunnen we het erover hebben op een ALV. 

Zorah Ypma: Klopt het dat de Kamercommissie past begint om half 7 of is er overdag ook al 

iemand aanwezig? 

Charlotte v. Roijen: Dus het wordt dan vanaf half 7. 

Floris v. Rhijn: Krijgt de commissie ook budget voor aankleding? 

Charlotte v. Roijen: We hebben afgesproken om dat niet te doen, aangezien mensen sowieso een 

toevoeging kunnen doen aan de kamer. Dat is ook iets voor het volgende bestuur om daarover na te 

denken en misschien in te begroten. 

Kavel Ozturk: Hoe gaat de commissie zich verhouden tot het bestuur? Stel je voor het bestuur wil 

sluiten, maar de Kamercommissie wil sluiten. 

Charlotte v. Roijen: Wij hebben afspraken met de Kamercommissie, bijvoorbeeld dat de kamer 

tijdens activiteiten dicht is. 

Floris v. Rhijn: Volgens mij bedoelt Kavel Ozturk of de commissie de kamer open mag houden 

zonder bestuur. 

Joris Visser: Volgens mij bedoelde hij juist als het bestuur dat niet wil. 

Charlotte v. Roijen: Dat zijn gewoon afspraken die wij maken met de Kamercommissie. 

Gerben Yntema: Stel jullie spreken af dat de Kamercommissie tot 9 uur de kamer openhoudt en de 

commissie wil tot 10 uur open blijven, mag dat dan. 

Charlotte v. Roijen: Ze mogen dan best tot 10 uur doorgaan. 

Alex Moret: Recent moest de kamer vroegtijdig worden gesloten vanwege rouw. Wat gebeurt er dan? 

Charlotte v. Roijen: Als wij met z’n 6’en ergens bij moeten zijn, kan dat nu bijvoorbeeld worden 

opgevangen door de Kamercommissie. 

Kavel Ozturk: Dit gaat een officiële commissie worden toch. 

Charlotte v. Roijen: Als het bevalt na een maand wel ja. 

Kavel Ozturk: Hoe het bevalt is ook afhankelijk van de regels die gemaakt worden. Ik zou zeggen 

geef de commissie volmacht, tenzij er een specifieke reden is om de kamer niet open te houden. 

Charlotte v. Roijen: De reden die wij hebben, is dan bijvoorbeeld activiteiten. 

Hylco v. Engelen: Het zijn tweezijdige afspraken, namelijk dat de commissie altijd de kamer mag 

opengooien, maar natuurlijk ook dat de commissie er dan voor een bepaalde tijd moet zijn. 

Floris v. Rhijn: Niet alleen de volmacht om hem open te gooien, maar ook de verantwoordelijkheid 

om hem open te houden. 



Charlotte v. Roijen: Het doel is dat de leden weten dat de kamer gegarandeerd tot een later tijdstip 

open is. 

Wouter Gowdy: Dit gaat toch alleen om doordeweekse dagen? 

Charlotte v. Roijen: Het gaat alleen om doordeweekse dagen. 

Ilse de Horde: Buiten vakantieperioden en feestdagen neem ik aan. 

Inge Bieger: Hebben jullie al een idee hoe jullie dat gaan doen met pasjes enzo? 

Charlotte v. Roijen: Voor de trial willen we onze eigen passen uitlenen. Als het een echte commissie 

wordt, kunnen we toestemming laten zetten op de pas van de commissieleden. 

Zoe Tan: Hoe groot wordt de commissie? 

Charlotte v. Roijen: Het ligt een beetje aan de beschikbaarheid van de leden. De komende tijd gaan 

we kijken of er animo is. 

Kim Hurkmans: wanneer begint de trial? 

Charlotte v. Roijen: De trial is in de maand november. 

Hylco v. Engelen: Ik zou graag willen voorstellen om door te gaan. 

Charlotte v. Roijen: Als je interesse hebt, mail dan naar Ilse de Horde. 

  

6.      Evaluatie meerjarenplan 

  

Charlotte v. Roijen: In artikel 18 lid 4 staat dat het meerjarenplan om minimaal 1 ALV geëvalueerd 

moet worden. Dat is dus deze ALV. Hieruit mogen wijzigingen voorkomen. 

