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Agenda	  
1. Opening	  
2. Post	  
3. Actielijst	  
4. Vaststellen	  notulen	  
5. Mededelingen	  	  
6. Update	  DB/CSR	  &	  dossierhouders	  
7. Vaststellen	  agenda	  
8. Notulen	  OV	  
9. Begroting	  
10. Inwerkweekend	  
11. FSR	  in	  de	  media	  
12. W.V.T.T.K	  
13. Rondvraag	  en	  sluiting	  

1. Opening	  
De	  voorzitter	  opent	  de	  vergadering	  om	  17.15.	  	  1	  

2. Post	  
Kramer	  geeft	  aan	  dat	  alles	  dat	  via	  de	  mail	  is	  ontvangen	  doorgestuurd	  is.	  	  2	  

3. Actielijst	  
130903-‐‑03     De  Koning  der  Geesteswetenschappen:  achter  nieuw  koffieautomaat  3	  

aangaan      voor  Boxman.  4	  

131009-‐22	   Dossier	  studiesucces	  gaat	  kijken	  naar	  het	  standpunt	  over	  het	  5	  

honoursprogramma	  	  6	  

131023-‐30	   Permanente	  campagne	  op	  de	  agenda	  plaatsen	  (van	  Weeren).	  	  7	  

	  8	  

4. Vaststellen	  notulen	  
Voorzitter:	  P.1	  Joris	  Solleveld	  (FSR	  FNWI)	  9	  

P.2	  r.3	  CSR:	  gewogen	  stemmingen	  worden	  dit	  jaar	  ingevoerd.	  	  10	  

De	  Groen:	  P.4	  vraagteken	  kan	  weg	  r.13	  kan	  weg	  11	  

	   	  

	  

Notulen	  bijeenkomst	  facultaire	  studentenraad	  FGw	  
6	  november	  2013	  

Aanwezig	  
Gunnar	  de	  Haan,	  Rik	  van	  den	  Hoven,	  Stephanie	  kramer,	  Anne	  Louise	  schotel,	  Bert	  van	  Laar,	  Sophie	  van	  Weeren,	  
Stephanie	  Kramer,	  Alex	  Tess	  Rutten,	  Claar	  Muller	  

Afwezig	   Keje	  Boersma	  (machtigt	  Gunnar	  de	  Haan,	  Astrid	  Zwinkels	  (machtigt	  Alex	  Tess	  Rutten)	  Later:	  Ruud	  van	  der	  Veen	  

Gast	   	  

Notulst	   Annemiek	  Smelting	  
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P.7	  Gaat	  om	  het	  initiëren	  van	  masterprogramma’s,	  dat	  er	  4	  criteria	  zijn	  genoemd,	  er	  moet	  aan	  2	  1	  

voldaan	  worden,	  FSR	  adviseert	  	  1.	  	  2	  

P7	  r.16:	  initiëren	  van	  criteria	  moet	  zijn	  masterprogramma’s.	  	  3	  

P7:	  regel	  11	  p.5	  even	  vervangen.	  	  4	  

	  5	  

Stemvoorstel:	  De	  raad	  besluit	  om	  de	  notulen	  vast	  te	  stellen	  met	  de	  wijzigingen	  die	  gemaakt	  zijn	  6	  

op	  6-‐11-‐2013.	  	  7	  

Voor:	  11	  8	  

(van	  der	  Veen	  heeft	  geen	  machtiging	  gegeven)	  9	  

Het	  voorstel	  is	  aangenomen.	  	  10	  

	  11	  

5. Mededelingen	  
Kramer	  geeft	  aan	  de	  ze	  naar	  de	  UvA	  VU	  samenwerkingslunch	  is	  geweest.	  Het	  ging	  voornamelijk	  12	  

over	  de	  AFS.	  Er	  was	  veel	  spanning	  bij	  de	  lunch.	  Het	  escaleerde	  een	  beetje:	  mensen	  gaven	  niet	  13	  

inhoudelijk	  advies	  maar	  bleven	  hameren	  om	  het	  feit	  dat	  ze	  het	  niet	  wilde.	  Kramer	  geeft	  aan	  dat	  14	  

het	  niet	  erg	  gezellig	  was.	  Kramer	  was	  de	  laatste	  die	  iets	  mocht	  zeggen,	  ze	  probeerde	  er	  een	  15	  

constructief	  einde	  aan	  te	  geven,	  maar	  ze	  wilde	  hiermee	  niet	  te	  zeggen	  dat	  ze	  voor	  AFS	  is.	  	  16	  

	  17	  

Van	  den	  Hoven	  lijkt	  het	  leuk	  om	  een	  enquête	  te	  houden	  over	  de	  tevredenheid	  over	  Eurest	  en	  de	  18	  

faciliteiten	  in	  PCH,	  mensen	  zijn	  volgens	  hem	  best	  tevreden.	  Ook	  leuk	  om	  iets	  positiefs	  te	  19	  

belichten.	  Van	  Weeren	  vindt	  dit	  een	  goed	  idee	  en	  dit	  valt	  onder	  haar	  gezag.	  	  20	  

	  21	  

De	  Voorzitter	  wil	  het	  hebben	  over	  de	  CoBo	  en	  dan	  specifiek	  de	  actie	  van	  Ons	  Kritisch	  22	  

Alternatief.	  De	  voorzitter	  vindt	  de	  actie	  in	  principe	  prima	  maar	  had	  liever	  gehad	  dat	  het	  was	  23	  

aangekondigd.	  Wat	  hij	  jammer	  vond	  was	  dat	  raadsleden	  protesteerde	  tegen	  een	  besluit	  van	  de	  24	  

raad.	  	  25	  

	  26	  

Van	  der	  Veen	  arriveert	  om	  17.30.	  	  27	  

6. Update	  DB/CSR	  &	  dossierhouders	  
Kramer	  geeft	  aan	  dat	  er	  een	  OV	  agenda	  is	  ontvangen	  door	  de	  FSR	  van	  het	  faculteitsbestuur.	  Het	  28	  

enige	  agendapunt	  wat	  Kramer	  en	  de	  voorzitter	  willen	  toevoegen	  is	  de	  master	  Nieuw	  Grieks.	  	  29	  

