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1. Opening 
Hylco van Engelen: We openen de vergadering om 18:04. Iedereen weet wel hoe de ALV werkt, 
dus introductie hoeft niet. 

 

2. Goedkeuren Notulen 

Hylco van Engelen: Dit puntje is de vorige keer aangedragen, de notulen moeten goedgekeurd 
worden volgens de statuten. Heeft iedereen ze gelezen? Ons voorstel is om per acclamatie te 
stemmen. Zijn ze goedgekeurd?  

De notulen worden goedgekeurd. 

 

3. Mededelingen 

Joyce Blommaart: Er zijn vier mededelingen vanuit het bestuur 

 

Drugsbeleid 

Joyce Blommaart: Mensen die harddrugs gebruiken: een maximale straf is een maand ontzegging 
van de activiteiten. De persoon wordt tevens weggestuurd van de activiteit. Als je daarna nog een 
keer betrapt wordt op het gebruiken van harddrugs word je geschorst tot de volgende ALV. 

Kavel Ozturk: Gaat het alleen over harddrugs?  

Joyce Blommaart: Ja 

 
Congokamer kapot maken beleid 
Joyce Blommaart: Degene die iets kapot maakt in de Congokamer is hier zelf voor 
verantwoordelijk. Voorgaande besturen gaven de tip om degene die iets in de Congokamer kapot 
maakt, het zelf te laten opruimen of vervangen. 

 
KamerCo 
Joyce Blommaart: We hebben een trial gestart. Er was vraag naar een open kamer tijdens de 
bondingsdagen van het bestuur. De KamerCo houdt de kamer open op de woensdag in de 
tentamenweek. Deze trial zetten we door. 

 
Achtung 
Op de vorige ALV is er een motie ingediend over Achtung. Ons beleid hierover is dat het niet 
verboden is, maar als je kotst moet je het zelf opruimen en ben je uitgesloten van verdere 
deelname. 

 

 

 



 

4. Vaststellen Agenda 

Hylco van Engelen: Mochten jullie punten missen op de agenda?  

Bryndan van Pinxteren: Congo dieren! 

Nieuw puntje, laatste puntje voor de W.V.T.T.K. 

 

5. Aangepaste begroting 

Joyce Blommaart: Ik wil graag Geartsje het woord geven. 

Geartsje Bakker: 

Deze potjes zijn aangepast: 
Onvoorziene activiteiten 
Nieuwe initiatieven 

Wat eerst onvoorziene activiteiten was heet nu: Aanvulling commissie activiteiten  

Dit potje is bedoeld voor commissies die een nieuwe activiteit willen organiseren waar geen 
budget voor is of als het budget ontoereikend is 

Het potje nieuwe initiatieven is voor het organiseren van activiteiten die buiten commissies om 
worden georganiseerd. Door mij en ook door Kim wordt gekeken of zo’n nieuw initiatief 
mogelijk is. 

Bij de vorige begroting stond nieuwe initiatieven op duizend, dit heb ik veranderd naar €900 

Nieuwe initiatieven en aanvulling commissie activiteiten zijn ten opzichte van vorige ALV 
omhoog gegaan. Het verschil is 400 euro. Dit is gerealiseerd door het geld uit meerdere potjes te 
halen 

Milan Scholten: ik ga ervan uit dat het bekend was welke uitgaven we zouden doen bij de kamer 
van koophandel?  

Geartsje Bakker: Het kost een vast bedrag per keer maar het aantal keer staat niet vast. We 
denken dat dit niet vaker dan twee keer zal zijn 

Bryndan van Pinxteren: Potje studentenpolitiek? 

Geartsje Bakker: Dit is om mensen te stimuleren om te stemmen, of om een partij op te richten. 
Bij het halfjaarverslag komt dit terug 

Bryndan van Pinxteren: Hoe wil je mensen stimuleren om te gaan stemmen? 

Geartsje Bakker: We hebben een stemcomputer gemaakt, dit kon gratis met dingen die in de 
Congokamer lagen. Maar dit kan ook op een andere manier natuurlijk. 

Roan van Scheppingen: Percentueel gezien is dit een van de potjes die het meest verliest. Als er 
ieder jaar iets bij komt, dan kan er overheen gegaan worden. 

Geartsje Bakker: Het halfjaar is al bijna voorbij en de studentenraadverkiezingen ook, vandaar dat 
het potje zo veel omlaag is gegaan. 

Kavel Ozturk: Studentenpolitiek kan je verder onder de aandacht brengen buiten de verkiezingen 

 



 

om 

Katinka den Nijs: Dit gaat bijvoorbeeld om of het budget toereikend was, maar dit kan ook op 
manieren waarop het geen tot weinig geld kost of we kunnen nieuwe bewegingen ondersteunen. 
Maar we denken dat het budget wel toereikend is. 

Stemming: Voor, quorum niet gehaald. 

 

Bryndan van Pinxteren: Vorige keer hebben we het quorum niet gehaald, volgende keer ook niet 
en bij wissel ALV ook niet? 

Geartsje Bakker: De begroting kan alsnog ingestemd worden als het quorum drie keer niet 
gehaald wordt 

Milan Scholten: Wordt er gekeken of er iets aan het quorum gedaan kan worden? 

Geartsje Bakker: de statuten moeten dan worden aangepast, maar dat kan pas bij de 
verkiezingsALV want er geldt een hoger quorum 

Hylco van Engelen: Op dit moment kan niet gestemd worden. 

 

6. MotivaCie 

Joyce Blommaart: De procedure: 

- De MotivaCie bestaat uit 4 tot 8 Congolezen 
- Deze moeten door de ALV goedgekeurd worden 
- Stellen voor elke functie van het bestuur functieprofielen op 
- De profielen worden besproken op volgende ALV 
- Er wordt dan over gestemd en ze worden eventueel aangepast en gebruikt tijdens de 

bestuursvorming 

Kavel Ozturk: Als de motivaCie niet als commissie geldt, dan moet de C in de T veranderen  

Joyce Blommaart: Dit wordt aangepast tijdens de MotivaCie procedure, dan kunnen ze ook de 
naam veranderen. 
Kavel Ozturk: We kunnen het erover hebben bij artikel 7 

Hylco van Engelen: het gaat er nu om dat mensen de procedure begrijpen 

Yannick Vinkesteijn  VZ, 96ste 
Zorah Ypma  SC, 96ste 
Wouter Gowdy  PM, 96ste 
Mainah Folkers  CO, 96ste 
Roan van Scheppingen  CO, 97ste 
Ilse de Horde  CA, 97ste 
Katinka den Nijs  CO, 98ste 
Rimke de Kroon  Lid 
 

Bryndan van Pinxteren: Ik vind dit niet een diverse samenstelling. Is dit de goede doorsnede van 

 



 

Congo? Ik zeg niet dat ze incapabel zijn hoor, maar is dit geschikt? 

