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1. Opening 

Yannick V: Ik ben vandaag de technisch voorzitter.  

Yannick V opent de vergadering om 18.10. 

  

2. Mededelingen  

Yannick V: Huishoudelijke regels, voor- en achternaam noemen voor de notulist. Vragen graag na 

elke slide, niet na elk puntje.  

Charlotte R: Ik geef het woord door aan Ilse de H.  

Ilse de H: Zoals jullie wellicht hebben gehoord was er een competitie voor deze ALV. Ontzettend 

veel inzendingen, uiteindelijk waren er twee winnaars. Zorah.  De eerste studiereis sinds tijden, de 

dag na de CoBo en een leuk moment met het 96ste. Hylco had ook foto’s van de ereleden tijdens de 

ouderdagen, met bier en Roan houdt van ijsjes. Gefeliciteerd, jullie krijgen een lekkere fles wijn en 

jullie krijgen een foto op A2-formaat.  



 

Lustrum 

Ilse de H: aankomende donderdag dan is de info-avond van de LustrumCie, waar ik jullie voor wil 

uitnodigen. 

  

3. Goedkeuren agenda  

Yannick V: eerst de agenda goedkeuren. Zijn er punten? Goedgekeurd.  

 

4. Erelid  

Charlotte van R: Een hele mooie slide met foto’s van Guido, hij is hier aanwezig omdat wij, het 

97ste, hem willen aandragen als erelid. Een erelid is iemand die heel veel voor Congo heeft betekend. 

Guido was Boekencommissaris van het 88ste. 

Bart van der M: Waren dit foto’s van Guido? 

Charlotte van R: Heel veel commissies en bestuurszaken, zie slide. LustrumCie en de GuidoCie, deze 

ging over grafische vormgeving. Hij heeft ook de vormgeving van de website gedaan en van het 

CONGres. Hij heeft ongeveer op elk Congo-evenement vrijwilligerswerk gedaan. Voorzitter van de 

PB-alumnikring en voorbeeld voor Psychobiologen. Promotiestudent. Hij had z’n eigen 

agendapuntje: “Wat Verder Uit De Kast Kwam”, omdat hij tekenen van homoseksualiteit vertoonde. 

De hoop was dat hij zo dichter bij meisjes zou komen. Hij heeft ook een presentatie gedaan over wie 

de mopshond was bij de liftwedstrijd naar Roemenië.  

Milan S: Toelichting over de mopshond? 

Yannick V: Had je bij de presentatie moeten zijn.  

Charlotte van R: Er was schijnbaar een mopshond bij de liftwedstrijd in Roemenië, Guido heeft 

proberen te achterhalen wie dat was.  

Guido M: Iemand had een facebook-profiel aangemaakt over de mopshond en na de liftwedstrijd 

werden er allemaal foto’s gepost van de liftwedstrijd. Ik heb hier een hele theorie over geschreven, 

het was uiteindelijk Julien.  

Charlotte van R: Vragen verder? 

Yannick V: Verder geen vragen? 

Charlotte: Dan wil ik graag overgaan op stemming.  

Yannick V: We willen graag stemmen per acclamatie. 

Er wordt een uitleg gegeven over per acclamatie stemmen.  



Er is een overweldigend geluid voor “voor”. 

 

Yannick V: dan is Guido Meijer hierbij erelid.  

 

Guido M: Dankjewel. Ik heb zelfs een kleine speech voorbereid. Ik ga het kort houden. “Stelletje 

kutcongolezen”. O nee, dat was voor het geval ik niet werd ingestemd. Lieve Congolezen, ik dank 

jullie uit de grond van mijn hart dat jullie mij tot erelid hebben benoemd. Veranderingen zijn er 

zowel bij commissies qua hoeveelheid en activiteiten, maar er is ook zoveel hetzelfde en op vooruit 

gegaan. Ik ben heel erg trots op het feit dat jullie mij tot erelid hebben benoemt, maar ik hoop ook 

ten zeerste dat jullie nog meer ereleden zullen benoemen. Zonder jullie is Congo niet Congo.  

 

Johan D: we hadden al een plaatje laten maken op het ereledenbord. Maar we kregen er zelfs twee, 

dus je mag er één mee naar huis nemen.  

 

5. Jaarverslag 97ste 

  Algemeen 

Charlotte van R: ik geef het woord aan Vivian.  

Vivian J: afgelopen jaar hebben we veel gewerkt aan het ledenbestand. We hebben drie 

verschillende indelingen: bachelors, alumni en oud-actieve leden. Met oog op het Lustrum moet het 

zeker nog bijgewerkt worden, de huidige informatie die er is stond al op de drive en de komende 

jaren zal eraan gewerkt moeten worden om met terugwerkende kracht meer informatie te 

verzamelen. We hebben ook gewerkt aan de website, hij heeft een hele nieuwe lay-out. Er is plek om 

sommige activiteiten speciaal uit te lichten en we hebben enkele pagina’s geüpdate en er is een 

nieuwe server, om bijvoorbeeld problemen met de kaartverkoop te voorkomen. Ook is er een 

samenvattingenbank toegevoegd, een betere versie t.o.v. eerst. We wilden kijken naar een 

kennisbron, maar hebben ervoor gekozen om deze niet in te zetten, maar eerder de bestaande 

kennisbron (google drive) te verbeteren. Hier hebben alle commissies en commissieleden toegang 

toe. Het commissiemapje “algemeen” is ook uitgebreid.  

Floris van R: Waarom is het nog niet gelukt om de oud-actieve ledenlijst af te krijgen? En waar liggen 

de mogelijke problemen bij het volledig krijgen van de lijst. 

Vivian J: Er kwamen voor mij heel veel zaken tussendoor en ik heb er dus geen tijd voor gehad, erg 

jammer. Problemen liggen ook bij erg oude leden die moeilijk te vinden/bereiken zijn. We hebben 



enkele namen binnen gekregen, bijvoorbeeld via Jamie H en Anne Klomp. Er zijn wel enkele opties, 

via deze mensen bijvoorbeeld of hopelijk via zaken zoals Linked-In. Het wordt erg lastig, dat is zeker 

waar. 

Yannick V: nog vragen?  

Charlotte van R: door met de algemene puntjes. 

 

Duurzaamheid 

Charlotte van R: we hebben o.a. herbruikbare bekers geïntroduceerd, omdat er bijvoorbeeld veel 

afval bij FI gegenereerd wordt. Er moet worden gekeken hoe deze verder kunnen worden gebruikt. 

Extra mokken aangeschaft voor gebruik. Er is een boekenruilplank, waar je boeken kunt pakken, 

ruilen en lezen. We hebben niet het idee dat hier heel veel gebruik van is gemaakt. Verder is er een 

samenwerking opgestart met SFSA (Students For Sustainability Amsterdam). Dit wordt komend jaar 

doorgegeven aan Geartsje.  

 

Nieuwe initiatieven 

Charlotte van R: we hebben richtlijnen opgesteld om ervoor te zorgen dat het aanvragen wordt 

gestroomlijnd. Hier is nog geen gebruik van gemaakt, want er zijn nog geen nieuwe initiatieven 

aangevraagd. Als iemand het ooit wil zijn de richtlijnen er nu wel. 

 

Amstel54 

Charlotte van R: de nuchterdienst is erin gebracht, o.a. door een incident met de kroonluchter en 

geluidsoverlast. Elk bestuurslid is een keer in de 8 weken “nuchter”, aanspreekbaar is misschien een 

betere term. Om te voorkomen dat er te grote problemen ontstaan, ondanks dat 1 persoon niet altijd 

overal tegelijk kan zijn. De kroegeigenaar vindt dit prettiger. De BarCo let er nu ook op dat er geen 

bier meer mee naar buiten gaat na 01.00. Sinds twee weken hebben we ook pitchers voor 7 euro. Zijn 

hier vragen over? 

Milan S: hoeveel herbruikbare bekers zijn er gekocht en hoeveel zijn er nog over? 

Marit: We hebben er 500 gekocht, 73 zijn er kwijt. Er zijn er niet heel veel kapot gegaan.  

Hylco van E: nieuwe eigenaar, is het net zo’n “gezellige man”? 

Charlotte van R: sinds een maand is er inderdaad een nieuwe eigenaar, het gesprek pas geleden is 

goed bevallen. Het is een fijne man.  

 



Mediabeleid 

Informatieverstrekking en mediabeleid 

Charlotte van R: er zijn een aantal verschillende FB-kanalen en om de berichten in de 

studievereniging-groep te stroomlijnen en te structureren, hebben we hier 3 bestuursleden op gezet. 