Hylco v. Engelen: Als bestuur heb je een beleidsplan. In het beleidsplan staat wat je allemaal gaat 

doen met de vereniging. Sinds vorig jaar is er een meerjarenplan, omdat een jaar nu eenmaal maar 

zoveel tijd heeft. Namelijk: 1 jaar. 

Jamie Hoefakker: Mogen we vragen stellen over de normale loop van hun beleidsplan? 

Hylco v. Engelen: Nee. 

Jamie Hoefakker: Wanneer wordt dit dan wel besproken? 

Hylco v. Engelen: Als je het heel belangrijk vindt dat er een bestuursupdate komt, kan dat. 

Jamie Hoefakker: Als het niet de bedoeling is, wil ik niet zeuren, maar ik zou het wel leuk vinden. 

Het is de 2de halfjaarlijkse ALV. Ik verwacht dat er wel iets over gezegd zou worden. 

Hylco v. Engelen: We doen dit sowieso pas bij de W.V.T.T.K. 

Alex Moret: Als een bestuur haar beleidsplan presenteert mogen ze zeggen dat ze bepaalde punten 

uit het meerjarenplan niet meer willen doen? 

Hylco v. Engelen: Nou als ze het hebben afgerond, hoeven ze het niet meer te doen. 

Charlotte v. Roijen: Het behoud van de verenigingskamer en het behoud van de facultaire introductie 

na de intreeweek. Dan de waardering voor de actieve leden. 

Hylco v. Engelen: Het komt erop neer dat we kijken of we het er nog steeds mee eens zijn. 

Floris v. Rhijn: Horen we dan ook hoe het huidig bestuur deze punten probeert te bewerkstelligen? 

Hylco v. Engelen: Liever niet. 

Ruben Bomans: Waar ligt de grens tussen actief en niet-actief? 

Charlotte v. Roijen: Je bent een actief lid als je in een commissie van Congo zit. 

Hylco v. Engelen: Niet-actieve leden waarderen we ook hoor. 

Charlotte v. Roijen: We willen graag een goede ledenadministratie en een goed werkend kasboek. 



Johan Diepstraten: wat betreft het punt kasboek. Ik heb me de afgelopen tijd heel erg beziggehouden 

met het aanstellen van een nieuw kasboek. Dat is inmiddels gebeurd. 

Wouter Gowdy: Wat is een kasboek? 

Johan Diepstraten: In een kasboek worden alle uitgaven en inkomsten van de verenigingen 

bijgehouden. Vroeger deden we dat in Excel, nu in een speciaal systeem. 

Milan Scholten: Persoonlijk zou ik het niet nu al uit het meerjarenplan te houden. 

Johan Diepstraten: Wat mij betreft heb je daar een inwerkperiode voor. Het lijkt mij sterk dat dat 

weer terug zou vallen. 

Vivian Jongejans: Misschien kunnen we het verplaatsen naar puntje 1: dingen die wenselijk zijn te 

behouden. 

Floris v. Rhijn: We hebben het nu en we wilden het krijgen en het lijkt me heel moeilijk om het kwijt 

te raken, dus dat lijkt me een beetje overbodig. 

Desirée Weijs: Het lijkt mij ook overbodig om het erin te houden, want dan kan je alles erin zetten 

wat je wil behouden: de streeplijst, de banken… 

Hylco v. Engelen: De meeste mensen vinden volgens mij haal het er lekker uit en zet het niet bij 

punt 1, want je wil wel meer punten behouden. Heeft iemand ernstig bezwaar dat we dit nu eruit 

gaan kicken? Nee oké. Het is eruit. Het is gewoon gelukt Johan. Trots op jou. 

Zorah Ypma: Hoe staat het met het ledenbestand? 

Vivian Jongejans: Ik ben begonnen met een lijst met actieve leden en oud-actieve leden. Ik ben van 

plan om contact op te nemen met hele oude actieve leden, die weer andere hele oude actieve leden 

kennen. 

Jamie Hoefakker: Ik denk dat we vorige keer op de ALV als tip hadden gegeven om hulp te vragen 

bij commissies. Ik raad echt aan om dit nu te doen. 

Vivian Jongejans: Ik zal de lijst in de drive voor de commissies zetten en commissies vragen. 

