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Agenda	  
1. Opening	  
2. Post	  in/uit	  
3. Vaststellen	  notulen	  &	  actielijst	  
4. Mededelingen	  
5. Updates	  
6. Vaststellen	  agenda	  
7. Docent	  van	  het	  jaar	  
8. HR	  
9. Begroting	  
10. O&O	  en	  raadsassisent	  
11. Wvttk	  
12. Rondvraag	  en	  sluiting	  

1. Opening	  
Om	  17.00	  opent	  De	  Haan	  de	  vergadering	  1	  

2. Post	  in/uit	  
Ingekomen	  mails	  2	  

-‐	  Adviesaanvraag	  Concept	  Deel	  B	  OER	  Archeologie	  3	  

-‐	  Uitnodiging	  CoBo	  ASDV	  Bonaparte	  op	  3	  november	  4	  

-‐	  Uitnodiging	  Conferentie	  Medezeggenschap	  van	  het	  LOF	  op	  22	  november	  5	  

-‐	  Persbericht:	  Studentenpartij	  mei	  kiest	  elfde	  bestuur	  6	  

-‐	  Een	  vraag	  van	  de	  FSR	  FEB	  over	  de	  mening	  van	  de	  FSR	  t.o.v.	  het	  leenstelsel	  (wacht	  op	  7	  

antwoord)	  8	  

-‐	  Een	  verklaring	  van	  de	  FSR	  FMG	  over	  waarom	  zij	  besloten	  hebben	  niet	  mee	  te	  doen	  aan	  de	  9	  

Docent	  van	  het	  Jaar	  verkiezing.	  10	  

-‐	  Conceptagenda	  CSR	  11	  

-‐	  Besluitenlijst	  DB	  12	  

	  13	  

Uitgaande	  mails:	  14	  

-‐	  Ontvangstbevestiging	  van	  de	  adviesaanvraag	  aan	  Roos	  Eggers	  15	  

-‐	  Reactie	  adviesaanvraag	  selectiviteit	  aan	  Frank	  van	  Vree	  16	  

	  17	  

	   	  
	   Notulen	  PV	  FSR	  FGw	  15	  oktober	  2014	  

Aanwezig	  
Tom	  Lotten,	  Paul	  Heinemans,	  Marije	  Hazelhoff,	  Susanne	  Schotanus,	  Gunnar	  de	  Haan,	  Lisa	  Koks,	  Sophie	  van	  Weeren,	  
Lisa	  Koks,	  Ruud	  van	  der	  Veen	  

Afwezig	   Roos	  de	  Groen,	  Anne	  Louise	  Schotel	  	  

Gast	   Els	  Aarts,	  Ilse	  Blomberg	  

Notulist	   Astrid	  Zwinkels	  
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Ingekomen	  post:	  1	  

-‐	  Uitnodiging	  beleidsplan	  presentatie	  FSR	  AMC	  van	  13	  oktober	  2	  

	  3	  

3. Vaststellen	  notulen	  &	  actielijst	  
De	  notulen	  	  van	  8	  oktober	  2014	  worden	  vastgesteld.	  	  4	  

	  5	  

Zwinkels	  reserveert	  de	  datum	  van	  inwerkweekend	  zoals	  die	  in	  de	  actielijst	  staat.	  (ACTIE)	  	  6	  

	  7	  

4. Mededelingen	  
De	  Groen	  is	  afwezig	  en	  heeft	  van	  Exter	  gemachtigd.	  Schotel	  is	  afwezig	  en	  heeft	  De	  Haan	  8	  

gemachtigd.	  9	  

	  10	  

Van	  der	  Veen	  heeft	  het	  gastenboek	  van	  de	  CoBo	  gevonden.	  	  	  11	  

Van	  Weeren	  moet	  om	  kwart	  over	  6	  weg.	  	  12	  

Koks	  vindt	  het	  zeer	  jammer	  dat	  er	  maar	  één	  iemand	  op	  haar	  CoBo	  is	  geweest.	  13	  

Schotanus	  vond	  het	  jammer	  dat	  ze	  alleen	  op	  de	  CoBo’s	  van	  de	  FEB	  en	  AMC	  was.	  14	  