	  30	  

Schotel	  geeft	  aan	  dat	  de	  CoBo	  van	  de	  CSR	  een	  groot	  succes	  was.	  Verder	  is	  ze	  bezig	  geweest	  met	  31	  

een	  nieuw	  dossier	  wat	  ze	  heeft	  opgepakt.	  Ook	  heeft	  de	  CSR	  vorige	  week	  vrijdag	  een	  AFS	  middag	  32	  

georganiseerd.	  Er	  is	  een	  schema	  gemaakt	  met	  de	  ideale	  AFS:	  hoe	  de	  CSR	  dit	  voor	  zich	  ziet.	  Dit	  33	  

schema	  willen	  ze	  ook	  invullen	  met	  FSR	  FMI.	  De	  CSR	  gaat	  ook	  nog	  praten	  met	  de	  FSR	  FMI	  34	  

aangezien	  zij	  veel	  over	  deze	  kwestie	  weten.	  	  35	  

Van	  der	  Veen	  vraagt	  wat	  er	  gedaan	  wordt	  als	  alle	  eisen	  van	  de	  CSR	  ingewilligd	  worden.	  Schotel	  36	  

geeft	  aan	  dat	  dit	  een	  utopische	  situatie	  zou	  zijn.	  Van	  der	  Veen	  stelt	  dat	  het	  CvB	  dingen	  kan	  37	  

beloven	  en	  zich	  er	  niet	  aan	  houden.	  38	  

	  39	  

Kramer	  heeft	  een	  update	  over	  het	  dossier	  Talenstudies:	  ze	  zijn	  bezig	  met	  het	  opzetten	  van	  40	  

enquêtes	  onder	  OC’s	  over	  contacturen.	  Dit	  zal	  waarschijnlijk	  te	  weinig	  zijn	  waar	  een	  advies	  over	  41	  
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geschreven	  zal	  worden.	  Ook	  is	  het	  dossier	  minderhedenbeleid	  bijeengekomen	  en	  deze	  zullen	  1	  

een	  advies	  schrijven	  2	  

	  3	  

Van	  Laar	  vraagt	  of	  dit	  agendapunt	  aangepast	  zou	  worden.	  Kramer	  geeft	  aan	  dat	  dit	  zo	  is,	  maar	  4	  

aangezien	  het	  punt	  begroting	  nu	  op	  de	  agenda	  staat	  is	  het	  in	  deze	  vorm	  gebleven.	  	  5	  

	  6	  

Van	  der	  Veen	  geeft	  aan	  dat	  hij	  een	  vergadering	  heeft	  bijgewoond	  van	  de	  OR	  over	  BSA.	  Deze	  7	  

willen	  met	  van	  der	  Veen	  om	  tafel.	  	  8	  

	  9	  

Van	  den	  Hoven	  geeft	  aan	  dat	  Michiel	  die	  het	  sportcentrum	  in	  PCH	  runt	  graag	  met	  de	  directeur	  10	  

van	  het	  USC	  en	  de	  FSR	  om	  tafel	  zitten	  om	  de	  toekomst	  te	  bespreken,	  er	  zal	  13	  november	  een	  11	  

vergadering	  zijn.	  	  12	  

	  13	  

Van	  Weeren	  geeft	  aan	  dat	  het	  dossier	  faciliteiten	  een	  mail	  heeft	  gekregen	  van	  Astrid	  14	  

Blommestijn.	  Er	  zijn	  overal	  werkzaamheden	  en	  er	  zal	  een	  boekenkast	  in	  de	  kantine	  komen.	  	  15	  

7. Vaststellen	  agenda	  
Punt	  8.	  Agenda	  OV	  	  16	  

	  17	  

De	  agenda	  is	  met	  bovenstaande	  wijziging	  vastgesteld.	  	  18	  

8. Agenda	  OV	  
De	  voorzitter	  geeft	  aan	  dat	  hij	  en	  Kramer	  het	  over	  de	  OV	  agenda	  hebben	  gehad.	  Omdat	  het	  een	  19	  

volle	  agenda	  is	  zal	  er	  niet	  veel	  aan	  toegevoegd	  worden	  (m.u.v.	  Nieuw	  Grieks).	  	  20	  

De	  Groen	  zou	  graag	  sectorafspraken	  willen	  toevoegen	  aan	  de	  agenda.	  Roos	  Bodrij	  heeft	  21	  

aangegeven	  dat	  zij	  de	  FSR	  hier	  graag	  over	  in	  wil	  lichten.	  	  22	  

Van	  den	  Hoven	  lijkt	  het	  handig	  om	  met	  Roos	  Bodrij	  te	  praten	  over	  de	  agenda,	  of	  zij	  nog	  punten	  23	  

wil	  toevoegen.	  Hiernaast	  zouden	  er	  tijdsafspraken	  gemaakt	  kunnen	  worden	  als	  mensen	  bang	  24	  

zijn	  dat	  de	  agenda	  niet	  volledig	  besproken	  kan	  worden.	  	  25	  

De	  voorzitter	  geeft	  aan	  dat	  hij	  wekelijks	  met	  Bodrij	  spreekt	  en	  dat	  hij	  naar	  Blaauboer	  zal	  gaan	  26	  

om	  het	  te	  hebben	  over	  de	  tijdsverdeling.	  	  27	  

Voorzitter	  vat	  samen	  dat	  er	  twee	  punten	  toegevoegd	  zullen	  worden	  aan	  de	  agenda:	  28	  

sectorafspraken	  en	  master	  Nieuw	  Grieks.	  Van	  Laar	  geeft	  aan	  dat	  hij	  het	  hier	  mee	  eens	  is	  en	  dat	  29	  

hij	  graag	  een	  stand	  van	  zaken	  zou	  willen.	  Van	  den	  Hoven	  geeft	  aan	  dat	  hij	  ook	  behoefte	  heeft	  30	  

aan	  informatie.	  	  31	  

Van	  der	  Veen	  geeft	  aan	  dat	  er	  nog	  gesprekken	  plaats	  moeten	  vinden	  binnen	  de	  taakgroep	  BSA.	  32	  