Floris v. Rhijn: Is dit dan een historische lijst of dat we überhaupt weten we nu lid is? 

Vivian Jongejans: Nou ja, dit vooral heel belangrijk voor het 100ste. Ik ga in ieder geval naar de 

faculteit om te vragen wie er nu allemaal aan het studeren zijn. 

Desirée Weijs: Die lijsten krijg je niet van de faculteit. 

Charlotte v. Roijen: Het volgende punt is balans, studie en gezelligheid. 

Marjolein Michielsen: Waarom is dit een punt wat we willen verkrijgen en niet willen behouden? 

Hylco v. Engelen: Dit is tijdens een vorige ALV allemaal besproken. Die notulen zijn volgens mij 

ook door Rimke gemaakt en heel uitgebreid. 

Zoe Tan: Gaat het dit jaar goed? 

Ilse de Horde: Ik denk het wel! Veel mensen genieten van de drie delen van de activiteiten die wij 

aanbieden, ze worden goed bezocht en de kwaliteit houden we in de gaten met ondervragingen en 

evaluaties. 

Hylco v. Engelen: We kunnen door naar de volgende. 

Charlotte v. Roijen: Transparantie. Het is even wat leeswerk, maar jullie kunnen het wel. 

Irene Hamming: De notulen van de bestuursvergaderingen worden niet gepubliceerd, maar alleen de 

bestuursupdate? 

Charlotte v. Roijen: De notulen van de bestuursvergaderingen komen niet online te staan, maar die 

kan je wel bij ons opvragen als je iets wil weten. 



Charlotte v. Roijen: Alumni-netwerk versterken. Dan bij de laatste categorie, namelijk zaken waar elk 

bestuur een visie over moet postuleren. Dan hebben we informatievoorziening en een duidelijk 

sponsorbeleid. 

Hylco v. Engelen: Ieder bestuur moet dus in hun beleidsplan hier iets over zeggen. 

Charlotte v. Roijen: Als laatste Congo-breed commissiebeleid. 

Wouter Gowdy: Wat zijn we nou eigenlijk aan het doen? 

Charlotte v. Roijen: Ben je het nog eens met wat hier staat. 

Inge Bieger: Zouden we eventueel kunnen zeggen dat wij vinden dat jullie je niet aan het 

meerjarenplan houden? Niet dat ik dat vind, want ik vind dat jullie het top doen. 

Hylco v. Engelen: Volgens artikel 18 lid 3 moet het bestuur op de wissel ALV sowieso 

verantwoording afleggen. 

Jamie Hoefakker: als we op de wissel ALV zeggen: bad bestuur, dat hebben jullie niet gedaan. Dan 

zijn we wel een beetje laat. 

Floris v. Rhijn: Ik vind wel dat het bestuur moet presenteren dat wat het bestuur heeft gedaan en 

gaat doen. 

Alex Moret: Ik wil graag alumni netwerk zonder spatie. 

Joris Visser: Royeren die gast. 

Hylco v. Engelen: Wat mij betreft is het meerjarenplan geëvalueerd. Het kasboek wordt verwijderd 

en de rest blijft erin staan, behalve de spatie van de Alex Moret. 

Floris v. Rhijn: De liftwedstrijd? Bijna 25 jaar lang is het gelukt om deze te organiseren. Zeker met 

het wisselen van besturen is het moeilijk om iets continue te houden wat al onderbroken is. Ik denk 

dat het meerjarenplan kan helpen om zo’n activiteit toch nog een toekomst te gunnen. 

Charlotte v. Roijen: Ik weet niet of ik het zou opnemen in het meerjarenplan. Ik denk dat het 

enthousiasme van een liftwedstrijd afhangt van de groep mensen waarmee je zit, die kan verschillen 

over de jaren. 

Floris v. Rhijn: 24 jaar lang was er behoefte aan, omdat het leuk was. Met veranderende groepen en 

zelfs veranderde tijden bleef het leuk. 

Wouter Gowdy: Om activiteiten continue te houden hebben we commissies. Het ligt meer aan het 

behoud van een liftcommissie, dat niet echt een verantwoordelijkheid is voor een bestuur, maar meer 

voor mensen die de commissie in leven houden. 