De	  Haan	  vindt	  de	  FEB	  stom.	  15	  

5. Updates	  
De	  Haan	  geeft	  aan	  dat	  er	  geen	  voorzittersupdate	  is	  omdat	  deze	  zou	  gaan	  over	  de	  16	  

bezuinigingen.	  In	  plaats	  van	  de	  voorzittersupdate	  komt	  hier	  op	  de	  volgende	  vergadering	  een	  17	  

vergaderstuk	  over.	  18	  

De	  V&C	  update	  was	  de	  CoBo.	  Daar	  was	  iedereen	  bij.	  19	  

Bij	  O&O	  is	  een	  adviesaanvraag	  binnen	  gekomen	  over	  OER	  Archeologie	  deel	  B.	  Verder	  is	  het	  20	  

advies	  Selectieve	  masters	  is	  verstuurd.	  Van	  Exter	  gaat	  per1	  november	  in	  de	  CSR	  en	  er	  moet	  een	  21	  

nieuwe	  CV	  O&O	  gekozen	  worden,	  dit	  is	  besproken.	  Ook	  de	  bezuinigingen	  zijn	  besproken.	  Van	  22	  

Weeren	  geeft	  aan	  dat	  zij	  vrijdag	  een	  skypeafspraak	  met	  Stephanie	  heeft	  om	  het	  over	  de	  OER	  23	  

archeologie	  te	  hebben.	  24	  

CSR:	  Lina	  is	  vanaf	  vandaag	  nieuwe	  CV	  O&O	  CSR.	  Op	  de	  raadskleding	  komt	  de	  functie	  erbij	  25	  

te	  staan.	  Lotten	  vindt	  dit	  niet	  kunnen.	  Er	  wordt	  nog	  steeds	  een	  reactie	  geschreven	  op	  de	  26	  

kaderbrief.	  Docent	  van	  het	  jaar	  wordt	  later	  deze	  vergadering	  op	  teruggekomen.	  Verder	  is	  er	  27	  

weer	  niks	  gebeurd	  in	  de	  CSR.	  28	  

6. Vaststellen	  agenda	  
HR	  wordt	  van	  de	  agenda	  afgehaald.	  Als	  er	  tijd	  is	  zal	  De	  Haan	  nog	  een	  update	  over	  de	  29	  

bezuinigingen	  geven.	  Mening	  leenstelsel	  wordt	  toegevoegd.	  De	  agenda	  wordt	  als	  volgt	  30	  

vastgesteld.	  31	  

7. Docent	  van	  het	  Jaar	  
De	  Haan	  heeft	  de	  FMG	  ook	  uitgenodigd	  om	  dit	  punt	  toe	  te	  lichten.	  Deze	  hebben	  echter	  32	  

aangegeven	  dat	  ze	  niet	  zozeer	  tegen	  de	  DvhJ	  verkiezing	  zijn,	  maar	  enkel	  niet	  mee	  gaan	  doen.	  Om	  33	  

deze	  reden	  zullen	  ze	  niet	  aanwezig	  zijn.	  Wel	  zijn	  er	  twee	  leden	  van	  de	  CSR	  om	  het	  over	  de	  DvhJ	  34	  

verkiezing	  te	  hebben.	  	  35	  

	  36	  
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Aarts	  geeft	  aan	  dat	  er	  vanaf	  het	  begin	  van	  het	  jaar	  hard	  met	  de	  DvhJ	  van	  start	  is	  gegaan.	  Ze	  1	  

zijn	  nu	  aanwezig	  om	  de	  FSR	  te	  informeren	  over	  waarom	  de	  CSR	  dit	  doet	  en	  waarom	  de	  CSR	  hier	  2	  

zelf	  wel	  achter	  staat.	  Ook	  willen	  ze	  aanwezig	  zijn	  om	  de	  FSR	  in	  staat	  te	  stellen	  om	  vragen	  te	  3	  

stellen.	  De	  DvhJ	  is	  bij	  de	  CSR	  en	  bij	  de	  ASVA	  ingedeeld	  omdat	  deze	  beiden	  de	  kwaliteit	  van	  het	  4	  

onderwijst	  proberen	  te	  verbeteren.	  De	  DvhJ	  draagt	  hier	  aan	  bij	  omdat	  goed	  docentschap	  één	  5	  

van	  de	  peilers	  van	  goed	  onderwijs	  is.	  De	  prijs	  is	  een	  positieve	  manier	  om	  goed	  docentschap	  te	  6	  

motiveren.	  Degene	  die	  uiteindelijk	  DvhJ	  wordt	  krijgt	  een	  geldprijs	  die	  te	  besteden	  is	  aan	  7	  

verbetering	  van	  het	  onderwijs.	  De	  winnaar	  krijgt	  ook	  een	  carte	  blanche	  om	  een	  collegereeks	  van	  8	  

