Studievereniging Crime Does Pay – Vrije Universiteit Amsterdam
Wissel ALV 9-10-2019

Aanwezigen: Gerben Geessink, Vincent Mulder, Anika Bundel, Romy Boden, Kelsey Otte,
Roos van Putten, Barry Bijleveld, Fabiënne Buijs, Zita van Haandel, Danica van Lent, Marit
Sicking, Gabriëlla van Bruggen.
Opening door Gerben om 17:50 uur.
Vaststelling agenda
Jaarverslag 2018-2019, Gerben zal de activiteiten van het afgelopen jaar bespreken.
Financiën 2018-2019, Vincent zal dit bespreken.
Decharge
Rondvraag
Sluiting
Jaarverslag 2018/2019
Vergaderingen die wij het afgelopen jaar hebben bijgewoond:
- Bestuursvergaderingen
- Sectievergadering
- Universitair Verenigingen Overleg
- Facultair Overleg.
Activiteiten: op de Powerpoint is een jaaroverzicht te zien, per maand is opgenomen wat er
is gedaan. Het afgelopen jaar zijn er 47 activiteiten (mede-)georganiseerd door CDP.
Het eerstejaarsweekend bestaat nu helaas niet meer.
Het nieuwjaarsdiner was echt een succes, iedereen had iets lekkers te eten gemaakt
en we stonden zelfs in de Ad Valvas.
Er zijn verder geen vragen en/of opmerkingen over de vergaderingen en activiteiten van het
afgelopen jaar.
Financiën
Op de powerpoint is een samenvatting van de realisatie van 2018/2019 opgenomen.
Er zijn kopietjes met de inkomsten en uitgaven per maand van het bestuursjaar 2018/2019
uitgedeeld.
Nieuw dit jaar was de extra bijdrage (van €1000,-) vanuit de Faculteit der Rechtsgeleerdheid
voor de studiereis, als tip is er aan het kandidaatsbestuur meegeven dat zij dit voorafgaande
aan de studiereis aan moeten te vragen. Door deze extra bijdrage was het budget voor de
studiereis vanuit CDP niet op.
Danica geeft als tip aan het kandidaatsbestuur dat zij niet bang moeten zijn om geld uit te
geven, zeker als je ziet dat er ook dit jaar weer geld over is gebleven. Barry geeft aan dat zij
nu ook een eerstejaarscommissie hebben opgezet, dit is natuurlijk ook een extra kostenpost
waar zij wat meer geld aan uit zullen geven.
Decharge
Decharge heeft plaatsgevonden. Er waren geen bezwaren.
Het 53e bestuur der CDP, heeft zich als volgt geconstitueerd:

Fabiënne Buijs
Roos van Putten
Barry Bijleveld
Kelsey Otte
Zita van Haandel

Voorzitter
Secretaris
Penningmeester
Commissaris Intern
Commissaris Extern

Rondvraag
Er zijn verder geen vragen.
Sluiting Wissel ALV door Gerben om 18:23 uur.

