
	  

	  

Spuistraat	  134	  
1012	  VB	  Amsterdam	  

(020)	  525	  3278	  
fgw@studentenraad.nl	  
studentenraad.nl/fgw	  

Agenda	  
1. Opening	  

2. Post	  

3. Vaststellen	  notulen	  

4. Mededelingen	  

5. Update	  (commissie)voorzitter(s)	  +	  afgevaardigde	  

6. Vaststellen	  agenda	  

7. HR	  

8. Begroting	  

9. Visiestuk	  

10. Spinhuis/CoBo	  vraagstuk	  

11. WVTTK	  

12. Rondvraag	  en	  sluiting	  

1. Opening	  
	  De	  Haan	  opent	  om	  17.11	  de	  vergadering.	  1	  

2. Post	  
Ingekomen	  mails:	  2	  
	  3	  
-‐	  UvA-‐VU	  honourskader	  van	  de	  CSR	  	  4	  

-‐	  Stop	  het	  Leenstelsel	  van	  de	  ASVA	  5	  
-‐	  DB	  besluitenlijst	  6	  
-‐	  Vraag	  over	  het	  onderzoeksbeleid	  van	  verschillende	  faculteiten	  van	  Martin	  Wesseling	  (wacht	  op	  7	  

antwoord)	  8	  
-‐	  De	  notulen	  van	  het	  Studentenraden	  Overleg	  van	  de	  CSR	  9	  
-‐	  De	  officiële	  uitnodiging	  van	  de	  beleidsplanpresentatie	  van	  de	  FSR	  AMC	  op	  13	  oktober	  10	  

-‐	  De	  Conceptagenda	  van	  de	  CSR	  11	  
-‐	  De	  Off-‐screen	  update	  van	  Oktober	  12	  
-‐	  Het	  afmelden	  van	  de	  mailingslist	  van	  Off-‐Screen	  13	  

-‐	  Reminder	  van	  de	  Kick-‐off	  van	  de	  docent	  van	  het	  jaar	  verkiezing	  van	  de	  CSR	  14	  
-‐	  Financiële	  situatie	  –	  Profiel	  2016	  van	  het	  faculteitsbestuur	  15	  

	  
	  

	  
Notulen	  PV	  FSR	  FGw	  8	  oktober	  2014	  

Aanwezig	  

Gunnar	  de	  Haan,	  Susanne	  Schotanus,	  Linda	  van	  Exter,	  Lisa	  Koks,	  Marije	  Hazelhoff,	  Ruud	  van	  der	  Veen,	  Roos	  de	  Groen,	  

Tom	  Lotten,	  Paul	  Heinemans,	  Sophie	  van	  Weeren	  

Afwezig	   Anne	  Louise	  Schotel	  (mkg)	  

Gast	   	  

Notulist	   Astrid	  Zwinkels	  



	  

Pagina	  2	  ~	  9	  

-‐	  Een	  klacht	  over	  het	  gebruik	  van	  een	  afbeelding	  van	  Jezus	  1	  

-‐	  Een	  aantal	  verzoeken	  om	  uit	  de	  mailinglist	  gehaald	  te	  worden	  2	  
-‐	  Het	  concept	  advies	  Selectiviteit	  van	  de	  OR	  3	  
-‐	  Een	  vraag	  van	  Van	  Vree	  naar	  meer	  informatie	  over	  de	  CoBo	  (wacht	  op	  antwoord)	  4	  

-‐	  Een	  vraag	  naar	  wie	  aanwezig	  zijn	  van	  Marloes	  van	  Wagtendonk	  5	  
-‐	  Een	  aantal	  reacties	  van	  raadsleden	  van	  2	  jaar	  geleden	  dat	  zij	  nog	  gelinkt	  zijn	  aan	  het	  6	  
adres	  fsr.fgw@gmail.com	  7	  

-‐	  Mail	  over	  of	  er	  weer	  budget	  is	  voor	  het	  klokhuis	  der	  geesteswetenschappen	  8	  
	  9	  
Uitgaande	  mail:	  10	  

	  11	  
-‐	  Een	  vraag	  aan	  de	  OR	  om	  hun	  Selectiviteit	  advies	  12	  
-‐	  Reacties	  op	  de	  reacties	  op	  de	  CoBo	  uitnodiging	  	  13	  

-‐	  Excuses	  aan	  de	  oude	  raadsleden	  dat	  ze	  gespammed	  werder	  door	  fsr.fgw@gmail.com	  14	  
	  15	  
Ingekomen	  post:	  16	  

	  17	  
-‐	  Uitnodiging	  CoBo	  van	  Kleio	  18	  
-‐	  Nieuwsbrief	  19	  

-‐	  Foto’s	  van	  opening	  academisch	  jaar	  20	  
	  21	  

3. Vaststellen	  notulen	  
De	  FSR	  FGw	  stelt	  de	  notulen	  van	  1	  oktober	  vast.	  22	  

4. Mededelingen	  
Schotel	  is	  afwezig	  en	  heeft	  Koks	  gemachtigd.	  Van	  Weeren	  moet	  weg	  in	  de	  pauze.	  	  23	  

