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Agenda	  
1. Opening	  
2. Vaststellen	  notulen	  
3. Post	  in	  /	  uit	  
4. Mededelingen	  
5. Update	  (commissie)voorzitter(s)	  en	  afgevaardigde	  
6. Vaststellen	  agenda	  
7. Huishoudelijk	  Reglement	  
8. Selectie	  advies	  
9. Visiestuk	  
10. Begroting	  Constitutieborrel	  
11. Wvttk	  
12. Rondvraag	  en	  sluiting	  

1. Opening	  
Om	  17.39	  opent	  De	  Haan	  de	  vergadering.	  	  1	  

2. Vaststellen	  notulen	  
De	  FSR	  FGw	  stelt	  de	  notulen	  van	  24	  september	  2014	  vast.	  2	  

	  3	  

De	  Haan	  geeft	  aan	  dat	  TAQT	  heeft	  aangegeven	  dat	  we	  de	  OER	  training	  als	  tweede	  training	  4	  

kunnen	  inzetten.	  Deze	  zal	  dan	  door	  de	  CSR	  worden	  betaald.	  	  5	  

3. Post	  in	  /	  uit	  
Ingekomen	  mail:	  6	  
-‐	  Uitnodiging	  CoBo	  FSR	  FMG	  24	  oktober	  7	  
-‐	  Uitnodiging	  CoBo	  FSR	  Tandheelkunde	  25	  november	  8	  
-‐	  Officiële	  uitnodiging	  CoBo	  FSR	  FEB	  9	  
-‐	  Officiële	  uitnodiging	  CoBo	  Kanvas	  10	  
-‐	  Uitnodiging	  Arnon	  Grunberg	  tentoonstelling	  30	  oktober	  11	  
-‐	  Uitnodiging	  SVO	  16	  oktober	  (Susanne	  is	  hier	  aanwezig,	  Gunnar	  en	  Lisa	  ook.)	  12	  
-‐	  Concept	  reactie	  Adviesaanvraag	  Selectieve	  Masters	  van	  de	  OR	  13	  
-‐	  De	  eerste	  proefversie	  van	  de	  CoBo	  uitnodiging	  van	  de	  FSR	  FGw	  14	  
-‐	  De	  concept	  nieuwsbrief	  van	  ALPHA	  15	  
-‐	  De	  conceptagenda	  van	  de	  CSR	  16	  
-‐	  De	  agenda	  van	  het	  Studentenradenoverleg	  17	  

	   	  
	   Notulen	  PV	  FSR	  FGw	  1	  oktober	  2014	  

Aanwezig	  
Gunnar	  de	  Haan,	  Anne	  Louise	  Schotel,	  Linda	  van	  Exter,	  Susanne	  Schotanus,	  Tom	  Lotten,	  Paul	  Heinemans,	  Ruud	  van	  
der	  Veen,	  Marije	  Hazelhoff,	  Lisa	  Koks,	  Sophie	  van	  Weeren,	  Roos	  de	  Groen	  

Afwezig	   	  

Gast	   	  

Notulist	   Astrid	  Zwinkels	  



	  

Pagina	  2	  ~	  8	  

-‐	  Een	  vraag	  van	  de	  FSR	  AMC	  naar	  ons	  adres	  om	  hun	  uitnodiging	  heen	  te	  sturen	  1	  
	  	  2	  
Verzonden	  mail:	  3	  
-‐	  Wijziging	  datum	  bijeenkomst	  nieuwe	  OC’s	  en	  FSR	  aan	  alle	  OC’s	  4	  
-‐	  Video	  uitnodiging	  CoBo	  FSR	  aan	  Helios	  5	  
	  	  6	  
Ingekomen	  brieven:	  7	  
-‐	  Brief	  gericht	  aan	  Het	  Spinhuis	  Collectief	  t.a.v.	  Ruud	  van	  der	  Veen	  8	  

4. Mededelingen	  
Roos	  moet	  een	  kwartier	  ieder	  weg	  i.v.m.	  wissel	  ALV	  van	  partij	  MEI..	  Koks,	  Hazelhoff	  en	  Van	  9	  

der	  Veen	  moeten	  ook	  om	  kwart	  voor	  7	  weg.	  	  	  10	  

Schotanus	  heeft	  de	  data	  omtrent	  de	  docent	  van	  het	  jaar	  verkiezing	  uitgezocht.	  Na	  het	  SVO	  11	  

op	  16	  oktober	  zal	  er	  over	  de	  campagne	  worden	  gesproken.	  Dit	  is	  de	  Kick-‐off.	  De	  campagneweek	  12	  

zelf	  is	  van	  10	  tot	  14	  november.	  Er	  is	  een	  intekenlijst	  ontvangen.	  Iedereen	  moet	  zich	  hier	  2	  uur	  13	  

op	  intekenen.	  Schotanus	  stuurt	  deze	  lijst	  naar	  iedereen	  door	  (ACTIE).	  14	  