Joyce Blommaart: Wij denken dat deze mensen een goed representatieve MotivaCie is die deze 
taak kan uitvoeren, suggesties voor diversiteit hoor ik graag. 

Yannick Vinkesteijn: Wordt toch op de ALV bepaald? 

Marit Koenen: Zijn er geen oudere mensen? 

Jamie Hoefakker: Als er geen oud bestuursleden zijn, dan is er eigenlijk ook geen oplossing 

Rebecca de Feijter: Maar wat nou als ze allemaal dezelfde functie hebben? 

Kavel Ozturk: Zijn oudere besturen ook los actief benaderd behalve ik? 

Joyce Blommaart: Ja, er zijn wel mensen persoonlijk gevraagd. 

Mainah Folkers: Ik ben de overlappende en ik heb erover nagedacht om er uit te gaan. Maar is 
het beter om te doen met minder mensen?  
Mainah zou graag willen wisselen met iemand.  
 
Kan er niet iemand uit het huidige bestuur in de motivaCie om de functies beter te verdelen? 
Iemand anders die er niet in zat wilde niet.  

Marit Koenen: Maar het lijkt me ook positief als er iemand in zit die juist niet iedereen goed kent. 

Kavel Ozturk: Er hoeft toch niet alleen bestuur in te zijn? Het kunnen ook gewoon oud leden 
zijn. 

Rebecca de Feijter: Als het de bedoeling is of er de mogelijkheid is dat non-bestuur erin kunnen, 
worden zij hierover ook geïnformeerd? 

Joyce Blommaart: Ja 

Hylco van Engelen: Dan is het voorstel om hierover te gaan stemmen. Ik stel voor dat wij 
hierover met handjes op gaan stemmen. 

Kavel Ozturk: De kandidaten kunnen misschien kort iets zeggen. Want anders is het stemmen 
niet onderbouwd. 

Hylco van Engelen: zou iedereen hun hand willen opsteken voor elk potentieel lid? 

Kavel Ozturk: 5 mensen zijn toch genoeg? 

Hylco van Engelen: even centraal, elke kandidaat doet een praatje. 

Yannick Vinkesteijn: ik ben voorzitter van het 96ste bestuur geweest. Ik ben bewust dat er vier 
mensen van het 96ste zijn, maar ik vind het belangrijk dat alle functies wel aangekaart kunnen 
worden met ervaring. 

Zorah Ypma: Ik was secretaris van het 96ste. Het ging ook goed toen ik het al een keer had 
gedaan. 

Wouter Gowdy is niet aanwezig 

Roan van Scheppingen: Ik heb me aangemeld omdat er niet veel mensen van het 97ste wilden. Het 
leek me leuk om te doen en om een nieuw bestuur te kiezen. 

 



 

Ilse de horde is niet aanwezig 

Katinka den Nijs: Het leek me belangrijk om iemand van het huidige bestuur in de MotivaCie te 
hebben. En omdat andere mensen er niet echt veel tijd voor zouden hebben. 

Rimke de Kroon: Ik ben erg actief lid. Dus ik denk dat ik wel een goede bijdrage kan leveren. 

Hylco van Engelen: Nu met handjes opsteken of de motivaCie is goedgekeurd. Als je gemachtigd 
bent, mag je twee handjes opsteken. 

- Blanco stemmen: stem telt niet 
- Onthouding: stem voor de grootste partij 

Voor  74 
Tegen   0 
Blanco  8 
Onthouding  3 
MotivaCie is aangenomen 

 

7. Externe Borrel 

Joyce Blommaart: We hebben jullie allemaal dit meegestuurd met de uitnodiging voor de ALV. 
We hebben een aantal problemen bij de Amstel 54 ondervonden. De nieuwe eigenaar wil een 
aantal veranderingen in zijn kroeg. We moeten ons gedrag veranderen, want hij vind dit niet 
kunnen. Ook waren er problemen na de borrel en veroorzaakte we geluidsoverlast. Dit vonden 
we allemaal zo nadelig dat we willen wisselen. We geven een korte introductie bij elke kroeg. 

Cinema 
FeestCie feestlocatie, vonden ons een ontzettend leuke groep. 

Havelaar 
Oude stamkroeg van Congo. Oude bruine kroeg 

SSRA 
Vlakbij het Leidseplein, is echt een privé locatie. 

Zijn er nu vragen? 

Overeenkomsten tussen alle kroegen: 
- Themaborrels mogelijk 
- Muziek naar wens 
- Capaciteit, niet te groot of te klein 
- 30 tot 20 minuten vanaf SP, 10 tot 15 minuten vanaf centraal. 
- Capaciteit max. 160 ruime 

Jamie Hoefakker: alleen kroeg privé als we 185 mensen kregen, dus lijkt me raar als er max 160 in 
kunnen. 

Alex Moret: voor de Amstel geldt de maximale capaciteit niet, vooral wat in de kroeg past als je 
denkt dat de bar vol zit. De complete maximale capaciteit is rond de 200. 

Jamie Hoefakker: Ik vind dat er wel een duidelijk verschil is tussen 200 en 160 

 



 

Joyce Blommaart: we bedoelen hiermee dat 160 met een normale borrelgroep is. 

Rebecca de Feijter: heeft het bestuur en de BarCo een voorkeur? 

Hylco van Engelen: dit komt zometeen. 

Hylco van Engelen: Heeft de nieuwe eigenaar al duidelijk gemaakt over hoe hij ons weg wil 
hebben? 

Joyce Blommaart: Het contract wordt verlengd onder de voorwaarde dat we ons gedrag 
aanpassen 

Milan Scholten: Wat wordt verstaan onder gedragsverandering? 

Joyce Blommaart: Springen op banken en dergelijke vindt vrijwel elke week plaats. Ook dingen 
als bijvoorbeeld onbeleefd zijn tegen het barpersoneel, glazen naar buiten etc. Dit zou dan niet 
meer mogen. 

Op de volgende dia’s zullen de volgende dingen aan bod komen: 

- Kort voorstellen 
- Flits met ander feitjes 
- Positieve en negatieve punten  
- Voordelen per kroeg 
- Punten aangedragen door de BarCo 
- Overgaan op stemmen. 

Alex Moret: Ik heb hier een flitsoverzicht van de kroegen. Dit staat misschien niet in het bestand 
wat voor jullie ligt.  