Koks	  heeft	  een	  mededeling	  over	  de	  CoBo	  van	  vrijdag.	  De	  Haan	  zal	  op	  deze	  CoBo	  alle	  24	  

raadsleden	  kort	  voorstellen	  terwijl	  foto’s	  van	  hen	  op	  de	  schermen	  worden	  geshowed.	  Als	  je	  25	  

graag	  wil	  weten	  wat	  De	  Haan	  zegt	  kun	  je	  dit	  aan	  hem	  vragen.	  	  De	  Haan	  wordt	  voorgesteld	  door	  26	  

Heinemans.	  Exter	  vraagt	  naar	  wie	  ze	  haar	  foto	  moet	  sturen.	  Dit	  is	  al	  eerder	  een	  vraag	  van	  V&C	  27	  

geweest.	  Ze	  moeten	  dus	  naar	  Susanne	  en	  De	  Haan.	  	  28	  

5. Update	  (commissie)voorzitter(s)	  +	  afgevaardigde	  
Van	  Weeren	  zegt	  dat	  er	  vorige	  keer	  ook	  geen	  O&F	  update	  was	  en	  vraagt	  wat	  er	  gebeurt.	  De	  29	  

Haan	  zal	  Schotel	  op	  het	  feit	  attenderen	  dat	  ze	  met	  terugwerkende	  kracht	  een	  update	  over	  O&F	  30	  

schrijft.	  (ACTIE)	  31	  

CSR:	  Er	  gebeurt	  niet	  bijzonder	  veel.	  Er	  is	  gesproken	  over	  meatless	  Friday	  van	  Eurest.	  Ze	  32	  

doen	  10	  sessies	  om	  de	  twee	  weken.	  De	  CSR	  was	  hier	  over	  van	  mening	  verdeeld.	  Er	  was	  een	  33	  

probleem	  met	  een	  brief	  betreffende	  de	  kaderbrief	  die	  maandag	  uitgedeeld	  was	  aan	  de	  34	  

faculteiten	  die	  bij	  de	  uitleg	  waren.	  Er	  was	  niet	  verteld	  dat	  dit	  een	  concept	  betrof.	  Er	  is	  een	  35	  

nieuwe	  procedure	  vastgesteld	  om	  conceptbrieven	  te	  behandelen.	  De	  Groen	  vraagt	  wat	  de	  36	  

mening	  van	  de	  CSR	  over	  de	  kaderbrief	  is	  en	  of	  de	  definitieve	  kaderbrief	  al	  is.	  De	  CSR	  mening	  is	  37	  

nog	  niet	  bekend	  want	  de	  kaderbrief	  is	  nog	  niet	  in	  een	  PV	  besproken.	  De	  definitieve	  kaderbrief	  is	  38	  

er	  nog	  niet.	  De	  mening	  die	  eerder	  gecommuniceerd	  is	  was	  de	  mening	  van	  O&F.	  Nog	  een	  leuk	  39	  

ander	  feitje:	  de	  CSR	  geeft	  dit	  jaar	  ruim	  1000	  euro	  uit	  aan	  raadskleding.	  	  40	  

Van	  der	  Veen	  vraagt	  aan	  de	  hand	  van	  de	  voorzitter	  update	  wat	  de	  G5	  is.	  Dit	  is	  het	  overleg	  41	  

tussen	  de	  5	  grote	  studieverenigingen,	  ALPHA,	  ASVA	  en	  de	  FSR.	  Hier	  heeft	  De	  Haan	  vertelt	  dat	  42	  
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het	  Bungehuis	  waarschijnlijk	  verkocht	  wordt	  en	  dat	  hier	  waarschijnlijk	  een	  hotel	  in	  komt.	  De	  1	  

studieverenigingen	  zouden	  dan	  moeten	  verhuizen	  en	  er	  is	  gepraat	  over	  hoe	  ze	  hier	  instonden.	  2	  

Ook	  is	  aangekaart	  dat	  de	  bezuinigingen	  nog	  erger	  worden	  dan	  we	  weer	  hadden	  gedacht.	  Sabine	  3	  

wordt	  de	  volgende	  G5	  uitgenodigd.	  	  4	  

6. Vaststellen	  agenda	  
Het	  Visiestuk	  wordt	  er	  afgehaald.	  Spinhuis/CoBo	  wordt	  als	  eerste	  gezet.	  	  5	  

7. Spinhuis/CoBo	  vraagstuk	  
Er	  is	  geen	  vergaderstuk.	  Het	  gaat	  hier	  om	  de	  eventuele	  afterparty	  van	  de	  CoBo	  vrijdag.	  6	  

Door	  een	  aantal	  raadsleden	  is	  geopperd	  om	  het	  in	  het	  Spinhuis	  te	  doen.	  Niet	  iedereen	  was	  hier	  7	  

enthousiast	  over	  dus	  er	  moet	  discussie	  over	  worden	  gevoerd.	  	  8	  

