
 

 

Studievereniging Crime Does Pay – Vrije Universiteit Amsterdam 

ALV 7-1-2021 

Deze ALV vond in verband met de getroffen maatregelen omtrent het coronavirus plaats via ZOOM. 

Opening door Gabriëlla om 19:30 

Opening 

Gabriëlla heet iedereen welkom bij de ALV en ze bespreekt de agenda.  

Aanwezigen  

16 Leden  

4 Bestuursleden van het 54e bestuur der CDP 

 

Halfjaarverslag: 

Gabriëlla geeft aan dat het afgelopen halfjaar anders is verlopen dan gehoopt in verband met de 

coronapandemie.  

Afgelopen activiteiten 

Augustus: In augustus vond de introductieweek plaats, tijdens deze week heeft CDP een online 

pubquiz georganiseerd die druk bezocht werd. Ook is er een onlinevragenuurtje geweest.  

September: Op 1 september werd het masterjaar geopend met een lezing van Max Daniel van de 

politie. Op 8 september vond vervolgens de eerste borrel van het jaar plaats, bij Bar Valdi. Ook dit 

was een druk bezocht evenement, we mochten namelijk 118 leden verwelkomen bij Bar Valdi. Op 28 

september begonnen we met de commissiesollicitaties, deze verliepen via ZOOM. 

Oktober: Op 8 oktober hebben we met een groep CDP’ers een seminar Krav Maga gevolgd. Op 13  

oktober stond de tweede borrel bij Bar Valdi gepland, maar deze moest helaas afgelast worden in 

verband met een  aanscherping van de coronamaatregelen. 26 Oktober vond online de wissel-ALV 

plaats, tijdens deze ALV werd het 54e bestuur officieel ingeslagen. 

November:  2 November hebben we online met elkaar een documentaire bekeken genaamd Sons of 

Honour, de nabespreking werd begeleid door Frank van Gemert. Op 3 november zou de 

commissieborrel plaatsvinden, maar helaas kon ook dit niet doorgaan. Op 4 november heeft de 

activiteitencommissie een Get To Know bingo georganiseerd, deze vond plaats via ZOOM. Op 10 

november zou een derde borrel bij Bar Valdi plaatsvinden, maar ook dit kon geen doorgang vinden. 

December:  3 december zouden we gaan rellen tegen de ME, maar helaas kon ook dit geen doorgang 

vinden. Op 7 december hebben we samen met de overkoepelende juridische vereniging ELSA een 

lezing over het jeugdstrafrecht georganiseerd, ook dit vond online plaats.  

Januari : Op 6 januari vind via ZOOM de halfjaarlijkse ALV plaats en om 20:00 start online een 

discobingo.  

 

Geplande activiteiten  



 

 

Actieve ledenuitje, overkoepelende masteravond, beroepsoriëntatiedag, inhousedag/ E-house dag 

bij Brunel, Lezing NFI, workshop Interim Valley, de meester Leonie Pubquiz (juridisch). 

Ideeën: kookworkshop, bierproeverij, online moordspel. 

 

Realisatie  

Iris bespreekt de financiën met de aanwezigen. Niet alles zal uitgebreid besproken worden, want er 

zijn weinig uitgaves gedaan. Iris geeft aan dat we maandelijks betalen voor het ledenblad en 

ClubCollect.  Het grootste deel van onze inkomsten het afgelopen halfjaar was sponsorgeld. De 

grootste uitgaven waren de borrel bij Bar Valdi en het annuleren van de skireis (deze kon vanwege 

corona geen doorgang vinden).  

 

Wat verder ter tafel komt 

Vraag van Barry: Hebben jullie ook plannen voor fysieke evenementen het komende halfjaar? 

Antwoord van Gabriëlla: hier hebben we geen concrete plannen voor, dit omdat we niet weten wat 

wanneer weer mag en daarom willen we nu liever nadenken over de mogelijkheden die er wel zijn. 

Iris voegt hieraan toe dat zodra het weer mag we sowieso de activiteiten willen plannen die 

gewoonlijk op het programma staan de tweede helft van het jaar. Zoals bijvoorbeeld de biercantus 

en het kamperen. Ook gaan we zodra het weer kan fysieke borrels organiseren.  

 

Vraag van Roos: Werkt CIA nou ook mee met Brunel? 

Antwoord Fabiënne: Ja dit jaar wilde CIA wel meedoen.  

 

Vraag Nicky: Wanneer beschouwt CDP iemand als een actief lid? 

Antwoord Fabiënne: CDP beschouwt een lid als actief lid wanneer hij of zij in een commissie zit. 

Wanneer je bij de activiteiten aanwezig bent ben je natuurlijk ook actief lid, maar officieel gezien 

niet.  

 

Sluiting  

Gabriëlla sluit om 19:47 de vergadering en bedankt alle leden voor de komst. Ze geeft aan dat ze 

iedereen hoopt te zien bij de discobingo die om 20:00 begint.  

 