Schotanus	  heeft	  aangegeven	  dat	  de	  OC	  scholingsdagen	  op	  3	  en	  7	  oktober	  plaatsvinden.	  15	  

Schotanus	  vraagt	  of	  mensen	  hierbij	  misschien	  aanwezig	  willen	  zijn.	  Komende	  vrijdag	  is	  de	  16	  

eerste	  waar	  Schotanus	  en	  misschien	  Hazelhoff	  bij	  aanwezig	  zijn.	  Dinsdag	  7	  oktober	  is	  er	  ook	  17	  

nog	  één.	  Vrijdag	  gaan	  ze	  van	  12-‐1	  naar	  de	  lunch	  in	  het	  Bungehuis.	  Dinsdag	  is	  er	  de	  borrel.	  Van	  18	  

Exter	  geeft	  aan	  dat	  zij	  hierbij	  aanwezig	  zal	  zijn.	  	  19	  

Zwinkels	  heeft	  een	  datum	  geprikt	  voor	  de	  Belbin	  training.	  Deze	  zal	  plaatsvinden	  op	  24	  20	  

oktober.	  De	  precieze	  tijd	  zal	  De	  Haan	  nog	  uitzoeken	  (ACTIE)	  Aangezien	  Hazelhoff	  en	  Van	  der	  21	  

Veen	  deze	  datumprikker	  niet	  hebben	  ingevuld	  is	  er	  geen	  rekening	  gehouden	  met	  hun	  voorkeur.	  22	  

De	  Haan	  heeft	  deze	  afspraak	  bevestigd	  bij	  Taqt.	  Van	  Weeren	  zal	  hier	  i.v.m.	  een	  tentamen	  later	  23	  

bij	  aanwezig	  zijn.	  De	  Haan	  heeft	  tevens	  de	  mailadressen	  van	  de	  raadsleden	  doorgegeven	  aan	  24	  

Taqt.	  Op	  dit	  mailadres	  zullen	  de	  raadsleden	  een	  test	  ontvangen	  die	  zij	  dienen	  in	  te	  vullen.	  25	  

Zwinkels	  heeft	  tevens	  een	  datum	  geprikt	  voor	  het	  inwerkweekend.	  Zij	  wil	  voorstellen	  dat	  26	  

deze	  plaatsvindt	  van	  19,20	  en	  21	  juni.	  Aangezien	  Van	  der	  Veen	  deze	  datumprikker	  niet	  heeft	  27	  

ingevuld	  is	  er	  geen	  rekening	  gehouden	  met	  zijn	  voorkeur.	  V&C	  zal	  hier	  een	  vergaderstuk	  over	  28	  

indienen.	  	  (ACTIE)	  29	  

Zwinkels	  wil	  graag	  het	  voorstel	  doen	  dat	  het	  invullen	  van	  datumprikkers	  gelijk	  aan	  de	  30	  

regels	  in	  het	  huishoudelijk	  reglement	  betreffend	  het	  beantwoorden	  van	  mails	  worden	  31	  

beantwoord.	  Het	  gaat	  hierbij	  om	  artikel	  15.1a:	  “De	  ontvanger	  van	  een	  intern	  e-‐mail	  bericht	  32	  

heeft	  twee	  (werk)dagen	  om	  op	  dit	  bericht	  te	  reageren.”	  Zwinkels	  wil	  benadrukken	  dat	  een	  groot	  33	  

deel	  van	  de	  raad	  episch	  snel	  is	  in	  het	  invullen	  van	  deze	  datumprikkers,	  maar	  dat	  zij	  eigenlijk	  34	  

niet	  bijster	  veel	  zin	  heeft	  in	  het	  versturen	  van	  5	  herinneringen	  en	  3	  whatsapp	  gesprekken	  per	  35	  

persoon.	  Lotten	  geeft	  een	  ander	  adres	  aan	  Zwinkels	  door	  (ACTIE)	  36	  

Zwinkels	  wil	  aangeven	  dat	  blok	  2	  er	  weer	  aan	  zit	  te	  komen.	  Graag	  ontvangt	  zij	  van	  iedereen	  37	  

daarom	  graag	  een	  nieuw	  ingevuld	  rooster	  over	  blok	  2	  zoals	  zij	  deze	  via	  de	  mail	  heeft	  gestuurd.	  38	  