	  9	  

Meningenrondje:	  10	  

Schotanus:	  Los	  van	  persoonlijke	  mening	  over	  de	  Spinhuis	  denkt	  ze	  niet	  dat	  we	  als	  FSR	  daar	  11	  

de	  CoBo	  moeten	  organiseren.	  Dit	  kan	  opgevat	  worden	  als	  een	  signaal	  alsof	  we	  het	  een	  zijn	  met	  12	  

de	  bezetting	  van	  het	  Spinhuis.	  Dit	  zou	  niet	  iets	  moeten	  zijn	  waar	  de	  FSR	  zich	  bezig	  mee	  moet	  13	  

houden.	  14	  

Hazelhoff:	  Ziet	  het	  probleem	  wel	  in,	  maar	  ziet	  het	  niet	  als	  een	  groot	  probleem.	  Zou	  het	  wel	  15	  

in	  het	  Spinhuis	  willen	  doen.	  16	  

Van	  Weeren:	  Ze	  was	  gister	  op	  de	  CoBo	  van	  Kanvas	  maar	  vond	  het	  wel	  heel	  gezellig.	  Er	  17	  

moet	  sowieso	  een	  oplossing	  voor	  waar	  er	  na	  23.00	  uur	  naartoe	  wordt	  gaan.	  Het	  Spinhuis	  is	  18	  

dichtbij.	  Als	  we	  het	  op	  een	  subtiele	  manier	  presenteren	  vindt	  ze	  het	  geen	  probleem.	  19	  

Lotten:	  Vindt	  het	  een	  mooi	  contrast	  om	  van	  de	  AAC	  naar	  het	  Spinhuis	  te	  gaan.	  Bij	  een	  20	  

epische	  CoBo	  hort	  een	  episch	  afterparty	  en	  dat	  kan	  in	  het	  Spinhuis.	  Ook	  zouden	  we	  ons	  niet	  21	  

druk	  hoeven	  maken	  over	  de	  politieke	  statement	  die	  we	  hier	  mee	  maken.	  Maar	  als	  we	  dat	  wel	  22	  

doen	  kunnen	  we	  zeggen	  dat	  we	  het	  Spinhuis	  teruggeven	  aan	  de	  studenten.	  23	  

Van	  der	  Veen:	  Goed	  idee.	  Hij	  snapt	  het	  volledig	  als	  het	  een	  politiek	  statement	  is	  als	  het	  een	  24	  

CoBo	  is,	  maar	  het	  is	  een	  afterparty.	  Om	  deze	  reden	  is	  het	  dus	  ok.	  	  25	  

De	  Groen:	  Het	  maakt	  haar	  niet	  zo	  veel	  uit.	  Ze	  vindt	  eigenlijk	  dat	  er	  geen	  officiële	  afterparty	  26	  

kan,	  maar	  met	  als	  het	  meer	  is	  dat	  het	  handjevol	  mensen	  dan	  aan	  het	  einde	  van	  de	  CoBo	  nog	  over	  27	  

is	  naar	  het	  Spinhuis	  verplaatst	  vind	  ze	  het	  prima.	  	  28	  

Koks:	  Ze	  wil	  het	  niet	  officieel	  in	  het	  Spinhuis	  doen.	  Ze	  zou	  het	  dan	  ook	  niet	  op	  de	  CoBo	  29	  

omroepen.	  Ze	  vindt	  het	  een	  slecht	  idee	  om	  de	  schijn	  op	  te	  werpen	  om	  een	  politiek	  statement	  te	  30	  

maken.	  Je	  haalt	  je	  dan	  misschien	  onnodige	  problemen	  op	  de	  hals.	  Als	  afterparty	  wil	  je	  zo	  veel	  31	  

mogelijk	  mensen	  mee.	  32	  

Heinemans:	  Hij	  vindt	  het	  	  een	  goed	  idee,	  maar	  zou	  het	  niet	  officieel	  willen	  maken.	  Dit	  is	  ook	  33	  

geen	  probleem	  aangezien	  de	  CoBo	  het	  officiële	  gedeelte	  is,	  en	  de	  afterparty	  dit	  per	  definitie	  niet	  34	  

is.	  Aangezien	  dit	  zo	  is	  zal	  er	  dus	  ook	  geen	  statement	  worden	  gemaakt.	  	  35	  

Van	  Exter:	  Ze	  sluit	  zich	  aan	  bij	  Schotanus	  maar	  heeft	  geen	  principiële	  bezwaren.	  36	  

De	  Haan:	  Hij	  denkt	  dat	  de	  zwaarte	  van	  het	  statement	  grovelijk	  wordt	  overschat.	  Dymph	  37	  

weet	  misschien	  niet	  eens	  van	  het	  bestaan	  van	  de	  FSR	  af,	  laat	  staan	  van	  de	  CoBo,	  laat	  staan	  van	  38	  

de	  afterparty.	  Ook	  vindt	  hij	  het	  contrast	  tussen	  de	  AAC	  en	  het	  spinhuis	  heel	  tof.	  Ook	  vindt	  dat	  de	  39	  

FSR	  zich	  juist	  zou	  kunnen	  scharen	  achter	  de	  belangen	  waarvoor	  gekraakt	  is.	  Daar	  zou	  best	  een	  40	  

politiek	  statement	  van	  gemaakt	  mogen	  worden.	  	  41	  
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Van	  Weeren	  geeft	  aan	  dat	  het	  er	  nu	  uitziet	  dat	  mensen	  voor,	  tegen,	  of	  voor-‐mits	  zijn.	  Er	  1	  

moeten	  dus	  meerdere	  stemvoorstellen	  komen	  om	  dit	  te	  tackelen.	  De	  Groen	  vraagt	  ook	  naar	  2	  

waar	  de	  voorwaarden	  van	  de	  stemmingen	  zijn.	  Er	  is	  discussie	  over	  het	  stemvoorstel.	  	  3	  