Docenten	  hebben	  te	  maken	  met	  verdubbeling	  van	  werkdruk	  etc.	  Dit	  kan	  tot	  discussies	  leiden;	  33	  

van	  der	  Veen	  zou	  niet	  een	  zwak	  figuur	  willen	  slaan	  in	  de	  OV	  wanneer	  de	  raad	  nog	  geen	  34	  

standpunt	  heeft.	  De	  voorzitter	  geeft	  aan	  dat	  het	  beter	  is	  om	  dit	  agendapunt	  bij	  de	  volgende	  OV	  35	  

op	  de	  agenda	  te	  plaatsen.	  36	  

Kramer	  geeft	  aan	  dat	  wanneer	  er	  toch	  een	  standpunt	  bereikt	  wordt	  het	  ook	  tijdens	  de	  37	  

vergadering	  zelf	  op	  de	  agenda	  geplaatst	  kan	  worden.	  	  38	  

	  39	  
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9. Notulen	  OV	  
Van	  Laar	  vraagt	  de	  notulen	  van	  de	  OV	  meteen	  in	  de	  volgende	  vergadering	  besproken	  kunnen	  1	  

worden.	  	  2	  

	  3	  

Aanpassingen:	  	  4	  

P.1.	  Wouter	  de	  Graaff	  5	  

P.2.	  130521-‐04:	  Welke	  twee	  adviezen	  blijven	  er	  open	  staan?	  6	  

P.3.	  allebei	  NSE	  7	  

P.5.	  vanaf	  het	  punt	  van	  den	  Hoven	  lopen	  zinnen	  slecht.	  	  8	  

P.6.	  Van	  Laar,	  laatste	  regel	  klopt	  inhoudelijk	  niet.	  	  9	  

Man	  rechts	  naast	  van	  Vree:	  Gerard	  Nijsten	  10	  

P7:	  van	  Hentem	  moet	  Hente	  zijn,	  Blaauboer	  staat	  verkeerd	  geschreven.	  11	  

Blaauboer:	  jullie	  moeten	  de	  medezeggenschap	  niet	  willen	  uitbreiden.	  	  12	  

Gele	  blok	  kan	  weg	  	  13	  

P.9	  prefect	  moet	  perfect	  zijn.	  14	  

	  15	  

Stemvoorstel:	  de	  FSR	  besluit	  om	  met	  in	  acht	  neming	  van	  de	  besproken	  wijzigingen	  van	  Laar	  het	  16	  

mandaat	  te	  geven	  de	  OV	  notulen	  te	  wijzigen.	  	  17	  

Voor:	  10	  18	  

Tegen:	  2	  	  19	  

10. Begroting	  
De	  Groen	  hoopt	  dat	  de	  bijlage	  duidelijk	  genoeg	  is.	  In	  de	  vorige	  vergadering	  zijn	  er	  een	  aantal	  20	  

pijnpunten	  genoemd	  en	  deze	  zijn	  grotendeels	  in	  de	  begroting	  verwerkt.	  De	  Voorzitter	  wil	  de	  21	  

begroting	  per	  rubriek	  behandelen.	  	  22	  

	  23	  

1e	  rubriek:	  De	  voorzitter	  vindt	  het	  raar	  dat	  het	  punt	  Constitutiesymposium	  nog	  niet	  is	  ingevuld.	  24	  

De	  Groen	  geeft	  aan	  dat	  de	  factuur	  vandaag	  is	  ontvangen	  en	  het	  financiële	  overzicht	  is	  gisteren	  25	  

verzonden.	  26	  

DiMBo:	  van	  Weeren	  geeft	  aan	  dat	  er	  nog	  geen	  tijd	  is	  geweest	  om	  de	  DiMBo’s	  te	  evalueren.	  Zelf	  is	  27	  

ze	  van	  mening	  dat	  het	  nog	  een	  keer	  geprobeerd	  moet	  worden.	  28	  

Rutten	  wil	  graag	  in	  de	  toelichting	  opnemen	  dat	  wanneer	  het	  flopt	  er	  een	  andere	  optie	  bedacht	  29	  

zal	  worden.	  De	  Voorzitter	  geeft	  aan	  dat	  het	  voorlopig	  zo	  zal	  blijven	  staan.	  DiMBo/Contact	  OC.	  	  30	  

	  31	  

2e	  rubriek:	  	  32	  

Website:	  Van	  der	  Veen	  geeft	  aan	  dat	  de	  prijs	  aangepast	  wordt.	  Kramer	  vraagt	  of	  er	  zo	  veel	  geld	  33	  

uitgegeven	  moet	  worden	  aan	  een	  site	  die	  maar	  een	  jaar	  zal	  bestaan.	  Van	  der	  Veen	  geeft	  aan	  dat	  34	  

het	  duurder	  is	  dan	  een	  website	  met	  alleen	  tekst	  door	  de	  animatie.	  Het	  is	  volgens	  hem	  niet	  alleen	  35	  

voor	  een	  jaar	  aangezien	  de	  BSA	  blijft	  bestaan.	  Van	  den	  Hoven	  geeft	  aan	  dat	  de	  FSR	  een	  rol	  heeft	  36	  

in	  de	  voorlichting	  van	  de	  BSA	  en	  vindt	  de	  kosten	  dan	  ook	  niet	  exorbitant	  hoog.	  	  37	  

Van	  Weeren	  vraagt	  waar	  het	  geld	  precies	  naartoe	  gaat.	  Van	  der	  Veen	  geeft	  aan	  dat	  het	  38	  

uitgegeven	  wordt	  aan	  het	  bouwen	  van	  de	  site.	  	  39	  

Muller	  geeft	  aan	  dat	  er	  een	  plan	  gemaakt	  moet	  worden	  om	  de	  site	  in	  de	  aandacht	  te	  houden	  40	  

aangezien	  er	  zo	  veel	  geld	  aan	  uitgegeven	  wordt.	  Van	  der	  Veen	  is	  het	  hier	  mee	  eens.	  	  41	  
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Van	  Weeren	  vraagt	  of	  de	  website	  op	  de	  agenda	  heeft	  gestaan,	  er	  staat	  nu	  geld	  voor	  op	  de	  1	  

begroting	  maar	  ze	  weet	  niet	  waar	  het	  voor	  is.	  Van	  der	  Veen	  geeft	  aan	  dat	  hij	  over	  twee	  of	  drie	  2	  

weken	  zal	  terugkoppelen	  over	  dit	  onderwerp.	  	  3	  

Van	  der	  Veen	  geeft	  aan	  dat	  onder	  de	  permanente	  campagne	  ook	  de	  raadskleding	  valt.	  Een	  4	  

voorwaarde	  van	  het	  raadskleding	  budget	  zou	  zijn	  dat	  er	  een	  toevoeging	  geplaatst	  zou	  worden	  5	  

dat	  mensen	  een	  bepaald	  aantal	  uur	  campagne	  moeten	  voeren	  met	  de	  kleding.	  	  6	  