Ilse de Horde: Ik denk niet dat het handig is om activiteiten in het meerjarenplan op te nemen. Als er 

enthousiasme voor is, moet het doorgaan en anders niet. 

Inge Bieger: Ik denk dat zolang de leden geen kaartjes kopen, is er niet genoeg behoefte om de 

liftwedstrijd boven een hertentamens te houden. 

Hylco v. Engelen: Wil je hierover stemmen? 

Floris v. Rhijn: Ik zou het leuk vinden als het erin komt. 

Hylco v. Engelen: Handjes omhoog als je vindt dat specifieke activiteiten worden opgenomen in het 

meerjarenplan. Ik zie 3 handjes, dat vind ik niet genoeg. 

Ilse de Horde: Misschien over een paar jaar, het moet eerst weer gaan leven. 

Alex Moret: Ik dacht dat er nu een LiftCie werd opgericht. Dan is er toch een dikke kans dat er dit 

jaar een liftwedstrijd gaat zijn. 



Hylco v. Engelen: Dan is bij deze het meerjarenplan geëvalueerd. We doen een pauze. Het is half 8. 

Om kwart voor 8 zijn jullie allemaal weer terug. 

 

Pauze 

  

7.      Richtlijnen Nieuwe Initiatieven 

  

Hylco v. Engelen: We kunnen eindelijk de KookCie bedanken voor het koken; bedankt KookCie. 

Verder met de ALV. We zijn al zeker 3 ALV’s bezig met Marit Koenen als commissaris extern. We 

gaan nog 1 keer stemmen met acclamatie. Zijn jullie het ermee eens dat Marit Koenen Commissaris 

Extern wordt?  

 

De verandering van Commissaris PR & Acquisitie naar Commissaris Extern is ingestemd per 

acclamatie.  

 

Charlotte v. Roijen: Congo heeft een potje met geld voor nieuwe initiatieven. Om het proces 

hiervoor iets meer te stroomlijnen, hebben wij richtlijnen gemaakt. Deze willen we met jullie 

bespreken en gelijk ook kenbaar aan jullie maken. 

Milan Scholten: Kan je per activiteit een doelgroep bedenken? Of moet het voor heel Congo 

toegankelijk zijn? 

Charlotte v. Roijen: Dat eerste. 

Alex Moret: Waarom noem je alle leden als je ook een bepaalde doelgroep noemt? 

Charlotte v. Roijen: Je wilt zeker weten dat alle leden van een bepaalde doelgroep worden 

aangesproken. 

Tom Hellings: Hoe gaan jullie evalueren hoe een plan goed is ontvangen bij de beoogde doelgroep? 

Charlotte v. Roijen: We willen het idee krijgen dat de leden van die doelgroep het een leuk idee 

vinden. Als de meeste mensen zeggen dat ze er geen behoefte aan hebben, dan lijkt ons het niet een 

goed idee. 

Tom Hellings: Wat is ongeveer het budget dat beschikbaar is voor nieuwe initiatieven? 

Johan Diepstraten: Je vraagt een budget aan naar aanleiding van een soort activiteit met een 

begroting. Het budget kan verschillen van 50 euro tot 200 euro. 

Milan Scholten: Komt er een vast moment waarop je nieuwe initiatieven kan voorstellen of kan dat 

op ieder moment? 

Charlotte v. Roijen: Dat kan in principe op elk moment. 

Joris Visser: Je moet een begroting ten minste een maand van tevoren indienen, dus moet een nieuw 

initiatief dat dan ook niet? 

Charlotte v. Roijen: We willen wel graag tijdig het voorstel ontvangen. 

Alex Moret: Is het niet een loos puntje dat het bestuur tracht om nieuw initiatief zo snel mogelijk te 

behandelen omdat je niet kan testen of het bestuur het snel genoeg doet? 

Floris v. Rhijn: Vind ik ook wel wat. 

Joris Visser: Kunnen we niet gewoon doen dat het minimaal een maand van tevoren ingediend moet 

worden en dat het bestuur binnen 7 dagen moet reageren? 



Roan v. Scheppingen: Binnen een week vind ik heel erg snel, omdat het ook kan gaan over hele grote 

projecten: denk bijvoorbeeld aan een oude lullen weekend. We hebben een hele volle agenda. We 

proberen het zo snel mogelijk, maar het kan zijn dat net een ALV speelt of dat we het met een RvA 

willen overleggen. 