- Bierprijs 
- Besloten 
- Overstap 
- Geluid buiten 

Rebecca de Feijter: waarom er september/januari staat bij cinema? 

Alex Moret: Het is niet bekend wanneer, maar bij de Havelaar moeten we in september 
overstappen. 

Eveliene: Wanneer loopt ons contract bij Amstel 54 af?  

Alex Moret: In principe in september, maar we kunnen ervan uitgaan dat we er blijven als we dat 
besluiten tot januari. 

Positief en negatief 
Amstel 54  - Grote groepen 

weigert 
- Geen keuken 
- Gedrag moet 

veranderen 

 

Cinema  - Toeristen  - Geen geluidsrestrictie 
- Mogelijkheid tot 

uitloop 

 



 

Havelaar  - Duurste bier 
- Problemen in het 

verleden 

- Prijsafspraken gelden 
voor de hele week 

- Er is een happy hour 
- Bruine kroeg 

SSRA  - Sluisdeur 
- Niet buiten dinsdag 

beschikbaar 
- Onzekere optie 

- Prive locatie 
- Mogelijkheid tot 

uitloop 

 

Bryndan van Pinxteren: Bij de Havelaar en bij de SSRA komen ook toeristen binnen. Maar is het 
bij de Cinema veel erger?  

Alex Moret: Omdat het aan het Thorbeckeplein ligt, komen er gewoon meer toeristen. De 
Cinema is wel gericht op studenten. Maar door de locatie zullen toeristen waarschijnlijk meer 
aanwezig zijn 

Annemijn Dijkhuis: Er is geen keuken bij de Amstel 54, maar kan er dan bijvoorbeeld ook 
gegeten worden vooraf de borrel bij een andere kroeg zoals SSRA? 

Alex Moret: Dit hangt volledig af van het feit of mensen dat willen. We hebben de ruimte en de 
keuken als mensen dat willen.  

Yannick Vinkesteijn: Bij de wissel was er een toename in gestolen voorwerpen. Hebben jullie hier 
ook over nagedacht? Zoals de criminaliteit bij de Havelaar bijvoorbeeld. 

Alex Moret: Er is een garderobe en er zijn diensten die door de BarCo worden uitgevoerd. 

Bij de Amstel 54: Boven een garderobe een themaborrel, anders achterin bij de bar. 
Bij de cinema: elke borrel een privé garderobe 
Bij de Havelaar: beschikking tot een rek waarbij we ruimtes mogen afzonderen. 
Bij de SSRA: geen probleem omdat we zelf mensen binnenlaten. 

Rebecca de Feijter: Worden er bij de Havelaar dingen gestolen? 

Alex Moret: Ja, er werden dingen gejat. Maar wel minder dan bij de Amstel.  

Mainah Folkers: Ik ben in de war, want de laatste keer werd de toegang tot de garderobe achter 
de bar geweigerd. 

Alex Moret: Ik weet niet waarom, dat hoort niet. 

Inge Bieger: Even ter bevestiging, moet er dus bij elk moment op de SSRA plek 2 mensen bij de 
deur staan?  

Alex Moret: Dit moet vanaf 11 uur ’s avonds 2 mensen om de geluidsoverlast te voorkomen. Als 
de ene deur open is, dan is de andere dicht. 

Kavel Ozturk: Bij de Havelaar zit toch iedereen beneden? 

Alex Moret: Er is wel een pre-borrel van een dispuut van lanx. Ik heb met de eigenaar gesproken 
en de eis is dat LANX boven gaat zitten.  

Kavel Ozturk: LANX kan soms grotere disputen meenemen, wordt je daar blij van? 

 



 

Alex Moret: Grote groepen mogen dan wel beneden zijn, maar we mogen het binnen redelijke 
grenzen doen. Groepen van 20 man mogen we geen veto over uitspreken. 

Marit Koenen: Sociëteit van SSRA niet beschikbaar in september, groot nadelig punt voor de 
eerstejaars of?  

Alex Moret: Zodra SSRA zelf besluit om te wisselen kunnen we ook een andere 
kennismakingstijd afspreken. De enige belofte die we kunnen maken is dat we met de FI er wel 
terecht kunnen. Een andere oplossing is dat we voor die andere periode een andere kroeg 
zoeken. 

Marit Koenen: Moeten de eerstejaars niet kennismaken met onze kroeg? 

Alex Moret: we willen wel mensen kennis laten maken met onze kroeg 

Sara Neven: De Havelaar qua geld kunnen best grote problemen vormen. 

Alex Moret: Vroeger waren er problemen met geld, deze ontstonden doordat we 1000 per jaar 
van de Havelaar kregen, bij een omzet van 10.000 kregen we een bepaald percentage uitgekeerd. 
Een gedeelte hebben we niet terug gezien, dit hebben we quite gedaan door de Havelaar een 
gedeelte niet te betalen. Door deze sponsoring volledig achterwege te laten was er minder ruimte 
om te slacken. Hierin speelt ook mee dat er uiteindelijk contracten waren om dit te voorkomen. 
Ik heb wel nieuwe gesprekken gehad met de nieuwe eigenaar. Ze hebben dit volgens mij wel 
meegenomen en beter beloofd 

Yannick Vinkesteijn: Het was ook met het feit dat ze naar waren tegen de BarCo en het bestuur, 
afspraken gemaakt die ze niet hebben nagekomen etc. Ik heb het idee dat dat nu niet heel erg 
naar voren komt. 

Alex Moret: in het bestandje staan vier problemen bij de Havelaar. Maar ik denk dat de hierboven 
beschreven problemen ook te wijten zijn aan de barmanager. Maar wel goed om mee te nemen 

Vivian Jongejans: Wat heeft onze raad van advies gezegd?  

Alex Moret: Het was bijzonder veel werk. Het is handig om goed na te denken wat de problemen 
waren met de Havelaar en om deze ook mee te nemen 

Yannick Vinkesteijn: De meningen waren er wel over verdeeld om te wisselen 

Alex Moret: Het advies was ook om minder opties aan het ALV te noemen. 

Kavel Ozturk: Vroeger was het zo dat wanneer mensen van ons achter de bar stonden bij de 
Havelaar, dit tot heel laat kon zijn (4 uur ‘s ochtends) en dat de fooien die er waren naar de 
BarCo gingen. 

Alex Moret: vanaf 1 uur vrijwillig, daarna betaald.  

Kavel Ozturk: Wat er aan fooi werd gekregen, kreeg de BarCo. Is hierover gepraat? 

