Criminologische Studievereniging der Crime Does Pay
Algemene Ledenvergadering – 9 januari 2019
Agenda
Gerben legt kort uit wat de ALV inhoudt.
Aanwezigen
Achttien (18) leden aanwezig
Vijf (5) bestuursleden van het 52e bestuur der CDP
Agelopen activiteiten
Augustus: stond in het teken van de Introductieweek. We hebben een praatje gehouden,
lunch verzorgd (waarvoor we wel wat eten te veel hadden gekocht), gegeten bij Rimini, en
een praatje gehouden bij de masterintroductie.
September
6 september: organisatie masterlunch
6 september: met CDP naar Pauw
12 september: Borrel is back + eten met de eerstejaars bij Hans Brinker
21 september: EJW 2018
Oktober
3 oktober: Borrel meet the commisions
10 oktober: CDP-openingsfeest + eten met de eerstejaars
November
5 november: wissel-ALV. Dit was de eerste Wissel-ALV, waarbij wij officieel het stokje
hebben overgenomen van het vorige bestuur.
7 november: Borrel Trick or Tequila
9 november: met CDP naar moord in Artis
13 novemeber: CoBo CDP. Deze eerste CoBo was erg geslaagd en goed om te
proberen, we zouden deze er graag ook in willen houden. Een constitutieborrel is een borrel
die georganiseerd wordt door een vereniging, je nodigt dan studieverenigingen van de VU
uit en de zusterverenigingen uit Leiden en Rotterdam uit, zodat je elkaar alvast kan leren
kennen. Daar komen natuurlijk wel wat studentikoze dingen bij kijken. Anika: vooral heel
veel alcohol.
16 november: CDP liftweekend
21 november: Interstedelijke Criminologie Dag 2018
27 november: met CDP naar brouwerij ’t IJ
December
4 december: met CDP naar TBS-kliniek
6 december: Borrel Crime Does Play
Geplande activiteiten
Er zijn een aantal dingen die we al gepland hebben en een hoop activiteiten die we graag
nog zouden willen doen.

Studiereis, gala, borrels, karaoke, kamperen, ALU en ski-reis zijn al gepland, opgeven voor de
studiereis kan nog!
schieten, kamperen, biercantus, sportdag, eindfeest staan nog op de planning.
BOD, Overkoepelende Masteravond, Europol, In-house dag (je gaat op bezoek bij een bedrijf
waar criminologen kunnen werken en je leert dan het bedrijf kennen. Daarnaast kunnen we
hier ook wat geld voor krijgen, aangezien we niet heel veel geld krijgen van sponsoren o.i.d.
is dat wel mooi meegenomen, maar natuurlijk niet ons enige doel). Lezingen: we hebben
nog geen lezingen georganiseerd, maar zouden dit natuurlijk wel graag willen doen.
Financiën
Vincent bespreekt de financiën met de aanwezigen.
Augustus: simpel, voornamelijk uitgaven voor de intro-week.
September: masterlunch georganiseerd en bijdrage voor ICD geleverd, statuten zijn
gewijzigd en daar moest natuurlijk ook voor betaald worden.
Oktober: uitgaven voor liftweekend, verder geen grote uitgaven. Openingsfeest is geweest.
We kregen de bijdragen van de sectie voor de ICD en aanmeldingen van liftweekend
kwamen binnen.
November: studiereis uitgaven, CoBo en wat declaraties van het liftweekend.
December: Vu boekhandel, incasso van het lidmaatschap (er zijn 85 leden die niet betaald
hebben, Romy en Vincent zijn hard bezig om deze mensen duidelijk te maken dat ze nog lid
zijn van de vereniging en daarom dus ook contributie moeten betalen). Echter zijn er ook
een aantal mensen die al jaren niet betaald hebben, maar nog wel lid zijn. Wij zijn aan
bekijken of we hen kunnen uitschrijven als lid van de vereniging.
Opmerking van aanwezige: het is wel onzin dat die mensen voor altijd lid blijven, als
ze niet blijven betalen. Vincent: dat klopt, maar voor sommige mensen kunnen we
niet controleren hoe dat gaat, we proberen nu een lijst te maken met wie dit
allemaal zijn, zodat we dit ook aan het volgende bestuur kunnen doorgeven.
Discussie (feedback/verbeterpunten over het afgelopen half jaar)
Binding met eerstejaars: wij vonden dat tijdens de intro heel lastig en het was misschien
voor de eerstejaars ook lastig om in te zien wat CDP nou was en waarom wij er waren. Lastig
om duidelijk te maken wie/wat we zijn.
Eerste borrel: kon niet in de Havelaar, dat was geen optimale locatie, dus misschien dat dat
wat eerstejaars heeft ‘weggejaagd’.
Anika: jammer dat de binding met eerstejaars niet heel goed gelukt is, maar het is
natuurlijk ook wel geluk hebben met wat voor mensen de eerstejaars zijn. En
natuurlijk pech met de Havelaar.
Er zijn ook dingen waar wij heel trots op zijn, zoals de CoBo. We wilden het heel graag
proberen en zijn blij dat het een geslaagde avond was. Ook het Nieuwjaarsdiner vinden wij
heel leuk, we zijn blij dat er veel mensen zijn vanavond.

Dingen die we zouden kunnen zijn o.a. sportactiviteiten. Dat bevalt wel goed bij de
aanwezigen. Voetballen, verschillende sporten en een BBQ. Eventueel samen doen met een
andere vereniging vinden de aanwezigen geen slecht idee.
Vraag van aanwezige: gaan jullie nog een andere keer rellen?
We hebben het wel geprobeerd, want we hebben het natuurlijk enorm gepromoot
bij de eerstejaars, wat zij heel leuk vonden. Maar we denken dat het dit jaar niet
meer gaat lukken. We proberen nu een andere activiteit te organiseren die hier wel
wat mee te maken heeft. We hebben nu contact met studentambassedeurs van de
Politie in Leiden.
Vraag van aanwezige: Hoe gaat het met de samenvattingen van de Repro?
Dit ging in het begin niet heel goed, maar op dit moment loopt het goed. Voor
Vincent en de financiën is het lastiger en soms wat onduidelijk.
Gala en samenwerking, eten van te voren is leuk (wel dichtbij de locatie graag).
Oproepje voor studiereis: het is echt de leukste week van het jaar, zeker een aanrader!
Sluiting
Als er verder geen vragen meer zijn, willen we de ALV graag afsluiten en hopen we zo samen
naar de borrel te gaan! Gerben heeft de ALV gesloten.