Kavel Ozturk: Het is geen vaste deadline, want als ik het goed lees zijn het richtlijnen. Als je het kan 

verwachten van een commissie, kan je het ook verwachten van een bestuur. 

Charlotte v. Roijen: We hebben geen vaste momenten erin gezet, omdat het per initiatief zou kunnen 

verschillen. We proberen naar alle redelijkheid op tijd te reageren. 

Hylco v. Engelen: Zo spoedig mogelijk is ook een richtlijn. 

Wouter Gowdy: 2 maanden van tevoren indienen, 14 dagen bedenktijd. 

Ilse de Horde: Het moet mensen stimuleren om dingen te bedenken. Als je iets 2 maanden van 

tevoren laat indienen, haal je heel veel creativiteit weg. 

Charlotte v. Roijen: Mij lijkt het aangeven van bepaalde periodes behoorlijk arbitrair, omdat het per 

initiatief verschilt. Als er over 2 weken iets gebeurt en je wil in het kader daarvan iets leuks wil 

organiseren, heeft zo’n tijdsaanduiding helemaal geen zin. 

Milan Scholten: Wat verstaan jullie onder tijdig? Het is en blijft een vaag begrip. 

Charlotte v. Roijen: Als je een activiteit wil organiseren, moet het haalbaar zijn binnen de periode 

waarin je dat wil organiseren. 

Hylco v. Engelen: Korte kanttekening, het gaat over nieuwe initiatieven, niet activiteiten. Als je zegt, 

ik wil een schildpad, hoop ik dat dit een initiatief is en geen activiteit. 

Joris Visser: Een maand is toch een beetje gemiddeld. 

Alex Moret: In geen van de 4 eisen staat dat ze aan een bepaalde tijdsplanning moeten voldoen. 

Hylco v. Engelen: In punt 2.4. 

Alex Moret: Dat gaat over de begroting. 

Hylco v. Engelen: Bovenstaande informatie kan over meer informatie gaan. 

Desirée Weijs: Is het een idee als je gewoon zegt dat informatie tijdig bij het bestuur van Congo 

neergelegd moet worden gelijkend aan andere initiatieven. 

Charlotte v. Roijen: Dat lijkt me wel een goed idee, maar als je met een totaal nieuw initiatief komt, 

heb je misschien geen referentiekader. 

Alex Moret: Ik ben het er niet mee eens dat het onder artikel 2 staat. Het is volstrekt open aan 

interpretatie. 

Kavel Ozturk: Het zou handig zijn als het bestuur binnen een week kan reageren. 

Discussie in de zaal.  

Kavel Ozturk: Dat probleem zou er niet zijn als je zegt dat het bestuur binnen een week van tevoren 

moet besluiten. Dus ik zou zeggen binnen een week of dat het bij de eerste bestuursvergadering 

besproken gaat worden. 

Floris v. Rhijn: Ik vraag me af wat het probleem is met tijdig, want het lijkt mij juist heel handig. Nu 

kan het bestuur het afwegen en onderbouwen. Het is gewoon lekker flexibel. Ik zou graag willen 

horen van de mensen die het niet eens zijn met de woordkeuze wat voor problemen dit gaat 

opleggen. 



Eveliene Ongenae: Voor de ene persoon is tijdig een week, voor de andere persoon is het 2 dagen. 

Voor de ene persoon is het een paar dagen om iets te organiseren, voor de andere een paar maanden. 

Het lijkt mij handig om hier gewoon een kader voor te geven. 

Marit Koenen: Het lijkt me dat tijdig er juist voor zorgt dat je het overlegt met 2 partijen, als je er al 

een kader omheen zet is er geen overleg meer. Ik denk dat je niet moeilijk moet doen over een 

bepaald tijdsbestek. 

Hylco v. Engelen: Ik heb het gevoel dat we de hele tijd over hetzelfde discuteren. Ik ben klaar met 

deze discussie en ik vind hem ook nergens naar toe gaan. Ik wil de discussie hierover stoppen. We 

kunnen stemmen over de hele richtlijnen in een keer. 