Rutten	  heeft	  een	  rooster	  gemaakt	  voor	  de	  permanente	  campagne	  waarbij	  om	  de	  twee	  weken	  7	  

campagne	  wordt	  gevoerd.	  	  8	  

	  9	  

4e	  rubriek:	  10	  

Van	  der	  Veen	  vraagt	  of	  een	  dergelijk	  groot	  bedrag	  aan	  de	  inhuur	  van	  externen	  uitgeven	  moet	  11	  

worden.	  Van	  den	  Hoven	  geeft	  aan	  dat	  hij	  vorig	  jaar	  heeft	  gemerkt	  dat	  het	  erg	  handig	  kan	  zijn.	  12	  

Van	  der	  Veen	  geeft	  aan	  dat	  geld	  uit	  dit	  kopje	  ook	  is	  uitgegeven	  aan	  de	  vergadertraining	  en	  deze	  13	  

was	  niet	  erg	  goed.	  De	  Groen	  geeft	  aan	  dat	  de	  invulling	  van	  de	  inhuur	  van	  externen	  een	  heel	  erg	  14	  

groot	  begrip	  is,	  raadsondersteunend.	  	  15	  

Van	  Laar	  vraagt	  hoe	  dit	  vorig	  jaar	  is	  ingevuld.	  Van	  den	  Hoven	  geeft	  aan	  dat	  er	  gebruik	  is	  16	  

gemaakt	  van	  vergadertraining,	  dit	  was	  erg	  nuttig.	  Ook	  de	  evaluatie	  heeft	  hij	  als	  behoorlijk	  nuttig	  17	  

ervaren.	  Van	  den	  Hoven	  denkt	  dat	  het	  altijd	  handig	  is	  om	  een	  bedrag	  te	  reserveren.	  Als	  de	  raad	  18	  

in	  de	  gaten	  heeft	  dat	  er	  iets	  niet	  soepel	  loopt	  kunnen	  ze	  altijd	  iemand	  inhuren	  om	  het	  op	  te	  19	  

lossen.	  	  20	  

Van	  Laar	  vraagt	  hoe	  de	  trainingen	  die	  de	  FSR	  heeft	  gehad	  betaald	  zijn.	  Van	  den	  Hoven	  geeft	  aan	  21	  

dat	  deze	  betaald	  zijn	  uit	  het	  CSR	  budget.	  	  22	  

	  23	  

5e	  rubriek:	  	  24	  

Van	  den	  Hoven	  geeft	  aan	  dat	  hij	  een	  punt	  had	  geopperd	  over	  het	  inwerkweekend:	  er	  	  is	  volgens	  25	  

hem	  meer	  geld	  nodig	  voor	  het	  eten	  en	  drinken.	  Het	  lijkt	  de	  voorzitter	  verstandiger	  om	  dit	  later	  26	  

te	  bespreken.	  Kramer	  geeft	  aan	  dat	  als	  de	  raad	  nu	  kiest	  voor	  het	  stuk	  van	  Zwinkels	  ze	  niet	  27	  

weten	  of	  het	  gaat	  lukken.	  28	  

Rutten	  is	  het	  niet	  eens	  met	  het	  punt	  van	  eten	  en	  drinken.	  De	  voorzitter	  heeft	  er	  moeite	  mee	  dat	  29	  

er	  nu	  bij	  de	  begroting	  wordt	  besloten	  hoe	  het	  inwerkweekend	  er	  uit	  zal	  gaan	  zien.	  	  30	  

Van	  den	  hoven	  geeft	  aan	  dat	  het	  op	  een	  ander	  moment	  opgelost	  moet	  worden.	  	  31	  

Van	  der	  Veen	  geeft	  aan	  dat	  het	  niet	  handig	  was	  om	  het	  agendapunt	  inwerkweekend	  na	  de	  32	  

begroting	  te	  plaatsen.	  	  33	  

Van	  Weeren	  vindt	  het	  vreemd	  dat	  ze	  het	  vreemd	  vindt	  dat	  er	  nu	  opeens	  een	  stuk	  ligt	  over	  de	  34	  

locatie.	  Zij	  zou	  zelf	  graag	  in	  de	  taakgroep	  zitten.	  Hiernaast	  wil	  ze	  het	  document	  graag	  in	  de	  35	  

huisstijl.	  De	  voorzitter	  geeft	  aan	  dat	  dit	  besproken	  is	  in	  de	  vorige	  vergadering.	  	  36	  

Rutten	  geeft	  aan	  dat	  ze	  de	  kopjes	  eten	  en	  drinken	  en	  locatiehuur	  gescheiden	  wil	  houden	  37	  

aangezien	  ze	  locatiehuur	  geen	  probleem	  vindt	  maar	  eten	  en	  drinken	  wel.	  	  38	  

Van	  Laar	  wil	  graag	  verduidelijking	  van	  Rutten.	  	  39	  

Rutten	  heeft	  navraag	  gedaan	  over	  de	  kosten	  van	  eten	  van	  vorig	  jaar	  en	  de	  kosten	  zouden	  40	  

geschat	  kunnen	  worden	  op	  €15	  euro	  per	  persoon	  met	  een	  bijdrage	  van	  €10	  voor	  drank.	  	  41	  

