Notulen
Plenaire Vergadering FSR-FGw
Vrijdag 19-10-2012, P.C. Hoofthuis 5.37, 15:00 uur

Aanwezig: Esther Crabbendam, Freek Ronner, Jaap Oosterwijk, Joris van Wouden, Laura
Fischer, Lizzy Entjes, Maarten Koopmans, Ramses Walon, Rik van den Hoven en Selma
Broeder
Afwezig: Juliane Homann (heeft Lizzy gemachtigd)
Notulist: Laura Fischer
1. Opening
Esther opent de vergadering om stipt drie uur. Maarten, Rik, Freek en Joris komen binnen
om twee over drie.
2. Mededelingen
Tim was net met Jaap bij de GV om het over Roemeens te hebben. Ze hebben alle
argumenten om niet in te stemmen met de afschaffing op een rij gezet. Rik deelt mede dat de
GOV maandag om 13 uur is ergens in de UB. Hij mailt de hele raad nog over waar het
precies is. Lizzy meldt dat het niet de bedoeling is dat na een DiMBo al het bier nog wordt
opgezopen door raadsleden. Als Esther, Selma en Lizzy weggaan moet het over en uit zijn
met de pret. Rik maakt zijn excuses. Rik deelt mede dat hij het concept internationalisering
niet door kan sturen omdat het vertrouwelijk is. Esther deelt mede dat Juiane Lizzy heeft
gemachtigd.
3. Vaststellen notulen
Er zijn geen tekstuele opmerkingen. Naar aanleiding van pagina 2 vraagt Lizzy of Freek de
lege kratjes al heeft weggebracht. Freek doet dat na de vergadering. Naar aanleiding van
pagina 4 merkt Tim op dat hij een aantal punten dat wel is gemaakt tijdens de discussie over
Docent van het jaar niet terug kan vinden in de notulen. Esther zegt dat het DB het daarover
met Shiko zal hebben.
De notulen worden ongewijzigd vastgesteld.
4. Ingekomen post
Er is een uitnodiging binnengekomen voor het Landelijk Overleg Fracties. Dat is een overleg
tussen alle fracties van facultaire studentenraden van geesteswetenschappen. Die
uitnodiging is ook al aan alle raadsleden gemaild. Esther en Lizzy gaan in elk geval, maar
iedereen kan natuurlijk mee.
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5. Vaststellen agenda
Esther meldt dat de sluiting van de agenda is afgevallen. Die wordt toegevoegd.
VERTROUWELIJK
xxxxx
EINDE VERTROUWELIJK
De raad heeft besloten het voorstel van Van Vree over radiostilte omtrent het schraplijstje in
de wind te slaan en zijn eigen koers te varen.
Ramses is binnengekomen om 15.24 uur.
6. Pauze
7. Huishoudelijk reglement
Esther stelt voor dat we het huishoudelijk reglement per kopje bespreken. We stemmen dan
over moties en uiteindelijk over het hele document. Niemand maakt bezwaar.
Joris verlaat de vergadering en machtigt Laura.
Tim wil bij 2.2 aan het einde toevoegen “als geheel en zijn raadsleden” , want daarmee maak
je het bestuur ook verantwoordelijk voor het functioneren van de raadsleden.
Het stemvoorstel luidt: aan artikel 2.2 van het HR wordt aan het eind van de zin “als geheel
en zijn raadsleden” toegevoegd.
Voor: 10
Tegen: 1
Blanco: 0
Onthouding: 1
Het voorstel is aangenomen.
Lizzy vertelt dat Joris het eens is met de wijzigingsvoorstellen van het DB 2011-2012 onder
kopje 3. Freek vindt 3.4 juist heel fijn werken. Jaap legt uit dat dit vorig jaar is voorgesteld
omdat het niet altijd nodig is. Het gebeurde in de praktijk weinig en dan moet je het ook niet
in het HR willen. 3.3 legt daarbij wel heel erg het primaat bij het DB.
Het stemvoorstel luidt: artikel 3.3 en 3.4 worden uit het HR geschrapt.
Voor: 9
Tegen: 1
Blanco: 1
Onthouding: 1
Het voorstel is aangenomen.
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Tim snapt de strekking van 3.1 en 3.2 wel, maar hij vindt het heel raar geformuleerd. Hij stelt
voor 3.2 te schrappen. Lizzy zegt dat punt 4 ook al agenda is en vraagt of dat niet kan
worden samengevoegd met agendering.
Het stemvoorstel luidt: artikel 3.1, 4.1 en 4.2 worden samengevoegd tot één nieuw artikel 3
dat “agenda en agendering” heet. De overige bepalingen onder kopje 3 en 4 vervallen.
Voor: 11
Tegen: 0
Blanco: 0
Onthouding: 1
Het voorstel is aangenomen.
Esther stelt voor de door het DB 2011-2012 voorgestelde wijzigingen onder kopje 5 over te
nemen. Freek vraagt of voorzitter ook commissievergadering kan slaan. Esther stelt voor
“voorzitter” te vervangen door voorzitter “van die vergadering”.