Deze	  ontvangt	  zij	  graag	  voor	  de	  volgende	  PV.	  (ACTIE)	  Indien	  het	  rooster	  voor	  bepaalde	  mensen	  39	  

hetzelfde	  blijft	  voldoet	  een	  e-‐mail	  met	  de	  zin:	  “Mijn	  rooster	  voor	  blok	  2	  is	  hetzelfde	  als	  die	  voor	  40	  

blok	  1.”	  Astrid	  stuurt	  hier	  nog	  een	  bericht	  over	  (ACTIE)	  41	  

5. Update	  (commissie)voorzitter(s)	  en	  afgevaardigde	  
CSR:	  Het	  is	  hier	  gegaan	  over	  de	  docent	  van	  het	  jaar	  verkiezing,	  de	  CoBo,	  de	  raadskleding	  en	  42	  

de	  visitekaartjes.	  Ook	  is	  er	  gediscussieerd	  over	  UvA	  Matching.	  Uit	  de	  evaluatie	  blijkt	  dat	  43	  

studenten	  maar	  ongeveer	  8	  uur	  in	  de	  matching	  steken.	  Lotten	  heeft	  voorgesteld	  om	  de	  44	  

verwachtingen	  van	  de	  week	  hiernaar	  bij	  te	  stellen	  in	  plaats	  van	  de	  aankomende	  studenten	  te	  45	  

pushen	  er	  meer	  tijd	  in	  te	  steken.	  	  46	  
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Schotel	  vraagt	  aan	  Lotten	  wat	  er	  nu	  gebeurd	  nu	  de	  O&O	  voorzitter	  haar	  functie	  heeft	  1	  

neergelegd	  ivm	  een	  phd-‐positie.	  Lotten	  geeft	  aan	  dat	  er	  over	  4	  weken	  een	  nieuwe	  kandidaat	  zal	  2	  

zijn.	  Schotanus	  geeft	  aan	  dat	  het	  Centraal	  Stembureau	  er	  niet	  blij	  mee	  was	  dat	  de	  CSR	  ervoor	  3	  

heeft	  gekozen	  om	  alle	  mensen	  op	  de	  lijst	  in	  één	  keer	  een	  mail	  te	  sturen	  om	  te	  inventariseren	  wie	  	  4	  

	  5	  

er	  interesse	  zou	  hebben	  om	  plaats	  te	  nemen	  in	  de	  CSR.	  De	  Haan	  geeft	  aan	  dat	  er	  misschien	  een	  6	  

mogelijkheid	  bestaat	  dat	  een	  raadslid	  uit	  de	  FSR	  FGw	  deze	  CSR	  positie	  zou	  kunnen	  gaan	  7	  

vervullen.	  Indien	  dat	  het	  geval	  is	  moet	  de	  FSR	  FGw	  op	  zoek	  naar	  een	  nieuwe	  raadsassisent.	  	  8	  

	   De	  overige	  updates	  zijn	  via	  de	  Week	  van	  de	  FSR	  verstuurd.	  	  9	  

6. Vaststellen	  agenda	  
De	  agenda	  is	  als	  volgt	  vastgesteld:	  10	  

7. Selectie	  advies	  
De	  laatste	  opmerkingen	  over	  het	  advies	  worden	  pagina	  per	  pagina	  doorgenomen.	  	  11	  

	  12	  

Pagina	  1:	  13	  

Anne	  Louise	  moet	  haar	  titel	  achter	  haar	  naam	  zetten.	  	  14	  

	  15	  

Pagina	  4:	  16	  

Van	  der	  Veen	  de	  tegenstelling	  van	  het	  belang	  van	  de	  opleiding	  en	  het	  belang	  van	  de	  student	  17	  

is	  nog	  steeds	  niet	  expliciet	  benoemd.	  Schotel	  geeft	  aan	  dat	  er	  een	  extra	  zin	  bij	  is	  getypt.	  Van	  der	  18	  

Veen	  geeft	  aan	  dat	  hij	  niet	  bij	  dit	  kopje	  staat.	  Schotel	  kijkt	  hier	  naar.	  (ADVIES)	  19	  

	  20	  

Pagina	  7:	  21	  

De	  Groen	  geeft	  aan	  dat	  we	  willen	  dat	  de	  selectiecriteria	  en	  de	  vaste	  eisen	  hieromtrent	  22	  

formeel	  worden	  vastgelegd.	  	  23	  

	  24	  

De	  FSR	  FGw	  mandateert	  Van	  Laar	  om	  met	  in	  acht	  name	  van	  de	  wijzigingen	  dit	  advies	  te	  25	  

herschrijven	  anders	  dan	  inhoudelijk	  en	  machtigt	  De	  Haan	  om	  het	  herschreven	  advies	  naar	  het	  26	  

Faculteits	  Bestuur	  te	  sturen.	  	  27	  

	  28	  

Voor:	  9	  29	  

Tegen:	  1	  30	  

	  31	  

Het	  voorstel	  is	  aangenomen.	  (BESLUIT)	  32	  

8. Begroting	  Constitutieborrel	  
De	  FSR	  FGw	  verklaart	  dit	  vergaderstuk	  vertrouwelijk.	  	  33	  

	  34	  

Voor:	  5	  35	  

Tegen:	  5	  	  36	  

	  37	  

Het	  voorstel	  wordt	  niet	  aangenomen.	  38	  

	  39	  

40	  
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Er	  wordt	  een	  meningenrondje	  over	  het	  onderwerp	  gehouden.	  Hier	  komen	  de	  volgende	  1	  