Van	  Laar	  geeft	  aan	  dat	  dit	  punt	  er	  niet	  in	  5	  minuten	  doorheen	  komt.	  De	  begroting	  moet	  er	  door,	  42	  

het	  is	  nu	  niet	  de	  plek	  om	  het	  er	  over	  te	  hebben.	  	  43	  

Van	  der	  Veen	  geeft	  aan	  dat	  feit	  blijft	  dat	  wanneer	  je	  instemt	  met	  dit	  format	  je	  tegen	  jezelf	  44	  

instemt.	  Hij	  zou	  dit	  stuk	  in	  concept	  willen	  behouden,	  zodat	  er	  later	  nog	  over	  gesproken	  kan	  45	  

worden.	  	  46	  
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Rutten	  vindt	  dit	  problematisch	  aangezien	  het	  geld	  dat	  in	  mindering	  gebracht	  kan	  worden	  bij	  dit	  1	  

punt	  ergens	  anders	  gebruikt	  kan	  worden.	  Ze	  wil	  graag	  snel	  een	  taakgroep	  oprichten	  voor	  het	  2	  

inwerkweekend	  zodat	  op	  het	  moment	  dat	  er	  geld	  vrijkomt	  dit	  nog	  ergens	  anders	  gebruikt	  kan	  3	  

worden.	  	  4	  

De	  voorzitter	  geeft	  aan	  dat	  wanneer	  er	  gestemd	  zou	  worden	  over	  de	  begroting	  dit	  punt	  in	  5	  

concept	  blijft	  staan.	  Er	  wordt	  dan	  gekeken	  of	  dit	  minder	  kan	  worden,	  wat	  er	  dan	  overblijft	  kan	  6	  

naar	  de	  post	  onvoorzien.	  	  7	  

	  8	  

Kramer	  zou	  het	  budget	  willen	  verhogen	  voor	  de	  locatie.	  Van	  den	  Hoven	  wilde	  hetzelfde	  9	  

voorstellen	  maar	  dan	  niet	  voor	  de	  locatie,	  maar	  voor	  het	  eten	  omdat	  hij	  niet	  inziet	  om	  voor	  10	  

minder	  dan	  €20	  een	  weekend	  lekker	  eten.	  	  11	  

Van	  Laar	  geeft	  aan	  dat	  hij	  het	  er	  niet	  mee	  eens	  is	  dat	  het	  bedrag	  wel	  lager	  mag	  uitvallen	  maar	  12	  

niet	  hoger.	  Een	  dossier	  moet	  hier	  nog	  goed	  naar	  gaan	  kijken.	  Wanneer	  het	  lager	  kan	  zou	  het	  ook	  13	  

hoger	  moeten	  kunnen.	  	  14	  

De	  voorzitter	  geeft	  aan	  dat	  je	  een	  bedrag	  moet	  begroten,	  dit	  is	  het	  streefbudget.	  	  15	  

De	  Groen	  wil	  benadrukken	  dat	  details	  van	  de	  begroting	  flexibel	  zijn:	  het	  zijn	  ijkpunten.	  16	  

Wanneer	  er	  een	  bedrag	  van	  meer	  dan	  €	  150	  euro	  uitgegeven	  wordt	  moet	  dit	  door	  de	  17	  

vergadering.	  	  18	  

	  19	  

Stemvoorstel:	  de	  FSR	  besluit	  het	  gehele	  kopje	  inwerkweekend	  van	  de	  begroting	  in	  concept	  te	  20	  

laten	  met	  de	  bedragen	  €500	  €500	  €100.	  Hierbij	  de	  opmerking	  dat	  het	  geld	  dat	  niet	  uitgegeven	  21	  

wordt,	  wordt	  geplaatst	  bij	  de	  post	  onvoorzien.	  	  22	  

Voor:	  9	  23	  

Tegen:	  2	  24	  

Onthouding:	  1	  25	  

Het	  voorstel	  is	  aangenomen.	  26	  

	  27	  

Van	  den	  Hoven	  denkt	  dat	  het	  verstrekken	  van	  subsidies	  niet	  de	  taak	  van	  de	  FSR	  is.	  Wanneer	  er	  28	  

nieuwe	  goede	  ideeën	  komen	  kunnen	  deze	  overwogen	  worden,	  maar	  omdat	  het	  niet	  de	  taak	  is	  29	  

van	  de	  FSR	  hoeft	  het	  geen	  structurele	  post	  te	  zijn.	  De	  voorzitter	  vindt	  het	  een	  onvoorziene	  post.	  	  30	  

De	  voorzitter	  geeft	  aan	  dat	  het	  Klokhuis	  der	  geesteswetenschappen	  niet	  onvoorzien	  is	  en	  dat	  31	  

daar	  nu	  over	  gesproken	  moet	  worden.	  	  32	  

	  33	  

Stemvoorstel:	  De	  FSR	  besluit	  om	  het	  geld	  wat	  nu	  bij	  het	  punt	  Subsidie	  overig	  op	  de	  begroting	  34	  

staat	  onder	  onvoorzien	  te	  plaatsen.	  	  35	  

Voor:	  12	  	  36	  

Het	  voorstel	  is	  aangenomen.	  	  37	  

	  38	  

De	  Groen	  geeft	  aan	  dat	  het	  geld	  voor	  het	  Klokhuis	  der	  geesteswetenschappen	  gereserveerd	  is,	  39	  

maar	  de	  raad	  kan	  altijd	  besluiten	  om	  het	  niet	  te	  doen.	  De	  voorzitter	  wil	  het	  punt	  bij	  onvoorzien	  40	  

plaatsen.	  41	  

	  42	  

her:	  gelden	  die	  bij	  het	  klokhuis	  der	  geesteswetenschappen	  staan	  worden	  verplaatst	  naar	  de	  43	  

post	  onvoorzien.	  	  44	  

Voor	  6	  45	  

Tegen	  6	  46	  
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Het	  voorstel	  is	  afgewezen.	  	  1	  

	  2	  

De	  voorzitter	  heropent	  de	  vergadering	  om	  15:11	  (15-‐11-‐13)	  3	  

	  4	  

(Rutten	  machtigt	  Zwinkels,	  Boersma	  machtigt	  de	  voorzitter,	  Schotel	  machtigt	  van	  Weeren,	  5	  