	  4	  

De	  FSR	  FGw	  geeft	  de	  afterparty	  in	  het	  Spinhuis	  (nader	  te	  bepalen	  of	  die	  officieel	  is	  of	  niet).	  5	  

Voor:	  6	  6	  

Tegen:	  5	  7	  

	  8	  

Het	  voorstel	  is	  aangenomen.	  (BESLUIT)	  9	  

	  10	  

Er	  wordt	  discussie	  gevoerd	  over	  of	  de	  afterparty	  officieel	  of	  onofficieel	  moet	  zijn.	  Lotten	  11	  

geeft	  aan	  dat	  het	  een	  goed	  idee	  is	  om	  de	  borrel	  niet	  officieel	  te	  maken	  om	  dat	  een	  groot	  deel	  van	  12	  

de	  FSR	  moeite	  met	  de	  afterparty	  hier	  heeft.	  Schotanus	  vraagt	  of	  er	  met	  officiële	  afterparty	  13	  

geïmpliceerd	  wordt	  dat	  hier	  geld	  wordt	  uitgegeven.	  De	  Haan	  geeft	  aan	  dat	  hij	  niet	  gaat	  dicteren	  14	  

wat	  een	  officiële	  afterparty	  is.	  Van	  Weeren	  denkt	  dat	  het	  een	  plan	  is	  om	  te	  zeggen:	  het	  is	  23.00	  15	  

uur,	  we	  moeten	  hier	  uit,	  ga	  mee	  naar	  het	  Spinhuis.	  Ook	  zegt	  ze	  dat	  er	  vorige	  week	  een	  budget	  16	  

voor	  de	  CoBo	  is	  afgesproken.	  Wat	  dat	  betreft	  vindt	  ze	  dat	  de	  2	  drankjes	  die	  dan	  al	  zijn	  17	  

uitgegeven	  dan	  genoeg	  is.	  Lotten	  zou	  voor	  zijn	  om	  het	  aantal	  gratis	  drankjes	  in	  de	  AAC	  te	  18	  

beperken.	  Voor	  dit	  geld	  wil	  hij	  drinken	  in	  het	  Spinhuis	  geven.	  Koks	  geeft	  aan	  dat	  de	  drankjes	  op	  19	  

de	  CoBo	  worden	  gegeven	  en	  vindt	  dat	  er	  niets	  moet	  in	  het	  Spinhuis.	  Van	  der	  Veen	  geeft	  aan	  dat	  20	  

mensen	  het	  prima	  vinden	  om	  voor	  een	  euro	  een	  biertje	  te	  kopen.	  	  21	  

	  22	  

De	  FSR	  FGw	  besluit	  om	  de	  afterparty	  wel	  op	  de	  CoBo	  aan	  te	  kondigen	  maar	  hier	  geen	  23	  

budget	  voor	  vrij	  te	  maken.	  24	  

Voor:	  10	  25	  

Tegen:	  1	  26	  

	  27	  

Het	  voorstel	  is	  aangenomen.	  (BESLUIT)	  28	  

	  29	  

Lotten	  geeft	  aan	  dat	  hij	  te	  vroeg	  bij	  de	  CSR	  heeft	  aangekondigd	  dat	  we	  niet	  naar	  het	  30	  

Spinhuis	  gingen	  dus	  dat	  hij	  van	  mening	  is	  dat	  het	  niet	  eens	  meer	  officieel	  zou	  kunnen	  gaan.	  Het	  31	  

is	  niet	  duidelijk	  of	  hij	  het	  zelf	  niet	  een	  beetje	  gek	  vindt	  dat	  hij	  dit	  bij	  de	  CSR	  heeft	  verkondigd.	  	  32	  

8. HR	  
Het	  nieuw	  HR	  wordt	  uitgedeeld.	  Alle	  eerdere	  wijzigingen	  zijn	  opgenomen	  met	  33	  

uitzondering	  van	  13.1	  over	  het	  media	  contact.	  Hier	  is	  het	  in	  het	  DB	  nog	  over	  gehad.	  Schotel,	  De	  34	  

Haan	  en	  Schotanus	  waren	  toen	  tegen	  het	  aanpassen	  van	  het	  artikel.	  In	  de	  raad	  waren	  er	  maar	  35	  

twee	  heel	  erg	  voor.	  Hij	  wilde	  dit	  dus	  graag	  nog	  eens	  bespreken	  in	  de	  PV.	  Bij	  dit	  artikel	  kan	  die	  36	  

dus	  wederom	  besproken	  worden.	  Het	  HR	  wordt	  per	  artikel	  doorgenomen:	  37	  

	  38	  

Artikel	  1:	  39	  

Penningmeester	  en	  taken	  zijn	  hier	  toegevoegd.	  De	  OV	  is	  aangepast	  naar	  6x	  per	  jaar.	  De	  40	  

