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Agenda	  
1. Opening	  
2. Post	  
3. Vaststellen	  notulen	  
4. Mededelingen	  
5. Vaststellen	  agenda	  
6. Sollicitatie	  O&F	  
7. Update	  CSR	  
8. Dossier	  Vakevaluaties	  
9. Vicevoorzitter	  
10. Visiedingen	  
11. CoBo	  
12. Visitekaartjes	  
13. WVTTK	  
14. Rondvraag	  en	  sluiting	  

1. Opening	  
	  De	  Haan	  opent	  om	  15.08	  de	  vergadering.	  	  1	  

Van	  Weeren	  is	  niet	  aanwezig	  en	  heeft	  De	  Haan	  gemachtigd.	  	  2	  

2. Post	  
Er	  is	  geen	  post.	  3	  

	  4	  

3. Vaststellen	  notulen	  
Omdat	  dit	  de	  eerste	  vergadering	  is	  zijn	  er	  geen	  notulen	  om	  vast	  te	  stellen.	  	  5	  

	  6	  

4. Mededelingen	  
Schotel:	  Er	  moeten	  foto’s	  gemaakt	  worden.	  Hier	  moet	  een	  datum	  voor	  worden	  geprikt.	  	  7	  

Er	  wordt	  besloten	  dat	  Zwinkels	  hier	  een	  datum	  voor	  moet	  prikken.	  (ACTIE)	  8	  

	   	  

	  

Notulen	  bijeenkomst	  facultaire	  studentenraad	  FGw	  
28	  augustus	  2014	  

Aanwezig	  
Lisa	  Koks,	  Tom	  Lotten,	  Susanne	  Schotanus,	  Anne	  Louise	  Schotel,	  Gunnar	  de	  Haan,	  Roos	  de	  Groen,	  Marije	  Hazelhoff,	  
Linda	  van	  Exter	  

Afwezig	   Sophie	  van	  Weeren,	  Ruud	  van	  der	  Veen,	  Paul	  Heinemans	  

Gast	   	  

Notulist	   Astrid	  Zwinkels	  
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5. Vaststellen	  agenda	  
De	  Haan	  geeft	  aan	  dat	  er	  deze	  vergadering	  nog	  een	  O&F	  en	  Vicevoorzitter	  verkozen	  moet	  1	  

worden.	  Ook	  moet	  er	  gekeken	  worden	  naar	  een	  indicatie	  voor	  een	  begroting	  en	  een	  idee	  voor	  2	  

kosten	  voor	  de	  CoBo.	  	  3	  

Schotanus:	  Voordat	  de	  Cobo’s	  beginnen	  wil	  ze	  graag	  visitekaartjes	  hebben.	  	  4	  

Alle	  punten	  worden	  toegevoegd	  aan	  de	  agenda.	  	  5	  

6. Sollicitatie	  O&F	  
Er	  moet	  nog	  een	  voorzitter	  voor	  de	  commissie	  O&F	  worden	  vastgesteld.	  Er	  is	  één	  6	  

kandidaat:	  Anne	  Louise	  Schotel.	  	  7	  

	  8	  

De	  Haan	  vraagt	  of	  er	  een	  voorstel	  voor	  procedure	  is.	  Er	  wordt	  besloten	  de	  standaard	  9	  

procedure	  aan	  te	  houden.	  10	  

Schotel	  ligt	  toe	  waarom	  zij	  voorzitter	  O&F	  wil	  worden.	  Ze	  heeft	  een	  brief	  gestuurd	  waarin	  11	  

al	  veel	  is	  toegelicht.	  Haar	  grootste	  argument	  om	  het	  eerder	  niet	  te	  willen	  doen	  was	  dat	  het	  te	  12	  

veel	  werk	  zou	  zijn	  in	  combinatie	  met	  haar	  andere	  werkzaamheden.	  Ze	  heeft	  er	  met	  dit	  DB	  13	  

echter	  wel	  vertrouwen	  in.	  Hoewel	  ze	  vorig	  jaar	  geen	  deel	  uitmaakte	  van	  de	  commissie	  O&F	  14	  

denkt	  ze	  dat	  ze	  er	  inmiddels	  al	  voldoende	  vanaf	  weet.	  	  15	  

	  16	  

Na	  deze	  introductie	  is	  er	  vanuit	  de	  raad	  ruimte	  voor	  vragen	  aan	  Schotel.	  17	  

