Notulen
Plenaire Vergadering FSR-FGw
Woensdag 5 September 2012, P.C. Hoofthuis 4.22, 17:30 uur

Aanwezig vanuit de FSR: Esther Crabbendam, Selma Broeder, Laura Fisscher, Rik van den
Hoven, Ramses Walon, Jaap Oosterwijk, Lizzy Entjes, Juliane Homann, Maarten Koopmans,
Freek Ronner (binnenkomst 19.12 uur).
Afwezig: Tim de Graaff (geen machtiging), Joris van Wonder (geen machtiging)
Afwezig zonder kennisgeving: nvt
Gasten: nvt
Notulist: Shiko Boxman

1. Opening
Esther opent de vergadering om 17.32 uur.
2. Vaststellen notulen/Actielijst
De notulen van 30 Augustus worden op een later tijdstip vastgesteld
3. Ingekomen stukken
De volgende stukken zijn binnengekomen:
-

Mail van FB: Uitnodiging voor overleg voor de FGw begroting in December.

-

Mail van FB: Uitnodiging voor gezamenlijke vergadering 4 december.

-

Mail contact over brede labels, van Jonneke (OR).

-

Concept agenda voor de PV CSR.

-

Rooster maagdenhuisweekend.

4. Mededelingen
Geen CSR update: Rik geeft een korte samenvatting van de Update van vorige week voor de
nieuwe raadsleden.
1

Esther: Babel komt binnenkort voor een fotoserie voor een redactioneel stuk over de nieuwe
raadsleden. Aanstaande vrijdag is er een symposium over samenwerking UvA/VU gericht
op de medezeggenschap. Jaap, Rik en Esther gaan hier naar toe. De OR wil graag een keer
met de FSR vergaderen, na de OV, op dinsdagmiddag 25 september. Na de OV van de OR is
de FSR sowieso altijd uitgenodigd voor de borrel in de kroeg die recht tegen over het
Bungehuis zit.
5. Vaststellen agenda
De agenda wordt in volgorde gewijzigd. Notulen vorige vergadering, Ingekomen stukken,
Mededelingen worden gewijzigd zodat er ruimte is deze op de agenda te zetten. Punt 10 en
12 worden op de agenda gezet.
6. Verslag Brede labels
Jaap, Ramses en Esther zijn naar een vergadering geweest. Ramses verteld. Het ging over de
medezeggenschap inzake Bredelabels. Op het punt ´programma’s´ zou het instemmingsrecht
behouden moeten blijven. Overleg vond plaats met de voorzitter van de COR, de FOR, Jaap
van de OR, Miek Krol, Roos Bodrij en Roos Numan (OR). Er is overleg geweest over het
geschil m.b.t. medezeggenschap in de programma’s. Wanneer het beroep in het nadeel van
de decaan wordt beslecht, dan worden diverse opleidingen geschrapt uit de CROHO.
Uitslag geschil is in oktober. Nu wordt er gezocht naar een oplossing waarmee alle partijen
tevreden zijn. Voor de FSR is dit een oplossing waarmee instemmingsrecht behouden blijft.
Wat betreft de FSR zou er een facultaire GV moeten komen met hoofdelijk stemrecht. Dit is
voorgesteld en daar reageerde de Decaan niet heel positief over. Hij vreest dat er over kleine
dingetjes gevallen wordt, wat dan het hele proces doet stagneren. De decaan gaat op dit punt
met een voorstel komen (in ieder geval voor de 20e oktober voor de zitting). Rik geeft aan dat
er vanuit de CSR een dossierhouder zit (mevrouw Ishtu), hier in de FSR is dit Ramses.
Vanuit de FSR komen Jaap, Tim en Ramses aan tafel met Ishtu.

7. Collegepraatjes
Lizzy geeft aan dat er binnen een paar dagen een definitief rooster komt die praatjes zullen
houden bij de colleges. Er komt een powerpoint die als leidraad geldt ook wordt het boekje
uitgedeeld en de flyer voor het constitutiesymposium en het 884 meldpunt. Joris kijkt naar
de digitale versie van het boekje (Laura geeft aan dat ze het mooier vindt dat er online in
gebladerd kan worden, zoals Folia). Ramses geeft aan dat het misschien niet wenselijk is om
naar de hele grote college zalen te gaan, bij talen zijn er geen grote college’s die worden
bezocht in kleinere groepen.
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8. Declaratiebeleid
De belangrijkste wijziging in het beleid dat er al lag is dat er een begroting komt. Dit
voorkomt dat de kosten out-of-pocket onduidelijk zijn. Of wel, declaraties worden alleen
uitbetaald als deze ook daadwerkelijk begroot zijn. Binnen de begroting moet de PV
goedkeuring verlenen bij bedragen hoger dan EUR 100,00. Laura vraagt zich af wat er nu
precies veranderd. Jaap geeft aan dat we nu duidelijk inzicht zullen krijgen in welke kosten
er in het aankomende jaar gemaakt zullen worden. De PV spreekt het vertrouwen uit in de
penningmeester maar wel met controle van de PV. Punt 3.1 wordt uit het declaratiebeleid
gehaald. Alle bedragen worden nu gecontroleerd door of voorzitter of PV.
Er wordt gestemd over het beleid, behoudens punt 3.1. Unaniem aangenomen.