Groen	  geeft	  aan	  dat	  het	  minimaal	  6x	  per	  jaar	  moet	  zijn.	  Dit	  wordt	  aangepast.	  (HR)	  41	  

Artikel	  2:	  42	  

Niets	  veranderd,	  geen	  opmerkingen.	  43	  

Artikel	  3:	  44	  
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Lid	  d	  van	  3.3	  is	  aangepast.	  Aan	  3.3d	  wordt	  ‘in	  overleg	  met	  de	  leden	  van	  de	  vergadering’	  1	  

toegevoegd.	  (HR)	  	  2	  

Artikel	  4:	  3	  

4.6	  b	  moet	  er	  nog	  uit	  worden	  gehaald.	  (HR)	  4	  

Het	  lid	  over	  het	  uitstaan	  van	  de	  telefoons	  wordt	  veranderd	  naar	  dat	  telefoons	  op	  stil	  5	  

staan.	  Hier	  wordt	  nog	  een	  sub	  aan	  toegevoegd	  waarin	  wordt	  gesteld	  dat	  je	  je	  telefoon	  6	  

in	  de	  vergadering	  links	  laat	  liggen,	  behalve	  in	  nood	  situaties.	  (HR)	  7	  

Artikel	  5:	  8	  

Het	  quorum	  is	  hier	  veranderd.	  Dit	  betekent	  in	  ons	  geval	  6.	  	  9	  

Artikel	  6:	  10	  

De	  Haan	  geeft	  aan	  dat	  bij	  blanco	  en	  onthouding	  medegedeeld	  moet	  worden	  wanneer	  11	  

een	  stem	  wel	  of	  niet	  mee	  telt.	  Dit	  wordt	  toegevoegd.	  (HR)	  12	  

Artikel	  7:	  13	  

Niets	  veranderd,	  geen	  opmerkingen.	  14	  

Artikel	  8:	  15	  

Niets	  veranderd,	  geen	  opmerkingen.	  16	  

Artikel	  9:	  17	  

Niets	  veranderd,	  geen	  opmerkingen.	  18	  

Artikel	  10:	  19	  

Lid	  4	  is	  hierbij	  opgenomen.	  	  20	  

Artikel	  11:	  21	  

Bij	  ‘stemming’	  wordt	  een	  stuk	  toegevoegd	  over	  de	  helft+1	  /	  meerderheidszaken.	  (HR)	  22	  

Artikel	  12:	  	  23	  

Niets	  veranderd,	  geen	  opmerkingen.	  24	  

Artikel	  13:	  25	  

Van	  Exter	  heeft	  principieel	  bezwaar	  tegen	  13.1.	  Ze	  vindt	  dat	  het	  woordje	  ‘via’	  26	  

vervangen	  moet	  worden	  door	  ‘in	  overleg	  met’.	  Van	  Weeren	  is	  het	  hier	  niet	  mee	  eens.	  27	  

Bij	  in	  overleg	  met	  kan	  je	  dit	  punt	  zomaar	  in	  de	  wind	  slaan.	  Lotten	  geeft	  aan	  dat	  er	  hier	  28	  

geen	  ruimte	  voor	  uitzonderingen	  is,	  dit	  zou	  hij	  graag	  wel	  zien.	  Koks	  stelt	  voor	  om	  ‘via’	  29	  

te	  veranderen	  in	  ‘met	  goedkeuring	  van’.	  Als	  je	  een	  interview	  geeft	  moet	  je	  dan	  van	  te	  30	  

voren	  aangeven	  wat	  je	  hier	  gaat	  zeggen.	  Van	  Exter	  zegt	  dat	  goedkeuring	  betekent	  dat	  31	  

De	  Haan	  dan	  nog	  steeds	  mag	  bepalen	  wat	  iedereen	  mag	  zeggen.	  Schotanus	  geeft	  aan	  32	  

dat	  aangezien	  we	  alleen	  het	  raadsstandpunt	  verkondigen	  ook	  de	  voorzitter	  gebonden	  33	  

is	  aan	  wat	  deze	  mag	  zeggen.	  Ze	  vindt	  het	  niet	  raar	  dat	  degene	  die	  het	  raadsstandpunt	  34	  

naar	  voren	  brengt	  steeds	  dezelfde	  persoon	  is.	  Koks	  geeft	  aan	  dat	  mensen	  het	  misschien	  35	  

wel	  leuk	  vinden	  als	  zij	  eens	  een	  interview	  willen	  doen.	  De	  Haan	  zegt	  dat	  hij	  snapt	  dat	  36	  

het	  leuk	  is,	  maar	  dat	  dit	  hem	  niet	  zo	  heel	  veel	  interesseert.	  Hij	  wil	  dat	  het	  goed	  37	  

gebeurd.	  Je	  kan	  rekening	  houden	  met	  dingen	  die	  leuk	  zijn,	  maar	  als	  hierdoor	  shit	  38	  

verneukt	  wordt	  zou	  dit	  heel	  zonde	  zijn.	  De	  Haan	  zegt	  dat	  als	  Lotten	  De	  Haan	  belt	  dat	  hij	  39	  

met	  iemand	  van	  Folia	  zit	  en	  of	  hij	  daar	  even	  wat	  dingen	  mee	  kan	  overleggen	  dat	  dit	  dan	  40	  