Van	  Exter:	  Hoe	  wil	  je	  iets	  met	  studieadviseurs	  gaan	  doen	  zonder	  ze	  persoonlijk	  aan	  te	  18	  

vallen?	  19	  

Schotel:	  De	  CSR	  heeft	  afgelopen	  jaar	  evaluatieformulieren	  opgesteld.	  Op	  deze	  manier	  20	  

worden	  ze	  kritisch	  bekeken.	  Dit	  ging	  vlot	  en	  prima.	  Al	  kun	  je	  ze	  nooit	  helemaal	  vangen.	  Daarbij	  21	  

is	  studieadviseurs	  in	  de	  CSR	  een	  O&O	  dossier.	  	  22	  

Schotanus:	  Stel	  je	  voor	  het	  gaat	  je	  toch	  te	  veel	  tijd	  kosten?	  Wat	  is	  dan	  de	  oplossing?	  23	  

Schotel	  denkt	  niet	  dat	  dit	  gaat	  gebeuren	  aangezien	  ze	  nu	  haar	  planning	  al	  heel	  duidelijk	  24	  

heeft.	  Als	  ze	  toch	  denkt	  dat	  iets	  niet	  zou	  lukken	  dan	  gaat	  ze	  het	  DB	  bellen	  en	  aangeven	  dat	  er	  25	  

ergens	  iets	  niet	  lukt.	  Aangezien	  ze	  dit	  al	  in	  een	  beginfase	  zou	  doen	  kunnen	  dan	  problemen	  dan	  26	  

in	  de	  babyfase	  getackeld	  worden.	  27	  

De	  Haan:	  Hoe	  denk	  je	  om	  te	  gaan	  met	  mensen	  in	  de	  raad	  waar	  je	  een	  persoonlijke	  relatie	  28	  

mee	  hebt,	  die	  soms	  in	  vergaderingen	  heel	  vervelend	  kunnen	  zijn?	  29	  

Schotel	  gaat	  er	  vanuit	  dat	  iedereen	  dit	  goed	  kan	  scheiden.	  Als	  je	  bij	  haar	  in	  haar	  commissie	  30	  

zit	  zijn	  er	  gewoon	  dingen	  die	  iedereen	  moet	  doen.	  Wanneer	  mensen	  dit	  niet	  doen	  worden	  31	  

mensen	  hierop	  aangesproken.	  32	  

De	  Groen:	  Het	  is	  best	  een	  taaie	  commissie.	  Hoe	  ga	  je	  mensen	  motiveren?	  33	  

Schotel:	  Twee	  dingen.	  1.	  De	  commissie	  moet	  actief	  zijn,	  regelmatig	  vergaderen,	  dat	  34	  

iedereen	  het	  gevoel	  heft	  dat	  het	  zin	  heeft.	  2.	  Nu	  O&F	  haar	  hoofdbezigheid	  zal	  worden	  zal	  ze	  zelf	  35	  

goed	  op	  de	  hoogte	  kunnen	  zijn	  en	  dingen	  kort	  en	  bondig	  vertellen	  aan	  de	  leden	  van	  haar	  36	  

commissie.	  Ze	  wil	  het	  verder	  ook	  leuk	  en	  gezellig	  maken.	  Propellerhoedjes	  enz.	  Ook	  zijn	  er	  37	  

excursieplannen.	  	  38	  

	  39	  

Verder	  zijn	  er	  geen	  vragen.	  De	  stembriefjes	  worden	  uitgedeeld.	  	  40	  

	  41	  

Schotel	  is	  verkozen	  als	  Voorzitter	  O&F	  van	  de	  Facultaire	  Studentenraad	  der	  42	  

Geesteswetenschappen	  in	  het	  jaar	  2014-‐2015.	  	  43	  
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	  1	  

7. Update	  CSR	  
Lotten:	  De	  CSR	  is	  bezig	  met	  inwerken.	  Er	  is	  niet	  zo	  veel	  gaande.	  Met	  het	  instellingsplan	  zijn	  2	  

ze	  het	  nog	  niet	  eens.	  Dit	  wordt	  waarschijnlijk	  een	  nee-‐tenzij.	  Verder	  blijft	  AFS	  moeilijk.	  	  3	  

De	  dossiers	  die	  Lotten	  op	  zich	  heeft	  genomen	  zijn:	  Videocolleges,	  MOOC’s	  (voormalig	  4	  

digitalisering),	  Website	  V&C,	  wc-‐krant,	  Infocharge,	  misschien	  blendid	  learning.	  5	  