meningen	  naar	  voren:	  	  2	  

De	  Groen	  is	  van	  mening	  dat	  60	  personen	  te	  laag	  is	  ingeschat	  en	  vindt	  100	  euro	  voor	  3	  

bedankjes	  misschien	  wat	  veel.	  Van	  der	  Veen	  heeft	  moeite	  met	  Eurest	  als	  catering	  en	  vindt	  10	  4	  

euro	  per	  persoon	  wat	  veel.	  Schotanus	  had	  graag	  gezien	  dat	  er	  meer	  dan	  600	  euro	  beschikbaar	  5	  

zou	  zijn	  maar	  ze	  denkt	  dat	  deze	  marge	  er	  niet	  is.	  De	  Haan	  is	  ook	  bang	  dat	  er	  meer	  dan	  60	  6	  

mensen	  komen.	  Hij	  geeft	  aan	  dat	  hij	  geen	  moeite	  heeft	  met	  100	  euro	  voor	  bedankjes	  aangezien	  7	  

dit	  neer	  komt	  op	  25	  euro	  per	  persoon.	  Dit	  komt	  neer	  op	  3	  flessen	  wodka	  en	  een	  fles	  wijn.	  De	  8	  

rest	  van	  de	  raadsleden	  hebben	  in	  eerste	  instantie	  geen	  opmerkingen	  over	  het	  vergaderstuk.	  	  9	  

	  10	  

Er	  wordt	  discussie	  gevoerd	  over	  het	  aantal	  mensen	  dat	  verwacht	  kan	  worden	  op	  de	  CoBo.	  11	  

Aan	  de	  ene	  kant	  is	  er	  dit	  jaar	  heel	  erg	  veel	  aan	  promotie	  gedaan,	  zijn	  er	  al	  heel	  veel	  informele	  12	  

bevestigingen	  binnen	  en	  waren	  er	  vorig	  jaar	  al	  ongeveer	  100	  mensen	  aanwezig.	  Aan	  de	  andere	  13	  

kant	  valt	  deze	  CoBo	  gelijk	  met	  de	  CoBo	  van	  een	  andere	  FSR.	  Er	  wordt	  bedacht	  dat	  100	  14	  

aanwezigen	  een	  betere	  indicatie	  is	  dan	  60.	  Om	  kosten	  te	  drukken	  wordt	  er	  afgezien	  van	  het	  15	  

bestellen	  van	  eten	  en	  zal	  er	  enkel	  voor	  drinken	  worden	  betaald.	  	  16	  

	  17	  

Er	  wordt	  discussie	  gevoerd	  over	  hoeveel	  drinken	  er	  aan	  de	  gasten	  aangeboden	  moet	  18	  

worden.	  Van	  Weeren	  stelt	  voor	  om	  alle	  aanwezigen	  bij	  aankomst	  2	  muntjes	  te	  geven.	  Koks	  geeft	  19	  

aan	  dat	  wanneer	  je	  van	  600	  euro	  en	  100	  aanwezigen	  uit	  gaat	  je	  uit	  komt	  op	  2	  a	  3	  drankjes	  per	  20	  

persoon.	  Hier	  kan	  zij	  zich	  heel	  erg	  in	  vinden.	  Schotel	  vindt	  dit	  ook	  een	  goed	  idee	  omdat	  zo	  21	  

mensen	  die	  later	  binnen	  komen	  ook	  iets	  krijgen.	  De	  Groen	  stelt	  voor	  om	  iedereen	  2	  drankjes	  te	  22	  

geven	  en	  achteraf	  te	  kijken	  hoe	  veel	  dit	  heeft	  gekost.	  Heinemans	  is	  het	  hier	  niet	  volledig	  mee	  23	  

eens.	  Hij	  zou	  wel	  graag	  een	  plafond	  in	  willen	  stellen.	  Van	  der	  Veen	  stelt	  voor	  om	  van	  honderd	  24	  

mensen	  uit	  te	  gaan	  en	  daar	  het	  maximum	  aan	  te	  verbinden.	  De	  Haan	  zou	  liever	  meer	  dan	  2	  25	  

muntjes	  uit	  delen	  maar	  is	  hierin	  in	  de	  minderheid.	  Hij	  is	  van	  mening	  dat	  een	  goed	  feest	  garant	  26	  

staat	  voor	  goede	  mond	  op	  mond	  reclame.	  Schotanus	  is	  van	  mening	  dat	  mensen	  het	  feest	  niet	  27	  

zullen	  beoordelen	  op	  het	  feit	  dat	  ze	  ‘maar’	  twee	  muntjes	  kregen.	  Van	  der	  Veen	  benadrukt	  28	  

nogmaals	  dat	  we	  mensen	  van	  de	  voren	  niet	  een	  aantal	  muntjes	  beloven.	  Om	  deze	  reden	  zullen	  29	  

ze	  dus	  ook	  niet	  boos	  zijn	  als	  ze	  een	  aantal	  muntjes	  niet	  meer	  krijgen.	  Van	  Weeren	  vindt	  het	  geen	  30	  

probleem	  om	  voor	  een	  half	  uur	  zelf	  muntjes	  en	  stempels	  uit	  te	  delen.	  Er	  wordt	  zonder	  31	  

stemvoorstel	  besloten	  dat	  er	  per	  persoon	  2	  muntjes	  worden	  uitgedeeld.	  (BESLUIT)	  32	  