Het stemvoorstel luidt: onder 5.1 wordt “DB” vervangen door “technisch voorzitter”; onder
5.3 wordt “de vergadering” vervangen door “een vergadering”; onder 5.3 wordt “FSR
vergadering” vervangen door “vergadering”; 5.4 wordt geschrapt; onder 5.6 wordt “de tijd”
vervangen door “op tijd”; onder 5.9 wordt “laat/” vervangen door “laat”; en onder 5.10
wordt “wordt verwacht” vervangen door “wordt vanzelfsprekend verwacht”.
Voor: 11
Tegen: 0
Blanco: 0
Onthouding:1
Het voorstel is aangenomen.
Lizzy zegt dat Joris opmerkt dat 5.4 geherformuleerd moet worden. Het moet worden
“korter dan 24 uur van tevoren melden raadsleden zich telefonisch af bij de voorzitter”.
Freek merkt op dat het klinkt als een bevel tot afmelding. Tim denkt dat we het wel
begrijpen. Onder “telefonisch” kan volgens Laura ook een smsje vallen, of in het geval van
telefoons met internet ook email. Tim vindt dat niet.
Het stemvoorstel luidt: artikel 5.4 van het HR wordt gewijzigd in “Korter dan 24 uur van
tevoren melden raadsleden zich telefonisch af bij de voorzitter”.
Voor: 7
Tegen: 0
Blanco: 2
Onthouding: 3
Het voorstel is aangenomen.
Tim denkt dat het verbod op mobiele telefoons niet wordt nageleefd. Dat wil hij schrappen.
Selma vindt een papieren vervanger vreemd. Tim stelt voor heel 5.8 te schrappen.
Het stemvoorstel luidt: artikel 5.8 wordt uit het HR geschrapt.
Voor: 10
Tegen: 1
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Blanco: 0
Onthouding: 1
Het voorstel is aangenomen.
Selma vraagt wat een papieren vervanger is. Dat is een document waarop je je mening
kenbaar maakt als je zelf niet bij een vergadering kunt zijn. Esther denkt dat het handig is om
dit instrument te gebruiken, zodat je mening dan ook bij afwezigheid wordt meegenomen.
Dan blijft wel staan dat dit een heel onduidelijke formulering is.
Het stemvoorstel luidt: artikel 5.5 van het HR wordt gewijzigd in “Bij afmelding kan indien
gewenst vóór de vergadering persoonlijk commentaar bij agendapunten van de te missen
vergadering naar de voorzitter worden gestuurd”.
Voor: 10
Tegen: 1
Blanco: 0
Onthouding: 1
Het voorstel is aangenomen.
Lizzy geeft aan dat Joris het eens is met de door het DB 2011-2012 ingediende voorstellen
onder punt 6. Jaap vindt dat ook goede voorstellen en legt uit dat het erom gaat dat zo geen
besluiten genomen kunnen worden zonder quorum.
Het stemvoorstel luidt: artikel 6.2 wordt uit het HR geschrapt.
Het voorstel wordt unaniem aangenomen.
Lizzy geeft aan dat Joris de zin over stemrecht van raadsassistenten in 7.2 wil schrappen.
Selma wil juist dat het blijft bestaan voor als er wel een raadsassistent is. Jaap geeft aan dat
dit voorstel is gedaan omdat wat hierin is geregeld al uit andere reglementen volgt.
Het stemvoorstel luidt: de zin “De raad maakt een aparte afspraak over het stemrecht van
raadsassistenten.” wordt geschrapt uit artikel 7.2 van het HR.
Het voorstel is unaniem aangenomen.
Tim merkt op dat machtigingen nergens worden behandeld. Dit moet volgens Tim als apart
punt onder quorum en stemming. Tim wil dat gemachtigde stemmen niet meetellen voor het
quorum en een machtiging kan alleen schriftelijk aan de hele raad. Laura vult aan dat het
ook mondeling tijdens de vergadering kan en dat elk persoon niet meer dan eenmaal mag
worden gemachtigd. Tim vindt het het bespreken waard of je als je een machtiging afgeeft
mag eisen dat een persoon op een bepaalde wijze stemt. Laura denkt dat dat een kwestie van
vertrouwen is. Lizzy wil eerst een uitgeschreven voorstel zodat we daarover later kunnen
stemmen en nu niet hoeven te mierenneuken. Freek stelt voor op te nemen dat je in de email
waarin je meldt wie je machtigt ook een stemverklaring kunt geven. Lizzy stelt voor als je
iets belangrijk vindt, dat je dan aangeeft dat je gebeld wilt worden zodat je toch mee kunt
stemmen. Tim stelt voor het er dan helemaal uit te laten.
Het stemvoorstel luidt: onder “quorum” en “stemming” wordt als nieuw kopje 8
“machtigingen” opgenomen. Onder dat kopje staat: “Een raadslid dat niet aanwezig kan zijn