	  6	  

8. Dossier	  Vakevaluaties	  
Er	  is	  een	  mail	  gekomen	  waarin	  wordt	  gevraagd	  om	  vanuit	  de	  raad	  iemand	  7	  

verantwoordelijk	  te	  maken	  voor	  het	  dossier	  vakevaluaties.	  Er	  wordt	  besloten	  dat	  Linda	  hier	  in	  8	  

O&O	  over	  beslist.	  (ACTIE)	  9	  

9. Vicevoorzitter	  
De	  Haan	  vraagt	  of	  er	  interesse	  is.	  10	  

Schotanus	  geeft	  aan	  dat	  ze	  geïnteresseerd	  is.	  	  11	  

	  12	  

Er	  wordt	  gestemd	  over	  of	  men	  Susanne	  Schotanus	  als	  Vice	  Voorzitter	  wil	  hebben.	  	  13	  

	  14	  

Schotanus	  is	  verkozen	  als	  Vice	  Voorzitter	  van	  de	  Facultaire	  Studentenraad	  der	  15	  

Geesteswetenschappen	  in	  het	  jaar	  2014-‐2015.	  	  16	  

10. Visiedingen	  
Om	  latere	  problemen	  te	  voorkomen	  zullen	  de	  commissievoorzitters	  een	  korte	  17	  

uiteenzetting	  geven	  aan	  wat	  de	  huidige	  visierichting	  binnen	  de	  commissie	  is.	  Hier	  kunnen	  18	  

vervolgens	  vragen	  over	  worden	  gesteld.	  Wanneer	  deze	  visie	  duidelijk	  is	  kan	  aan	  de	  begroting	  19	  

worden	  gewerkt.	  	  20	  

.	  	  21	  

Van	  Exter:	  (O&O)	  De	  belangrijkste	  termen	  zijn	  interdisciplinariteit	  en	  keuzevrijheid.	  22	  

Evaluaties	  kunnen	  hieraan	  gekoppeld	  worden.	  Ze	  wil	  ook	  inzetten	  op	  een	  inleidingsvak	  dat	  alle	  23	  

humanities	  introduceert	  zodat	  mensen	  geen	  tijd	  verspillen	  aan	  keuzevakken	  wat	  ze	  niet	  tof	  24	  

vinden.	  Studiebegeleiding	  is	  belangrijk.	  Ook	  moeten	  docenten	  meer	  op	  hun	  didactische	  25	  

vaardigheden	  uitgekozen	  worden.	  Misschien	  wil	  ze	  nog	  iets	  met	  onderzoeksstages	  doen;	  de	  26	  

begeleiding	  hierbij	  is	  soms	  heel	  slecht.	  Verder	  heeft	  O&O	  veel	  vaste	  taken.	  	  27	  

De	  Haan:	  Vorig	  jaar	  is	  veel	  met	  onderzoeksstages	  gedaan.	  Het	  FB	  gaat	  nu	  het	  model	  28	  

kopiëren	  dat	  in	  het	  honoursmodel	  wordt	  gebruikt.	  Dit	  mag	  je	  dan	  voor	  6	  of	  12	  punten	  doen.	  Dit	  29	  

is	  een	  goed	  moment	  om	  hier	  over	  mee	  te	  praten.	  30	  

Hazelhoff:	  Wat	  zijn	  de	  mogelijkheden	  tot	  interdisciplinariteit	  zijn?	  31	  

Van	  Exter:	  Je	  hebt	  IIS.	  Maar	  hier	  maak	  je	  gelijk	  een	  grote	  commitment.	  Het	  idee	  van	  Van	  32	  

Exter	  is	  meer	  dat	  je	  ene	  menuutje	  voorgeschoteld	  krijgt	  van	  wat	  er	  mogelijk	  is.	  	  33	  