	  33	  

Er	  wordt	  discussie	  gevoerd	  over	  wat	  het	  bedrag	  moet	  zijn	  wat	  beschikbaar	  wordt	  gesteld	  34	  

voor	  drinken	  op	  de	  CoBo.	  Er	  worden	  verschillende	  bedragen	  voorgesteld,	  waaronder	  35	  

verdubbeling	  van	  de	  eerder	  voorgestelde	  600	  euro.	  Koks	  geeft	  aan	  dat	  wanneer	  hier	  extra	  geld	  36	  

naartoe	  gaat	  de	  begroting	  aangepast	  moet	  worden.	  Ze	  zou	  het	  liefst	  niet	  te	  veel	  geld	  van	  de	  37	  

begroting	  naar	  de	  CoBo	  schuiven.	  Er	  worden	  drie	  stemvoorstellen	  aangekondigd.	  De	  38	  

stemvoorstellen	  zullen	  laag	  beginnen	  en	  vervolgens	  oplopen.	  Het	  hoogste	  voorstel	  dat	  is	  39	  

aangenomen	  zal	  ook	  daadwerkelijk	  worden	  aangenomen.	  	  40	  

	  41	  

1:	  De	  FSR	  FGw	  stelt	  op	  de	  CoBo	  een	  plafond	  voor	  drinken	  in	  op	  800	  euro.	  42	  

	  43	  

Voor:	  6	  44	  

Tegen:	  5	  45	  

	  46	  
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2.	  De	  FSR	  FGw	  stelt	  op	  de	  CoBo	  een	  plafond	  voor	  drinken	  in	  van	  1000	  euro.	  1	  

	  2	  

Voor:	  6	  3	  

Tegen:	  5	  4	  

	  5	  

3.	  De	  FSR	  FGw	  stelt	  op	  de	  CoBo	  een	  plafond	  voor	  drinken	  in	  van	  1200	  euro.	  6	  

	  7	  

Voor:	  0	  8	  

Tegen:	  8	  9	  

Onthouding:	  2	  10	  

Blanco:	  1	  11	  

	  12	  

Stemvoorstel	  nummer	  2	  is	  aangenomen.	  (BESLUIT)	  13	  

	  14	  

Van	  der	  Veen	  vindt	  het	  gek	  dat	  een	  stemprocedure	  zo	  gekozen	  wordt	  dat	  bij	  gelijke	  15	  

stemuitkomsten	  het	  hoogste	  plafond	  uiteindelijk	  wordt	  aangenomen.	  De	  Haan	  geeft	  aan	  dat	  hij	  16	  

vindt	  dat	  dit	  duidelijk	  genoeg	  was	  uit	  de	  vooraf	  afgesproken	  stemprocedure	  en	  dat	  hier	  eerder	  17	  

geen	  commentaar	  op	  was.	  	  	  18	  

9. Begroting	  
Koks	  heeft	  een	  nieuwe	  verdeling	  van	  kostenposten	  gemaakt.	  Ze	  heeft	  nu	  verschillende	  19	  

thema’s	  gemaakt,	  welteverstaan:	  algemeen,	  per	  commissie	  en	  een	  potje	  overig.	  Per	  kostenpost	  20	  

heeft	  ze	  uitgelegd	  hoe	  ze	  op	  dit	  bedrag	  is	  gekomen.	  Uiteindelijk	  is	  dit	  gebaseerd	  op	  de	  uitgaven	  21	  

van	  vorig	  jaar	  en	  op	  wat	  zij	  samen	  met	  De	  Haan	  voor	  inschattingen	  heeft	  gemaakt.	  Er	  wordt	  22	  

weer	  een	  meningenrondje	  gehouden.	  Hier	  komen	  de	  volgende	  punten	  uit	  voort:	  23	  

