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Notulen 

Plenaire Vergadering FSR-FGw  

Woensdag 14 September 2012, P.C. Hoofthuis 3.02, 15:00 uur 

 

Aanwezig:  Esther Crabbendam, Selma Broeder, Laura Fisscher, Rik van den Hoven, Ramses 
Walon, Jaap Oosterwijk, Juliane Homann, Maarten Koopmans, Freek Ronner, Tim de Graaff, 
Joris van Wonder. Lizzy Entjes (binnenkomst 17.25 uur) 

Afwezig:  

Afwezig zonder kennisgeving: nvt 

Notulist: Shiko Boxman  
 

1. Opening 

Esther opent de vergadering om 15.17 uur.  

2. Vaststellen notulen/Actielijst 

De notulen van 5 september worden vastgesteld: 

Punt 6 Bredelabels: (zin 6) geschil wijzigen in beroep 

Punt 8 Uitslag stemming toevoegen 

Punt 12 Stemming voor …….. 

Van de actielijst kunnen de volgende punten:  

- Powerpoint, gaat niet door 

- Model opleidingsstatuut naar Rik.  

 

3. Ingekomen stukken 

De volgende stukken zijn binnengekomen: 
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- Reactie taalverwervingsonderwijs Roemeens 
- Reactie Keuzeonderwijs 
- Reactie Taalscriptie 
- Uitnodiging instellingstoets voorafgaand aan de CROHO-audit (door naar O&O-

vergadering).  
- Uitnodigingen voor diverse constitutieborrels  
- Nieuwsbrief Medewerkers UvA  

 
4. Mededelingen / CSR Update 

Rik geeft een CSR-update. Hij begint met het profileringsfonds. In een eerdere vergadering is 
gesproken over de kaasschaafmethode die destijds is toegepast. Dit is onomkeerbaar. Dit jaar 
wil men weer een grondige wijziging doorvoeren. Tim vraagt Rik een overzicht te 
produceren van de financiële verdeling van het profielfonds.  

Brede labels, de CSR is voorzichtig positief over deze ontwikkeling maar vraagt zich af of de 
FSR wel de aangewezen eenheid is om hierin instemming te verlenen.  

Het CvB heeft de CSR gevraagd om een actielijst te maken over SIS. 

5. Vaststellen agenda 

Punt 5, vaststellen notulen/actielijst wordt punt 2, de rest schuift door.  

Invoegen constitutiesymposium, punt 13 – e.  

6. Update Meldpunt 

Maarten geeft aan dat er twee meldingen binnengekomen zijn op de site. Esther geeft aan dat 
de inhoudelijke klachten binnen O&O besproken kunnen worden. Maarten mailt deze door 
naar Laura. Jaap wil dat het op de muurkrant komt, dat is volgende week het geval. Bas 
heeft alle wijzigingen doorgevoerd voor € 35,00 (excl. BTW) en een paar kleine aanpassingen 
worden door Selma en Maarten doorgevoerd. Rik geeft aan dat de CSR het ook een goed 
idee vindt en er navolging aan wil geven.  

7. Update Geschil  

Laura doet de update. Laura heeft een heel goed gevoel bij deze advocaat. Mr. Joosten heeft 
een heel goed gevoel over kans voor de FSR. De OER-mensen hebben een inhoudelijk 
verweer geschreven. Dit verweer wordt door Laura naar de hele raad gemaild ter 
kennisgeving.  

8. Evaluatiegesprek Toekomst FGw 

Afgelopen woensdag is er een overleg geweest met de decaan over de toekomst van de FGw. 
Men vond het een open gesprek en was aangenaam verrast met de houding van de decaan. 
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Laura wil graag zien in hoeverre Van Vree wat gaat doen met de plannen van de FSR FGw 
in zijn toekomstvisie. Laura schrijft een notitie naar Van Vree, deze wordt in de volgende PV 
besproken en in stemming gebracht.  

9. Agendastuk Joris redigeren 

Het stuk van Joris gaat over de manier waarop er met teksten wordt omgegaan tijdens de 
PV, het daadwerkelijke redigeren mag niet tijdens de vergadering gebeuren. Laura geeft aan 
dat ze het niet eens is met dit voorstel, omdat in haar optiek pas een definitieve versie 
aangeboden mag worden aan de PV, en de PV alleen besluit over de exacte inhoud van de 
brief dus ook spelling-, grammatica- en stijlfouten. Kern van het verhaal is dat er een hoop 
kostbare vergadertijd verloren gaat met het op dat moment redigeren. Voorstel van Selma is 
dat of Lizzy, Selma of Joris officiële teksten een dag voor de vergadering krijgen om te 
redigeren, of dit nu in een PV of een O&O-vergadering is.  

10. Jaarplan 

Dinsdagavond moet iedereen alle onderdelen van het jaarplan hebben bekeken dan wel 
bekritiseerd. Daarna kunnen ze uitgeprint worden. Tijdens de PV worden diverse 
aanpassingen en tekstuele wijzigingen besproken. Deze worden door de desbetreffende 
dossierhouder(s) gewijzigd. 

Stemming: koppeling tussen Twitter en Facebook (uit jaarplan Nieuwe Media). Voor 4, tegen 
7 onthouding 1. Afgewezen.  