Schotel:	  Bestaat	  er	  een	  minordag	  voor	  keuzevakken?	  Is	  het	  geen	  idee	  om	  dit	  te	  34	  

organiseren?	  Is	  dit	  niet	  makkelijker	  dan	  zijn	  vak?	  Schotel	  gaat	  opzoeken	  of	  er	  op	  andere	  35	  

faculteiten	  iets	  is.	  (ACTIE)	  De	  raad	  heeft	  hier	  vorig	  jaar	  geen	  prioriteit	  aan	  gegeven.	  	  36	  
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Koks:	  Indien	  je	  zo’n	  dag	  wil	  organiseren	  moet	  je	  er	  over	  nadenken	  dat	  je	  ook	  bij	  andere	  1	  

faculteiten	  dingen	  kunt	  doen.	  Wil	  je	  hier	  dan	  ook	  in	  zo’n	  dag	  mee	  bezig?	  Dit	  zou	  wel	  erg	  groot	  2	  

worden.	  	  3	  

Schotanus:	  Je	  hebt	  nu	  een	  markt	  waarop	  studies	  zich	  presenteren.	  Hierbij	  zou	  je	  extra	  4	  

kunnen	  doen	  dat	  faculteiten	  zich	  hier	  presenteren.	  	  5	  

Schotel:	  Als	  je	  dit	  wil	  doen	  kun	  je	  het	  het	  beste	  bij	  een	  advies	  houden.	  	  6	  

Schotanus:	  Er	  moet	  in	  de	  DB	  vergadering	  besloten	  worden	  waar	  studiebegeleiding	  bij	  7	  

hoort	  (ACTIE).	  8	  

Schotel:	  Iedereen	  die	  nog	  input	  heeft	  kan	  mailen	  naar	  Van	  Exter	  (ACTIE)	  9	  

	  10	  

Schotanus:	  (V&C)	  Mensen	  voelen	  zich	  niet	  betrokken	  bij	  de	  universiteit.	  Ze	  wil	  de	  FSR	  11	  

dichter	  naar	  de	  studenten	  toe	  brengen	  met	  de	  slogan	  ‘Weet	  wat	  er	  leeft’.	  Ze	  wil	  de	  muurkant	  wat	  12	  

persoonlijker	  te	  maken.	  Bijvoorbeeld	  dmv	  columns	  van	  raadsleden.	  Ook	  wil	  ze	  veel	  focus	  op	  13	  

studieverenigingen	  en	  OC’s.	  Verder	  acties	  in	  de	  kantine	  om	  de	  FSR	  te	  laten	  zien.	  Ze	  wil	  in	  14	  

september	  /	  oktober	  een	  OC-‐dag	  organiseren	  gericht	  op	  samenwerking.	  (ACTIE)	  15	  

Koks:	  Is	  het	  een	  idee	  om	  maandelijks	  een	  bericht	  te	  schrijven	  voor	  op	  de	  facebook?	  Dit	  16	  

moet	  informatief	  zijn.	  Dit	  kan	  je	  goed	  doen	  via	  studieverenigingen.	  17	  

Van	  Exter:	  Het	  stond	  twee	  jaar	  geleden	  goed	  dat	  de	  FSR	  in	  het	  FOCB	  stond.	  Hier	  moeten	  we	  18	  

dus	  weer	  staan	  dit	  jaar.	  (BESLUIT)	  19	  

De	  Haan:	  Hij	  is	  van	  mening	  dat	  het	  grootste	  deel	  van	  de	  begroting	  bedoeld	  is	  voor	  20	  

voorlichting.	  Hij	  geeft	  aan	  dat	  de	  raad	  zich	  moet	  realiseren	  dat	  dit	  geld	  kost.	  Als	  men	  dit	  niet	  ok	  21	  

vindt	  zou	  het	  prettig	  zijn	  als	  hier	  op	  tijd	  discussie	  over	  wordt	  gevoerd.	  	  22	  

	  23	  

Schotel:	  (O&F)	  Ze	  geeft	  aan	  dat	  O&F	  een	  beetje	  een	  reactiecommissie	  is	  geweest.	  Hier	  wil	  24	  

ze	  verandering	  in	  brengen.	  Als	  er	  geen	  O&F	  is	  gebeurd	  er	  helemaal	  niets.	  Er	  moet	  nog	  worden	  25	  

nagedacht	  waar	  studieverenigingen	  vallen.	  Dit	  wordt	  in	  het	  DB	  besproken.	  (ACTIE)	  26	  

De	  Haan:	  Iets	  waar	  we	  vorig	  jaar	  niets	  aan	  gedaan	  hebben	  is	  het	  geld	  dat	  naar	  27	  