Roan (onderwijs), Marit (extern) en Ilse (activiteiten) voor de verschillende berichten. Er is ook een 

nieuwe pagina, “activiteiten studievereniging congo”, hier kun je je op abonneren.  

 

Onderbreking door Yannick. 

 

Charlotte van R: wij, bestuur, hebben dit jaar de studiegroepen aangemaakt op FB, om ervoor te 

zorgen dat mensen niet spam posten in deze groepen. We hebben ook bestuursblogs geschreven, 5 

in totaal, deze zijn te vinden op de website. We waren ook aanwezig tijdens de bestUURtjes met alle 

6 de bestuursleden. We hebben enkele thema-bestUURtjes georganiseerd, wat een prettige manier 

was om te discussiëren met de leden hierover.  

Floris van R: je liet een beeld zien van de FB-pagina, wanneer is dat genomen (die foto), zijn er 

slechts 26 abonnees? 

Charlotte van R: de policy van FB is veranderd. Eerst kon je je abonneren, maar dat is sinds kort niet 

meer. Nu kan je enkel de pagina volgen. 

Ilse de H: vorig jaar was er een activiteiten-account, maar dit is dus vanwege FB-policies omgezet 

naar een activiteiten-pagina. Er zijn 1400 likes op deze pagina.  

Charlotte van R: verder nog vragen? 

 

UvA-updates 

Charlotte van R: veranderingen over de UvA en de faculteit en onderwijs gepost op de Facebook en 

website. Verder hebben we geëxperimenteerd met bijvoorbeeld een Congo-app, Instagram en 

Snapchat. We hebben uiteindelijk besloten om eerst aandacht te besteden aan de website. Daarnaast 

is er dus sinds kort instagram. Er wordt eerst gekeken met commissievoorzitters hoe zij het gebruik 

van deze app voor zich zien. Ook Snapchat, bijvoorbeeld tijdens FI. 

 

         

             Financiën 

Johan D: volgens mij zijn jullie op elke ALV er wel mee doodgegooid, er is een nieuw kasboek. Het 



voordeel hiervan dat het veel minder foutgevoelig is dan het excel-bestand en zeker overzichtelijker. 

Over de jaren heen is het duidelijker waar het geld heen is gegaan, zo zijn we bijvoorbeeld achter het 

bestaan van het ‘spookgeld’ gekomen. Je kunt alles makkelijk zoeken en het is erg prettig. Dit was 

ook een puntje uit het meerjarenplan, verder hebben we de commissiespecifieke kasboeken zodanig 

aangepast dat het voor de commissie makkelijker is om te zien hoeveel geld er naar elke activiteit is 

gegaan. Deze kasboeken zijn regelmatig bijgewerkt. Elk lid wat op de drive zit kan in dit kasboek 

zien wat er allemaal is aangeschaft en uitgegeven door de commissie en zo ook wat er nog over is en 

wat er dus nog kan worden uitgegeven.  

 

Contact penningmeesters 

Johan D: ik heb vooral gekeken naar de vraag vanuit penningmeesters en eventueel daaruit 

gesprekken gevoerd.  

Johan D: er is ook een digitale streeplijst, naast de koelkast hangt een iPad. De verkoop hierdoor gaat 

sneller, het is ook makkelijker om op de streeplijst te gaan, eerst was het een maand wachten, maar 

nu heb ik het binnen een minuutje voor elkaar. Je kunt ook bijhouden wanneer iets is gekocht, voor 

wie en zelfs wat. Ik zal straks nog enkele grafieken laten zien. We hebben nog een iPad die we 

kunnen gebruiken op externe evenementen, zodat cash niet meer nodig is. Hiernaast is er naast de 

pinautomaat een draadloze pin aangeschaft, deze is op dit moment nog gratis vanwege een pilot. Dit 

is vooral handig gebleken op de FI, waar eerstejaars lidmaatschap moesten betalen. Ze konden dit 

meteen daar doen. De CONGresCie kon dit bijvoorbeeld gebruiken bij de kaartverkoop in de hal.  

Er was ook een tijd lang vraag naar een creditcard, we hebben deze uiteindelijk online aangevraagd. 

Je betaalt een klein percentage per betaling, als je hem niet gebruikt kost het helemaal niets. Dit is 

zeker handig gebleken bij bijvoorbeeld de Google Drive, eerst moest Yannick V dit telkens betalen. 

Of bijvoorbeeld het CONGres voor een spreker, hotelverblijf.  

Milan S: Wat is het limiet van de creditcard? 

Johan D: je zet er geld op, en dan kun je ermee betalen → prepaid.  

Bart van der M: ik had een vraag over de draadloze pin, aangezien het een pilot is. Gaan we hiermee 

door? 

Johan D: we hebben nog niks gehoord over een eventuele afloop, het volgende bestuur is hierover 

ingelicht.  

Milan S: zijn hier andere initiatieven voor? Dit is niet de enige mogelijkheid.  

Johan D: Dit klopt. Er zijn alternatieven. Oh ja, ik had nog een plaatje van de digitale streeplijst, zo 



ziet het eruit als je inlogt op je profielpagina. Ilse heeft pas geleden een biertje van de BrouwCie 

gekocht, en Marit heeft voor Ilse en haarzelf een biertje gekocht. Zo kun je dus controleren of het 

klopt en je kan naar de penningmeester om te kijken of er iets mis is - eventueel.  

Alex M: Heb je er zicht op of er verandering is in het streepgedrag van mensen sinds de aanschaf van 

de iPad?  

Johan: de overzichtelijkheid is erg handig hierbij, maar deze kan beter. Je kan zulke dingen bekijken. 

Er is niet minder gestreept (en waarschijnlijk ook niet minder gedronken) sinds de digitale lijst, voor 

zover ik kan zien.  

 

             Commissiebeleid 

Ilse de H: een van de dingen waar wij aan wilden werken en wat we in stand wilden houden 

was de kwaliteit/kwantiteit verhouding. We hebben gekeken naar evaluaties en hebben dit 

ook gedaan binnen de bestuursvergaderingen om eventuele veranderingen te bekijken - wat 

er goed en minder gaat. Congo is heel enthousiast, maar heeft natuurlijk maar een beperkte 

capaciteit. We hebben gekeken naar de evaluaties en de wens vanuit de leden, bijvoorbeeld 

door de opkomst of als mensen graag iets wilden organiseren. Gebleken is dat alle 

activiteiten goed bezocht zijn, de verhouding ligt dus hopelijk goed. De 

onderwijsactiviteiten liggen wel enigszins lastig. We hebben wel de sleur proberen te 

doorbreken, dit hebben we geprobeerd door te kijken naar of de activiteit kon worden 

geüpgrade, want commissies hadden bijvoorbeeld zaken samen → meer ruimte in de 

jaarplanning. We hebben gekeken naar het verschuiven en daarmee upgraden van 

VrijMiBeau’s. Daarnaast hebben we commissies geadviseerd om te vergaderen op dinsdagen, 

zodat deze goed bezocht werden en mensen gezellig konden borrelen.  

 

Vitaliteit 

Ilse de H: we hebben geprobeerd een ondersteunende rol aan te houden, we hebben de lijntjes dicht 

en nauw proberen te houden. Er waren 1-op-1-tjes en uiteraard een commissieoverleg, waar ruimte 

was om zaken te bespreken tussen voorzitters(/commissies). Alle voorzitters gaven aan dat ze het 

commissieoverleg prettig vonden, dus we gingen ook op die toon door. Vragen? 



Johan herinnert Ilse aan de Commissiekieswijzer.  

Ilse de H: er is een kieswijzer geïntroduceerd, deze heeft Johan gemaakt. Om de eerstejaars wegwijs 

te bieden door het bos van commissies, alle commissies zijn weer gevuld met enthousiaste 

eerstejaars.  

Milan S: hoe vaak is deze gebruikt? 

Ils de H: iets van 75 keer, al is een aantal keer daarvan wel Johan. Voor de rest hebben we ook nog 

andere zaken opgepakt: er was de vorige ALV al gekeken naar het lustrumplan. Aankomende 

donderdag is de infoavond hiervan, verder gaan we natuurlijk hiermee starten. We hebben ook een 

nieuwe commissie, de KamerCo, deze houden de Congokamer open tot 21 uur. We hebben eerst 

een trial gezien, deze was positief, dus de commissie is aangenomen. Er is een contract getekend en 

een protocol, zodat voor beide partijen duidelijk is wat er van elkaar wordt verwacht en zodat 

iedereen zich hieraan kan houden.  

Bestuursactiviteiten 

Ilse de H: succesvolle ouderdagen voor PB en BIO/BMW, de samenwerking met de docenten was 

succesvol en ook de ouders waren positief. Sinds dit jaar is er een evaluatie en sinds dit jaar was er 

een kleine vergoeding voor de vrijwilligers. Ook hadden we dit jaar weer ALA’s, dit was eerst 

survivallen met een BBQ en we zijn wezen trampolinespringen hier om de hoek. Iedereen leeft nog. 