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bij een vergadering kan een ander raadslid machtigen voor hem te stemmen. Die stem telt
niet mee voor het quorum. Een machtiging is alleen geldig als deze voorafgaand aan de
vergadering schriftelijk aan de gehele raad is medegedeeld dan wel als deze mondeling is
medegedeeld tijdens een plenaire vergadering. Een raadslid kan niet gelijktijdig als
gemachtigde van meerdere raadsleden optreden.”
Het voorstel is unaniem aangenomen.
Ramses vraagt of we grappen mogen invoegen. Hij wil toevoegen dat het de
verantwoordelijkheid is van het DB om ervoor te zorgen dat er een goede stemming is op de
vergadering.
Het stemvoorstel luidt: onder het kopje “vergaderorde” wordt als laatste lid toegevoegd “het
Dagelijks Bestuur draagt zorg voor een goede stemming tijdens de vergadering”.
Voor: 8
Tegen: 2
Blanco: 0
Onthouding: 2
Het voorstel is aangenomen.
Esther stelt voor alle door het DB 2011-2012 voorgestelde wijzigingen over punt 8 over te
nemen. Tim vindt dat de technisch voorzitter in 8.3 eruit moet. Esther past haar motie
daarop aan.
Het stemvoorstel luidt: onder 8.2 wordt de spatie voor de bepaling verwijderd; onder 8.2
wordt “dar” vervangen door “dat”; en 8.3 wordt “Het voorstel wordt opnieuw in stemming
gebracht als de raad bij gewone meerderheid hiertoe beslist”.
Voor: 11
Tegen: 0
Blanco: 0
Onthouding: 1
Het voorstel is aangenomen.
Freek zegt dat 8.1 9.1 moet zijn. De wijziging wordt bij acclamatie aangenomen. Jaap stelt
voor 9.3 te schrappen, omdat het ontnemen van stemrecht geen enkele grond heeft in welk
reglement dan ook en het een beetje jammer is dat als we dat ooit doen met een raadslid en
hij maakt er een zaak van, dat we dat dan sowieso verliezen. Daarnaast is het principieel
onwenselijk. Rik vindt dat er toch iets van een sanctie moet zijn. Esther geeft aan dat 9.2 wel
blijft bestaan. Tim stelt fysiek geweld voor. Selma stelt voor bij 9.2 toe te voegen dat de actie
onderling besproken zal worden. Lizzy begrijpt wel wat Rik bedoelt, maar in principe zit
iedereen hier omdat ze een verschil willen maken. Peer pressure lijkt haar sanctie genoeg.
Iemand dwingen werkt averechts en op papier kun je dit niet maken. Laura zegt dat het
democratisch systeem de sanctie met zich meebrengt: je wordt niet herkozen en je bent een
schande voor je partij.
Het stemvoorstel luidt: artikel 9.3 wordt geschrapt uit het HR.
Het voorstel wordt unaniem aangenomen.
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Esther wil aan smsjes onder 9.1 whatsapjes toevoegen. Freek wil ook pingen. Jaap wil ook
dat mensen reageren op facebookberichtjes. Lizzy wil dan ervan maken: niet voldoende
reageren op schriftelijke communicatie. Dat dekt al deze dingen en gaat ook langer mee.
Misschien zijn emails ook wel achterhaald over een paar jaar. Esther wil haar voorstel
veranderen: “niet of onvoldoende reageren op pogingen tot communicatie”. Tim wil FSRvergaderingen behouden en niet vervangen door PV. Esther stelt voor er “vergaderingen”
van te maken.
Het stemvoorstel luidt: onder artikel 9.1 wordt na het eerste opsommingsteken “FSR”
geschrapt. “Niet of onvoldoende reageren op e-mails en voicemailberichten” wordt
vervangen door: “Niet of onvoldoende reageren op pogingen tot communicatie”.
Het voorstel is unaniem aangenomen.
Esther stelt voor de voorstellen van het DB 2011-2012 onder punt 10 over te nemen.
Het stemvoorstel luidt: artikel 10.2 wordt geherformuleerd tot “Over de taken van de
raadsassistent wordt bij zijn aantreden een aparte schriftelijke afspraak gemaakt”.
Het voorstel wordt unaniem aangenomen.
Jaap stelt voor kopje 11 in zijn geheel te schrappen. Ramses vraagt wat een raad van advies
is. Rik legt uit dat het gaat om betrokken oud-raadsleden die advies geven.
Het stemvoorstel luidt: kopje 11 wordt geschrapt uit het HR.
Het voorstel is unaniem aangenomen.
Esther stelt voor onder kopje 15 te verwijzen naar het declaratiedocument.
Rik verlaat de vergadering en machtigt Ramses.
Het stemvoorstel luidt: artikel 15.3 tot en met artikel 15.7 worden geschrapt. Nieuw artikel
15.3 luidt: “de penningmeester volgt het door de raad vastgestelde declaratiereglement” en