Lotten	  geeft	  aan	  dat	  dit	  niet	  de	  eerste	  begroting	  is	  die	  hij	  vandaag	  heeft	  gezien	  en	  dat	  hij	  24	  

hier	  blij	  verrast	  mee	  is.	  Hij	  vindt	  het	  een	  erg	  goede	  begroting.	  De	  Groen	  geeft	  aan	  dat	  normaliter	  25	  

een	  raadsvergoeding	  bedoelt	  is	  voor	  o.a.	  reiskosten.	  Hoewel	  zij	  zelf	  blij	  zou	  zijn	  met	  vergoeding	  26	  

van	  reiskosten	  wil	  ze	  dit	  wel	  aankaarten.	  Koks	  geeft	  aan	  dat	  ze	  niet	  het	  idee	  heeft	  dat	  studenten	  27	  

er	  problemen	  mee	  zullen	  hebben	  als	  reiskosten	  voor	  werkbezoek	  vergoed	  worden.	  De	  Haan	  28	  

geeft	  aan	  dat	  er	  verder	  in	  de	  raadsvergoeding	  geen	  rekening	  wordt	  gehouden	  met	  of	  studenten	  29	  

wel	  of	  geen	  OV	  jaarkaart	  hebben.	  De	  Groen	  vraagt	  tevens	  hoe	  het	  met	  de	  uitvoering	  van	  30	  

evenementen	  zit,	  aangezien	  alle	  commissies	  hier	  een	  potje	  voor	  hebben.	  De	  Haan	  geeft	  aan	  dat	  31	  

de	  uiteindelijke	  uitvoering	  altijd	  bij	  V&C	  ligt.	  Op	  deze	  manier	  geef	  je	  echter	  de	  commissies	  wel	  32	  

de	  mogelijkheid	  om	  zelf	  met	  ideeën	  voor	  evenementen	  te	  komen	  en	  de	  organisatie	  hiervan	  op	  33	  

zich	  te	  nemen.	  De	  Groen	  geeft	  aan	  dat	  voor	  de	  OC-‐middag	  een	  maximum	  bedrag	  van150	  euro	  34	  

was	  ingesteld	  en	  vraagt	  waarom	  er	  nu	  voor	  een	  ander	  bedrag	  is	  gekozen.	  Koks	  geeft	  aan	  dat	  er	  35	  

voor	  bedank	  de	  kiezers	  100	  euro	  was	  ingeschat.	  Ze	  zijn	  nu	  tussen	  de	  bedragen	  in	  gaan	  zitten.	  36	  

Schotanus	  vraagt	  of	  het	  mogelijk	  is	  om	  een	  overzicht	  te	  krijgen	  van	  de	  trainingen	  die	  Taqt	  37	  

aanbiedt.	  De	  Haan	  geeft	  aan	  dat	  dit	  kan	  en	  dat	  er	  ook	  een	  schema	  kan	  worden	  opgesteld	  van	  38	  

andere	  aanbieders.	  Het	  DB	  gaat	  kijken	  wie	  hiervoor	  verantwoordelijk	  is.	  (ACTIE)	  De	  Groen	  39	  

vraagt	  op	  welke	  manier	  de	  eventueel	  hogere	  kosten	  voor	  de	  CoBo	  doorberekend	  zullen	  worden.	  40	  

De	  haan	  geeft	  aan	  dat	  indien	  dit	  het	  geval	  is	  dit	  in	  onvoorzien	  terecht	  zal	  komen.	  De	  Groen	  geeft	  41	  

aan	  dat	  ze	  de	  post	  onvoorzien	  redelijk	  laag	  vindt.	  De	  Haan	  geeft	  aan	  dat	  hier	  bewust	  voor	  42	  

besloten	  is.	  Kijkend	  naar	  wat	  de	  raad	  dit	  jaar	  wil	  doen	  kan	  er	  van	  de	  andere	  posten	  eigenlijk	  43	  

niets	  af.	  Als	  je	  in	  januari	  de	  begroting	  gaat	  herbeoordelen	  dan	  kun	  je	  altijd	  nog	  aanpassingen	  44	  
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voorstellen.	  Dan	  kan	  je	  nog	  een	  voorstel	  tot	  wijzigingen	  doen.	  De	  cyclus	  is	  sowieso	  dat	  hij	  in	  1	  

januari	  met	  de	  realisatie	  wordt	  besproken.	  De	  penningmeester	  kan	  het	  hele	  jaar	  door	  2	  

wijzigingen	  voorstellen	  als	  iets	  niet	  gaat.	  	  3	  

De	  haan	  vraagt	  of	  de	  aanwezigen	  zich	  in	  de	  indeling	  van	  de	  begroting	  kunnen	  vinden,	  los	  4	  

van	  de	  bedragen.	  Dit	  is	  zo.	  De	  begroting	  zal	  volgende	  week	  opnieuw	  worden	  geagendeerd	  als	  er	  5	  

meer	  mensen	  aanwezig	  zijn.	  (ACTIE)	  Er	  zal	  dan	  ook	  over	  worden	  gestemd.	  	  6	  

	  7	  

10. Bedank	  de	  kiezers	  
De	  Haan	  wil	  opmerken	  dat	  hij	  het	  erg	  positief	  vindt	  dat	  hoewel	  er	  100	  euro	  was	  begroot	  we	  8	  

nu	  onder	  de	  25	  uit	  lijken	  te	  komen.	  Voor	  de	  zekerheid	  stelt	  hij	  wel	  voor	  om	  V&C	  voor	  40	  euro	  te	  9	  

mandateren.	  	  10	  

Er	  is	  veel	  discussie	  over	  het	  wel	  of	  niet	  uitdelen	  van	  partijgerelateerde	  items.	  Er	  wordt	  11	  

aangegeven	  dat	  de	  items	  die	  zullen	  worden	  uitgedeeld	  niet	  gebrandmerkt	  zijn	  door	  de	  partijen.	  12	  