prima	  is.	  Schotanus	  geeft	  aan	  dat	  soms	  in	  het	  DB	  soms	  wordt	  gepraat	  over	  een	  41	  

strategie,	  het	  is	  dan	  niet	  zo	  handig	  om	  deze	  in	  openbare	  PV	  te	  bespreken.	  Dit	  vindt	  ze	  42	  

een	  extra	  reden	  om	  het	  contact	  via	  het	  DB	  te	  laten	  verlopen.	  De	  Groen	  geeft	  aan	  dat	  ook	  43	  

opgenomen	  kan	  worden	  dat	  interviews	  e.d.	  naar	  de	  raad	  gestuurd	  moeten	  worden.	  Alle	  44	  

bezwaren	  zijn	  volgens	  haar	  dan	  ondervangen.	  De	  Haan	  zegt	  dat	  dit	  wel	  bij	  de	  gratie	  van	  45	  

de	  journalist	  is.	  Voor	  hem	  neemt	  dit	  niet	  alles	  weg.	  Het	  lijkt	  hem	  wel	  een	  goed	  streven	  46	  
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om	  dit	  in	  ieder	  geval	  altijd	  te	  vragen.	  Dit	  wordt	  extra	  opgenomen.	  (HR)	  Het	  lost	  de	  1	  

eerdere	  problemen	  niet	  op.	  13.1	  wordt	  nu	  aangepast	  in	  ‘met	  goedkeuring	  van’.	  (HR)	  2	  

Artikel	  14:	  3	  

	   Het	  declaratiereglement	  wordt	  hier	  verwijderd.	  (HR)	  4	  

Artikel	  15:	  5	  

Hier	  is	  veranderd	  dat	  bij	  langdurige	  aanwezigheid	  je	  naar	  de	  raad	  communiceert	  dat	  je	  6	  

afwezig	  bent.	  	  7	  

Artikel	  16:	  8	  

Dit	  is	  een	  nieuw	  artikel.	  Deurbeleid	  is	  vervangen	  voor	  gebruik	  raadskamer.	  Dit	  is	  wat	  9	  

vorige	  keer	  in	  een	  HR	  vergadering	  besproken.	  Artikel	  17	  is	  hier	  aan	  gelieerd.	  	  10	  

Artikel	  17:	  11	  

Geen	  opmerkingen.	  12	  

	  13	  

Koks	  vraagt	  wat	  er	  gebeurt	  wanneer	  een	  van	  de	  raadsleden	  1000	  posters	  print	  die	  niet	  14	  

voor	  de	  raad	  zijn.	  De	  Haan	  geeft	  aan	  dat	  excessief	  gebruik	  van	  de	  printer	  /	  grote	  15	  

printopdrachten	  met	  de	  PV	  overlegd	  moeten	  worden.	  Dit	  wordt	  toegevoegd.	  (HR)	  16	  

	  17	  

De	  volgende	  PV	  wordt	  over	  het	  HR	  gestemd.	  (ACTIE)Deze	  zal	  niet	  meer	  artikel	  voor	  artikel	  18	  

besproken	  worden.	  Hij	  wordt	  opnieuw	  geagendeerd.	  (ACTIE)	  19	  

9. Begroting	  
De	  Haan	  geeft	  aan	  dat	  het	  budget	  van	  de	  CoBo	  nu	  misschien	  al	  opgehoogd	  moet	  worden	  20	  

aangezien	  hier	  al	  over	  gestemd	  is.	  CoBo	  wordt	  nu	  1400	  en	  onvoorzien	  wordt	  100.	  	  21	  

	  22	  

Opmerkingen:	  23	  

Algemeen:	  24	  

De	  Groen	  vraagt	  of	  we	  er	  bij	  deze	  begroting	  vanuit	  gaan	  of	  we	  ene	  nieuwe	  koelkast	  25	  

willen	  kopen.	  	  De	  Haan	  geeft	  aan	  dat	  dit	  in	  principe	  niet	  zo	  is.	  Er	  is	  wel	  voor	  inrichting	  26	  

100	  euro	  beschikbaar.	  	  27	  

O&F	  en	  O&O:	  28	  

Geen	  opmerkingen	  29	  

V&C:	  30	  

De	  Haan	  vindt	  zelf	  het	  heel	  gek	  dat	  alle	  evenementen	  op	  één	  hoop	  wordt	  gegooid.	  Maar	  31	  

dat	  er	  één	  evenement	  is	  dat	  zo	  speciaal	  is	  dat	  los	  wordt	  gezet:	  De	  CoBo.	  Dit	  vindt	  hij	  32	  

gek.	  Hij	  wil	  voorstellen	  om	  de	  CoBo	  en	  het	  budget	  dat	  hier	  voor	  gereserveerd	  is	  bij	  33	  

evenementen	  te	  zetten.	  	  Lotten	  is	  voor	  creatief	  boekhouden.	  Schotanus	  is	  het	  met	  het	  34	  

samenvoegen	  eens.	  De	  Groen	  geeft	  aan	  dat	  je	  bij	  de	  andere	  evenementen	  nog	  niet	  35	  

precies	  weet	  wat	  die	  zijn.	  Ze	  is	  niet	  perse	  heel	  erg	  tegen	  maar	  vind	  ook	  dat	  we	  al	  weten	  36	  