15.4: “het declaratiereglement wordt jaarlijks vastgesteld”.
Voor: 11
Tegen: 1
Blanco: 0
Onthouding: 0
Het voorstel is aangenomen.
Laura stelt voor kopje 16 te schrappen. Ramses wil wel behouden dat mensen de deur achter
zich dichttrekken.
Het stemvoorstel luidt: artikel 16 krijgt de titel “deurbeleid” en houdt in: “wie de
raadskamer verlaat of binnenkomt, trekt de deur achter zich dicht.”
Het voorstel is unaniem aangenomen.
Lizzy zegt dat Joris iets wil opnemen over opruimen en schoonmaken. Het lijkt Lizzy niet
nodig daarover iets in het HR op te nemen. Selma vindt dat mensen hun troep moeten
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opruimen. Jaap wil dat we onder “deurbeleid” opnemen dat we de toegang weigeren aan
muizen. Dat betekent dat we onze etensresten niet mogen achterlaten.
Het stemvoorstel luidt: onder nieuw kopje 16 (deurbeleid) wordt toegevoegd: “Ongedierte
wordt aan de deur geweigerd: iedereen ruimt zijn troep op”.
Het voorstel is unaniem aangenomen.
Laura vindt het raar dat er niets over vertrouwelijkheid staat in het HR. In de notulen van
vorige week is een heel deel vertrouwelijk verklaard, terwijl uit die notulen niet blijkt dat
daarover is gestemd. Laura is van mening dat de raad moet streven naar zo veel mogelijk
openheid en dat in het HR moet opnemen. Jaap merkt op dat dat niet nodig is, omdat dat
onze wettelijke taak is. Laura vindt dat in elk geval opgenomen moet worden dat
vergaderingen in beginsel openbaar zijn en dat daarvan alleen kan worden afgeweken als de
raad dat vooraf besluit.
Het stemvoorstel luidt: aan het HR wordt onder het kopje “vergaderorde” toegevoegd
“vergaderingen zijn in beginsel openbaar, tenzij de raad een vergadering vooraf (deels)
vertrouwelijk verklaart”.
Voor: 6
Tegen: 3
Blanco: 1
Onthouding: 2
Het voorstel is aangenomen
Esther constateert dat niemand meer iets wil wijzigen en brengt het gehele huishoudelijk
reglement in stemming.
Het stemvoorstel luidt: de facultaire studentenraad stelt het huishoudelijk reglement vast
volgens de wijzigingen zoals hier bij meerderheid aangenomen.
Het voorstel wordt unaniem aangenomen.
8. WVTTK
Esther vraagt of we deze notulen ook naar de decaan willen sturen. Tim wil dat niet dat Van
Vree weet wat we van hem vinden. Laura vindt dat raar. Lizzy wil dat dit soort dingen
voortaan van tevoren wordt aangekaard. Ramses vraagt of we al notulen hebben ontvangen
van het DB. Esther zegt dat ze een besluitenlijst heeft ontvangen. Tim wil de evaluatie in de
notulen vertrouwelijk verklaren.
Het stemvoorstel luidt: de notulen van de plenaire vergadering op 19 oktober 2012 worden
vertrouwelijk verklaard voor zover het de bespreking van de overlegvergadering betreft.
Voor: 9
Tegen: 3
Blanco: 0
Onthouding: 0
Het voorstel is aangenomen.
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Selma geeft aan dat Micha van der Wal heeft voorgesteld de OV van 21 november te
annuleren, omdat op de 20ste de GOV is. Tim wil dat niet. Op de GOV zijn we de GOV en
niet de raad. Lizzy denkt daarnaast dat daar dingen ter sprake kunnen komen die we daarna
met de decaan willen bespreken. Esther kan vragen de OV een week uit te stellen, maar
denkt niet dat het FB dat in hun agenda’s kan passen. Laura denkt dat het niet slim is een
dag na de GOV een OV te hebben, omdat we dan de informatie uit de GOV niet kunnen
verwerken. Lizzy geeft aan dat we juist meer overlegmomenten wilden, dus nu moeten we
het niet zelf afzeggen. Esther zegt dat als we het een week verplaatsen, we daarna na twee
weken alweer een OV hebben. Lizzy vindt dat juist gezellig. Selma vraagt of we het niet
kunnen vervroegen. Jaap stelt voor in plaats van te vergaderen te lunchen met het FB. Freek
vindt eten met het FB alleen zinnig als er gedronken wordt.
Maarten en Freek verlaten de vergadering om 17.08. Maarten machtigt Selma en Freek
machtigt Tim.
Esther weet niet zo goed wat ze nu moet doen. Selma zegt dat we andere dingen kunnen
bespreken die niet op de GOV zijn besproken. Esther concludeert dat we de vergadering niet
willen verplaatsen.