Natuurlijk waren er ook ALV’s, we hebben er zelfs eentje extra gedaan. Het was ietwat rustig bij de 

ALV’s, we hebben geprobeerd om met wedstrijden de ALV wat laagdrempeliger te maken. We 

hebben ook in overleg met de commissievoorzitters besloten dat het handig is voor hen om bij de 

ALV te zijn. Dus aanwezigheid is nu verplicht voor voorzitters. Er is ook een Diesreceptie 

georganiseerd, waar we voor in het archief zijn gedoken. We hebben een oudbesturenactiviteit 

georganiseerd, waar 30 bestuursleden waren en o.a. een jacuzzi. Vragen? 

Milan S: wanneer krijgen wij een jacuzzi? 

Ilse de H: als je het lichaam ervoor hebt.  

 

             Onderwijs 

Roan van S: ik heb gekeken naar de panelgesprekken. Ik kijk nu in de opleidingsspecifieke groepen 

en dit proberen we ook in overleg met de faculteit. Er was weinig animo vanuit Congo voor de CSR 

en de FSR. We hebben hier wel voor geprobeerd te promoten, we hebben ook leden er persoonlijk 

op aangesproken. Ik ben vooral zelf met de FSR in contact geweest om de banden nauw te houden. 

Ik hoop dat Katinka dit jaar enkele mensen vindt die zich willen aanmelden voor de studentenraad. 



In december was er een referendum, vanuit ons FB-evenement was er veel informatie over dit 

referendum over waar je bijvoorbeeld over kon stemmen en wat de implicaties waren van dit 

rapport. We hebben meerdere bestUURtjes gehouden over wat er gestemd zou moeten worden en 

dergelijke. We hebben ervoor gekozen om een advies mee te geven over een bepaalde kleur, 

stemkeuze, omdat dit het beste was voor het onderwijs.  

Floris van R: Wat is weinig animo voor panelgesprekken en wat is het doel? 

Roan van S: Er waren twee aanmeldingen, het doel is een extra vak-evaluatie.  

Floris van R: hoeveel is het doel qua mensen? 

Roan van S: MFAS heeft hier zelfs hele commissies voor, maar dit lijkt voor ons niet haalbaar. Dit 

zijn mensen die geïnteresseerd zijn in deze panelgesprekken.  

Floris van R: worden ze beloond? 

Roan van S: er zijn koekjes.  

Thomas A: met welke insteek hebben jullie dit jaar geprobeerd om mensen voor de FSR/CSR te 

krijgen? Omdat je congo wil representeren of omdat je deze wil vullen met Congo? 

Roan van S: geprobeerd om mensen oprecht geïnteresseerd te krijgen. Mensen aangesproken en 

gekeken of ze wilden. 

Alex M: ik zat in m’n eerste jaar in het panelgesprek van BMW(2). Zijn ze er dit jaar enigszins 

geweest? 

Roan van S: ik weet het niet persoonlijk, maar je moet hier toch echt de opleidingscoördinator voor 

mailen. Ik heb geen fotografisch geheugen, maar ze zijn er waarschijnlijk wel grotendeels geweest.  

Samenwerking met de VU 

Roan van S: we hadden eerst een verkenningscommissie (3). Johan D is hier meerdere keren heen 

geweest, omdat andere leden niet konden. We hebben gekeken met Gyrinus Natans of we 

afzonderlijk instemmingsrecht konden krijgen, maar de commissie is gewoon opgeheven. Verder 

hebben alle studieverenigingen zich aangesloten bij het advies om één decaan te hebben voor de 

FNWI, in plaats van een gedeelde voor de FNWI en twee faculteiten van de VU.  

Verder heb ik ook gekeken naar eventuele verhuizingsplannen van PB, samen met de 

studievereniging VIA een brief gestuurd naar de faculteit. Er is een gesprek geweest met het CVB en 

de verhuizing van Psychobiologie is nu in ieder geval de komende jaren van de baan. Pas geleden is 

er ook een debat geweest en er is een manifest getekend waarin we hebben geëist om 

instemmingsrecht en informatie over de verhuizing. Alle studievereniging willen dit in ieder geval, 

wat een sterk argument is. Ik ben dit jaar ook penningmeester geweest bij het LOBs, we hebben twee 



grote activiteiten georganiseerd, een congres en een landelijke masterdag. Het BMSO liep helaas niet 

zo goed, vanwege de onderliggende structuur, we hebben besloten hier niet meer naartoe te gaan - 

tenzij het belangrijk genoeg was voor ons specifiek. Het congres van BMSO is opgeheven, waardoor 

Congo een flinke som geld heeft teruggekregen, dit ligt rond de 1000 euro.  

Milan S: wat liep er niet goed? 

Roan van S: de structuur, het bestaat uit studentassessoren en studievereniging, maar het ging 

constant over curricula en het OER, maar omdat heel veel faculteiten medisch gericht zijn, vielen we 

enigszins buiten de boot. 

 

 

             Extern 

Marit K: mijn functie heeft een naamsverandering doorgemaakt, naar Commissaris Extern. Ik heb 

ook van de prognose (€2000) die ik heb opgesteld €1800 opgehaald. Ik heb mijn aandacht ook veel 

gestopt in het ondersteunen van commissies en de nieuwe boekenleverancier. Aan het begin van het 

jaar heb ik veel contact gehad met de oude boekenleverancier en degene waar we nu bij zijn 

aangesloten, BoekenService. Er waren enkele opstartproblemen, maar na veel overleg zijn deze 

problemen opgelost. Dit moet natuurlijk nog worden gezien bij het nieuwe studiejaar. Vragen? 

Marit K: er is een nieuwe sponsordatabase, dit stond eerst in een excel-sheet op de drive. Dit was 

enigszins onoverzichtelijk, waardoor deze minder vaak werd gebruikt. Bij de oude database was het 

makkelijk om je contacten uit het oog te verliezen, commissies die gebruik maken van veel acquisitie 

kunnen nu dus gebruik maken van Sponsit. Enkele commissies kunnen wel specifiek erin en kleinere 

acquisitie-commissies kunnen er gedeeld in. Je kunt voor verschillende accounts verschillende 

zichtbaarheden instellen, zoals “facturen, contacten, taken”. Dit verschilt dus per account en 

natuurlijk kan er terug worden gekoppeld op de commissaris Extern. Ik heb me ook gefocust op 

commissie-specifieke acquisitie. Dit is er niet erg van start gegaan bij o.a. Seed Valley (en TNO), 

omdat de betreffende commissie het niet erg interessant vond en ook TNO het zelf niet als een erg 

viable optie zag. Er is ook een beginnende samenwerking opgestart met het Amsterdam Science 

Park, voor o.a. de Carrièredag, wat nog kan worden uitgebreid.  

Hylco van E: is Sponsit gratis en zo nee, is het zo handig dat het er direct uit te halen is? 

Marit K: het is niet gratis, maar het kost een tientje per maand en ik vind het zelf erg handig. Toen ik 

het invoerde, heb ik enkele zaken vrij overzichtelijk gekregen. Alex gaat het ook gebruiken. Vragen? 

Marit K: daarnaast heb ik me ook nog bezig gehouden met allround-acquisitie van commissies, dit is 



heel leuk omdat ik zo ook mensen erover kon leren. Er is een acquisitie-overleg geweest aan het 

begin van het jaar, waar zaken werden besproken zoals “wat kan je het beste doen om een bedrijf te 

bereiken”, maar natuurlijk ook verdere vragen en problemen onder elkaar op te lossen. Er was vraag 

naar een acquisitie-overleg, maar dit kon niet vanwege het tijdgebrek. Ik heb geprobeerd commissies 

te helpen door bijvoorbeeld directe ondersteuning te bieden bij mailen en dergelijke. Ik heb me ook 

bezig gehouden met de sponsormogelijkheden, zoals bijvoorbeeld het opzetten van een sponsormail. 

De eerste mail had 4 aanbiedingen, uiteindelijk zijn er 200 abonnees op de mailen. Het is er nog niet 

nog een keer uitgegaan, aangezien je minimaal 6 aanbiedingen moet hebben op hetzelfde moment - 

dit blijkt er lastig. Er kan wel gekeken worden naar bedrijven langetermijn deals hiervoor aan te 

bieden. Ook staan er logo’s op de herbruikbare bekers. Tenslotte heb ik vooral gewerkt naar 

langdurige samenwerking. Bijvoorbeeld: eerst was het toch maar voor een jaar en bedrijven waren 

enigszins ontevreden over wat ze terugkregen. Ik heb ernaar gestreefd om te kijken dat het voor 

beide partijen prettig is qua samenwerking.  