9. Onderwijshoofden, hoe en wat?
Dit punt is bedoeld om het contactsysteem (met de onderwijshoofden) weer in leven te
roepen. Eén keer in de zoveel tijd wordt er een gesprek gevoerd tussen de hoofden en de
desbetreffende raadsleden. De volgende hoofden zijn gekoppeld aan de raadsleden:
Dhr. Zwartjes / Juliane Homann
Dhr. Jacques Bos / Rik van den Hoven
Dhr. Jan Don / Lizzy Entjes
Dhr. Jaap Kooijmann / Freek Ronner
Dhr. Arno Witte / Esther Crabbendam
Dhr. Hans van Rossum / Selma Broeder
Esther had Giovanni gevraagd om een lunchmeeting te organiseren. Gio heeft het
teruggelegd bij de FSR met de vraag hoe het gefinancierd gaat worden. Er wordt geen lunch
georganiseerd. Tijdens de opening van het academische jaar op donderdag 6-9-12 kan ieder
raadslid zelf op zijn of haar contact afstappen.

10. Meldpunt 8-8-4
Het meldpunt is bijna klaar, de betaversie draait inmiddels. En de flyers worden uitgedeeld.
Selma wil de kleine foutjes zsm er uit hebben.
Stemming over extra uitgaven voor de puntjes op de i voor de site, max EUR 35,00.
Unaniem aangenomen.
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Alle foutjes worden naar Selma gemaild. Jaap geeft aan dat het netjes om de Decaan op de
hoogte te stellen van dit project, zodat hij het niet hoeft te lezen uit de Folia.
11. Pauze (heropening vergadering 18.55 uur, Ramses heeft zich in de pauze
verwijderd uit de PV).
12. Advocaat
Laura geeft aan dat er een advocaat is benaderd, deze advocaat zal nog moeten instemmen
met de zaak. Hij is gespecialiseerd in medezeggenschapsrecht. Hij is verbonden aan een
gerenommeerd kantoor. Er is weinig ruimte voor alternatieven gezien de termijn waarop het
beroep zal volgen. Esther wil het contact, de brief instemming brengen.
Stemming voor een gesprek onderzoek met deze advocaat en bij goedvinden van de
afvaardiging (Laura, Jaap en Esther) het voortzetten van de zaak bij deze advocaat. Unaniem
aangenomen.
13. Constitutiesymposium
Selma, Lizzy en Esther hebben vergaderd over de inhoud van het constitutiesymposium. Er
is een spreker ingeroosterd, Joep Leersen is gevraagd (James Kennedy is alternatief).
Gevolgd door twee korte presentaties van dossierhouders. Hierna volgt een discussiepanel.
Rik werpt zich op als dossierhouder voor de samenwerking UvA/VU. Jaap vraagt of er een
presentator is, Laura stelt Jasper Bendermacher voor. Jim Jansen is ook een alternatief.
Johannes Visser van Propria Cures kan een column verzorgen. PV geeft de commissie
mandaat om zelf een presentator te zoeken.
De uitnodigingen naar bestuurders etc. worden vrijdag verstuurd. Jaap stelt voor om een
mail te sturen met een “Save the Date”. Selma gaat de e-mail adressen opzoeken en een mail
sturen. Er wordt een flyer gemaakt met op de voorkant de aankondiging van de borrel en
achterop het meldpunt 8-8-4.
14. Vooroverleg Decaan
Esther vraagt of er punten zijn voor op de vooroverleg agenda. Laura geeft aan dat de
reactietermijn voor de brief over Roemeens verstreken is. Laura wil de Decaan hier over aan
de tand voelen. Er zijn nog twee andere adviezen waarvan de termijn op korte termijn zal
verstrijken (keuze onderwijs en taalverwerving). Voor maandag a.s. voor de DB kunnen er
punten aangegeven worden door de raad. Per vooroverlegvergadering wordt er besloten of
er een notulist aanwezig dient te zien of niet. Maandag stuurt het DB een agenda.
15. Toekomst van FGw

4

Esther stelt voor om later in de week, maar voorafgaand aan de vergadering de
basisprincipes vast te stellen. Jaap schrijft voor vrijdag een visiedocument over de toekomst
van de FGw. Hierover wordt op zondag tijdens het maagdenhuisweekend gesproken.
Juliane verlaat de PV om 19.20 uur.