Muller	  machtigt	  Kramer)	  6	  

	  7	  

Kramer	  geeft	  aan	  dat	  het	  kan	  zijn	  dat	  de	  onvoorziene	  kosten	  opraken	  en	  dat	  wanneer	  je	  het	  geld	  8	  

van	  het	  klokhuis	  der	  geesteswetenschappen	  naar	  die	  post	  zou	  verplaatsen	  er	  dan	  geen	  gelden	  9	  

meer	  zijn	  voor	  het	  klokhuis.	  	  10	  

De	  voorzitter	  geeft	  aan	  dat	  wanneer	  het	  punt	  klokhuis	  der	  geesteswetenschappen	  op	  de	  11	  

begroting	  staat	  het	  vast	  lijkt	  te	  staan	  dat	  de	  FSR	  hier	  geld	  aan	  uit	  zal	  geven,	  terwijl	  dit	  nog	  niet	  12	  

het	  geval	  is.	  	  13	  

De	  Groen	  geeft	  aan	  dat	  een	  post	  op	  de	  begroting	  niet	  per	  definitie	  uitgegeven	  moet	  worden.	  	  14	  

Van	  der	  Veen	  geeft	  aan	  dat	  er	  misschien	  eerst	  een	  discussie	  moet	  plaatsvinden	  of	  de	  FSR	  geld	  15	  

wil	  uitgeven	  aan	  het	  klokhuis	  der	  geesteswetenschappen,	  dan	  wordt	  de	  discussie	  makkelijker.	  	  16	  

	  17	  

Voorzitter	  geeft	  aan	  dat	  het	  geld	  voor	  het	  klokhuis	  is	  toegezegd	  door	  een	  raadslid,	  niet	  door	  de	  18	  

gehele	  raad.	  Zwinkels	  geeft	  aan	  dat	  Lieven	  het	  geld	  wel	  echt	  nodig	  heeft.	  De	  voorzitter	  wil	  graag	  19	  

een	  motivatie	  bij	  de	  begroting.	  Hiernaast	  merkt	  hij	  op	  dat	  de	  begroting	  op	  €	  400	  euro	  neerkomt	  20	  

en	  ze	  €	  500	  euro	  willen	  ontvangen.	  	  21	  

Van	  der	  Veen	  vraagt	  of	  de	  begroting	  mondeling	  gemotiveerd	  kan	  worden	  door	  Zwinkels.	  	  22	  

Mondelinge	  motivatie	  van	  Zwinkels:	  Digitale	  opslag	  en	  archief:	  Lieven	  heeft	  een	  harde	  schijf	  23	  

nodig	  voor	  de	  filmpjes.	  Op	  de	  website	  willen	  ze	  de	  filmpjes	  plaatsen,	  deze	  moet	  dan	  gebouwd	  24	  

worden.	  	  25	  

Van	  Laar	  vraagt	  naar	  de	  harde	  schrijf,	  Zwinkels	  heeft	  aangegeven	  dat	  zij	  deze	  waarschijnlijk	  uit	  26	  

het	  raadsbudget	  zullen	  kopen	  en	  uitlenen	  aan	  Lieven.	  	  27	  

Van	  Weeren	  geeft	  aan	  dat	  er	  met	  Fopma	  gesproken	  is	  over	  het	  plaatsen	  op	  filmpjes	  op	  de	  28	  

website	  van	  de	  UvA.	  Het	  lijkt	  haar	  dan	  onnodig	  om	  nog	  een	  aparte	  website	  te	  maken.	  29	  

Zwinkels	  geeft	  aan	  dat	  het	  een	  indicatie	  is,	  wanneer	  Lieven	  besluit	  dit	  niet	  te	  doen	  krijgt	  hij	  het	  30	  

geld	  niet.	  	  31	  

De	  Groen	  geeft	  aan	  dat	  het	  op	  basis	  gaat	  van	  declaraties,	  het	  is	  niet	  zo	  dat	  ze	  €	  500	  euro	  gestort	  32	  

krijgen.	  	  33	  

Van	  den	  Hoven	  vraagt	  of	  de	  FSR	  daadwerkelijk	  een	  harde	  schijf	  nodig	  heeft.	  Ook	  vraagt	  hij	  waar	  34	  

de	  €100	  voor	  de	  materialen	  sketch	  precies	  naartoe	  gaat.	  Zwinkels	  geeft	  aan	  dat	  dit	  wordt	  35	  

uitgegeven	  aan	  arbeidskosten.	  Hij	  vraagt	  ook	  of	  de	  harde	  schijf	  dan	  gegeven	  zal	  worden	  aan	  een	  36	  

‘stichting	  klokhuis	  der	  geesteswetenschappen’	  of	  in	  persoonlijk	  bezit	  van	  Lieven.	  	  37	  

Van	  Laar	  stelt	  voor	  dat	  de	  €100	  euro	  van	  de	  digitale	  opslag	  weggehaald	  wordt	  van	  de	  begroting	  38	  

en	  dat	  de	  garantiesubsidie	  dan	  ongeveer	  €390	  euro	  zal	  bedragen.	  	  39	  

Van	  den	  Hoven	  geeft	  aan	  dat	  hij	  problemen	  heeft	  met	  het	  aanschaffen	  van	  een	  harde	  schijf	  40	  

aangezien	  de	  raad	  dit	  niet	  nodig	  heeft.	  Hiernaast	  kopen	  ze	  dit	  terwijl	  ze	  nog	  niet	  eens	  weten	  of	  41	  

er	  geld	  wordt	  gegeven	  aan	  het	  klokhuis.	  	  42	  

Van	  Laar	  denkt	  dat	  een	  harde	  schijf	  best	  praktisch	  kan	  zijn:	  er	  kunnen	  zich	  andere	  zaken	  43	  

voordoen	  in	  de	  toekomst	  waar	  deze	  voor	  nodig	  kan	  zijn.	  Van	  den	  Hoven	  geeft	  aan	  dat	  een	  harde	  44	  

schijf	  handig	  kan	  zijn	  aangezien	  er	  een	  groot	  archief	  op	  de	  computers	  staan.	  Van	  Laar	  is	  van	  45	  
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mening	  dat	  wanneer	  het	  archief	  op	  de	  harde	  schijf	  geplaatst	  wordt	  deze	  niet	  uitgeleend	  kan	  1	  

worden.	  De	  voorzitter	  vraagt	  wat	  een	  harde	  schijf	  bijdraagt	  aan	  kwaliteit	  van	  het	  onderwijs.	  	  2	  