‘studentendingetjes’	  gaat.	  Hier	  moet	  opnieuw	  naar	  gekeken	  worden.	  Dit	  is	  wat	  Schotel	  28	  

bedoelde.	  29	  

Lotten:	  Wat	  op	  viel	  bij	  de	  CSR	  was	  dat	  er	  een	  bepaald	  bedrag	  was	  wat	  je	  uit	  kon	  geven	  aan	  30	  

studieproducten.	  Ook	  als	  dingen	  niet	  beschikbaar	  waren	  op	  internet	  dan	  mocht	  je	  er	  eigenlijk	  31	  

geen	  geld	  voor	  vragen.	  Ga	  je	  hier	  nog	  iets	  mee	  doen?	  32	  

De	  Haan:	  Er	  zijn	  bij	  economie	  zulke	  zaken	  aan	  de	  hand.	  33	  

Schotel:	  De	  CSR	  is	  hier	  mee	  bezig.	  Ze	  gaat	  dit	  verder	  uitzoeken.	  (ACTIE)	  34	  

11. CoBo	  
De	  Haan:	  Tijdens	  een	  CoBo	  presenteert	  een	  raad	  zijn	  ideeën	  aan	  haar	  publiek.	  De	  FSR	  wil	  35	  

zich	  hierbij	  richten	  op	  haar	  studenten.	  CoBo’s	  kosten	  geld.	  Hier	  moet	  over	  nagedacht	  worden.	  	  36	  

Schotel:	  Wil	  voorstellen	  om	  het	  exact	  als	  vorig	  jaar	  te	  doen	  minus	  het	  symposium	  gedeelte.	  37	  

Vorig	  jaar	  was	  het	  in	  de	  Baantjerzaal	  van	  de	  Heffer.	  	  38	  

De	  Groen:	  Vorig	  jaar	  was	  het	  bedrag	  wel	  hoog.	  Ze	  zou	  willen	  voorstellen	  dit	  lager	  te	  doen.	  39	  

Schotel	  en	  De	  Haan	  zijn	  het	  hier	  niet	  mee	  eens.	  40	  

Van	  Exter:	  Vorig	  jaar	  was	  zij	  op	  de	  CoBo	  aanwezig.	  De	  mensen	  die	  niemand	  kenden	  41	  

voelden	  zich	  niet	  welkom.	  Hier	  moet	  wel	  moeite	  voor	  worden	  gedaan.	  Hier	  gaat	  Schotanus	  over	  42	  

nadenken	  (ACTIE)	  43	  
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Schotanus:	  Het	  lijkt	  haar	  fijn	  om	  de	  raad	  ook	  echt	  te	  presenteren.	  Het	  moet	  meer	  zijn	  dan	  1	  

een	  drankje	  drinken.	  Ze	  wil	  er	  graag	  iets	  van	  inhoud	  in	  stoppen.	  	  2	  

De	  Haan:	  Bij	  de	  FNWI	  hadden	  ze	  een	  presentatie	  van	  de	  raad.	  Ook	  hadden	  ze	  een	  jaarplan	  3	  

geprint	  en	  ingebonden	  liggen	  die	  ze	  uitdeelden.	  Dit	  werkte	  goed.	  Er	  mag	  wel	  iets	  meer	  humor	  4	  

bij.	  De	  raad	  lijkt	  positief	  tegenover	  dit	  idee	  te	  staan.	  Schotanus	  werkt	  dit	  verder	  uit.	  5	  

Schotel:	  Frank	  wil	  altijd	  ook	  wat	  zeggen.	  Ze	  wil	  graag	  voorstellen	  om	  een	  vergaderstuk	  met	  6	  

duidelijke	  ideeën	  vanuit	  V&C	  naar	  de	  PV	  te	  sturen.	  (ACTIE)	  7	  

	  8	  

Er	  wordt	  besloten	  dat	  tussen	  de	  700	  en	  1000	  euro	  als	  richtbedrag	  voor	  de	  CoBo	  zal	  9	  

worden	  aangehouden.	  De	  invulling	  zal	  door	  V&C	  worden	  uitgedacht.	  (BESLUIT)	  10	  