Hylco van E: vraagje over de sponsormail. Hoeveel aanbieding zijn optimaal voor de sponsormail? 

Marit K: ik heb gekeken naar dat het niet te veel aanbiedingen waren binnen 1 mail, maar als er 

iedere keer maar 1 aanbieding in de mail zit, is het maar voor een klein deel van je leden interessant. 

Ik heb kennelijk nog een slide.  

Alumni 

Marit K: ik heb me bezighouden met enkele andere uit het bestuur met alumni, allemaal eigenlijk. 

Ten eerste de Psychobiologie-kring, ik ben een keer bij een overleg van hen geweest. Ze kregen 

mogelijkheid om met korting naar het CONGres te gaan. Bij de Carrièredag zal er bijvoorbeeld een 

kraampje zijn van de alumni en in de toekomst willen we zulke samenwerkingen doorzetten. Er zijn 

ook gesprekken geweest met de BMW-kring, hier wordt nu ook actie ondernomen. En tenslotte 

hebben de BIO-kring wel gecontacteerd, maar er moet nog een daadwerkelijke afspraak komen om 

een samenwerking te bespreken.  

 

             Congokamer 

Charlotte van R: ten eerste hebben we de indeling een beetje aangepast, er is een nieuwe hoekbank. 

We hebben de spelletjeskast verplaatst en nu staat deze op een leuke centrale plek in de kamer, hier is 

veel gebruik van gemaakt. We hebben o.a. een nieuwe stellingkast gekocht voor de opslag, zodat het 

daar minder een rommeltje en sinds kort hebben we een nieuwe kapstok, deze houdt het hopelijk 

langer vol. Ook is er een tassenkast, zodat er minder tassen in de kamer liggen. We hebben ook 



nieuwe spelletjes aangeschaft, door te vragen aan de leden wat ze wilden. Het idee van Hylco (een 

led-strip) is er ook. Verder hebben we ook nieuwe producten verkocht, appelsap, alcoholvrij bier en 

ijsjes. Het wordt goed gedronken en gegeten. Er is ook een ideeënbox, om de input vanuit de leden 

zo goed mogelijk te houden. Hier zaten veel piemels in, maar ook goede ideeën. We hebben door de 

ideeënbus bijvoorbeeld een draadloze speaker aangeschaft. 

Er is een inbraak geweest en wat wij hieraan hebben gedaan: de geldkastjes zijn vervangen, de 

archiefkasten nog niet. Niet meer dan €500 in de kluis en er is contact geweest met het juridisch 

loket. Helaas kunnen we nergens aanspraak op maken, we zouden nog beroep kunnen doen op de 

coulance van de faculteit, maar hier was vanuit andere verenigingen (waar ook is ingebroken) niet 

veel enthousiasme voor. Pannenkoeken hebben we gehad, waar mensen op afkwamen. Ook een brak 

ontbijt kwamen wat minder mensen op af. Het opslaghok is nog steeds van ons, andere verenigingen 

azen erop en verder hebben we een grote opruimactie gehouden en is er een kast aangeschaft voor 

de spullen van de KookCie. Vragen? 

Ereleden 

Charlotte van R: Steph Menken ging dit jaar toch echt met emeritaat en wij waren als Congo 

uitgenodigd bij de afscheidsrede. De BrouwCie heeft een biertje gemaakt ten ere van hem. Dit was 

gepresenteerd tijdens de Picknick-MiBeau. Er is ook een nieuw erelid, Guido Meijer. Vragen? 

Hylco van E: mijn complimenten voor je speech bij de afscheidsrede, na Charly hebben mensen 

gesproken die echt erbarmelijk waren. Zij heeft een prachtige speech gegeven.  

 

6. Meerjarenplan 

Charlotte van R: sinds een tijdje is het bespreken van het Meerjarenplan ook een ding. We kunnen er 

redelijk snel doorheen. Behoud van de CK: check. FI na de Intreeweek: check. Waardering van 

Actieve Leden; sinds dit jaar is er ook budget voor mensen die vertrekken uit commissies. 

Ledenadministratie: Vivian ging hierop in. Balans studie/gezelligheid: hier is ook over gesproken. 

Transparantie: we hebben geprobeerd jullie zo goed en veel mogelijk te bereiken. Alumni-netwerk 

versterk: hier is een update over gegeven.  

Floris van R: rare vraag, maar wat vinden jullie van de punten die hier in staan? Jullie hebben 

misschien een beter beeld hiervan dan de meeste leden. 

Charlotte van R: we hebben het Meerjarenplan niet geëvalueerd met z’n zessen, maar sommige 

punten zoals puntje 2 lijken enigszins arbitrair. 

Roan van S: we hebben het er onderling een beetje over gehad, het is een jaar geleden ingestemd. Ik 



denk dat het handig is, als er weer een groep mensen gaat zitten die kijkt of het kan/moet worden 

bijgewerkt. Het kan gewijzigd worden op ALV’s en qua tijdsdruk is het niet te verwerken om dit 

tijdens het jaar te doen eigenlijk.  

Floris van R: misschien is het een idee om een bewustzijn te creëren bij de leden dat ze punten 

moeten voordragen bij de ALV. Daar kun je gebruik van maken.  

Kavel O: ik heb wel een puntje dat ik wil voorstellen dat in het meerjarenplan naar voren komt. Ik 

zou graag dit puntje nu al naar voren willen brengen. De invloed van leden op het beleidsplan: dat 

leden punten kunnen/willen/moeten aandragen. Ik zou dit de volgende ALV willen aandragen.  

Yannick V: vragen? 

Alex M: die balans studie/gezelligheid, die vinden we wenselijk om te verkrijgen. Zouden jullie 

zeggen dat die veranderd/verbeterd is en hebben jullie nog grote ideeën over hoe dat makkelijker te 

verkrijgen is?  

Charlotte van R: iedereen moet zich in de balans kunnen vinden. Wij hebben het idee dat het in ons 

jaar goed was.  

Alex M: zou je kunnen zeggen dat het naar puntje 1 moet? 

Charlotte van R: zou kunnen, maar daar ga ik geen uitspraak over doen.  

Milan S: dit is heel subjectief, maar het is de hele vereniging. Misschien vinden de leden geen goede 

balans wat jullie goed vinden.  

Bart van der M: deze ALV is bedoeld om input te geven op het beleidsplan van het bestuur, je kan 

hier dingen eraan toevoegen als je het er niet mee eens bent. Klopt dat? 

Charlotte van R: dat zou kunnen inderdaad.  

Hylco van E: mag ik voorstellen dat het bestuur toelichting geeft en we niet gaan discussiëren wat 

ermee bedoeld wordt? 

Yannick V: dit punt wordt inderdaad ook door het volgende bestuur tijdens deze ALV aangekaart.  

Floris van R: het lijkt het goede moment en de zaal lijkt het te willen, maar het is niet het moment 

helaas.  

Charlotte van R: ik denk dat het duidelijk moge zijn dat we een bepaalde visie hadden en een bepaald 

beleid hebben gevoerd. Vragen? 

 

7. Realisatie 97ste 

Wouter G: goedenavond, ik ben Wouter en ik spreek hier namens de KasCo. We moeten volgens de 

statuten presenteren of Johan goed werk heeft verricht. Omdat delegeren heel belangrijk is, geef ik 



dan het woord aan Hylco.  

Hylco van E: goedenavond, geachte ALV en vooral geachte Johan. We hadden het absolute 

voorrecht om je werk te controleren. We hebben even gekeken wat je allemaal dit jaar moest doen, 

bijvoorbeeld hoe Conscribo werkte of naar commissies wat ze wel/niet konden doen. Er is ook 

vraag geweest vanuit persoonlijke redenen over bijvoorbeeld Leffe Blond en het bijvullen hiervan. 

Dit lijkt redelijk gelukt. Er is ook een actielijstje rondgestuurd, de fucking “rol geld” moest weggaan. 

Dit bleek vervelend, omdat consequent er een verschil was met de “fucking rol geld”. Er is een 

inbraak geweest vanuit jou georganiseerd om dit te laten gebeuren. Je hebt het bijzonder goed gedaan 

om je aan de regels te houden die de ALV/Congo aan je heeft gesteld. We willen aan de ALV vragen 

of ze je realisatie, ondanks een enorme flater qua pizza willen goedkeuren.  

 

Financieel jaarverslag 

Johan D: jullie kunnen hopelijk allemaal gaan zitten, aangezien jullie voorzien zijn van chips. Ik ga 

toelichting geven per slide en jullie kunnen natuurlijk vragen stellen. 