Kramer	  geeft	  aan	  dat	  de	  filmpjes	  getoond	  worden	  in	  het	  vak	  inleiding	  in	  de	  3	  

geesteswetenschappen:	  het	  draagt	  dus	  weldegelijk	  bij.	  	  4	  

De	  voorzitter	  geeft	  aan	  dat	  het	  grootste	  argument	  is	  dat	  de	  raad	  eigenlijk	  geen	  harde	  schijf	  5	  

nodig	  heeft	  en	  Lieven	  wel,	  maar	  dat	  ze	  niet	  een	  harde	  schijf	  willen	  geven.	  	  6	  

	  7	  

Stemvoorstel:	  De	  FSR	  besluit	  €100	  onder	  voorbehoud	  te	  reserveren	  in	  het	  geval	  er	  wordt	  8	  

besloten	  financiële	  steun	  te	  geven	  aan	  het	  klokhuis	  der	  Geesteswetenschappen.	  	  9	  

Voor:	  8	  10	  

Tegen:	  4	  11	  

Het	  voorstel	  is	  aangenomen.	  	  12	  

	  13	  

Van	  der	  Veen	  vraagt	  naar	  de	  materialen	  sketch,	  het	  geld	  zal	  worden	  uitgegeven	  door	  middel	  van	  14	  

bonnetjes:	  bij	  dit	  soort	  diensten	  heb	  je	  geen	  bonnetjes.	  De	  voorzitter	  geeft	  aan	  dat	  dit	  het	  15	  

probleem	  is	  van	  Lieven.	  	  16	  

Van	  den	  Hoven	  geeft	  aan	  dat	  de	  FSR	  wel	  een	  soort	  plicht	  heeft	  om	  het	  project	  te	  steunen	  17	  

aangezien	  daar	  het	  beste	  idee	  voor	  uit	  is	  geschreven.	  De	  voorzitter	  geeft	  aan	  dat	  de	  FSR	  het	  18	  

project	  dan	  in	  den	  treuren	  zou	  kunnen	  blijven	  financieren.	  Hier	  is	  van	  den	  Hoven	  het	  mee	  eens.	  19	  

Van	  Laar	  vindt	  het	  zaak	  om	  de	  begroting	  van	  de	  FSR	  zelf	  er	  door	  te	  krijgen.	  	  20	  

Van	  Weeren	  stelt	  voor	  om	  Lieven	  uit	  te	  nodigen	  om	  een	  motivatie	  te	  geven.	  21	  

Van	  der	  Veen	  is	  het	  hier	  mee	  eens.	  Van	  Laar	  geeft	  aan	  dat	  dit	  vragen	  zal	  oplossen;	  maar	  hij	  wil	  22	  

benadrukken	  dat	  het	  lastig	  is	  om	  iemand	  uit	  te	  nodigen	  en	  er	  dan	  over	  te	  stemmen,	  je	  moet	  ook	  23	  

dingen	  kunnen	  zeggen	  wanneer	  hij	  er	  niet	  bij	  is.	  	  24	  

Van	  der	  Veen	  geeft	  aan	  dat	  het	  onder	  voorbehoud	  goedkeuren	  van	  deze	  begroting	  een	  oplossing	  25	  

kan	  zijn.	  	  26	  

De	  Groen	  geeft	  aan	  dat	  alle	  bedragen	  op	  de	  begroting	  bij	  uitgave	  nog	  goedgekeurd	  moeten	  27	  

worden	  door	  de	  raad.	  	  28	  

Zwinkels	  vraagt	  of	  er	  consensus	  is	  om	  een	  harde	  schijf	  te	  geven	  aan	  Lieven	  zodat	  hij	  door	  kan	  29	  

met	  het	  project.	  	  30	  

	  31	  

Stemvoorstel:	  De	  FSR	  besluit	  om	  een	  externe	  harde	  schijf	  aan	  te	  schaffen	  voor	  maximaal	  €100	  32	  

uit	  de	  post	  onvoorzien.	  	  33	  

Voor:	  9	  34	  

Blanco	  1	  35	  

Onthouding:	  2	  	  36	  

Het	  voorstel	  is	  aangenomen.	  	  37	  

	  38	  

Stemvoorstel:	  de	  FSR	  besluit	  het	  geld	  voor	  het	  klokhuis	  der	  Geesteswetenschappen	  te	  39	  

verplaatsen	  naar	  de	  post	  onvoorzien.	  	  40	  

Voor:	  6	  41	  

Tegen:	  6	  42	  

Het	  voorstel	  is	  afgewezen.	  	  43	  

	  44	  
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Van	  der	  Veen	  geeft	  aan	  dat	  wanneer	  er	  over	  het	  aannemen	  van	  de	  begroting	  gesproken	  gaat	  1	  

worden	  hij	  en	  Zwinkels	  weglopen	  waardoor	  het	  quorum	  te	  laag	  is.	  De	  voorzitter	  geeft	  aan	  dat	  2	  

hij	  zich	  niet	  laat	  chanteren.	  	  3	  

Zwinkels	  geeft	  aan	  dat	  dit	  een	  problematische	  situatie	  is	  en	  dat	  er	  nu	  beter	  over	  andere	  dingen	  4	  

gesproken	  kan	  worden.	  Dan	  kan	  er	  woensdag	  verder	  over	  de	  begroting	  gesproken	  worden.	  	  5	  

Van	  den	  Hoven	  stelt	  voor	  dat	  Zwinkels	  en	  van	  der	  Veen	  de	  kamer	  verlaten	  en	  dat	  de	  resterende	  6	  

raadsleden	  gaan	  stemmen	  over	  het	  budget.	  	  7	  

De	  voorzitter	  geeft	  aan	  dat	  in	  het	  scenario	  van	  Van	  den	  Hoven	  hij	  de	  vergadering	  zal	  verlaten.	  	  8	  