Alex Moret: nee 

BarCo 
- De themaborrel moet gemakkelijker te organiseren zijn bij een wissel. Op dit moment 

zijn er wat strengere en verharde afspraken over versieringen bij de Amstel.  
- De garderobe zou bij de Havelaar nog steeds diensten moeten hebben, bij de SSRA is er 

 



 

geen verantwoordelijkheid meer. Bij Cinema is er iemand anders die op de garderobe let.  
- Geluid buiten geen probleem bij Cinema, want je zit aan het thorbeckeplein. 

Rimke de Kroon: SSRA is een privé locatie, maar is dit niet een nadeel? Want de toegankelijkheid 
gaat hierdoor omlaag. Kijk bijvoorbeeld naar niet-actieve leden. Wij willen juist openstaan voor 
andere mensen toch? 

Martijn Piet: Themaborrel bier voor een eurootje, is dat nog steeds het geval? 

Alex Moret: dat wordt afgekocht door congo, dat is makkelijk te realiseren. Bij de Havelaar zou 
het misschien anders worden omdat we ze niet per se meer kunnen geven. En ze hebben een 
happy hour.  

Rebecca de Feijter: Is de deal met de BarCo kleding en pasjes is voor iedere kroeg hetzelfde? 

Alex Moret: Nee 

Amstel 54 

- 50% van BarCo kleding en Amstel passen 

Cinema 

- Onze BarCo kleding wordt betaald, maar CONGO passen niet. Ze willen werken met 
stempels.  

Rebecca de Feijter: Krijgen non-congolezen ook een stempel? 

Alex Moret: Fix een congo pas voor deze 

Havelaar: betaalt zowel BarCokleding als Congo passen 

SSRA: betaalt geen van beide, want de bar heeft geen barleden. 

Rebecca de Feijter: Wat als de SSRA in wordt gestemd? 

Alex Moret: Als we stemmen voor SSRA, dan blijven we tot januari in de Amstel. In de 3de week 
van november horen we wat zij te zeggen hebben. Als ze nee zeggen, gaan we andere opties 
zoeken. 

Johan Diepstraten: Altijd 1 die nuchterdienst draait bij de Amstel 54, hoe is dit bij de andere 
kroegen? 

Alex Moret: dit hebben we niet besproken 

Johan Diepstraten: Allemaal verschillende openingstijden, heeft de borrel dan andere tijden?  

Alex Moret: Dit gaat over de cinema en de SSRA. Deze hebben uitloopmogelijkheden. Op dit 
moment stellen we dat de officiële borrel van 9 tot 3 is. Bij SSRA en cinema kunnen we de 
borrels tot 4 verlengen. Cinema is standaard tot 4 uur open. 

Johan Diepstraten: Als iets tot 4 uur open is, dan gaat de borrel daadwerkelijk tot 4 duren. Des te 
langer een borrel duurt des te later mensen komen en de borrel dus ‘begint’. De toegankelijkheid 
voor eerstejaars wordt dan weer lager, toch? 

Ilse de Horde: Is er contact geweest met de andere verenigingen? 

Alex Moret: ik heb contact gehad met secretaris van Machiavelli , deze willen overstappen naar de 

 



 

Cinema. Zij zijn tevreden met de Havelaar, maar de Havelaar is voor hen te klein. De andere 
verenigingen die in de Havelaar of Cinema borrelen heb ik geen contact mee gehad. Wel met 
iemand van NSA (Navigators Studentenvereniging Amsterdam, red.), zij zijn heel tevreden met de 
borrels bij SSRA. 

Ilse de Horde: Als we toch in januari wisselen? Waarom organiseren we dan niet een 
vierborreldaagse? 

Alex Moret: ik vind dat een vet goed idee, maar is niet praktisch 

Milan Scholten: Bij de cinema is een garderobe die wordt gerund door cinema zelf, moet daar 
voor betaald worden? 

Alex Moret: nee 

Jamie Hoefakker: Ik denk dat het ding bij de BarCo is: De sluitdienst is hetzelfde als de 
garderobedienst. Dit is toch niet het ding? 

Alex Moret: Dit kwam niet sterk naar voren. 

Niels Rijks: Garderobedienst zijn af en toe vervelend. Boven 2 keer zo heet als beneden. 
Sluisdienst is ook kut. 

Alex Moret: Deze twee mensen staan binnen en niet buiten. Ik denk niet dat ze mensen vaak 
buiten laten staan. De sluisdienst is pas vanaf 11. 

Kavel Ozturk: De congo passen werden tijdens de Havelaar eigenlijk nergens voor gebruikt. Dus 
we moesten voor veel kosten draaien voor eigenlijk niks. Dit is toch onnodig? 

Alex Moret: De Havelaar betaalt voor alle passen. Bij de Cinema en de SSRA moeten we wel een 
gedeelte betalen. We kunnen ook de huidige passen gebruiken en de BarCo mensen laten 
binnenlaten. Zo valt de pas te omzeilen.  

Jamie Hoefakker: Het is toch niet handig om te wisselen in januari, maar dan moeten we tegen de 
eerstejaars zeggen dat we na een paar maanden toch weg zijn. Dus het beste is om gelijk aan het 
begin van het jaar te wisselen.  

Roan van Scheppingen: Hebben jullie ook aan jullie imago gedacht als studievereniging naar 
externe partijen toe? 

Alex Moret: volgens mij staat dit in ons document. Dit is niet een onoverkomelijk probleem, 
maar het kan een probleem zijn. 

Britt Bouter: De BarCo organiseert borrels en dan is het toch minder leuk als je minder van de 
borrel meemaakt. Als je het organiseert moet je er toch ook van genieten? 

Charlotte van Roijen: Mogen niet-congolezen ook borrelen bij SSRA?  

Alex Moret: Ja, de mensen die op de borrel komen die nodigen wij uit. We doen zelf de sluisdeur. 
Er is wel iemand om te kijken of we niet alles kapot maken en jatten. 

Zorah Ypma: kan iemand anders ook de sluisdeur doen? Bestuur ofzo? 

Alex Moret: Ik weet niet of we dit kunnen aanpassen. Normaal gesproken wordt dit gedaan door 
de BarCo. We kunnen wel de sluisCie oprichten. 

 



 

Eveliene Ongenae: Er kunnen toch niet meer dan 5 mensen in de sluis staan? Het moet ook 
doodstil zijn bij de trap. Hebben jullie gekeken naar het kassasysteem? 