dat	  dit	  de	  kostenpost	  is	  dus	  snapt	  niet	  waarom	  dat	  niet	  los	  wordt	  gezet.	  Koks	  geeft	  aan	  37	  

dat	  de	  realisatie	  natuurlijk	  wel	  specifiek	  is.	  Roos	  blijft	  het	  netter	  vinden	  om	  het	  meer	  te	  38	  

specificeren.	  39	  

Overigen:	  40	  

De	  Groen	  vindt	  onvoorzien	  te	  laag.	  Ze	  vindt	  dat	  ze	  geen	  begroting	  kan	  maken	  van	  7200	  41	  

euro	  met	  een	  onvoorzien	  van100	  euro.	  Ze	  stelt	  voor	  om	  het	  van	  scholing	  af	  te	  halen.	  Je	  42	  

zou	  overal	  50	  van	  af	  kunnen	  halen	  en	  200	  van	  algemeen.	  Dan	  heb	  je	  450.	  	  De	  Haan	  43	  

vindt	  een	  post	  onvoorzien	  op	  dit	  moment	  niet	  heel	  erg	  weinig.	  Dit	  komt	  omdat	  in	  zijn	  44	  
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hoofd	  als	  een	  realisatie	  niet	  realistisch	  uitkomen	  ze	  met	  een	  vergaderstuk	  komen	  om	  1	  

dit	  aan	  te	  passen.	  Op	  deze	  manier	  ga	  je	  de	  post	  onvoorzien	  toch	  wel	  spekken.	  Maar	  het	  2	  

is	  mogelijk	  om	  van	  scholing	  dingen	  af	  te	  halen.	  De	  penningmeester	  gaat	  onvoorzien	  3	  

naar	  450	  zetten	  in	  de	  nieuwe	  versie	  van	  de	  begroting.	  (ACTIE)	  4	  

	  5	  

De	  Haan	  merkt	  op	  dat	  de	  begroting	  nog	  steeds	  kickass	  is.	  	  6	  

	  7	  

Voor	  de	  volgende	  PV	  eventueel	  als	  hamerstuk	  als	  er	  wijzigingen	  worden	  voorgesteld.	  Dan	  8	  

kan	  hij	  dan	  per	  stemming	  worden	  gebracht.	  (ACTIE)	  9	  

10. WVTTK	  
Er	  is	  niets	  ter	  tafel	  gekomen	  10	  

11. Rondvraag	  en	  sluiting	  
De	  haan	  vraagt	  of	  men	  wist	  dat	  er	  vandaag	  2	  CoBo’s	  zijn.	  11	  

Om	  18.55	  sluit	  De	  Haan	  de	  vergadering.	  	  12	  

Besluiten	  
140828-‐1	   Schotel	  is	  verkozen	  als	  Voorzitter	  O&F	  van	  de	  Facultaire	  Studentenraad	  der	  13	  

Geesteswetenschappen	  in	  het	  jaar	  2014-‐2015	  	  14	  

140828-‐2	   Schotanus	  is	  verkozen	  als	  Vicevoorzitter	  van	  de	  Facultaire	  Studentenraad	  der	  15	  

Geesteswetenschappen	  in	  het	  jaar	  2014-‐2015	  16	  

140828-‐3	   De	  FSR	  moet	  ook	  dit	  jaar	  weer	  duidelijk	  aanwezig	  zijn	  op	  het	  FOCB.	  17	  

140828-‐4	   Voorde	  CoBo	  zal	  een	  richtlijn	  van	  700	  tot	  1000	  euro	  worden	  aangehouden.	  18	  

140903-‐1	   De	  actiepunten	  worden	  voortaan	  met	  de	  week	  van	  de	  FSR	  meegestuurd.	  19	  

140917-‐1	   Op	  de	  persoonlijke	  kaartjes	  komt	  bij	  persoonlijke	  raadleden	  ‘Raadslid’	  te	  20	  

staan.	  Bij	  Zwinkels	  komt	  hier	  ‘Ambtelijk	  Secretaris’	  te	  staan	  en	  bij	  Van	  Laar	  21	  

‘Raadsassistent’.	  	  22	  

140917-‐2	   Zwinkels	  krijgt	  haar	  eigen	  persoonlijke	  kaartjes.	  23	  

140917-‐3	   Het	  raadstelefoonnummer	  wordt	  enkel	  op	  de	  algemene	  kaartjes	  geplaatst.	  	  24	  

140917-‐4	   V&C	  krijgt	  een	  budget	  van	  150	  euro	  om	  de	  OC-‐bijeenkomst	  van	  te	  25	  

organiseren.	  26	  

140917-‐5	   De	  plannen	  zoals	  beschreven	  in	  het	  stuk	  ‘bedank	  de	  kiezers’-‐actie	  mogen	  27	  

worden	  uitgevoerd.	  28	  

140917-‐6	   Het	  inwerkweekend	  zal	  op	  dezelfde	  locatie	  als	  vorig	  jaar	  plaatsvinden.	  29	  

