
Studievereniging Crime Does Pay – Vrije Universiteit Amsterdam 

ALV 16-06-2021 

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

Opening door Gabriëlla om 17:00 

Opening 

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

Aanwezigen 

9 Leden 

4 Bestuursleden van het 54e bestuur der CDP 

 

 
Halfjaarverslag: 

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

coronapandemie. 

Afgelopen activiteiten 

2 februari: Meester Leonie Pubquiz 

7 februari: Mastercommissie: gastcollege Interim Valley 

11 februari: Online Overkoepelende Masteravond 

3 maart: Online bierproeverij en brouwerij tour 

10 maart: Documentaire avond ‘The Smartest Guys in the Room’  

1 april: Lezing Alexander van Middendorp – Programmamanager Integrale Intelligence en Aanpak 

Ondermijning bij het Taskforce RIEC Brabant-Zeeland 

28 april: Bestuur informatieavond 

28 april: Online Moordspel 

29 april: Bereoepsoriëntatiedag 

19: mei: Documentaire avond terrorisme 

3 juni: Paintballen 

7 juni: Lezing NFI: over de werkzaamheden van een deskundige verdovende middelen 

10 juni: Symposium CDP x QBD over zedendelicten 

16 juni: Algemene Ledenvergadering 

 
Geplande activiteiten 
 
In verband met corona zal er dit jaar geen eind bbq plaatsvinden, maar er ligt een plan om de aan het       
begin van het collegejaar samen met nieuw bestuur een bbq te organiseren.



 

 
Realisatie 

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

Maandelijks is er een activiteit georganiseerd die geld heeft gekost, maar dit deel van het jaar is 

ook de contributie binnengekomen. Dit is de grootste inkomstenbron.  

 

 
Voorstellen nieuw bestuur: 
 
Voorzitter: Nicky Hebing, 23 jaar oud, eerstejaarscriminologiestudente. Nicky verteld dat zij eerder 
een andere studie heeft gedaan en ze heeft afgelopen jaar in de klankbordcommissie gezeten.  
 
Secretaris: Sophia te Kronnie, 19 jaar oud, ook eerstejaarscriminologiestudente. Geeft aan veel zin te 
hebben in komend bestuursjaar.  
 
Penningmeester: Meike Hogenkamp, tweedejaarscriminologiestudente.  Meike zit momenteel in de 
activiteitencommissie.  
 
Commissaris Carrière: Maartje Lindeboom, 19 jaar, eerstejaarscriminologiestudente. Zit momenteel in 
de ICD-commissie. 
 
Wat er verder ten talen komt: 

Vraag van Barry: Heeft het nieuw bestuur al plannen voor het komende jaar? 

Antwoord van Nicky: Nicky geeft aan dat ze daar nog niet veel over gesproken hebben. Wel ligt er 

een plan samen met oud bestuur iets te organiseren aan het begin van het collegejaar. Verder gaat 

nieuw bestuur binnenkort brainstormen over activiteiten voor komend jaar. 

 

 
Sluiting 

Gabriëlla sluit om 17:23 de vergadering en bedankt alle leden voor de komst.  


	ALV 16-06-2021
	Opening
	Aanwezigen
	Halfjaarverslag:
	Geplande activiteiten
	Realisatie
	Voorstellen nieuw bestuur:
	Voorzitter: Nicky Hebing, 23 jaar oud, eerstejaarscriminologiestudente. Nicky verteld dat zij eerder een andere studie heeft gedaan en ze heeft afgelopen jaar in de klankbordcommissie gezeten.
	Secretaris: Sophia te Kronnie, 19 jaar oud, ook eerstejaarscriminologiestudente. Geeft aan veel zin te hebben in komend bestuursjaar.
	Penningmeester: Meike Hogenkamp, tweedejaarscriminologiestudente.  Meike zit momenteel in de activiteitencommissie.
	Commissaris Carrière: Maartje Lindeboom, 19 jaar, eerstejaarscriminologiestudente. Zit momenteel in de ICD-commissie.
	Wat er verder ten talen komt:
	Sluiting