-

9. Rondvraag

10. Sluiting
Esther sluit de vergadering om 17.10 uur.

BESLUITENLIJST
De facultaire studentenraad der geesteswetenschappen verklaart de
121019-01
121019-02

121019-03

ACTIELIJST
121012-01
121012-06
121019-01
121019-02
121019-03
121019-04

notulen van de plenaire vergadering op 19 oktober 2012 vertrouwelijk
voor zover het de bespreking van de overlegvergadering betreft.

De facultaire studentenraad der geesteswetenschappen wijzigt het
huishoudelijk reglement volgens de voorstellen zoals tijdens de plenaire
vergadering van 19 oktober 2012 bij meerderheid aangenomen.
De facultaire studentenraad der geesteswetenschappen verklaart de notulen
van de plenaire vergadering op 19 oktober 2012 vertrouwelijk voor zover het
de bespreking van de overlegvergadering betreft.

V&C: Advies schrijven i.z. docent van het jaar verkiezingen.
Tim: slides doorsturen van UvA begrotingsbijeenkomst.
Rik mailt de hele raad over waar de GOV precies is.
Het DB praat met Shiko over de inhoud van de notulen.
Ramses en Juliane denken na over een manier om de voertaal scriptie in de
OER te verwerken.
Selma gaat in gesprek met de personen die bezig zijn met de communicatie
over keuzeonderwijs.
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