12. Visitekaartjes	  
Schotanus	  geeft	  aan	  dat	  zij	  graag	  visitekaartjes	  voor	  de	  raadsleden	  wil	  laten	  maken.	  De	  11	  

keuze	  is	  om	  enkel	  persoonlijke	  kaartjes,	  enkel	  raadskaartjes	  of	  beide	  te	  doen.	  Er	  wordt	  besloten	  12	  

dat	  voor	  beiden	  wordt	  gegaan.	  Een	  genoemd	  aantal	  is	  100	  persoonlijke	  en	  een	  ‘flink	  aantal’	  13	  

algemene	  kaartjes.	  Schotanus	  gaat	  nader	  uitzoeken	  hoe	  duur	  dit	  is.	  Op	  een	  volgende	  PV	  draagt	  14	  

ze	  deze	  informatie	  samen	  met	  een	  ontwerp	  aan.	  (ACTIE)	  15	  

13. WVTTK	  
Schotanus:	  Ze	  wil	  voor	  1	  september	  een	  informeel	  gezellig	  iets	  doen	  met	  de	  nieuwe	  raad	  16	  

om	  een	  beetje	  samenhorigheidsgevoel	  te	  creëren.	  	  17	  

De	  Haan:	  Zwinkels	  stelt	  deze	  week	  de	  datum	  voor	  een	  vergadermoment	  vast.	  Dit	  kan	  nog	  18	  

niet	  nu	  omdat	  niet	  iedereen	  zijn	  gegevens	  heeft	  doorgemaild.	  19	  

Schotel:	  Je	  kunt	  vanaf	  thuis	  op	  de	  p-‐schijf.	  Anne	  Louise	  gaat	  uitzoeken	  hoe	  dit	  moet	  voor	  20	  

iedereen.	  Dit	  stuurt	  ze	  door	  naar	  iedereen.	  (ACTIE)	  21	  

14. Rondvraag	  en	  sluiting	  
Er	  zijn	  geen	  vragen.	  22	  

Om	  16.20	  wordt	  de	  vergadering	  gesloten.	  23	  

Besluiten	  
140828-‐1	   Schotel	  is	  verkozen	  als	  Voorzitter	  O&F	  van	  de	  Facultaire	  Studentenraad	  der	  24	  

Geesteswetenschappen	  in	  het	  jaar	  2014-‐2015	  	  25	  

140828-‐2	   Schotanus	  is	  verkozen	  als	  Vicevoorzitter	  van	  de	  Facultaire	  Studentenraad	  der	  26	  

Geesteswetenschappen	  in	  het	  jaar	  2014-‐2015	  27	  

140828-‐3	   De	  FSR	  moet	  ook	  dit	  jaar	  weer	  duidelijk	  aanwezig	  zijn	  op	  het	  FOCB.	  28	  

140828-‐4	   Voorde	  CoBo	  zal	  een	  richtlijn	  van	  700	  tot	  1000	  euro	  worden	  aangehouden.	  29	  

	  30	  

Actielijst	  
140828-‐1	   Zwinkels	  prikt	  een	  datum	  voor	  het	  foto	  moment	  31	  

140828-‐2	   Schotanus	  beslist	  in	  V&C	  wie	  de	  dossierhouder	  Vakevaluaties	  wordt.	  32	  

140828-‐3	   Schotel	  zoekt	  uit	  of	  er	  op	  andere	  faculteiten	  een	  minordag	  voor	  keuzevakken	  33	  

is	  34	  

140828-‐4	   DB	  besluit	  in	  welke	  commissie	  studiebegeleiding	  hoort	  35	  
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140828-‐5	   Allen	  die	  input	  willen	  hebben	  op	  commissie	  visies	  mailen	  dit	  naar	  de	  1	  

commissie	  voorzitters	  2	  

140828-‐6	   V&C	  organiseert	  in	  september/	  oktober	  een	  OC-‐dag	  gericht	  op	  samenwerking	  3	  

140828-‐7	   DB	  besluit	  in	  welke	  commissie	  studieverenigingen	  vallen	  4	  

140828-‐8	   Schotel	  gaat	  uitzoeken	  hoe	  het	  zit	  met	  het	  verplichten	  van	  studenten	  grote	  5	  

bedragen	  voor	  vakken	  te	  laten	  betalen.	  6	  

140828-‐9	   Schotanus	  gaat	  nadenken	  hoe	  onbekenden	  zich	  op	  de	  CoBo	  toch	  welkom	  7	  

kunnen	  voelen	  8	  

140828-‐10	   V&C	  stelt	  een	  vergaderstuk	  over	  de	  CoBo	  op	  voor	  de	  PV	  9	  

140828-‐11	   Schotanus	  stelt	  een	  vergaderstuk	  over	  visitekaartjes	  op	  (inclusief	  ontwerp	  en	  10	  

begroting)	  11	  

140828-‐12	   Schotel	  zoekt	  uit	  hoe	  je	  vanaf	  thuis	  op	  de	  p-‐schijf	  kunt	  12	  


