Algemene Leden Vergadering Crime Does Pay – 18 juni 2019
Opening
Gerben: goed jullie er allemaal zijn. We gaan vandaag bespreken welke activiteiten we
allemaal hebben georganiseerd. Vincent neemt de financiën van het afgelopen half jaar met
jullie door en daarna willen we graag het nieuwe bestuur aan jullie voorstellen en
instemmen. Vervolgens willen we een korte discussie met jullie voeren om wat tips&tops te
bespreken.
Aanwezig
Er zijn tien (10) leden en vijf (5) bestuursleden van het 52e bestuur der Crime Does Pay
aanwezig.
Afgelopen activiteiten
Januari
9 jan: Nieuwjaarsdiner + ALV + Borrel
16 jan: Bezoek aan Europol
16 jan: Zing mee met CDP!
Februari
1/10 feb: Skireis. Dit was de eerste skireis van CDP en vonden wij zelf erg vet.
13 feb: Après-Ski Borrel
14 feb: Overkoepelende Masteravond
27 feb: Gala
Maart
Maart was vrij rustig.
6 maart: Borrel
8 maart: Schieten
11 maart: Pre-departure meeting
April
2/9 april: Studiereis
17 april: Bestuursinfoavond
19 april: CDP tegen de ME. Deze was in november gecanceld, maar kon nu gelukkig toch nog
doorgaan.
Mei
1 mei: Biercantus
9 mei: Lezing: Strafrecht door de ogen van vervolgden
15 mei: Sjonnie & Anita Feest
22 mei: Beroepsoriëntatiedag
23 mei: De avond van het herstelrecht
Juni
5 juni: Varen met CDP + Borrel
12 juni: oudbesturenborrel

14/15 juni: Kamperen met CDP
17 juni: ALU, dit was gisteren en we zijn allemaal goed verbrand.
18 juni: ALV
19 juni: Reclassering Nederland, dit was in principe voor Masterstudenten, maar door het
geringe aantal aanmeldingen hebben we het opengesteld voor Bachelorstudenten.
28 juni: EindBBQ
Anika: en het voetbaltoernooi op 10 juni!
Vorige ALV: Geplande activiteiten
Eigenlijk hebben we alles weten te bereiken, behalve de In-house dag. We hebben hier wel
verschillende gesprekken over gevoerd met bedrijven, maar dit is best wel ingewikkeld en
we hopen dat het nieuwe bestuur hier zeker mee verder gaat. Daarnaast wilden we graag
een lezing organiseren omdat dit het eerste half jaar niet gelukt was. Uiteindelijk hebben we
nog twee lezingen weten te organiseren, waar wij zelf heel tevreden over zijn.
Financiën
Januari
Zelfs in Januari waren er nog een aantal mensen die de incasso van de contributie hebben
teruggeboekt. Romy en Vincent zijn hier lang mee bezig geweest, maar het is lastig of zelfs
bijna onmogelijk om dit geld nog terug te krijgen.
Februari
In februari hadden we veel inkomsten door de bestuursvergoeding van het vorige bestuur.
Dit is in maart meteen overgemaakt naar het bestuur, dus vandaar de scheve verdeling deze
maanden. Verder natuurlijk nog kaartjes van het gala en het eten van de studiereis.
Maart
De kosten van de studiereis zijn teruggeboekt. Daarnaast is de bestuursvergoeding van het
51e bestuur der Crime Does Pay uitbetaald, vandaar de scheve verdeling in inkomsten en
uitgaven.
April
April was vrij rustig, voor het eerst de vergoeding van AthenaStudies gekregen. Wij hebben
een overeenkomst met hen, waarbij wij voor hun promotie voeren en wij 3% van de omzet
van Criminologie krijgen. Daarnaast waren er uitgaven aan de biercantus en natuurlijk wat
inkomsten door de verkochte kaartjes voor de biercantus.
Mei
Samen met Barry (Vincents opvolger) heeft Vincent het overzicht gemaakt, om hem alvast in
te werken. Verder veel inkomsten en uitgaven van de BOD, daarnaast zijn we nog gaan
varen. Ook is de vergoeding van het bestuursweekend (€300) overgemaakt naar Romy, we
zijn met z’n vijven naar de Ardennen geweest. Ook hebben we eindelijk de factuur voor het
gala van Storm gekregen. De gemaakte kosten voor de Herstelrecht-lezing worden nog
vergoed door de sectie, de kosten van de lezing met Dennis en Wim zijn wel voor de
rekening van CDP.
Voorstel en stemming kandidaatsbestuur

Na de sollicitaties voor het nieuwe bestuur van 2019-2020 hebben wij gekozen voor de
volgende samenstelling van het 53e bestuur der CDP:
Voorzitter: Fabiënne Buijs
Secretaris: Roos van Putten
Penningmeester: Barry Bijleveld
Commissaris Extern: Zita van Haandel
Commissaris Intern: Kelsey Otte
Stemmen
Wie stemt er tegen dit voorstel? Niemand stemt tegen de voorstel.
Dan is bij deze het nieuwe bestuur ingestemd! Gefeliciteerd!
Discussie & Rondvraag
Hebben jullie feedback of verbeterpunten voor ons over het afgelopen halfjaar?
Ruben: de lezing met Dennis en Wim vond ik erg leuk, misschien vaker zoiets organiseren?
Barry vraagt zich af wat de lezing precies inhield. Gerben heeft dit kort uitgelegd.
Verbeterpunt: meer lezingen organiseren. Dit is ook iets wat het nieuwe bestuur mee kan
nemen voor volgend jaar.
Sluiting
Iedereen bedankt voor jullie inzet en bedankt voor jullie komt. Hopelijk zien we jullie
allemaal bij de EindBBQ! Gerben sluit de ALV.