Alex Moret: Buiten moet het stil zijn, dus ook in de sluis. Dit moeten we serieus doen. Anders 
krijgen we problemen. Er is op dit moment een betalingssysteem bij het SSRA waardoor we 
automatisch kunnen tappen en zelf kunnen betalen. NSA doet dit ook. SSRA wil werken met 
passen die je kunnen opwaarderen met Ideal ofzo. 

Eveliene Ongenae: Hoe zit het met korting krijgen op je drankje buiten de borreltijden?  

Alex Moret: Dit kan bij de Havelaar en de Amstel 54. Bij SSRA speelt dit niet. Bij de SSRA betaal 
je minder geld voor je bier en bij cinema zou het bier in principe niet tegen congo prijzen 
kunnen. Er valt echter wel wat te schuiven. Als we werken met passen dan kan dat. Bij de Amstel 
staat dit ook niet vast. 

Bryndan van Pinxteren: Er is toch ook buiten het centrum gekeken naar kroegen 

Alex Moret: Nee, want dit lijkt ons minder bereikbaar vooral voor de eerstejaars. 

Bryndan van Pinxteren: Buiten het centrum hebben we toch minder last van criminaliteit en 
toeristen? 

Zorah Ypma: Ik denk dat er niet zoveel kroegen buiten het centrum zijn die lang door mogen. 

Rebecca de Feijter: Waarom moet de BarCo de sluis bemannen? Er moet ook gekeken worden 
naar andere opties.  

Alex Moret: in principe is dit mogelijk. NSA laat dit de sjaars doen. De BarCo staat trouwens niet 
buiten. 

Ilse de Horde: Hoe zit het met de schoonmaak bij SSRA?  

Alex Moret: Dit is niet onze verantwoordelijkheid. In principe doet een schoonmaker dit de 
ochtend erna. 

Milan Scholten: Ik zie niet precies hoe criminaliteit een probleem is als er een garderobe is bij de 
cinema.  

Marc de Jongh: Reactie op Rebecca, ik vind het heel logisch dat de BarCo de sluisdienst moet 
draaien. Als het zo erg is, dan moeten we maar beter niet bij SSRA gaan. 

Kavel Ozturk: Heeft de BarCo hierover vergaderd en wat is eruit gekomen?  

Britt Bouter: Er is qua sluis geen voorkeur en we hebben als BarCo geen voorkeur. Voor ons is 
het voordeliger om een themaborrel in een andere locatie dan de Amstel 54 te hebben. 

Kavel Ozturk: zou de BarCo ook willen of er verder wordt gekeken of legt de BarCo zich bij de 
keuzes neer? 

Britt Bouter: We laten het aan de ALV over.  

Noah de Bunt: Is het misschien handiger over de discussie over de sluisdeur te verschuiven naar 
het moment als we daadwerkelijk SSRA hebben gekozen?  

Rimke de Kroon: Is deze lijst van kroegen toereikend genoeg? 

 



 

Bryndan van Pinxteren: Krijgen we vier opties, of mogen we ook nog opties toevoegen?  

Hylco van Engelen: we moeten een top aangeven, als de sfeer een beetje geproefd is. Kunnen we 
ook als optie doen dat men als 5e optie geen van de vier keuzes wil. 

Bryndan van Pinxteren: Blijven we bij de Amstel 54 als we allemaal tegen stemmen als we een 
nieuwe optie zoeken? 

Ilse de Horde: Blanco en onthouding zijn ook opties om te stemmen.  
Is er veel nood om weg te gaan bij de Amstel? 

Het 98ste: we willen weg bij de Amstel.  

Wouter Gowdy: Is het stemmen op de Amstel 54 niet hetzelfde als optie 5 

Alex Moret: Dan blijven we er zitten tot september 2018. Optie 5 is dat we voor januari een 
nieuwe kroeg moeten vinden. 

Roan van Scheppingen: Mochten we nu voor SSRA stemmen, en dan ook dat we een negatief 
antwoord krijgen van de ALV van SSRA. Dan moeten we voor januari een nieuwe kroeg vinden.  

Alex Moret: We blijven tot januari borrelen bij de Amstel. We moeten voor januari een nieuwe 
kroeg vinden.  

Jamie Hoefakker: Ik denk dat niet alleen Hylco’s bestuur en het 97ste heeft gekeken naar kroegen. 
De optie van zoek maar door is een beetje small minded. 

Kavel Ozturk: Is er al naar opties gekeken buiten dinsdag? 

Alex Moret: De Havelaar en cinema kunnen woensdag ook.  

Hylco van Engelen: We gaan stemmen, je hebt 1 of 2 stemformulieren. Daar moet je een top 5 
invullen. Ingevulde stemmen kunnen ingeleverd worden bij het bestuur. De machtigingen 
moeten erbij ingeleverd worden. 

Opties  Aantal stemmen 
Amstel 54  1 
Havelaar  12 
Cinema  63 
SSRA  8 
Onthouding  7 
Totaal  95 
 

Pauze 

20:00 - 20:29 

 

 

 

 

 



 

 

Goedkeuren aangepaste begroting 

De realisatie van r2016 is veranderd in wat er nu is. Het verschil van 400 euro is bij enkele andere 
zaken weggehaald. 

Hylco van Engelen: Laten we beginnen met het stemmen van de onthouding 

Type stem  Totaal 
Onthouding  0 
Blanco  4 
Tegen  8 
Voor  69 
Rebecca de Feijter: het quorum is niet gehaald 

Jamie Hoefakker: De quorum van cinema is net gehaald, dus quora moet weer gehaald worden. 

 

8. Halfjaarverslag 

Joyce Blommaart: Informeren afgelopen maanden, hoe staan we ervoor? 

Leden 

- Belangrijk → EftALA 
- Ereledendiner 

Ledenbestand 

- In oud bestuur en ereleden gemaild 
- Ledenlijst van 2009 

Alumni 

- Makkelijker en toegankelijker 
- Inschrijfdocument → korting 

- Bijwonen vergaderingen 

Bryndan van Pinxteren: Twee jaar geleden voor de alumnigroep aangemeld, nooit iets van 
gehoord.  

Joyce Blommaart: We kijken of er wel iets tot stand kan worden gebracht 

Wouter Gowdy: moet de stemming niet opnieuw gedaan worden nu de quorum wel gehaald kan 
worden? 

Algemeen 
FIcie 

- Begroting goedgekeurd 
- Proefjaar  
- Afspraak bedrag voor langere tijd 

Informatieverstrekking en mediagebruik 

 



 

- Snapchat en bestuursblog, hartstikke leuk 

Websites 

- Geupdate 

Kavel Ozturk: Vergeet de site niet af en toe te backupen.  

