
 

 

Notulen wissel-ALV  
Maandag 26 oktober 2020 
 
Agenda:  

- Opening 
- Aanwezigen 
- Presenteren jaarverslag 2019-2020 
- Decharge 
- Rondvraag 
- Sluiting 

 
Fabiënne opent de Algemene Leden Vergadering om 16.07 
 
Aanwezigen: Nieuwe bestuur en oude bestuur in geheel aanwezig behalve Zita.  
Daarnaast 5 leden (2 oud bestuur, rest commissies): Emma, Sigrid, Britt, Karlijn en Vincent.  
 
Jaarverslag  
Hoogepunten: CoBo, liftweekend, wintersport en gala 
 
Fabiënne bespreekt alle activiteiten vanaf augustus tot april, per maand bekeken wat we 
allemaal gedaan hebben:  

- Augustus: introweek en master introdag 
- September: masterlunch, borrel, sollicitaties commissies 
- Oktober: openingsfeest, wissel-ALV, terrorisme oefening, lezing Marc Schuilenburg 
- November: borrel, liftweekend, CoBo, rellen, ICD, brouwerij Troost 
- December: eerstejaars pubquiz, borrel 
- Januari: diner, ALV, feest, karaoke, lezing Paul Spruit 
- Februari: wintersport, borrel, OMA, gala, diner 
- Maart: Pre departure meeting studiereis, lezing FIOD, borrel, ALV, lasergamen 

Laatste activiteiten tot de lockdown worden extra benoemd samen met alle activiteiten die 
gecanceld moesten worden wegens corona.  
Wat niet door ging:  

- April: studiereis, borrel, ALU, info avond bestuur 
- Mei: biercantus, bestuursweekend 
- Juni: kamperen, master: PIC, eind BBQ 

Wel georganiseerd: online pubquiz, bingo en online BOD. In die periode hebben ook bestuur 
sollicitaties en bekendmaking bestuur plaatsgevonden.  
 
Financiën:  
Gepresenteerd door Barry: de vorige penningmeester.  
Samenvatting realisatie 2019-2020 
Totaalopbrengsten tegenover uitgaven: komt uit op verschil van €1.411,60 
Grootste opbrengsten en uitgaven worden besproken met uitleg.  
Opbrengsten: Contributie, boekhandel, samenvattingen 
Uitgaven: Constitutieborrel, gala, ALU 
 
Samenvatting realisatie:  



 

 

Uitwerking van de kosten en opbrengsten per commissie.  
Wat kosten commissies en wat leveren ze precies op?  
 
Geen vragen tot nu toe.  
 
Decharge 
54e bestuur wordt voorgesteld.  
Niemand stemt tegen het gepresenteerde bestuur.  
Hoewel Fabiënne decharge niet uit kan spreken.  
54e bestuur der CDP wordt officieel ingeslagen.  
 
Rondvraag:  
Nieuwe bestuur heeft mokken cadeau voor het oude bestuur, als vervanging.  
 
Komende activiteiten worden besproken.  
Bingo komende week en rellen op een nieuwe datum.  
 
Afsluiting:  
Fabiënne dankt iedereen voor hun komst.  