140917-‐7	   Raadsfaciliteiten	  in	  de	  raadskamer	  mogen	  niet	  door	  andere	  mensen	  dan	  de	  30	  

raadsleden	  gebruikt	  worden.	  31	  

140924-‐1	   Als	  de	  raadsassistent	  niet	  heeft	  meegedacht	  bij	  het	  schrijven	  van	  een	  advies	  32	  

dan	  zal	  de	  schrijver	  van	  dit	  advies	  een	  memorie	  van	  toelichting	  meesturen.	  	  33	  

140924-‐2	   Koks	  zal	  voortaan	  de	  declaraties	  op	  donderdag	  behandelen.	  34	  
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140924-‐3	   Per	  raadslid	  kunnen	  maximaal	  ofwel	  1	  vest	  of	  wel	  2	  shirts	  worden	  besteld.	  1	  

140924-‐4	   Raadsleden	  die	  geen	  raadskleding	  willen	  worden	  hier	  niet	  toe	  verplicht.	  2	  

140924-‐5	   De	  raadskleding	  wordt	  uit	  raadsbudget	  betaald.	  3	  

140924-‐6	   Op	  de	  raadskleding	  worden	  de	  namen	  van	  de	  raadsleden	  gedrukt.	  	  4	  

141001-‐1	   Van	  Laar	  herschrijft	  het	  advies	  over	  selectieve	  masters	  waarna	  De	  Haan	  het	  5	  

verstuurt.	  6	  

141001-‐2	   Op	  de	  constitutieborrel	  zullen	  alle	  aanwezigen	  2	  consumptiemuntjes	  krijgen.	  7	  

141001-‐3	   Het	  maximumbedrag	  dat	  op	  de	  constitutieborrel	  aan	  drinken	  wordt	  8	  

uitgegeven	  is	  1000	  euro.	  	  9	  

141001-‐4	   V&C	  mag	  voor	  maximaal	  40	  euro	  de	  Bedank-‐de-‐kiezers	  actie	  uitvoeren.	  10	  

141008-‐1	   De	  afterparty	  van	  de	  CoBo	  vindt	  plaats	  in	  het	  Spinhuis.	  Hier	  wordt	  geen	  11	  

budget	  voor	  vrijgemaakt	  verder.	  	  12	  

Actielijst	  
140828-‐3	   Schotel	  zoekt	  uit	  of	  er	  op	  andere	  faculteiten	  een	  minordag	  voor	  keuzevakken	  13	  

is.	  14	  

140828-‐6	   V&C	  organiseert	  in	  september/	  oktober	  een	  OC-‐dag	  gericht	  op	  samenwerking.	  15	  

140917-‐2	   In	  de	  Week	  van	  de	  FSR	  voorafgaand	  aan	  de	  volgende	  OV	  stuurt	  Zwinkels	  de	  16	  

actiepunten	  van	  de	  OV	  mee.	  	  17	  

140917-‐10	   V&C	  komt	  met	  een	  datum	  voor	  de	  ‘bedank	  de	  kiezers’-‐actie.	  18	  

140917-‐15	   De	  Haan	  is	  aanwezig	  op	  alle	  CoBo’s	  van	  de	  FGw,	  ook	  degene	  waarvoor	  hij	  niet	  19	  

is	  uitgenodigd.	  	  20	  

140924-‐4	   V&C	  gaat	  raadskleding	  aanschaffen.	  21	  

140924-‐9	   Het	  DB	  verwerkt	  de	  visiestukken	  tot	  één	  groot	  visiestuk	  om	  uit	  te	  delen	  op	  de	  22	  

CoBo.	  	  23	  

141001-‐2	   Alle	  raadsleden	  tekenen	  zich	  voor	  minstens	  2	  uur	  in	  voor	  de	  campagne	  van	  de	  24	  

docent	  van	  het	  jaar.	  25	  

141001-‐3	   De	  Haan	  geeft	  de	  precieze	  tijd	  van	  de	  Belbin	  training	  door	  aan	  alle	  raadsleden.	  26	  

141001-‐4	   V&C	  schrijft	  een	  vergaderstuk	  om	  de	  data	  19-‐21	  juni	  voor	  te	  stellen	  voor	  het	  27	  

inwerkweekend.	  28	  

141001-‐5	   Lotten	  geeft	  aan	  Zwinkels	  het	  mailadres	  door	  waarop	  hij	  zijn	  datumprikkers	  29	  

wil	  ontvangen.	  	  30	  

141001-‐7	   Alle	  raadsleden	  vullen	  voor	  de	  PV	  van	  8	  oktober	  het	  invulrooster	  voor	  blok	  2	  31	  

in.	  	  32	  

141008-‐1	   De	  Haan	  attendeert	  Schotel	  op	  het	  feit	  dat	  ze	  met	  terugwerkende	  kracht	  een	  33	  

update	  voor	  O&F	  moet	  schrijven.	  34	  

141008-‐2	   De	  wijzigingen	  uit	  de	  notulen	  worden	  in	  het	  HR	  opgenomen	  door	  het	  DB.	  35	  

141008-‐3	   Het	  HR	  en	  de	  begroting	  worden	  	  opnieuw	  geagendeerd.	  36	  
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141008-‐4	   Er	  worden	  over	  het	  HR	  en	  de	  begroting	  gestemd	  op	  de	  PV.	  	  1	  