Als	  mensen	  perse	  met	  andere	  partijen	  hadden	  willen	  overleggen	  hebben	  deze	  eerder	  genoeg	  13	  

tijd	  gehad	  om	  hun	  mening	  hierover	  te	  formuleren.	  Er	  wordt	  besloten	  het	  voorstel	  niet	  terug	  te	  14	  

sturen	  omdat	  anders	  eerder	  gemaakte	  besluiten	  totaal	  geen	  mening	  zouden	  hebben.	  De	  AS	  zou	  15	  

erg	  verdrietig	  worden	  als	  er	  geen	  waarde	  aan	  gemaakte	  besluiten	  wordt	  gehecht.	  Om	  deze	  16	  

reden	  wordt	  er	  gestemd	  over	  het	  huidige	  voorstel.	  	  17	  

	  18	  

De	  FSR	  FGw	  mandateert	  V&C	  om	  dit	  plan	  voor	  maximaal	  40	  euro	  uit	  te	  voeren.	  	  19	  

	  20	  

Voor:	  7	  21	  

Tegen:	  1	  22	  

	  23	  

Het	  voorstel	  wordt	  aangenomen.	  (BESLUIT)	  24	  

11. Huishoudelijk	  Reglement	  
In	  verband	  met	  tijdtekort	  wordt	  dit	  punt	  volgende	  week	  opnieuw	  geagendeerd.	  (ACTIE)	  25	  

12. Visiestuk	  
In	  verband	  met	  tijdtekort	  wordt	  dit	  punt	  volgende	  week	  opnieuw	  geagendeerd.	  (ACTIE)	  26	  

13. Wvttk	  
Er	  is	  niets	  ter	  tafel	  gekomen.	  27	  

14. Rondvraag	  en	  sluiting	  
Er	  zijn	  geen	  vragen.	  	  28	  

Om	  19.02	  sluit	  De	  Haan	  de	  vergadering.	  	  29	  

Besluiten	  
140828-‐1	   Schotel	  is	  verkozen	  als	  Voorzitter	  O&F	  van	  de	  Facultaire	  Studentenraad	  der	  30	  

Geesteswetenschappen	  in	  het	  jaar	  2014-‐2015	  	  31	  

140828-‐2	   Schotanus	  is	  verkozen	  als	  Vicevoorzitter	  van	  de	  Facultaire	  Studentenraad	  der	  32	  

Geesteswetenschappen	  in	  het	  jaar	  2014-‐2015	  33	  

140828-‐3	   De	  FSR	  moet	  ook	  dit	  jaar	  weer	  duidelijk	  aanwezig	  zijn	  op	  het	  FOCB.	  34	  
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140828-‐4	   Voorde	  CoBo	  zal	  een	  richtlijn	  van	  700	  tot	  1000	  euro	  worden	  aangehouden.	  1	  

140903-‐1	   De	  actiepunten	  worden	  voortaan	  met	  de	  week	  van	  de	  FSR	  meegestuurd.	  2	  

140917-‐1	   Op	  de	  persoonlijke	  kaartjes	  komt	  bij	  persoonlijke	  raadleden	  ‘Raadslid’	  te	  3	  

staan.	  Bij	  Zwinkels	  komt	  hier	  ‘Ambtelijk	  Secretaris’	  te	  staan	  en	  bij	  Van	  Laar	  4	  

‘Raadsassistent’.	  	  5	  

140917-‐2	   Zwinkels	  krijgt	  haar	  eigen	  persoonlijke	  kaartjes.	  6	  

140917-‐3	   Het	  raadstelefoonnummer	  wordt	  enkel	  op	  de	  algemene	  kaartjes	  geplaatst.	  	  7	  

140917-‐4	   V&C	  krijgt	  een	  budget	  van	  150	  euro	  om	  de	  OC-‐bijeenkomst	  van	  te	  8	  

organiseren.	  9	  

140917-‐5	   De	  plannen	  zoals	  beschreven	  in	  het	  stuk	  ‘bedank	  de	  kiezers’-‐actie	  mogen	  10	  

worden	  uitgevoerd.	  11	  

140917-‐6	   Het	  inwerkweekend	  zal	  op	  dezelfde	  locatie	  als	  vorig	  jaar	  plaatsvinden.	  12	  

140917-‐7	   Raadsfaciliteiten	  in	  de	  raadskamer	  mogen	  niet	  door	  andere	  mensen	  dan	  de	  13	  

raadsleden	  gebruikt	  worden.	  14	  

140924-‐1	   Als	  de	  raadsassistent	  niet	  heeft	  meegedacht	  bij	  het	  schrijven	  van	  een	  advies	  15	  

dan	  zal	  de	  schrijver	  van	  dit	  advies	  een	  memorie	  van	  toelichting	  meesturen.	  	  16	  

