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Agenda 
1. Opening 
2. Post 
3. Actielijst 
4. Vaststellen notulen 
5. Mededelingen  
6. Update DB/CSR/Voorzitter 
7. Update O&O/O&F/V&C 
8. Vaststellen agenda 
9. Conceptadvies middellange termijn begroting 
10. USC vergaderstuk 
11. Inwerkweekend  
12. W.V.T.T.K 
13. Rondvraag en sluiting  
 

1. Opening 
 De voorzitter opent de vergadering om 17.14.  1 

2. Post 
 2 

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

aangaan voor Boxman. De laptop is afgeleverd.   4 

131129-40                            O&O: kijken naar rapport: making it in the Netherlands 5 

140430- 71  Schotel: mailen CSR update. Met hierin de vraag of er al meer bekend 6 

is over de reactie van 3 zinnen op het advies van de CSR 7 

 8 

De voorzitter is van mening dat de FGw een fantastische decaan heeft.  9 

 10 

140509 -01  Schotel doorsturen 8-8-4 informatie 11 

  

 

Notulen bijeenkomst facultaire studentenraad FGw 
19-05-2014  

Aanwezig Gunnar de Haan, Roos de Groen, Alex Tess Rutten, Keje Boersma, Stephanie Kramer,  

Afwezig 
Claar Muller, Rik van den Hoven, Ruud van der Veen, Astrid Zwinkels, Sophie van Weeren,  Bert van Laar, Anne Louise 
Schotel 

Gast  

Notulist Annemiek Smelting 

 



 

140509-02  Schotel doorsturen instellingsplan CSR informatie en reactie CvB. 1 

240509-03  De Haan mailt het FB over uitstel voor het middellange termijn 2 

begrotingsadvies 3 

 4 

4. Vaststellen notulen 
5. Mededelingen 
6. Update DB/CSR & dossierhouder 
7. Update O&O/O&F/V&C 
8. Vaststellen agenda 
9. Conceptadvies middellange termijn begroting  
Alinea 1: 5 

Boersma vindt de eerste zin vreemd geformuleerd. Er is geen middel lange termijn toekomst.  6 

Rutten vindt de derde zin ook apart. Kramer geeft aan dat dit nog nagekeken zal worden. Er 7 

wordt gesproken over de kaasschaafmethode; de goede formulering zal door de voorzitter naar 8 

De Groen verzonden worden.  9 

Rutten vindt dat er veel te vaak in het advies staat dat de FSR positief is over de 10 

middellangetermijnbegroting. Ze is niet voor de bezuinigingen. De voorzitter stelt voor om in de 11 

inleiding op te nemen dat de FSR tegen bezuinigingen is.  12 

 13 

Alinea 2: 14 

Boersma wil duidelijk aangeven dat binnen de kaders van de bezuinigingen dit goede ideeën 15 

zijn maar dat het uiteindelijk wel gaat om geld.  16 

Kramer geeft aan dat het FB tutorials wil omdat het geld zal besparen. De FSR wil tutorials 17 

omdat het een goed idee is: maar er moet wel begeleiding blijven. Een link leggen naar 18 

investeren om te bezuinigen.  19 

 20 

Alinea 3: 21 

Boersma wil opnemen wat het advies van de FSR is wanneer A het geval is en wanneer B het 22 

geval is.  23 

Rutten wil eventueel ook de opening van het academisch jaar toevoegen. Boersma vraagt hoe 24 

het nu precies zit met het huren van externe ruimtes. De Groen geeft aan dat dit nu helemaal 25 

niet meer gebeurd.  26 

 27 

Alinea 4:  28 

Kramer wil als voorbeeld Rise of Christianity geven. Dit vak bestaat samen met een ander vak 29 

en zijn allebei vrij nutteloos . Wanneer ze keuzevakken willen afschaffen moeten ze volgens 30 

Kramer eerst met dit soort vakken beginnen.  31 

 32 

Laatste alinea: 33 

De voorzitter is van mening dat deze alinea er uit mag. Hij stelt voor om te schrijven dat de FSR 34 

het met de hoofdlijnen eens is maar nog wel over de details wil praten.  35 

 36 

De Groen zal het advies herschrijven.  37 

Kramer geeft aan dat er een vacature moet komen voor de nieuwe AS.  38 
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De voorzitter zal vandaag Blaauboer een bericht sturen over een afspraak om over de instelling 1 

van de centrale studentenraad te spreken.  2 

10. USC vergaderstuk 
 3 

11. Inwerkweekend 
 4 

12. W.V.T.T.K. 
 5 

13. Rondvraag en sluiting  

Besluiten 
Actielijst 
 6 
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