Inkomsten 

Johan D: ik begin met de inkomsten en dan de uitgaven en vervolgens het verschil. Links zie je de 

begroting, daarnaast de realisatie en dan het verschil. Er is flink wat meer dan verwacht opgehaald 

aan lidmaatschappen, vooral vanwege FI waar hierop is gecontroleerd door ons. Donateurs zijn 

mensen die dit voor de grap hebben gedaan, een paar cent o.i.d.  

Floris van R: krijgen donateurs ook de gymno? 

Guido M: volgens de statuten ben je alleen een donateur op het moment dat je een minimaal bedrag 

doneert dat vastgesteld is door de ALV.  

Yannick V: een paar ALV’s is er iets vastgesteld over deze donatie-procedure.  

Kavel O: of er nog een overzicht te zien krijgen van wie de sponsoren zijn en waarom niet? 

Johan D: dit is privé.  

Kavel O: dit is niet privé. Seed Valley een sponsor? 

Johan D: dit ga ik niet vertellen.  

Bart van der M: ik had een vraag over de sponsoring en Marit had als Commissaris Extern €2000 

erop staan (ze haalde €1800 binnen), maar hoe kan het verschil op deze slide dan verklaard worden?  

Johan: hier valt wat Marit had binnen gehaald, dit was gezet op €13.000 en daar komt het verschil 

dus uit. Subsidie vanuit de faculteit en de FI is hoger uitgevallen, voornamelijk omdat we zelf geen 

geld hebben opgehaald voor FI en dit is gecompenseerd door de faculteit.  



Floris van R: kan er de eerstvolgende keer een duidelijk verhaal worden gepresenteerd over waar 

staat vastgesteld dat er geen openheid van zaken is over wie de sponsoren zijn? 

Joyce B: we gaan het uitzoeken.  

Johan D: het 98ste gaat het uitzoeken. Verder nog overige inkomsten, we hebben niet erg actief aan 

verhuur gedaan. We hebben wel van een pan geleend door VIA de borg mogen houden vanwege 

viezigheid. De merchandising, de helft van onze truien zijn verkocht. Aan het 98ste wat ze ermee 

willen doen.  

Johan D: er is meer bier en fris verkocht dan verwacht, er is wel winst gemaakt op de streeplijst. 

Vragen? 

Wouter G: heb je daadwerkelijk 1200 euro aan truien ingekocht? 

Johan: dat komt straks. De dassen vallen hier ook onder.  

Marit K: was het niet zo bij de nieuwe iPad dat er een nieuwe bierprijs kwam door een automatische 

berekening? 

Johan D: dit leek ons op dit moment nog niet haalbaar. Het probleem is vooral dat de iPad niet weet 

wat niet gestreept wordt. Er waren ook inkomsten van spaarpotten, BIC hoefde niet meer betaald 

worden, het geld van de StudiereisCie wordt altijd doorgeschoven omdat ze het daaropvolgende jaar 

(van de verkoop van de kaartjes) pas kochten. We hebben nieuwe penningen gekocht met het geld 

dat hiervoor begroot was.  

Kosten 

Johan D: bestuurskosten vallen heel veel zaken onder zoals de Congokamer en koffie. Grote 

verschillen zijn er niet. Jullie kunnen het allemaal doorkijken.  

Yannick V: vragen?  

Alex M: wat houden bankkosten precies in? 

Johan D: je betaalt voor elke transactie een bepaalde hoeveelheid en dat wordt dan het afgebeelde 

bedrag.  

Wouter G: iDeal.  

Johan D: iDeal. De penningen waren 162 euro, bijna duizend. Voor de website hebben we een 

nieuwe server gekocht, maar met de ICTCie besloten om niet nog meer nieuwe plugins aan te 

schaffen. Van de verzekering hebben we flink wat geld terug gekeken.  

Hylco van E: kan volgend jaar de Congoboom volhangen met vogelvoer? 

Johan D: dat zullen we na de wissel zien.  

Kavel O: wat moeten we zien onder externe betrekkingen? 



Johan D: bijdragen aan het LOBS, BMSO, we hebben het vooral dit jaar gebruikt om dit jaar 

bijvoorbeeld bloemstukken te sturen naar de familie van een overleden lid.  

Anne K: wat is een TAQT-cursus? 

Johan D: dit krijg je aan het begin van het bestuursjaar.  

Inge B: als externe betrekkingen ook BMSO is en dergelijk. Roan had het er net over dat er geld is 

terug gekomen, is dat hiermee verrekend? 

Johan D: dat is hier niet mee verrekend. Ik ga zometeen laten zien waar dat wel bij is gekomen.  

Thomas A: TAQT-cursussen zijn best duur, is er een van de cursussen waarvan je achteraf denkt 

“daar hebben we niet zoveel aan gehad”? 

Johan D: dat klopt, daar hebben we over nagedacht. We hebben aan het volgende bestuur meegeven 

de Belbincursus te doen en ze ook aangeraden om de vergadercursus via een ander bedrijf te doen, 

dit scheelt qua geld ook erg veel.  

Hylco van E: we hebben kennelijk iets gemist als KasCo. Het promotieverschil klopt niet.  

Johan D: ik heb dit inderdaad verkeerd aangepast.  

Bestuursactiviteiten 

Johan D: vragen? 

Hylco van E: bij Ouderdag zijn er over het algemeen toch ook inkomsten? Heb ik dit gemist? 

Johan D: wij zagen dit jaar inderdaad ook aankomen dat we winst zouden maken, we hebben van dit 

geld besloten vrijwilligers te bedanken met het geld.  

Alex M: is er winst gemaakt met het CONGres? 

Johan D: het antwoord is nee. 

Marc de J: contact met commissies? waarom kost dit geld? 

Johan D: dit is voor het grootste deel voor het voorzittersoverleg en voor de RvA en de KasCo.  

Onderwijsgerelateerde kosten 

Johan D: de FI is gedekt door de faculteit, het CONGres wordt gesponsord door Stichting 

Toekenningen.  

Roan van S: hoe komt de FI aan 100 euro? 

Johan D: dit is alleen minder uitgegeven, maar geen tastbare 100 euro. 

Milan S: studentenpolitiek wordt wel groot inbegroot, maar er wordt niet veel geld aan uitgegeven. 

Kan dit aangepast worden? 

Johan D: dit is aan het volgende bestuur om ernaar te kijken.  

Roan van S: ik denk persoonlijk dat je het potje niet kleiner moet maken, je moet wel een optie open 



houden om eventuele acties te kunnen ondersteunen. 

Milan S: ik heb het idee dat studentenpolitiek niet bij iedereen op #1 lijkt te staan. Dus misschien 

meer geld om dit meer onder de aandacht te brengen.  

Activiteiten 

Johan D: Studiereis zat dicht bij de begroting, EJW is er ook boven gebleven.  

Commissies 

Milan S: wat is gebeurd bij de ExcurCie?  

Johan D: het Haaienpracticum was dit jaar in februari pas, dus dat valt in dit jaar qua budget.  

Alex M: gaat het niet tegen onze statuten in om geld te geven aan geld te geven aan een commissie 

die geen commissie is van Congo?  

Johan D: daarmee doel je op de BrouwCie. 

Bart van der M: er is een potje van nieuwe initiatieven.  

Marc de J: over de BrouwCie, waarom staat het er niet in?  

Yannick V: het staat er niet in, omdat de BrouwCie slecht liep, maar nu loopt het pas weer lekker en 

het is nog niet eerder voorgesteld op een ALV.  

Thomas A: is het een idee om de BrouwCie een Congo-dochterbedrijf te maken? 

Johan D: dit lijkt me niet het moment om dit te bespreken.  

Yannick V: er wordt op de volgende ALV gekeken worden naar de vorm van de BrouwCie en 

dergelijke.  

Kavel: wat voor activiteit heeft de PaparaCie georganiseerd?  

Johan D: ze hebben een fotoworkshop georganiseerd en een camera gekocht een jaar geleden (dit 

valt dus niet binnen dit begrip).  

Rutger van H: onvoorziene activiteiten, kun je dit toelichten? 

Johan D: dit is o.a. opgegaan aan de EerstejaarsCie, en vorig jaar (mijn eerste half jaar) zijn ze hier 

overheen gegaan, en ik heb het budget voor hen opnieuw op nul gezet. Het is ook gebruikt door de 

WeekendCie, om de ingehouden borg na Lenteweekend te compenseren. 

Bart van der M: nieuwe initiatieven? 

Johan D: happen trappen tappen, brak ontbijt en kledingruil.  

Floris van R: merchandising? 

Johan D: inkoop van de truien.  