Kramer	  geeft	  aan	  dat	  ze	  inhoudelijk	  wil	  spreken	  over	  zaken	  en	  niet	  constant	  bezig	  wil	  zijn	  met	  9	  

procedures.	  10	  

Zwinkels	  geeft	  aan	  dat	  ze	  de	  vergadering	  niet	  zal	  verlaten	  waardoor	  het	  probleem	  van	  het	  11	  

quorum	  zal	  verdwijnen.	  	  12	  

	  13	  

Stemvoorstel:	  De	  FSR	  besluit	  het	  klokhuis	  der	  Geesteswetenschappen	  te	  verplaatsen	  naar	  de	  14	  

post	  onvoorzien.	  	  15	  

Voor;	  9	  16	  

Tegen:	  3	  17	  

Het	  voorstel	  is	  aangenomen.	  	  18	  

	  19	  

Stemvoorstel:	  De	  FSR	  besluit	  om	  de	  begroting	  aan	  te	  nemen	  met	  de	  wijzigingen	  die	  gemaakt	  zijn	  20	  

op	  08-‐11-‐13	  en	  15-‐11-‐13.	  21	  

Voor:	  9	  	  22	  

Tegen:	  3	  23	  

Het	  voorstel	  is	  aangenomen.	  	  24	  

11. Inwerkweekend	  	  
Zwinkels	  geeft	  aan	  dat	  het	  pinksterweekend	  het	  enige	  weekend	  is	  waarbij	  ze	  de	  blokhut	  kunnen	  25	  

huren.	  Van	  Laar	  geeft	  aan	  dat	  het	  gevaar	  van	  het	  pinksterweekend	  is	  dat	  er	  ook	  mensen	  naar	  26	  

Pinkpop	  e.d.	  gaan.	  De	  Groen	  geeft	  aan	  dat	  er	  veel	  dingen	  georganiseerd	  worden	  in	  dit	  weekend	  27	  

en	  zij	  kan	  sowieso	  niet.	  Van	  den	  Hoven	  vraagt	  of	  er	  bedden	  en	  douches	  aanwezig	  zijn.	  Zwinkels	  28	  

geeft	  aan	  dat	  er	  wel	  douches	  aanwezig	  zijn	  maar	  geen	  bedden.	  Er	  is	  wel	  een	  mogelijkheid	  om	  29	  

stretchers	  te	  regelen.	  Van	  Laar	  vraagt	  hoe	  bereikbaar	  de	  locatie	  is.	  Zwinkels	  geeft	  aan	  dat	  het	  in	  30	  

Delft	  is,	  een	  uurtje	  met	  de	  trein.	  	  31	  

	  32	  

Stemvoorstel:	  de	  FSR	  besluit	  om	  de	  reservering	  die	  Zwinkels	  gemaakt	  heeft	  voor	  het	  33	  

inwerkweekend	  definitief	  te	  maken.	  	  34	  

Voor:	  11	  35	  

Tegen:	  1	  	  36	  

Het	  voorstel	  is	  aangenomen.	  	  37	  

12. FSR	  in	  de	  media	  	  
13. W.V.T.T.K.	  
14. Rondvraag	  en	  sluiting	  
De	  voorzitter	  schorst	  de	  vergadering	  om	  19.06	  (06-‐11-‐13)	  38	  

De	  voorzitter	  sluit	  de	  vergadering	  om	  16.00.	  (15-‐11-‐13)	  39	  
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Besluiten	  
131106-‐22	   De	  FSR	  besluit	  om	  met	  in	  acht	  neming	  van	  de	  besproken	  wijzigingen	  van	  Laar	  1	  

het	  mandaat	  te	  geven	  de	  OV	  notulen	  te	  wijzigen.	  2	  

131106-‐23	   De	  FSR	  besluit	  het	  gehele	  kopje	  inwerkweekend	  van	  de	  begroting	  in	  concept	  	  3	  

te	  laten	  met	  de	  bedragen	  €500	  €500	  €100.	  Hierbij	  de	  opmerking	  dat	  het	  geld	  dat	  niet	  	  4	  

uitgegeven	  wordt,	  wordt	  geplaatst	  bij	  de	  post	  onvoorzien.	  5	  

131106-‐24	   De	  FSR	  besluit	  om	  het	  geld	  wat	  nu	  bij	  het	  punt	  Subsidie	  overig	  op	  de	  begroting	  6	  

staat	  onder	  onvoorzien	  te	  plaatsen.	  7	  

131115-‐25	   De	  FSR	  besluit	  €100	  onder	  voorbehoud	  te	  reserveren	  in	  het	  geval	  er	  wordt	  8	  

besloten	  financiële	  steun	  te	  geven	  aan	  het	  klokhuis	  der	  Geesteswetenschappen.	  9	  

131115-‐26	   De	  FSR	  besluit	  om	  een	  externe	  harde	  schijf	  aan	  te	  schaffen	  voor	  maximaal	  10	  

€100	  uit	  de	  post	  onvoorzien.	  	  11	  

131115-‐27	   De	  FSR	  besluit	  het	  klokhuis	  der	  Geesteswetenschappen	  te	  verplaatsen	  naar	  de	  12	  

post	  onvoorzien.	  13	  

131115-‐28	   De	  FSR	  besluit	  om	  de	  begroting	  aan	  te	  nemen	  met	  de	  wijzigingen	  die	  gemaakt	  14	  

zijn	  op	  08-‐11-‐13	  en	  15-‐11-‐13	  15	  

131115-‐29	   de	  FSR	  besluit	  om	  de	  reservering	  die	  Zwinkels	  gemaakt	  heeft	  voor	  het	  16	  

inwerkweekend	  definitief	  te	  maken.	  17	  

Actielijst	  
130903-‐‑03     De  Koning  der  Geesteswetenschappen:  achter  nieuw  koffieautomaat  18	  

aangaan      voor  Boxman.  19	  

131009-‐22	   Dossier	  studiesucces	  gaat	  kijken	  naar	  het	  standpunt	  over	  het	  20	  

honoursprogramma	  	  21	  

131023-‐30	   Van	  Weeren:	  permanente	  campagne	  op	  de	  agenda	  plaatsen.	  22	  

131106-‐31	   Voorzitter	  en	  van	  der	  Veen:	  contact	  leggen	  met	  OR	  over	  BSA.	  	  23	  

131106-‐32	   Voorzitter:	  met	  Blaauboer	  praten	  over	  de	  OV	  agenda.	  	  24	  

131106-‐33	   Van	  den	  Hoven:	  vragen	  naar	  130521-‐04:	  Welke	  twee	  adviezen	  blijven	  er	  open	  25	  

staan?	  26	  