Bryndan van Pinxteren: 21 juni is er een activiteit in de Maslow. In de flyer staat dat congo deze 
heeft georganiseerd.  

Joyce Blommaart:  Verdere promo komt nog. 

Nienke Koopman: Kan je iets toelichting over de FIcie? 

Joyce Blommaart: we hebben een vastgesteld bedrag, ook tov voorgaande jaren. Dit is een 
proefjaar om een bedrag  voor op de lange termijn vast te stellen.  

Eveliene Ongenae: Er is gepraat over een instagram account, is hier al iet mee gedaan? 

Joyce Blommaart: Nee, maar dit komt er wel aan.  

Mainah Folkers: Het is wel eens voorgekomen dat de faculteit enkele afspraken niet zijn 
nagekomen. Houden jullie hier rekening mee?  

Rimke de Kroon: We zitten in juni van 2017, er staan nog maar van drie evenementen fotos 
online. Is dit wel up to date? 

Joyce Blommaart: Fotokaartje is kapot, ik zou dit vorige week doen. 

Roan van Scheppingen: De commissies hebben nu een media beleid over wanneer die de promo 
doen. Heeft het bestuur ook een beleid omtrent informatievoorziening? 

Joyce Blommaart: die is in ontwikkeling. 

Niels Rijks: Psychobiologie 2016 groep voor eerstejaars. Niet iedereen kijkt altijd op de congo 
site. Waarom mag je niet op deze groep promos plaatsen? 

Jamie Hoefakker: Waarom is er wel beleid over het filteren van de fotos? Een paar mensen 
vonden het soms niet heel leuk. Kijken jullie naar de fotos? 

Joyce Blommaart: Er wordt wel naar de foto’s gekeken. 

Rimke de Kroon: Soms is er ook bijvoorbeeld tien keer dezelfde foto. Dit is best jammer. 

Joyce Blommaart: We lopen hier inderdaad in achter en we willen dit meer up to date krijgen. 

Jill den Boer: Kan het bestuur niet bericht worden als er een foto van de site moet? 

Kavel Ozturk: Waarom vallen alle foto’s niet onder het bestuur en wel onder de paparaCie? 

Joyce Blommaart: Soms maakt het bestuur foto’s omdat de paparaCie er niet altijd is. 

Rebecca en Rimke regelen de foto’s. Moet Rebecca dan bij de paparaCie of? 

Kavel Ozturk: Kunnen we niet tijdens de ALV door de foto’s? 

Commissiebeleid 
- Jaar en activiteitevaluaties 

- Wordt bijgewerkt 

 



 

- Promotie commissieactiviteiten 
- Eerstejaars vinden dat vervelend en willen alleen studiegerelateerde dingen. 

- Richtlijnen commissiebeleid 
- Worden nog uitgewerkt. 

Kavel Ozturk: Gaan commissies richtlijnen binnen hun commissies bespreken? 

Joyce Blommaart: Alle voorzitters zijn hiervan op de hoogte. Hun worden hierop aangestuurd. 

Charlotte van Roijen: Wat is een jaarevaluatie? 

Joyce Blommaart: Hoe het jaar qua activiteiten eruit ziet. Kim weet hier meer over 

Kim Hurkmans: Een jaarevaluatie is te zien om te kijken hoe alle activiteiten in een jaar verlopen 
zijn en om te kijken hoe een commissie zich gedragen heeft. 

 

Onderwijs 
Samenwerking VU 

- Verhuisplannen zijn uitgestemd, actief wordt er nog wel naar informatie gezocht. Er is 
ook een Collectief geheugen in een google drive gemaakt. 

Studentenpolitiek. 

- Contact met FSR aangehaald. Verkiezingen zijn ook actief gepromoot. 

Wouter Gowdy: Collectief geheugen, ook met andere verenigingen? 

Joyce Blommaart: Alle informatie waar wij toegang tot hebben. 

Roan van Scheppingen: Moeten niet meer mensen dan alleen Katinka naar collectief geheugen 
kijken?  

Katinka den Nijs: Opzet waar we bij kunnen en wat we kunnen bereiken en vinden. Op dit 
moment is het in ontwikkeling. 

Bryndan van Pinxteren: Studentenpolitiek → Heeft Congo een voorkeur voor studenten politieke 
partijen? 

Joyce Blommaart: Nee 

Bryndan van Pinxteren: Soms kwam er vanuit het bestuur een mening over een politieke 
studentenpartij.  

Joyce Blommaart: We hebben geprobeerd hierin zo neutraal mogelijk te zijn. 

Roan van Scheppingen: Er zijn persoonlijke meningen en bestuursmeningen. Het bestuur is 
neutraal, persoonlijk kunnen bestuursleden een andere mening hebben. 

Bryndan van Pinxteren: Het bestuur heeft een mening, maar dan moet dit wel aangegeven 
worden. 

Hylco van Engelen: Ik zal kijken of dit een puntje van kritiek is voor het bestuur 

Rebecca de Feijter: Een aanvullende vraag. Het is wel best voordelig dat Congolezen in de FSR 

 



 

komen. Heeft het bestuur hier voorkeur? 

Joyce Blommaart: Ja, want dan hebben we beter contact. 

Wouter Gowdy: We hebben ook een imago, maar als we met onze houding bezig houden. 
Moeten we dan op een partij stemmen die voor meer bier is. 

Marc de Jongh: eigen mening, prima. Maar zeg dan niet dat het bestuur partijdig is. 

Roan van Scheppingen: Beleidsplan → af en toe een bestUURtje. Nog niet voorbij zien komen, 
gaan jullie die nog houden? 

Joyce Blommaart: Goed punt, dit zijn we vergeten. Dit moeten we gaan doen. 

Kavel Ozturk: Ik zou eigenlijk graag willen zien dat er er meer met studentenpolitiek wordt 
gedaan. Is het bestuur hier actief mee bezig. Zo niet, lijkt dit wel handig. Ten tweede: 
samenwerking VU, het is beter om actief mee bezig te zijn in plaats van hiermee op de laatste dag 
mee bezig te zijn.  

Studentenfeedback op onderwijs 

- Zeswekelijks overleg met opleidingsdirecteuren 
- Meer studenten krijgen voor panelgesprekken 

Landelijke samenwerkingen 

- Extra ruimte voor de landelijke congresdag en masterdag 
- De BSMO willen we ook blijven informeren. 

Roan van Scheppingen: Wat willen jullie nu nog gaan doen? Het valt me namelijk op dat er meer 
wordt gepraat over wat er gedaan wordt. Sommige punten zijn naar mijn mening dus echt dood.  