Spaarpotten 

Johan: eerst wat er is binnen gekomen vanuit 2015, dan wat er in 2016 was en wat het verschil was. 



De bruikbare bekers zijn uitgegeven, maar ze worden dus opnieuw gebruikt. Het BIC-geld moeten 

we wel vasthouden, omdat er een eventuele rekening aankomt voor het BIC dat dan betaald moet 

kunnen worden.  

Roan van S: voor een factuur heb je wettelijk gezien 5 jaar om deze te versturen. Daarom hebben het 

geld achtergehouden, omdat elke vereniging die mee deed aan het BIC 25% betaald van die factuur.  

Hylco van E: liftwedstrijd? 

Johan D: ze willen het bedrag van dit jaar ook door laten gaan, zodat ze een goede liftwedstrijd 

kunnen organiseren en komende jaren eerder kunnen beginnen met uitgaven, zoals de studiereis.  

Overzicht van wat net genoemd is 

Johan: dan kom je op een doorgeschoven bedrag van €7000.  

Milan S: wat valt er onder overigen? 

 

Johan D: Gymno, onvoorzien, ereleden, merchandising, streeplijst  

Thomas A: door naar 2017 is wat je verplaatst naar het volgende jaar? 

Johan: door naar 2017 is wat ik over heb.  

Thomas A: Hoe bepaal je dan wat je spaart?  

Johan: dit heb ik in de vorige begroting aan het begin van ons jaar gepresenteerd. 

Yannick V: het spookgeld wordt zo besproken. Vragen verder nog?  

Johan D: met behulp van het nieuwe kasboek is er een veel beter overzicht van hoeveel geld er 

eigenlijk is. Het spookgeld is eigenlijk het “eigen vermogen”. Je telt al het geld bij elkaar op wat je 

hebt en alles wat je overhoudt na rekeningen/reserveringen/crediteuren dan houdt je het eigen 

vermogen over. Dit bleek hoger dan verwacht, op dit moment gaat Geartsje zo meer uitleg bieden 

over hoe we dit aan gaan pakken.  

Bart: hoe hoog is het eigen vermogen? 

Johan D: in overleg met meerdere (oud-)penningmeesters besloten om dit nu niet toe te lichten. Dit 

heeft te maken met de subsidie die we vanuit de faculteit krijgen. Wij hebben ook spaargeld en in 

principe is het fijn als de faculteit hier ook niet te veel vanaf weet aangezien ze dan vinden dat we 

hun subsidie niet meer nodig hebben. 

Hylco van E: in principe wil je als studievereniging geld krijgen van de faculteit, als ze erachter 

komen dat we eigen vermogen hebben dan gaan ze het aan andere potjes uitgeven. We houden het 

bedrag daarom zo discreet mogelijk.  

Streeplijst 



Johan D: er is weer winst gemaakt op de streeplijst. Er was in principe meer winst, maar we besloten 

alleen nog maar A-merken aan te bieden. Op de grafiek is te zien hoeveel bier er ingekocht is over de 

jaren heen. Het verschil van dit jaar ligt ook aan de ijsjes die te koop zijn. Stanley Kelder heeft alle 

data van november/december gebundeld in leuke interactieve grafieken. Er is ook te zien hoeveel 

bier we gemiddeld per week drinken.  

Vrijdag wint duidelijk.  

Johan D: er drinken dus mensen stiekem op zondag.  

Milan S: betekenen uitgaven op zondag dat er dan ook borrel is? 

Jamie H: bestuursborrel! 

Johan D: hier is ook een grafiek van speciaal bier en frisdrank. Volgens mij ben ik dan bij mijn laatste 

grafiek. Pieken op vrijdagen en dinsdagen en de grote piek is de KerstMiBeau. Dit was mijn realisatie.  

 

8. Wissel 

Charlotte van R: we gaan zometeen wisselen van bestuur. Ik wil ten eerste alle leden bedanken, 

vooral jullie, de Actieve Leden, jullie zijn met ontzettend veel eigen ideeën gekomen en jullie hebben 

het ons zoveel makkelijker en leuker gemaakt. We hebben er ontzettend van genoten om samen met 

jullie de vereniging nog beter te maken. De Raad van Advies natuurlijk speciaal bedankt, jullie waren 

altijd als we hulp nodig hadden en jullie hebben ons ook behoud voor fouten en we vonden het erg 

leuk om maandelijks met jullie te vergaderen. Hier is het boek met “alle antwoorden” als cadeau, 

maar dit weten jullie natuurlijk al.  

Charlotte van R: ik geef voor het volgende bedankje het woord aan Ilse. 

Ilse de H: ik zal jullie oprecht opbiechten; ik had een vrij makkelijk jaar: iedereen was 

superenthousiast. Jullie hebben jullie allemaal hard ingezet. Graag zou ik alle voorzitters naar voren 

hebben. Zij hebben zich het hele jaar uitgesloofd. Een hand gegraveerd glas met Congo en bedankt. 

Charlotte van R: het officiële moment, wij zijn er klaar mee. Ik wil graag aan Joyce meegeven dat je 

natuurlijk al veel kennis hebt over de vereniging en ik vind het ontzettend leuk om mijn functie aan 

je te mogen geven en ik wens je ontzettend veel succes.  

Vivian J: Zoë, je gaat het leuk hebben, je gaat het druk hebben, geniet van je bestuur, geniet van je 

leden, nou ja, Johan dan natuurlijk en vergeet niet een eventuele nieuwe bank in te wijden.  

Johan D: uhm, ik wou zeggen, ik heb je de afgelopen tijd heel hard zien werken en heel veel zien 

leren en ga lekker spenden: want Congo heeft geld. 

Roan van S: heel blij dat ik naast je zat bij EJW. Je bent gedreven en je wil altijd alles weten. Je gaat 



het heel goed doen, je wordt misschien wel kaal of grijs, maar heb heel veel plezier. Geniet ervan.  

Ilse de H: één traan zegt meer dan duizend woorden. Meid je bent een bommetje energie, goede 

tetten en enthousiasme, ik wens je en ik weet dat je het gaat krijgen: leuke vereniging en bier. Iets met 

barfjes. Het gaat helemaal goedkomen en goed vertrouwen.  

Marit K: last but not least. Winter- of Lenteweek, je krijgt het nog genoeg te horen. Je hebt genoeg 

doelen voor ogen en je zal zeker hiervoor gaan, met vallen of opstaan, je bestuur zal je hier zeker bij 

helpen en je zal het goed gaan doen. 

Charlotte van R: kan het nieuwe bestuur op constitutie gaan staan?  

 

Pauze 

 

Yannick V: Ik wil het woord graag geven aan Joyce.  

Joyce B: Ik ga jullie het eerste deel van het beleidsplan vertellen.  

 

9. Beleidsplan 98ste 

  Algemeen 

Joyce B: Als eerste speerpunt hebben wij het bijwerken en uitbreiden van het ledenbestand. Zeker 

met zicht op het aankomende lustrum. We gaan een pro-actieve houding aannemen in de 

samenwerking met de VU. Ook willen we aandacht besteden aan interne communicatie, binnen 

commissies en van het bestuur naar de leden.  

Hylco van E: Is het een idee om aan de ereleden te vragen of ze hun kennissen in het actieve 

ledenbestand willen zetten?  

Floris van R: Je noemt een pro-actieve houding. Hoe zie ik dat voor me? 

Joyce B: Informatie verzamelen, dit naar onze leden uiten en waar nodig actie ondernemen.  

 

Joyce B: Allereerst zijn onze actieve leden belangrijk en zonder hen zou de vereniging niet bestaan. 

Onder andere door de succesvolle ALA’s en ook andere activiteiten. We willen ook kijken naar 

ereleden en ook een ereledendiner organiseren. We willen als studievereniging openstaan voor alle 

drie de studies en zoveel mogelijk leden kunnen verwelkomen.  

We willen ons vooral focussen op het oud-actieve ledenbestand.  

Er zijn alumnikringen van BIO/BMW/PB waarvoor we meer naamsbekendheid willen creëren en 

het promoten en een helpende hand bieden om de alumnikringen goed te laten draaien.  



Hylco van E: Meer alumnidingen klinkt leuk, maar een financiële bijdrage bieden aan kringen die niet 

werken is geld gooien in een put. Is het geen idee om eerst te kijken naar het goed draaiende te 

krijgen? 

Joyce B: Zeker een goed punt, maar er zijn wel leden nodig en daarin willen we ondersteunen. 

