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Notulen 

Plenaire Vergadering FSR-FGw 

Vrijdag 5 Oktober 2012,  PC Hoofthuis 5.37, 15.00 uur 

 

Aanwezig:  Esther Crabbendam, Selma Broeder, Laura Fischer (later), Ramses Walon, Jaap 
Oosterwijk, Maarten Koopmans, Freek Ronner, Tim de Graaff,  

Afwezig: Lizzy Entjes (machtigt Selma), Juliane Homann (geen machtiging verloren ivm 
dubbele machtiging Selma), Laura later (machtigt tot binnenkomst Jaap). 

Afwezig zonder kennisgeving: nvt 

Notulist: Shiko Boxman  
 

1. Opening 
Esther opent de vergadering om 15.07 
 

2. Mededelingen 

Selma, overleg gehad met PR commissie. Geeft korte update.  

Rik heeft gesprek met Hotze Mulder dacht dat het anders zou lopen, geen echte excellente 
onderzoeksgroepen die buiten de boot vielen. Hij was heel positief er over.  Tim stelt vraag 
over:  Tabel 5 gaat niet over het onderzoeks zwaartepunt. Wijsbegeerte speelt een belangrijke 
rol. Hotze is een nuchtere Fries en is de hoogste ambtenaar.  

Shiko: raadsvergoedingen voor huidige en vorige raad worden geregeld.  

 

3. Ingekomen stukken 
- Uitnodiging COR begrotingsbijeenkomst UvA.  
- Scholingsdagen, Lizzy en Esther  

 
4. Notulen/actielijst 

Notulen van de vorige plenaire vergadering worden ongewijzigd vastgesteld.  
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Ramses vraagt of de notulen van DB FB al binnenkomen. Nog niet, zal binnenkort gebeuren.  

Actielijst:  

120905-02, 120914-02, 120914-06, 120921-04, 120928-01, 120928-02: zijn afgehandeld en 
kunnen van de actielijst.  

Pro memorie kan er af. Rick stelt voor om de pro-memorie elke 1e van de maand te 
bespreken.  

5. Agenda 

Agenda punt 11 kan er af ivm afwezigheid Lizzy Entjes.  

Agenda punt 6 maken, update zitting. Vaststelling begroting wordt 7 en pauze 8.  

6. Update zitting 

Beroepszaak is gisteren geweest. Mr. Joosten was sterker dan de advocaat van Van Vree. De 
advocaat van de decaan is bang dat er weer een zaak zal komen in het komende jaar. Van 
Vree wil met ons praten om dit volgend jaar te voorkomen. Rik verteld dat De Kruijff meldt 
dat we in de problemen komen als de prestatieafspraken niet behaald worden, dat is volgens 
Rik niet de juiste weergave van zaken. Nieuw CSR lid Sam Quaks weet hier meer over en is 
juridisch geschoold.   

7. Vaststellen begroting 

Jaap is de afgelopen weken bezig geweest met het op stellen van een begroting. Dit is nog 
nooit gebeurt en is wel handig om dat vooraf te bekijken i.p.v. achteraf vaststellen wat er is 
uitgegeven.  

Er zijn twee wijzigings voorstellen van Jaap. Om bij voorlichting wat meer uit te trekken en 
de drukkosten als post en bij voorlichting een kopje overige.  

Laura vind kantoor en archief excessief, ze wil hier geen EUR 1.500,= aan besteden en inwerk 
weekend kan goedkoper.  

Tim punt van orde, hij stelt voor om de begroting per punt af te handelen in volgorde van de 
begroting..  

Tim stelt voor om van voorlichting en communicatie 1 post van te maken. Tim dient een 
amendement in: 1 post Voorlichting en communicatie. Jaap dient argumentatie in tegen. Je 
wilt overzicht om een extra webpagina te geven en daar ruimte voor te maken. Selma denkt 
dat het huidige bedrag te hoog is.  Tim trekt zijn amendement in.  

Ramses heeft een vraag over de selfsupport werkplekken. Tim geeft aan dat hij het niet heel 
zinnig vind om een extra laptop aan te schaffen. Rick wil een amendement indienen: Het 
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geld van de extra werkplek wordt de aankomende twee maand parkeren in een andere post 
en over twee maanden te bekijken om of dit alsnog gebruikt dient te worden. Tim: 
toevoeging wanneer blijkt dat het nodig is het eerder op de agenda plaatsen.  

De raad brengt het volgende instemming: Per amendement wordt besloten om de 
kostenplaats Extra werkplek te schrappen en het bedrag wat hiervoor begroot is te parkeren 
onder ‘onvoorzien’ en op later tijdstip te beslissen of de extra werkplek er als nog dient te 
komen:  

Vóór 10, blanco 1. Aangenomen.  

Joris: wat is er met de ijskast? Jaap: niemand wist of het mogelijk was, de vorige is niet 
gedeclareerd. Esther stelt voor om het gewoon te declareren en te proberen.  