Joyce Blommaart: Er zijn nog punten die lopen en niet afgesloten zijn. 

Financiën 
Kasboek 

- Gekeken naar meer mogelijkheden, maar niet gevonden 
- Lopend contact met tim over streeplijst om dit makkelijker te maken 

Penningmeestercontract 

- Penningmeesteroverleg 
- Een-op-eentje met de penningmeester van commissies om te overleggen over de 

financiën.  

Jamie Hoefakker: Zijn we al losgekoppeld van spectrum? 

Geartsje Bakker: Niet afhankelijk van spectrum. Niet helemaal afhankelijk van spectrum. Maar 
een ander bedrijf (?) We zijn er wel bezig om meer onafhankelijk te worden. Geartsje is hiermee 
bezig 

Jamie Hoefakker: Wanneer zijn we echt onafhankelijk? 

Geartsje Bakker: Het bedrijf stuurt de mailtjes, niet ik. Ik wil voor het eind van mijn bestuursjaar 
volledige afhankelijkheid. 

 



 

Extern 
Uitbreiding acquisitieleden 

- De uitbreiding sponsormailinglist niet rendabel 
- Op site worden externe events en stages geplaatst 

Professionalisering 

- AVSA training met alle acquisitie mensen 
- Amsterdam Science vergaderingen worden bijgewoond en er is een werkbezoek geweest 

in Den Haag 
- Bedrijven bij elkaar brengen, vanuit de Uva, de gemeente en het bedrijfsleven. 

- Hoe vestigen bedrijven zich 
- Hoe worden ontmoetingen georganiseerd 
- Input van politici 

Onderhoud en verbtereing sponsor 

- Binnenkort weer een groepsactiviteit 
- Geen goede trainingen voor commissaris extern, die waren niet mogelijk. 

Marit Koenen: Puntje behoud en verbetering sponsor kan niet in een maandje gedaan worden, 
alleen contact met medical werff en minder met andere bedrijven 

- Niet alsof andere bedrijven minder contact  krijgen.  

Marit Koenen: Verdiepend contact is toch niet beter? Dan wordt het contact toch beter 
behouden? 

Alex Moret: Borrel met medical werff is eigenlijk het beste punt. Deze week contact met 
rijkzwaan. Verdere invulling ben ik eigenlijk niet gekomen. 

Marit Koenen: Dit is eigenlijk een zaak voor de lange termijn. 

Alex Moret: Dit puntje is ook nog niet afgestreept. 

Marit Koenen: Maar met sommige is het contact toch gewoon stil? 

Alex Moret: Regelmatig contact met boekenleverancier en medical werff. Met andere contacten 
ligt het contact stil. 

Congokamer 
Verenigingskamer 

- Nieuwe meubels, waaronder een nieuwe bank 
- Bapao en Cup-a-Soup 
- Ook is er pannenkoekendag en vloer is lava 

Opslaghok 

- Opgeruimd en geïnventariseerd 
- We houden een uitleenlijst bij om rommel te voorkomen 

Duurzaamheid 

- Een duurzamere bank is nog niet gelukt 

 



 

- Een future voor nations academy hebben we binnenkort een event voor. Ook hebben we 
contact met SFSA, wel weinig. Dit proberen we wel aan te halen. 

Rimke de Kroon: Het opslaghok wordt opgemeten en eerlijker verdeeld. Raken we ze dan niet 
kwijt? 

Joyce Blommaart: We gaan ze zeker niet verliezen. 

Rebecca de Feijter: Waarom nieuwe bank? 

Joyce Blommaart: kwam toevallig langs 

Rebecca de Feijter: Geldt dit ook voor andere voorwerpen etc.?  

Joyce Blommaart: Hier worden leenformulieren voor getekend. 

Wouter Gowdy: In hoeverre willen jullie het opruimen inventariseren? 

Joyce Blommaart: Dit hebben we gedaan. Er is gewoon geen ruimte voor andere vereniging. 

Kavel Ozturk: We hebben dezelfde sleutel naar het opslaghok van dezelfde verenigingen. 
Kunnen we dan niet preventief het slot vervangen? 

Joyce Blommaart: We gaan hiernaar kijken. 

Roan van Scheppingen: Er staan best dure spullen in het opslaghok. We hebben hier geen 
controle over. Ik wil hier duidelijkheid over bij het ALV 

Joyce Blommaart: We gaan hier de volgende ALV naar kijken. 

 

9. HHR-wijzigingen 

Het zijn veel wijzigingen (uitgelegd door joyce) 

- Commissies op alfabetische volgorde 
- Eerst een woord, dan een commissie 
- Nieuwe commissies 
- Boekencie, brouwcie, eerstejaarscie, toneelcomissie beschrijving aangepast 
- Etc. etc. etc. 

Bryndan van Pinxteren: Ergens in het reglement → commissie zonder leden opgeheven.  

Joyce Blommaart: Dit moet opgelost worden. Ik kom hier later op terug. 

Kavel Ozturk: De eerstejaarscommissie wordt op dit moment sjaarscie genoemd. Dit vind ik 
meer denigrerend dan kweekvijver. 

Mariëlle: Willen jullie iets veranderen in de naamgeving of is dit door de commissie gedaan? 

Alles komt vanuit de commissies – Joyce  

Marielle: Er worden vanuit de actiecie niet excursies georganiseerd. 

Joyce Blommaart: Dit wordt ter plekke zo aangepast 

Yannick Vinkesteijn: Wordt de motivaCie ook in het HR aangepast? Artikel 2  is niet toereikend 

 



 

genoeg. Wordt dit weer gewijzigd? 

Joyce Blommaart: Dit wordt aangepast, maar we kunnen de wijzigingen nog niet doorvoeren. 

Kavel Ozturk: dan is er toch geen eenduidigheid? 

Hylco van Engelen: Deze eenduidigheid moet gewijzigd worden voor de volgende ALV.  

Yannick vraagt een motie aan om volgende keer naar artikel 2 te kijken. 

Roan van Scheppingen: Boekencie → literair georganiseerde activiteiten organiseren. Zo kunnen 
ze niet ieder jaar de boekenborrel doen. Ik zou ook niet specifiek bier gerelateerde activiteiten bij 
de brouwCie neerzetten. 

Joyce Blommaart: Input van de boekenCie 

Charlotte van Roijen: Ik heb hier zelf niks over gehoord. 

Jill den Boer: Ik heb hier de voorzitter niet over gesproken maar ik ben het hier wel mee eens 

Joyce Blommaart: Vanuit de boekenCie moet er een verandering zijn.  