Maud Hulswit: Het bestuur kan toch altijd een andere datum met de mensen overleggen voor dit 

initiatief als het bestuur dit niet tijdig genoeg vindt. 

Hylco v. Engelen: Ik zou voorstellen dat we erover gaan stemmen, zoals het hier staat. 

Floris v. Rhijn: Ik wil graag voorstellen om specifiek over het woord tijdig te stemmen. 

Hylco v. Engelen: Als er tijdig gestemd worden, moet er een andere tijd bedacht worden. 

Charlotte v. Roijen: Als we over het hele plan stemmen, weten we niet of het gaat over de 

woordkeuze. 

Hylco v. Engelen: We gaan nu machtigingen uitdelen. We gaan als volgt stemmen. We gaan stemmen 

of de tijdsaanduiding voor indienen en reageren nu een goed voorstel is en of we dat graag wil zien. 

Je hebt een stem, dus je mag een hand omhoog doen. Als je gemachtigd bent, mogen 2 handen 

omhoog. 

  

Voor: 86 

Tegen: 17 

Blanco: 0 

Onthouding: 5 

  

Hylco v. Engelen: Zoals het er nu staat is het aangenomen. We gaan gelijk door naar of we de hele 

richtlijnen voor nieuwe initiatieven zoals het er nu in staat wordt ingestemd. 

  

Voor: 61 

Tegen: 20 

Blanco: 6 

Onthouding: 11 

  

Hylco v. Engelen: Het is nu ergens in een archief opgenomen. Het bestuur stelt het volgende voor, 

namelijk een HHR-wijziging in artikel 13. Dit betekent dat we daadwerkelijk gaan gebruiken wat we 

net hebben ingestemd. Als we dit weer willen wijzigen, moet dat op een ALV gebeuren. 

  

Voor: 86 

Tegen: 3 

Blanco: 0 

Onthouding: 19 



  

Hylco v. Engelen: dan is ook deze HHR-wijziging aangenomen. Nu gaat Charlotte v. Roijen dingen 

vertellen over jullie ideeën. 

  

8.      Terugkoppeling ideeënwedstrijd 

  

Charlotte v. Roijen: Op de laatste ALV voor de zomervakantie hebben we een ideeënbus gemaakt. 

We willen nu graag vertellen wat we met deze ideeën hebben gedaan. Op de eerste plek staat de 

boekenruilkast. Er is er eentje in het halletje. Daar staan boeken. Je kan er een uitpakken en er een 

inzetten. Het tweede idee was Happen, Trappen & Tappen van Annelieke Muller. Dit idee komt 

origineel vanuit spectrum. Dit evenement gaat in november waarschijnlijk plaatsvinden. De derde 

plek was voor de tweedehands boekverkoop. Dit hebben wij nog niet gerealiseerd. Onze 

boekenleverancier gaat zelf met een tweedehands boekverkoop systeem komen, waardoor wij de 

noodzaak niet echt inzagen. 

Machiel Cligge: Wat is Happen, Trappen & Tappen? 

Charlotte v. Roijen: Je hebt mensen die thuis gaan koken, mensen die gaan fietsen naar mensen die 

gaan koken en het tap gedeelte is dat je daarna doorgaat naar de borrel. 

Hylco v. Engelen: Dit was dus een stukje terugkoppeling van de vorige ALV. 

  

9.      Kleurplaatwedstrijd 

  

Charlotte v. Roijen: We hadden maar liefst 8 inzendingen. We hebben een hoofdprijs en een 

poedelprijs. Het was lastig. Er waren een heleboel goede inzendingen. Het mooiste gekleurd is er 

door Manna Koopmans. Je prijs is een volwassen kleurboek en een fles rode wijn. 

Charlotte v. Roijen: Hij wordt op Facebook gepost. De poedelprijs is voor Daniël, maar Daniël is er 

niet. Van de poedelprijs maken we een tweede prijs. Die gaat namelijk naar Anna. De tweede prijs is 

een kleuter kleurboek en fristi. 

 

10.   W.V.T.T.K. 

  

-          Bestuurs update: 

  

Hylco v. Engelen: Iedereen van het bestuur gaat even kort vertellen wat ze tot nu toe gedaan hebben, 

wat er behaald is en wat er nog op de planning staat. 

