Studievereniging Crime Does Pay – Vrije Universiteit Amsterdam
ALV 08-01-2020
Opening door Fabiënne om 20.23
Opening:
Fabiënne heet iedereen welkom bij de eerste ALV. Niemand heeft bezwaar
tegen opnemen van de ALV, wegens de notulen. Uitleg aan de eerstejaars wat
een ALV inhoudt. Agenda besproken.
Aanwezigen:
31 leden aanwezig
5 bestuursleden van 53e bestuur der CDP
Halfjaarverslag:
Afgelopen activiteiten
Augustus: Stond in het teken van de introductieweek.
September: organisatie masterlunch, de eerste borrel in de Havelaar met een
grote opkomst van de eerstejaars.
Oktober: etentje met de eerstejaars, openingsfeest, wissel ALV waar wij als
bestuur officieel gewisseld zijn met het 52e bestuur der CDP, terrorismeoefening, lezing Marc Schuilenburg en Freek Schravesande over hysterie.
November: eerste thema borrel Angels & Demons, liftweekend naar
Antwerpen, Cobo CDP (groot succes), Rellen met de ME (gebeurt jaarlijks), ICD
in Rotterdam georganiseerd door de commissie van vorig jaar, rondleiding
brouwerij Troost.
December: Pubquiz eerstejaars bij café Lust (eerste activiteit van de EJC),
spelletjesborrel met studiereis bekendmaking.
Geplande activiteiten
Informeel: Karaoke, skireis, gala, borrels, schieten, Actieve Leden Uitje (met
uitleg wat dit inhoudt en voor wie), studiereis, biercantus, sporttoernooi met
QBDBD, kamperen, varen, eind BBQ.
Formeel: Paul Spruit lezing volgende week, overkoepelende masteravond (13
februari), workshop Sanne Boer (uitleg wat de activiteit inhoudt, geïnspireerd
door haar workshop bij de ICD, maar nu wat uitgebreider), bezoek JJI, BOD (in
mei in Rotterdam), ICD. Uitleg afkortingen JJI, BOD en ICD.
Financiën
Barry bespreekt de financiën met de aanwezigen.
Niet elk punt zal uitgebreid besproken worden. Alleen de belangrijkste punten.

Begroting: gebaseerd op voorgaande begrotingen en realisaties. Gekeken naar
verwachte uitgaven en gemiddelde hiervan. Verder komende plannen
ingecalculeerd. Beetje een schatting.
Belangrijkste inkomsten: sponsoring, nieuw dit jaar. Mogelijk nog meer.
Contributie net binnen, grootste inkomstenpost. Activiteiten zoals feesten,
gala, biercantus. Schieten gaat het meeste geld heen. Er zijn jaarlijks standaard
formele kosten zoals de flyers, website en kantoorartikelen. Bestuurs-kleding
deels vergoed en bestuurs-weekend.
De commissies: extra potje voor nieuwe commissie – eerstejaarscommissie.
Vraag Romy en Anika: hoezo zijn er inkomsten begroot voor lezingen?
Antwoord: deels bijdrage van de sectie voor masterlunch en de catering van
Marc Schuilenburg teruggekregen. Daarom bij inkomsten.
Activiteiten die zijn begroot. Opvallend hoge prijs voor biercantus.
Elk jaar een verschil van ongeveer 3000 winst. Mogelijk voor inventaris of een
lustrumjaar. Meer uitgeven is makkelijker gezegd dan gedaan.
Vraag Gerben: ideeën over wat er gedaan kan worden met overig geld?
Antwoord Fabiënne: de eigen bijdrage wordt voor veel activiteiten omlaag
gegooid en er wordt meer uitgegeven aan het gala bijvoorbeeld. Ook komt er
een extra activiteit met CoDe die wat extra zal kosten. Maar voornamelijk de
eigen bijdrage van leden lager maken bij activiteiten. Ook extra geld voor het
sporttoernooi met QBDBD.
Inkomsten uitgaven per maand.
Augustus: enige inkomsten was het diner in de introductieweek.
Uitgaven: vaste kosten en boodschappen, dingen als bestuurs-kleding,
voornamelijk de introductieweek.
September: inkomsten openingsfeest, inkomsten boekhandel.
Veel meer uitgaven: masterlunch, voetbaltoernooi (nu pas) etc. plak tattoos
moesten opnieuw besteld worden, gebeurt eens in de 4 jaar, daarom zo’n
groot bedrag.
Oktober: inkomst openingsfeest, terug storting drukbedrijf.
Opvallend hoge inkomsten: bestuurs-vergoeding van oud bestuur. Grootste
inkomsten: betalingen liftweekend.
Uitgaven: valt mee
November: inkomsten: sponsorbedrag vu en bijdrage sectie voor lezing.
Uitgaven: commissietruien. Brouwerij troost. Grootste uitgaven waren
liftweekend en alvast dingen voor studiereis. Daardoor flink in de min.

December: contributie werd geïncasseerd, grootste inkomstenbron van CDP.
(Ook veel terugboekingen helaas, zijn we nog mee bezig).
Uitgaven: Pubquiz kosten, posters en standaardkosten. Weer wat dingen voor
studiereis etc. stichting stayokay moet nog worden opgezegd.
Dit jaar maar één ALU en daarbij commissietruien. Liever truien en een groter
uitje, dus waarschijnlijk begin maart een grotere.
Wat verder ter tafel komt: Discussie
Oproep Zita om je tot 16 januari aan te melden voor de studiereis. Mailen naar
CDP in plaats van de studiereis mail.
Gerben vraag: hoe zit het nu met sponsors? Wordt zo meteen privé besproken.
Plan voor de rest van de avond besproken, zo meteen gezamenlijk naar
nieuwjaarsfeest gaan.
Sluiting
Fabiënne sluit de ALV om 20.51 en bedankt leden voor komst.