 

Joyce B: De FI willen we graag behouden en we willen concrete afspraken voor hopelijk de lange 

termijn met de faculteit. We hebben gemerkt dat de nieuwe studenten minder gebruik maken van 

Facebook en we willen graag de andere social media mogelijkheden uitbreiden. We willen graag een 

maandelijkse update via de bestuursblog. Van de bestUURtjes willen we alleen thema-bestuurtjes van 

maken, waarbij er specifiek op een onderwerp kan worden ingegaan. Aan de website is veel gewerkt 

en we willen dat de website voor leden gebruiksvriendelijk, relevant en interessant is. We willen ook 

de tentamenbank regelmatig updaten.  

Charlotte van R: Wat gaan jullie precies veranderen aan het bestUURtje? 

Joyce B: We gaan het niet meer wekelijks doen, maar alleen met een thema. We zijn er wel elke 

maandag allemaal van 13-14.  

Hylco van E: Misschien een idee om de bestuursblog terug te brengen naar Facebook? 

Joyce B: Zeker een idee.  

Wouter G: Betekent het dat jullie de foto’s van de FeestCie en de IntroCie ook op de website zullen 

zetten? 

Joyce B: Dit willen we zeker proberen, daar waren vorige jaren enkele problemen mee, maar de 

website is meer beschermd als medium en daarom willen we dat graag proberen.  

 

Commissiebeleid 

Kim H: zoals jullie misschien weten hebben we zowel onderwijs- als niet-onderwijs gerelateerde 

activiteiten bij Congo. We willen de opkomst bij onderwijsgerelateerde activiteiten vergroten door te 

kijken naar bijvoorbeeld een andere invulling van activiteiten en te kijken naar de jaarplanning. 

Hierbij willen we samenwerking stimuleren. 

Jaar en activiteiten evaluaties 

Kim H: We willen dat activiteiten door zowel bestuur als de commissie geëvalueerd worden zodat ze 

kunnen worden verbeterd en dergelijke.  

Floris van R: Hoe wordt de samenwerking gestimuleerd? 

Kim H: Als ik een mogelijkheid zie zal ik commissies erop wijzen en als ik zelf op een leuk idee kom 



zal ik dit ook doorspelen.  

Floris van R: Heb je soms gedacht aan een soort bonus in het budget als er samengewerkt wordt? 

Kim H: Niet aan gedacht, maar we kunnen het wel meenemen. 

Mike la G: Of de bonus niet sowieso bestaat als commissies samenwerken. Want het budget kan 

worden onderverdeeld, misschien kan dat meer naar commissies toegespeeld worden.  

Kim H: ja zeker.  

Kavel: Is het geen idee om te kijken naar een extra potje voor onderwijs gerelateerde activiteiten, 

zodat daar aanspraak op kan worden gemaakt? 

Kim H: Daar is het potje nieuwe initiatieven onder andere voor.  

Kavel: Stop meer geld in onderwijs, als je de balans meer in die richting wil krijgen. In plaats van het 

in random activiteiten te stoppen, zoals happen, trappen, tappen.  

Kim H: Ik heb het niet per se meer over de balans verschuiven, maar meer dat ze beter bezocht 

worden (onderwijs gerelateerde activiteiten).  

Charlotte van R: Zijn er nu al activiteiten die je nu al wil veranderen, of wil je eerst alle activiteiten 

door laten gaan en dan kijken wat je ermee gaat doen? 

Kim H: Ik heb nog niet heel veel gekeken naar de evaluaties van voorgaande jaren.  

 

Promotie commissieactiviteiten 

Kim H: Het gaat op dit moment voornamelijk via Facebook, dit heeft niet het gewenste effect. De 

nieuwe generatie lijkt meer gebruik te maken van andere media. Daarom wil ik graag kijken naar de 

mogelijkheid van andere media. Ik zou graag op het commissieoverleg een promotiebeleid op willen 

zetten, zodat leden niet overprikkeld worden en dergelijke. Hiernaast kunnen ook promotietips 

worden gewisseld op het commissieoverleg.  

Congo’s commissies 

Congo’s commissies functioneren goed en autonoom, hierom zullen er protocollen en richtlijnen 

opgesteld worden en dit zal het aan/afstellen van de leden en de grootte van de commissies en eisen 

van een commissie omvatten.  

Bart van der M: Zijn er niet al richtlijnen in die trant? 

Kim H: Die zijn er nog niet op de drive.  

Milan S: Wat is het promotiebeleid, wat houdt het in? 

Kim H: Ik wil het samen met de voorzitters opstellen, daarom kan ik er dus nog niet heel veel over 

uitwijden.  



Marc de J: Je zei net dat het goed gaat met commissies en dat ze autonoom en om dat te behouden 

ga je allemaal regels opstellen. Dit klinkt heel tegenstrijdig.  

Kim H: Dit is een meerjarenplan puntje en dit moet gewoon gedaan worden. 

Ilse de H: Ik wil wel even reageren op Marc, ik denk dat deze al wel bestaan. Ik denk niet dat het een 

slecht iets is om vast te stellen.  

Floris van R: Ik denk Marc, dat op een moment dat het goed gaat, dat het vastleggen van hoe “goed 

gaan” gaat, dat dat verstandig is.  

Milan S: Hoe ben je erop gekomen dat het een niet gewenst effect heeft om in de studiegerelateerde 

facebookgroepen allemaal promo te posten? 

Kim H: Bij de BMW’ers hebben ze een aparte groep opgericht om de promotie te voorkomen.  

Lisa: Hoe denk je dat promotie voor evenementen op instagram en snapchat eruit gaat zien? 

Kim H: Hier moet ik nog naar kijken, dit weet ik op het moment nog niet.  

Milan S: Het lijkt met toch een hele makkelijke manier om mensen te bereiken. Je moet het gewoon 

niet overdrijven. 

Kim H: Hier kunnen we het bij mijn promotiebeleid dus verder over hebben.  

Kavel O: Dat dit allemaal besproken kan worden bij het promotiebeleid overleg bij het 

commissieoverleg.  

 

Onderwijs 

Katinka den N: we willen veel energie gaan steken in de communicatie in en rond de samenwerking 

met de VU. Hierbij willen we natuurlijk inspraak hebben vanuit ons en de leden. We zullen veel 

contact hebben met de FSR, broertjes en dergelijke. We willen ook voor verschillende scenario’s in 

zicht brengen wie we zouden moeten contacteren en dergelijke. We willen ook kijken hoe we mensen 

kunnen stimuleren om deel te nemen aan studentenpolitiek. 

Roan van S: In hoeverre gaan jullie je bemoeien met een verhuizing die niet veel betrekking op 

Congo heeft maar bijvoorbeeld wel voor broertjesverenigingen? 

Katinka den N: Ik denk dat het erg belangrijk is om juist met andere verenigingen die in een 

soortgelijk pakket zitten goed contact te onderhouden en ze te kunnen ondersteunen, zodat we 

uiteindelijk op elkaar kunnen rekenen.  

Hylco van E: Onderschat de kracht van het bestuur niet om tegen mensen te vertellen dat ze 

geschikt zijn.  

Katinka den N: Studentenfeedback op onderwijs is volgens ons van essentieel belang voor de 



kwaliteit van het onderwijs en het lijkt ons erg waardevol om de resultaten van evaluaties beter en 

makkelijker onder de aandacht te brengen bij studenten. Bijvoorbeeld als er halverwege een vak 

panelgesprekken zijn, dan zien studenten hun feedback terug en dan is de opkomst groter zoals te 

merken bij Psychobiologie. We willen dit ook bij de andere studies stimuleren. We willen ook goed 

contact houden met onze zusterverenigingen en bijvoorbeeld door naar landelijke overleggen te gaan 

en ons bijvoorbeeld bezig te houden bij de reorganisatie van het BMSO.  

Floris van R: Komt hierna nog een slide over onderwijs? Want je hebt een aantal punten genoemd 

die behoorlijk omvangrijk zijn in het uitwerken van deze punten. Je moet heel erg in het begin (dus al 

morgen) goed bedenken wat je moet doen om het te bereiken om te kijken hoe het in je planning 

past en zo goed te bepalen wat je wel/niet doet.  

Katinka den N: We kijken er natuurlijk ook naar dat je zaken samen met het bestuur doet.  

Wouter G: Gaat er een samenvattingenbank komen? 

Katinka den N: Ja.  

Roan van S: Of niet alleen op onderwerpen zoals onderwijs, of ook onderwerpen zoals verhuizingen 

richting de VU of daar niet alleen bij bestuur gevraagd gaat worden wat de mening is. 

Katinka den N: Ik denk zeker dat dat de bedoeling is.  

 

Financiën 

Geartsje B: Er is dit jaar heel verbetering geweest in de digitale omgeving van Congo, zo is er een 

nieuw kasboeksysteem en een nieuwe kassa (digitale streeplijst). Ik wil dit behouden en dit zo 

volledig mogelijk benutten en verbeteren.  