140924-‐2	   Koks	  zal	  voortaan	  de	  declaraties	  op	  donderdag	  behandelen.	  17	  

140924-‐3	   Per	  raadslid	  kunnen	  maximaal	  ofwel	  1	  vest	  of	  wel	  2	  shirts	  worden	  besteld.	  18	  

140924-‐4	   Raadsleden	  die	  geen	  raadskleding	  willen	  worden	  hier	  niet	  toe	  verplicht.	  19	  

140924-‐5	   De	  raadskleding	  wordt	  uit	  raadsbudget	  betaald.	  20	  

140924-‐6	   Op	  de	  raadskleding	  worden	  de	  namen	  van	  de	  raadsleden	  gedrukt.	  	  21	  

141001-‐1	   Van	  Laar	  herschrijft	  het	  advies	  over	  selectieve	  masters	  waarna	  De	  Haan	  het	  22	  

verstuurt.	  23	  

141001-‐2	   Op	  de	  constitutieborrel	  zullen	  alle	  aanwezigen	  2	  consumptiemuntjes	  krijgen.	  24	  

141001-‐3	   Het	  maximumbedrag	  dat	  op	  de	  constitutieborrel	  aan	  drinken	  wordt	  25	  

uitgegeven	  is	  1000	  euro.	  	  26	  

141001-‐4	   V&C	  mag	  voor	  maximaal	  40	  euro	  de	  Bedank-‐de-‐kiezers	  actie	  uitvoeren.	  27	  

Actielijst	  
140828-‐3	   Schotel	  zoekt	  uit	  of	  er	  op	  andere	  faculteiten	  een	  minordag	  voor	  keuzevakken	  28	  

is.	  29	  

140828-‐6	   V&C	  organiseert	  in	  september/	  oktober	  een	  OC-‐dag	  gericht	  op	  samenwerking.	  30	  

140917-‐2	   In	  de	  Week	  van	  de	  FSR	  voorafgaand	  aan	  de	  volgende	  OV	  stuurt	  Zwinkels	  de	  31	  

actiepunten	  van	  de	  OV	  mee.	  	  32	  

140917-‐10	   V&C	  komt	  met	  een	  datum	  voor	  de	  ‘bedank	  de	  kiezers’-‐actie.	  33	  

140917-‐15	   De	  Haan	  is	  aanwezig	  op	  alle	  CoBo’s	  van	  de	  FGw,	  ook	  degene	  waarvoor	  hij	  niet	  34	  

is	  uitgenodigd.	  	  35	  

140924-‐4	   V&C	  gaat	  raadskleding	  aanschaffen.	  36	  

140924-‐5	   Op	  de	  OC-‐trainingsdag	  deelt	  V&C	  flyers	  en	  papieren	  uitnodigingen	  uit.	  37	  

140924-‐9	   Het	  DB	  verwerkt	  de	  visiestukken	  tot	  één	  groot	  visiestuk	  om	  uit	  te	  delen	  op	  de	  38	  

CoBo.	  	  39	  

141001-‐1	   Schotanus	  stuurt	  de	  intekenlijst	  voor	  de	  docent	  van	  het	  jaar	  verkiezing	  door	  40	  

naar	  alle	  raadsleden.	  	  41	  

141001-‐2	   Alle	  raadsleden	  tekenen	  zich	  voor	  minstens	  2	  uur	  in	  voor	  de	  campagne	  van	  de	  42	  

docent	  van	  het	  jaar.	  43	  

141001-‐3	   De	  Haan	  geeft	  de	  precieze	  tijd	  van	  de	  Belbin	  training	  door	  aan	  alle	  raadsleden.	  44	  
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141001-‐4	   V&C	  schrijft	  een	  vergaderstuk	  om	  de	  data	  19-‐21	  juni	  voor	  te	  stellen	  voor	  het	  1	  

inwerkweekend.	  2	  

141001-‐5	   Lotten	  geeft	  aan	  Zwinkels	  het	  mailadres	  door	  waarop	  hij	  zijn	  datumprikkers	  3	  

wil	  ontvangen.	  	  4	  

141001-‐6	   Zwinkels	  stuurt	  een	  invulrooster	  voor	  blok	  2	  in.	  5	  

141001-‐7	   Alle	  raadsleden	  vullen	  voor	  de	  PV	  van	  8	  oktober	  het	  invulrooster	  voor	  blok	  2	  6	  

in.	  	  7	  

141001-‐8	   De	  begroting,	  het	  huishoudelijk	  reglement	  en	  het	  visiestuk	  zullen	  op	  de	  8	  

vergadering	  van	  8	  oktober	  opnieuw	  worden	  geagendeerd.	  	  9	  

	  