16. Schoonmaken raadskamer
Begin volgende week moet hier schoongemaakt worden. Esther stuurt een aantal data
waarop schoongemaakt wordt. Ieder raadslid wordt geacht om op één van de tijden
aanwezig te zijn om schoon te maken.
17. Praktische zaken
a. Raadsvergoeding
De oude raad heeft nog 10 euro per maand te goed. Degenen die een bestuursbeurs hebben
willen dit elke maand. De AS gaat aan achter deze beurzen, de betaaltermijn etc.
b. Truien/Tshirts
Het idee is om een tshirt en een sweater van de FSR te maken, om herkenbaar te zijn. Selma
gaat een voorstel maken voor exemplaren, opdruk en kosten. Andere FSR en de CSR heeft
ook truien, FSR FGw kan niet achterblijven.
c. Visitekaartjes
Esther stelt voor om uni-visitekaartjes te laten drukken van de FSR. Selma en Esther gaan
hier verder naar kijken en presenteren dit in de volgende PV.
d. ICT beheer raadsleden
Er is een mail adres die alle mail die daar naar toe gestuurd wordt doorstuurt naar de
individuele raadsleden. Fsr.fgw@gmail.com . Dit voorkomt doublures in mailadressen of het
zoekraken van mails in andere mailadressen.
e. Machtigingen
Het machtigen met schriftelijke mededeling is nooit zo geweest. Esther stelt voor dat
machtigingen voorafgaand aan de desbetreffende PV gemaild worden aan de voorzitter van
de vergadering (dat hoeft dus niet per definitie Esther te zijn).
Bij acclamatie aangenomen, onder voorbehoud van tussentijdse evaluatie.
18. Rondvraag
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Laura vraagt wanneer de trainingen zijn. 26 september is de belbintest en de training
vergadertechnieken van 10.00 tot 17.00.
Shiko vraagt wat te doen met de pro memorie en de niet uitgevoerde punten uit de actielijst.
De pro memorie worden geschrapt en de niet uitgevoerde punten uit de actielijst worden
verdeeld over de dossierhouders.

Besluitenlijst

20120905-01 Begrotingsvoorstel van Jaap. Unaniem aangenomen
20120905-02 De websitebouwer 884 site mag aanpassingen doen twv EUR 35,00.
Unaniem aangenomen.
20120905-03 Esther, Jaap en Laura mogen een vooronderzoek met de advocaat
uitvoeren. Unaniem aangenomen.
20120905-04 Machtigingen worden voorafgaand aan de PV via mail of whatsapp
kenbaar gemaakt door de afgever aan de voorzitter. Bij acclamatie aangenomen.

Actielijst
120629-01 Rik gaat achter het brainstormdocument van het CvB aan over samenwerking
tussen de FGw en de VU.
120810-01 Rik maakt een overzicht van wat er in de vakantie in de CSR is gebeurd en stuurt
het advies over het Model Opleidingsstatuut door.
120810-05 Tom schrijft een brief met de vraag om informatie over de integratie van
Academisch schrijven in een ander vak en stuurt deze ter controle naar de raad.
20120905-02 Joris: Online versie van het boekje ontwerpen á la Folia.
20120905-03 Versturen ‘save-the-date’ voor Constitutiesymposium. En daarna versturen van
uitnodigingen.
20120905-04 Shiko gaat achter de raadsvergoedingen aan van vorig jaar en dit jaar.
20120905-05 Selma gaat kijken naar een offerte voor truien/tshirts voor de FSR.
20120905-06 Selma en Esther gaan kijken naar visitekaartjes.

Pro-memorielijst
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-

De raad denkt na over de gewenste grootte van de masterscriptie.

-

De hele raad gaat bezig met het informeren over, opsporen en bundelen van de
verkapte aanwezigheidsplicht.

-

Van alle taakgroepbesluiten wordt een overzicht bijgehouden onder
verantwoordelijkheid van het DB. Raadsleden hebben 24 uur de tijd om bezwaar
kenbaar te maken. Er blijft altijd een mogelijkheid om in de PV een besluit
ongedaan te maken.

-

De taakgroep Media maakt van ieder advies een samenvatting voor op de website.

-

Raadsleden geven klachten over de cateraar door aan Willem.

-

Wie zijn actiepunt niet nakomt, geeft na de vergadering een rondje. Tom houdt dit
bij.

-

De raad denkt na over de videocolleges en het te maken beleid hieromtrent.
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