Charlotte v. Roijen: Ik als voorzitter heb niet een heleboel vaste activiteiten. Wel ben ik druk bezig 

geweest met de dies (verjaardag van Congo) afgelopen jaar. Ik ben druk bezig geweest met alle 

vergaderingen. De bestuursvergaderingen, het studieverenigingen overleg, het bèta-verenigingen 

overleg en de RvA (Raad van Advies) vergaderingen samen met Hylco v. Engelen. Ik heb niet hele 

grote projecten waar ik verantwoordelijk voor ben, behalve het in leven houden van de vereniging. 

Vivian Jongejans: Ik heb het net al gehad over het ledenbestand. Hopelijk gaat hij aan het einde van 

de week naar alle commissies. De website is veranderd, waar ik me ook heel erg mee bezig heb 

gehouden. Ik vind hem heel mooi geworden, hopelijk jullie ook. Verder heb ik ook heel veel getypt. 



Johan Diepstraten: Naast mijn gebruikelijke functie specifieke taken zoals geld tellen en streepjes 

tellen, heb ik me vooral beziggehouden met het invoeren van een nieuw kasboek. Ik ben ook bezig 

geweest met de digitale streeplijst. Het duurt allemaal iets langer dan verwacht.  

Roan v. Scheppingen: Ik ben het afgelopen jaar ook bezig geweest. Dat is wel fijn. Ik heb mij vooral 

gericht op studentenpolitiek. We zijn heel veel bezig met verkenningscommissies. Dit zijn 

commissies binnen de UvA die kijken naar samenwerking met de VU. Als het goed is mogen we 

binnenkort overal weer bij zijn en meepraten. Verder ben ik ook veel bezig geweest met het LOBS 

en het BMSO. Het referendum komt eraan, waar ik jullie zo goed mogelijk over ga informeren. 

Ilse de Horde: Ik heb heel veel gebabbeld met alle voorzitters en geëvalueerd met de commissies, 

ingesprongen waar nodig. Aanwezigheid bij alle activiteiten van begin tot eind. De LiftCie en de 

LustrumCie komen ook weer terug. Ik heb ik veel tijd gestoken in de georganiseerde 

bestuursactiviteiten en. nieuwe dingen voor de Congokamer.  

Marit Koenen: Voor de zomervakantie heb ik me vooral beziggehouden met het wisselen van onze 

boekenleverancier. Vervolgens hebben we herbruikbare bekers geïntroduceerd. Er is een bestand in 

de drive waar alle sponsors van Congo in staan. Met behulp van een economiestudent wil ik dit in 

een andere vorm doen, zodat het meer gebruikt wordt. Ik wil ook meer tijd besteden aan het alumni 

netwerk van Congo. 

Wouter Gowdy: Is de nieuwe boekenleverancier beter? 

Alex Moret: Nee. 

Marit Koenen: Ik denk dat je dit als lid beter kan beoordelen. Financieel gezien is het in ieder geval 

beter. Er zijn nog wel wat overgangsprobleempjes, maar ik denk dat dat volgend jaar niet gebeurd. 

Hylco v. Engelen: Dan was dit volgens mij een kort, maar krachtige bestuurs update. Als je nou nog 

een algemene vraag hebt aan alle 6, dan is dit een goed moment. 

Ruben Bomans: Is Roan v. Scheppingen z’n pandapunten kwijt? 

Roan v. Scheppingen: Ik heb geen pandapunten. 

Hylco v. Engelen: Doe met deze informatie wat je wilt. 

  

11.    Rondvraag 

  

Hylco v. Engelen: Dit is het moment dat de technisch voorzitter aan de vergadering vraagt of er 

vragen zijn aan het bestuur, aan de groep, zelfs aan mij of aan Rimke. 

Mick Roche: Gaat iedereen naar de Amstel 54? 

Roan v. Scheppingen: Kan iedereen z’n machtigingen inleveren bij het bestuur? 

  

12.   Sluiting 

  

Hylco v. Engelen: Ik sluit de vergadering om 20:47. Bedankt voor Rimke dat ze genotuleerd heeft. 

Rimke de Kroon: Dit was wel echt het beste bedankje dat ik ooit gekregen heb. 

 

 

 