Tim: wordt er met een gebroken jaar gewerkt of een kalenderjaar. Jaap: de faculteit heeft een 
jaar begroting en wij zelf hebben een gebroken boekjaar.   

Joris: EUR 240,= uitgeven aan kantoor en overzien te verlagen met EUR 90,= euro.  

De raad brengt het volgende instemming: per amendement wordt besloten om de 
kostenplaats kantoor en archief te verhogen met 90 en deze uit Onvoorzien te trekken.  

Vóór 9, tegen 2. Aangenomen.   

Tim: is er al zicht op de uitgaven voor de post Scholing en begeleiding? Esther verteld dat 
het nog niet duidelijk is waar dit geld naar toe gaat.  

Joris vraagt waar literatuur voor begroot wordt, Jaap antwoord dat het WH wat is dat? Of 
het exemplaar WHO is.  

Inwerkweekend: Selma vraagt hoeveel het inwerkweekend vorig jaar was. 1900 euro 
inclusief fietsen van Jasper en benzine voor de zwarte kat van Willem.  

De raad brengt het volgende instemming: de begroting zoals voorgesteld door Jaap wordt 
aangenomen met inachtneming van de aangenomen amendementen.  

Vóór 10, blanco 1. Aangenomen 

8. Pauze 
 

9. Brede Labels 

De raad brengt het volgende in stemming: De brief zoals die er ligt wordt verstuurd met in 
achtneming van de besproken wijzigingen.  

Vóór, unaniem. Aangenomen 
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10. Brief Roemeens 

Wordt verstuurd met inachtneming van de voorgestelde wijzigingen.  

11. Brief OER 

Wordt verstuurd met inachtneming van de voorgestelde wijzigingen en de toevoeging van 
de besproken paragraaf.  

12. Bladencaroussel  

Het blad Slang heeft de FSR verzocht dit punt te agenderen. Vorig jaar heeft de FSR met alle 
faculteitsbladen om tafel gezeten om te kijken naar gezamenlijke distributie, sponsoring en 
bekostiging.  

16.38 uur Technisch voorzitter Selma Broeder neemt over van Esther.  

13. Update CSR  

Prestatieafspraken en studiesucces, er is een werkgroep opgezet COR en de CSR. Rik is hier 
voorzitter van. Studiegids moet helemaal herzien worden en hier moeten de studenten in 
betrokken worden. Jaap voegt toe dat hier eind augustus een advies over gestuurd is. Men 
wenst een grondige herziening van de studiegids. Laura stelt voor om Van Vree een brief te 
sturen met daarin de mededeling dat het voor kennisgeving aangenomen is en dat er nog 
een reactie komt op de herziening van de studiegids.  

Volgende week komt een agenda stuk van Rik over het honoursonderwijs in de  Model OER 
moet dit een 7 of een 7,5 zijn voor toelating tot het honoursonderwijs.  

Over UvA / VU, er is gesproken met het programmabureau, 1 november is de deadline voor 
strategische concepten. 20 december is de beslissing hier over. Deze worden aan de FSR 
medegedeeld. Jaap stelt voor dat de FSR een brief stuurt aan Van Vree dat de strategische 
plannen eerst naar de FSR worden verstuurd om hier wat van te vinden. Met mevrouw 
Bremer (Programma bureau AAA) gesproken over de werkgroepen die hier uit zullen 
ontstaan.  

14. Wvtkk  
 
Geen 
 

15. Rondvraag 

Freek stemverhoudingen in of uit de notulen? Blijft er in.  
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Laura stelt voor om een OER overleg te houden na de vergadering.  

Ramses verteld over ACASA.  

 

 

 

Sluiting 

Besluitenlijst 

121005-01 Per amendement wordt besloten om de kostenplaats ‘Extra werkplek’ te 
schrappen.   

121005-02 Per amendement wordt besloten om de kostenplaats ‘kantoor en archief’ te 
verhogen met EUR 90,= en deze uit Onvoorzien te trekken.  

121005-03 De begroting zoals voorgesteld door Jaap wordt aangenomen met inachtneming 
van de reeds aangenomen amendementen. 

121005-04 De brief i.z. Brede labels zoals die er ligt wordt verstuurd met in achtneming van 
de besproken wijzigingen.  

Actielijst 

120905-04 Shiko: Gaat achter de raadsvergoedingen aan van vorig jaar en dit jaar.  

120928-03 Jaap: brief schrijven naar faculteitsbestuur i.z. zitting Jaap in 
Huisvestingscommissie. 

121005-01 Rik: mailt details over GV door aan de raad.  

121005-02 Rik: gaat achter de regels aan m.b.t. norm 7%, prestatieafspraken en sancties.  

121005-03 Rik en Joris: advies schrijven naar Van Vree i.z. de bladen carrousel.  

121005-04 Tim: Brief sturen met verzoek adviesverzoek met mededeling dat de FSR de 
uiterste datum zal respecteren. 

Pro-memorie 

Leeg  

 