Hylco van Engelen: Zijn de regels in de HR leidend? 

Hylco van Engelen: er moet dus een aanvulling komen: literair gerelateerde activiteiten.  

Rimke de Kroon: Puntje 23 spelfoutje. 

Wouter Gowdy: Is de HR wijziging vanuit het bestuur of vanuit de motivaCie?  

Joyce Blommaart: Dit komt vanuit een samenwerking. 

Bryndan van Pinxteren: Artikel 5 van huishoudelijk reglementen. Dit artikel is een beetje ambigu 
geformuleerd.  

Bryndan van Pinxteren: Een almanac die elke 5 jaar uitkomt en uitbrengen bij het lustrum. 
Contact over leuke activiteiten en dit bijhouden. Echter nooit verder op geborduurd. 

Joyce Blommaart: Ik zou voorstellen om dit idee aan te nemen: de almanacCIe. Deze is vijf jaar 
bezig om een almanac te maken voor het lustrum.  

Hylco van Engelen: We gaan dit per stemming brengen met de veranderingen die aangebracht 
zijn. Misschien wel iets breder kijken naar de almanac en de lustrum. 

Kavel Ozturk: Kunnen de toezeggingen kort samengevat worden aan de hand van deze 
wijzigingen? 

Joyce Blommaart: Wordt gewijzigd: 

- Contact boekenleveranciers en literaire activiteiten 
- PaparaCie → Foto gerelateerde activiteiten 
- Artikel 2 lid 3 

 

Vincent: BioloCo is een brede commissie over de beschrijving. We zouden deze commissie graag 
biologischer willen maken.  

Kavel Ozturk: De commissie is het er dus niet mee eens over hoe het momenteel is 

 



 

geformuleerd. 

Hylco van Engelen: Wijziging over wat eigenlijk een synoniem is. 

Joyce Blommaart: Dit heeft dus niet echt veel zin. 

Onbekend: Wat veranderd moet worden bij de activiteitencommissie 

- Culturele avonden, sportieve activiteiten, overige activiteiten. 

Hylco van Engelen: we gaan stemmen 

Stemming HHR wijzigingen: 

Soort  Aantal 
Blanco  0 
Onthouding  24 
Tegen  0 
Voor  60  
 

Stemming begroting: 

Soort   Aantal 
Tegen  5 
Blanco  5 
Voor  79 
 

10. Werkgroep Eigen Vermogen 

Werkgroep drie keer bijeengekomen 

Werkgroep opgesteld die kijkt naar het doel voor het eigen vermogen van congo 

- 3 keer bijeengekomen 
- Niks uitgekomen 

Meerdere dingen onderzocht → aanpassing statuten 

Eigen sociëteit → niet mogelijk 

Vaak was er te weinig geld. De werkgroep gaat gewoon door, zodra we iets weten dan laten we 
dat weten. 

Bryndan van Pinxteren: we hebben een potje om statuten aan te passen. Elke ALV is het wel een 
beetje een probleem om te stemmen 

Geartsje Bakker: Op dit moment is er een hele lijst van wat er gewijzigd moet worden. Als we 
statuten willen aanpassen, moet er een hoger quorum gehaald worden. We zijn wel bezig om dit 
te realiseren. 

Roan van Scheppingen: Stel dat de wisselALV wel dit quorum halen, dan moet er iets klaarliggen 
wat gebruikt kan worden 

Joyce Blommaart: Komt eraan, maar we zijn nu bezig met eigen vermogen. 

 



 

Charlotte van Roijen: Doel voor het grote bedrag, zijn er niet een paar optionele ideeën uit 
gevolgd. 

Geartsje Bakker: Er is nog niets uitgekomen wat we gingen voorleggen aan een ALV. We zijn 
nog wel met een paar plannen bezig. Mail de penningmeester als er ideeën ontstaan. 

 

11. Sponsorbeleid 

Joyce Blommaart: vorig ALV → opspraak over sponsoren 

We willen 

Een werkgroep 
Een protocol opstellen 
Geen sponsoren die mensenrechten schenden 
Opgeven kan via info@congo.eu 
Uitnodiging wordt ook verstuurd via de mail 

Charlotte van Roijen: Waarom wordt het niet gemaakt door de commissaris extern? 

Joyce Blommaart: De commissaris extern heeft hier niet genoeg kennis over. 

Roan van Scheppingen: Ik denk dat er een werkgroep statuten moet komen, want dan is er iets 
klaar voordat er een quorum wordt gehaald. Dit moet namelijk zo snel mogelijk.  

Joyce Blommaart: We gaan dit doen. We gaan een mailtje sturen over deze werkgroep na deze 
ALV. 

Kavel Ozturk: Goed dat er een werkgroep wordt opgericht!  

 

12. Congodieren 

Bryndan komt naar voren: Zoals de meeste van jullie weten hebben we kikkervisjes. 

We hadden vroeger twee schildpadden. Toen zijn die weggegaan omdat dat vanuit de ALV en 
vanuit de vereniging werd gekozen. Vier jaar geleden werd afgesproken om hiernaar te kijken en 
dit werd niet gerealiseerd.  

Bryndan van Pinxteren: Zelfs de VU heeft beestjes op hun kamer staan!  
We moeten hiermee iets organiseren, maar hoe? 

Alex Moret: We hebben zilvervisjes en mieren 

Kim Hurkmans: wat wil je hiermee? Bestuur of andere leden? Of met de ALV? 

Bryndan van Pinxteren: lijkt dit jullie een leuk idee?  

Mainah Folkers: Oneens wegens dierenwelzijn. 

Hylco heeft het idee dat er verdeeldheid heerst. We kunnen wel naar dieren kijken die geen fuck 
geven.  

Bryndan gaat mensen vinden die het gaat uitzoeken. 
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13. W.V.T.T.K. 

Er is geen W.V.T.T.K. aangevraagd. 

 

14. Rondvraag 

Rebecca de Feijter: Er staat heel weinig over hoe werkgroepen eruit zien. Dus kan hier niet beter 
naar gekeken worden? 

Joyce Blommaart: Goed punt 

Sean van Mil: Wie wil FI begeleiden en een geweldige pet van Congo? 

Joyce Blommaart: Mail naar FI@congo.eu voor een hippe congo pet 

Wouter Gowdy: Kan het protocol bestuursvorming in het mapje? 

Inge Bieger: KookCie heeft lekker gekookt! 

Jamie Hoefakker: Hebben jullie het naar jullie zin? 

Joyce Blommaart: Het is hartstikke leuk! 

 

15. Sluiting 

De vergadering is gesloten om 21:59 
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