Penningmeester contact 

Geartsje B: om problemen op financieel gebied te voorkomen zullen we aan het begin van het 

bestuursjaar een penningmeester overleg te organiseren, om te zorgen dat we problemen kunnen 

ondervangen. Afhankelijk van de vraag doen we dit mogelijk nogmaals.  

Hylco van E: De grafiekjes van Johan D zijn publiekelijk voor de UvA geweest, maar hoeveel geef jij 

om de privacy van onze Congolezen omtrent hun drinkgedrag? 

Geartsje B: Ik vind het belangrijk dat de privacy van Congolezen wordt bewaard en de faculteit niet 

alles te zien krijgt. En in de toekomst zou ik dit in ieder geval willen horen.  

 

Extern 

Alex M: Er is begonnen aan een sponsormailinglijst en ik hoop deze komend jaar te evalueren en 



hopelijk ook dan te implementeren. Maar ik wil ook kijken naar dat er naast het binnenhalen van geld 

ook andere manieren zijn om Congo te ondersteunen. Ik wil dus kijken naar het aanbieden van 

andere activiteiten/zaken, korting, excursies. Het puntje houdt dit jaar in dat we van meerwaarde 

willen zijn voor Congolezen en willen kijken naar andersoortige voordelen wat het Congo-

lidmaatschap je kan bieden, behalve het binnenhalen van fondsen.  

Op dit moment is acquisitie enigszins een ondergeschoven kindje in sommige commissies. Ik denk 

dat hier veel te winnen/behalen valt door een betere samenwerking met de Commissaris Extern. 

Marit heeft een overleg gehouden en ik hoop dit iets vaker te doen. Ik zou graag overleggen in 

groepsverband of persoonlijk, ik zou het leuk vinden om de kennis die ik krijg aan hen proberen 

over te brengen. Het is eigenlijk een heel belangrijk punt, omdat de manier waarop we onze externe-

functies anders kunnen indelen.  

 

Behoud en verbetering sponsorcontacten 

Alex M: Marit gaf aan dat sommige contacten die vast leken uiteindelijk niet vast bleken te zijn. Deze 

mensen/bedrijven verdienen aandacht en de bedrijven waar we geld van krijgen, moeten ook 

constant in de kijker gehouden worden. Ik hoop dit te doen door de continuïteit te waarborgen en 

trainingen en cursussen te volgen. Dit houdt eigenlijk in dat ik meer met warme acquisitie wil doen 

en me hierin ga professionaliseren en daarmee ook Congo professioneler maak. Zo hoop ik geen 

nare verrassingen te krijgen.  

 

Bart van der M: je zegt dat je sponsoren meer waarde wil geven voor hun investering in Congo, maar 

dan snap ik niet waarom het vorige bestuur op de ALV niet wil vertellen waarom/welke bedrijven 

Congo sponsoren.  

Alex M: Ik wil niet per se meer communiceren naar leden, maar eerder beter contact met de 

bedrijven. Maar dichter hierop staan dus. 

Marit K: Het was zo net niet mijn bedoeling om er geheimzinnig over te doen, maar eerder een 

discussie vermijden over welke bedrijven ons wel/niet sponsoren.  

 

Rimke de K: Als commissies om hulp vragen, wat Alex daaraan wil gaan doen en wat je wil gaan 

bieden? 

Alex M: Een overleg en commissies ondersteunen wanneer ze dit nodig achten.  

Guido M: Hoe ga jij bedrijven overtuigen? Waarom zou een mogelijke sponsor voor Congo moeten 



kiezen en niet een andere vereniging? 

Alex M: Ik denk dat bij Congo BIO/BMW EN PB studeren en dat maakt ons uniek. We zijn over 

het algemeen een bachelor-vereniging en bedrijven zitten vooral te wachten op mensen die bijna op 

de arbeidsmarkt komen. Maar Congo kent ook relatief veel masterstudenten voor bedrijven die 

daarnaar kijken, of in ieder geval nauwe banden met masterstudenten en dat geeft ons een grote, 

veelzijdige doch gespecialiseerde ledenbron om uit te putten. 

Floris van R: ik denk dat hier terloops een heel precair punt, namelijk een cursus en dergelijke wordt 

genoemd, maar het is wel een vereiste om maar met cursussen te kunnen beginnen om volledige 

transparantie te bieden en daarmee inspraak vanuit de leden over welk/wat/waar/wanneer traject jij 

doorloopt.  

Alex M: ik denk dat het qua tijdsdruk erg lastig is om goedkeuring over alles vanuit de leden te 

krijgen.  

Floris van R: ik wil eigenlijk dat het gewoon iets is wat gaat gebeuren, en anders gaan we dit nu 

besluiten.  

Thomas A: ik denk juist dat je dit volledig bij het bestuur moet leggen.  

Floris van R: ik denk dat dit wel bij de leden moet liggen.  

Geartsje B: het wordt straks duidelijk dat ik geld heb begroot voor cursussen.  

Alex M: is het fair te stellen dat dit probleem op te lossen is als er achteraf besloten wordt, als wij 

presenteren waar het geld naartoe is gegaan. Dat ik dit geld dan restitueer mocht er onvrede over de 

uitbesteding zijn?  

Yannick V: het gaat erom dat je niet geld uitgeeft op punten waar dit volgens de ALV niet als 

benodigd wordt geacht.  

Floris van R: ik begrijp de moeilijkheden qua vertraging. Als dit een gewoonte wordt van alle 

bestuursleden, dan is het hek van de dam. Als er geen duidelijk ideeën hierover zijn, dan kun je je als 

bestuur in een moeilijk parket hijsen.  

Roan van S: ook met betrekking op de tijd. Deze 6 mensen zijn erin gestemd met het idee dat ze het 

beste voorhebben met Congo. Maar als Alex zijn kennis allemaal overdraagt aan 12 mensen binnen 

commissies, dan is het toch een positief iets.  

Floris van R: dit is een precair probleem wat toch toegespitst moet worden.  

Yannick V: voorstel om te kijken bij dit probleem bij de begroting. 

 

Congokamer 



Zoë T: het eerste puntje is de verenigingskamer. We willen dat dit een open en gezellige plek is 

d.m.v. kleinschalige bestuursactiviteiten en samen met de leden naar oplossingen kijken. En we willen 

open zijn van 09.30 tot 19.00 en sluiten voor activiteiten. 

Milan S: wat zien jullie als een activiteit voor het sluiten? 

Zoë T: een open vergadering niet.  

Johan D: wat bedoelen jullie met kleinschalige bestuursactiviteiten? 

Zoë T: bijv. een brak ontbijt of pannenkoeken in de CK.  

Milan S: met de KamerCo is de kamer in principe open tot 21.00. Waarom nu open tot 19.00? 

Zoë T: We merkten dat er vraag naar was 

Zoë T: ten eerste hebben we een opslaghok, welke we willen behouden, we willen de inventaris ook 

weer up to date maken en ruimte proberen te besparen. We willen ook kijken naar de duurzaamheid 

en kijken naar opties voor een milieu-vriendelijkere bank dan de ING. En kijken met de SFSA naar 

mogelijkheden voor duurzaamheid.  

 

 

10. Raad van Advies 98ste 

Joyce B: ik zou jullie graag de RvA voorstellen.  

Hylco van E, Nienke K, Jamie H, Zorah Y, Yannick V, Wouter G, Floris van R, Thomas D en Sara 

N 

 

11. Kascommissie 98ste 

Geartsje B: ik wil graag de KasCo voorstellen. Wouter Gowdy is er het hele jaar. Thomas D is het 

eerste semester in het buitenland en Johan D in het tweede. Zo kunnen ze elkaar aanvullen. 

Hylco van E: ik heb liever meer dan alleen Wouter Gowdy die met je mee loopt, dus is er overlap 

tussen Johan en Thomas? 

Geartsje B: Ja, er is overlap. 

KasCo is erin gestemd.  

 

12. Begroting 98ste 

Yannick V: De begroting zal een volgende ALV aan bod komen vanwege tijdgebrek, daarom slaan 

we dit deel even over.  

 



13. W.V.T.T.K. 

Yannick V: deze hebben we niet dus we gaan door. 

 

14. Rondvraag 

Joyce B: zijn er nog vragen? 

Hylco van E: ik vond het KookCie-eten best wel lekker.  

Joyce B: wie gaat er allemaal borrelen? 

Joyce B: ik wil graag de KookCie bedanken en natuurlijk Jamie Hoefakker onze lieftallige notulist en 

natuurlijk onze technisch voorzitter.  

 

15. Sluiting 

De vergadering wordt gesloten om 21:55. 

 

 

 

 

 

 