Joris, Lizzy en Selma lopen het hele jaarplan door op continuïteit en stijl.  

Voor zondagavond a.s. moeten alle betrokkenen zijn of haar stuk herzien en geredigeerd 
ingeleverd hebben.  

11. Pauze  (tot 16.36 uur) 

12. Roemeens 

a. Meningen 

Esther stelt voor om de meningen te peilen en over te gaan tot stemming. Laura geeft aan dat 
de medezeggenschapstermijn al is gesloten. Het ligt nu bij de CSR en deze wil de mening 
van de FSR horen. Volgende week ligt er een brief die in de PV besproken zal worden.  

b. Hoe nu verder?  

c. Brief UvA site 

De brief zoals die er nu ligt wordt voor een deel herschreven.  
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Stemming: Versturen van de brief naar Van Vree, onder voorbehoud van de besproken 
wijzigingen:  

Unaniem voor.  

(Maarten vertrekt om 17.40 uur)  

13. Promotie  

a. Flyeren 

Esther roept iedereen op voor het verspreiden van de flyers en zal een rooster maken op 
basis van de datumprikker. Iedereen doet mee.  

b. Collegepraatjes 

Lizzy heeft een rooster gemaakt en wordt binnen V&C verder opgepakt.  

c. Visitekaartjes 

Esther stelt voor om 1000 kaartjes te bestellen. Discussie komt op over de hoeveelheid.  

Stemming: De raad besteld 1000 visitekaartjes zonder naam. 8 voor, 3 tegen, geen 
onthoudingen. Aangenomen.  

(Rik vertrekt 17.50 uur en machtigt Joris voor verdere stemmingen.)  

d. Truien 

V&C maakt een voorstel over truien c.q. t-shirts en legt het volgende week voor aan de PV.  

e. Constitutiesymposium 

Selma geeft aan dat er een hoop Save the Dates zijn verstuurd. Esther heeft Vincent van 
Rossum gevraagd, die moet nog laten weten of hij komt. Jasper gaat het symposium aan 
elkaar praten. Jaap nodigt oude raadsleden uit.   

14. Contactpersonen bestuur 

Laura is contactpersoon van Irene Zwiep. Ramses van Jan Willem van Henten.  

15. Raadskamer 

Esther stelt voor om een koelkast te kopen van het raadsbudget, indien dat niet mogelijk is 
op persoonlijke kosten ad € 5,00 p/p. Voor 9 en 2 tegen, geen onthoudingen. De bank gaat 
weg mits er een nieuwe komt. Lizzy haar broertje heeft een ongebruikte bank. Joris merkt op 
dat er geen etenswaren meer onbeheerd achtergelaten mogen worden in de raadskamer. 
Lizzy werpt zich op als maintenancefiguur voor de raadskamer. 
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16. BBQ bestuur 

Esther stuurt een datumprikker voor een datum voor de BBQ en sluit kort met student DB-
lid (Hieke) of zij ook kan.  

17. WVTTK 

geen 

18. Rondvraag 

De lege flessen en kratjes uit de raadskamer zijn ingeleverd en voor de emballagebon is 
drinken en chips gehaald. Vraag is of er voor elke vergadering wat te knabbelen en te eten 
gehaald wordt. Jaap is erop tegen om dit gecentraliseerd te regelen mede omdat het de 
vergadering onnodig vertraagt.   

Jaap vraagt zich of er notulen gemaakt worden van de DB-vergadering. Esther en Selma 
hebben een klein verslagje gemaakt en doorgemaild.  

Vergadering gesloten 18.13 uur  

 

Besluitenlijst 

120914-01 De raad verwerpt het plan om een koppeling te maken tussen het 

Facebook- en Twitter-account.  

120914-02 De raad verstuurt, onder voorbehoud van de besproken wijzigingen, de 

brief inzake afschaffen Roemeens en vooruitlopend daarop het verwijderen van de 

cursus van de website.  

120914-03 De raad neemt het plan aan om 1000 uni-visitekaartjes te bestellen zonder 

naamsvermelding. 

Actielijst 

20120905-02 Joris: online versie van het boekje ontwerpen à la Folia. 

20120905-04 Shiko gaat achter de raadsvergoedingen aan van vorig jaar en dit jaar. 

20120905-05 Selma gaat kijken naar een offerte voor truien/t-shirts voor de FSR.  
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20120905-06 Selma en Esther gaan kijken naar visitekaartjes.  

120914-01 Rik: Doormailen advies over het model opleidingsstatuut.  

120914-02 Rik: achterhalen verdeling van middelen in profielfonds.  

120914-03 Laura: verweer voor mr. Joosten door mailen naar de raad ter kennisgeving. 

120914-04 Laura: notitie naar Van Vree schrijven i.z. toekomstplannen FGw. 

120914-05 Lizzy, Selma en Joris: nalopen jaarplan met oog op continuiteit en tijd. 

120914-06 O&O-cie: brief produceren inzake afschaffing Roemeens 

120914-07 Esther: plannen BBQ raad met desbetreffenden. 

 

Pro-memorie 

De raad denkt na over Laura’s in Levende Lijve Spreekuur.  

 