10	  colleges	  te	  ontwerpen,	  die	  dus	  door	  de	  DvhJ	  naar	  eigen	  idee	  ingevuld	  mag	  worden.	  	  9	  

Blomberg	  geeft	  aan	  dat	  de	  DvhJ	  uit	  heel	  veel	  elementen	  bestaat.	  Hier	  komen	  heel	  veel	  10	  

dingen	  bij	  kijken.	  Vorig	  jaar	  was	  het	  een	  gemis	  dat	  FSR-‐en	  niet	  echt	  betrokken	  waren	  bij	  de	  11	  

DvhJ.	  Daarom	  hebben	  ze	  geprobeerd	  om	  al	  vanaf	  het	  begin	  van	  het	  jaar	  om	  de	  FSR-‐en	  hier	  wel	  12	  

bij	  te	  betrekken.	  De	  input	  die	  ze	  tot	  nu	  toe	  hebben	  gekregen	  van	  de	  FSR-‐contactpersonen	  heel	  13	  

erg	  gewaardeerd.	  Maar	  omdat	  ze	  vroeg	  moesten	  beginnen	  zijn	  er	  al	  wat	  beslissingen	  genomen	  14	  

voordat	  alle	  FSR-‐en	  hierover	  zijn	  gesproken.	  Dit	  moest	  namelijk	  al	  half	  augustus	  gebeuren.	  Na	  15	  

de	  DvhJ	  is	  er	  een	  evaluatiemoment	  waar	  de	  FSR-‐en	  input	  kunnen	  leveren.	  Ze	  hopen	  dus	  dat	  alle	  16	  

FSR-‐en	  betrokken	  blijven	  zodat	  de	  evaluatie	  zin	  heeft.	  Het	  thema	  is	  ‘FaculteitenStrijd’.	  Het	  is	  17	  

bedoeld	  om	  studenten	  te	  activeren	  en	  om	  studenten	  te	  laten	  stemmen.	  In	  eerste	  instantie	  18	  

geïnspireerd	  op	  Harry	  Potter.	  De	  kritiek	  van	  de	  FMG	  waarderen	  ze	  enorm,	  maar	  ze	  betreuren	  19	  

het	  dat	  ze	  de	  CSR	  hier	  geen	  vragen	  over	  hebben	  kunnen	  stellen.	  Dit	  is	  waarom	  ze	  hier	  aanwezig	  20	  

zijn.	  	  21	  

Van	  Weeren	  wil	  opmerken	  dat	  ze	  het	  vorig	  jaar	  als	  een	  enorm	  gemis	  heeft	  ervaren	  dat	  er	  22	  

geen	  communicatie	  naar	  de	  FSR-‐en	  was	  en	  daarom	  ook	  geen	  draagvlak	  was	  bij	  de	  FSR-‐en.	  Ze	  is	  23	  

blij	  om	  te	  horen	  dat	  er	  nu	  in	  ieder	  geval	  meer	  geprobeerd	  wordt	  om	  met	  de	  FSR-‐en	  te	  24	  

communiceren.	  Los	  van	  het	  feit	  dat	  ze	  het	  nog	  steeds	  jammer	  vindt	  dat	  het	  nog	  niet	  helemaal	  25	  

lukt.	  Ze	  geeft	  aan	  dat	  het	  belangrijk	  is	  om	  FSR-‐en	  te	  informeren	  omdat	  de	  FSR	  anders	  het	  idee	  26	  

krijgt	  dat	  ze	  maar	  gewoon	  gevraagd	  worden	  om	  op	  te	  dagen.	  27	  

Blomberg	  geeft	  aan	  dat	  dit	  hen	  ook	  meegegeven	  is	  bij	  het	  inwerktraject.	  Daarom	  hebben	  ze	  28	  

ook	  uit	  elke	  raad	  een	  contactpersoon	  aangesteld.	  Wat	  ze	  nu	  proberen	  met	  het	  campagnerooster	  29	  

is	  dat	  iedereen	  de	  contactgegevens	  hier	  ook	  in	  staan	  zodat	  er	  gebeld	  kan	  worden	  bij	  30	  

afwezigheid.	  	  31	  

Schotanus	  vraagt	  hoe	  het	  nu	  verder	  gaat	  met	  de	  FMG.	  Blomberg	  antwoordt	  dat	  de	  faculteit	  32	  

gewoon	  mee	  doet,	  maar	  dat	  de	  FSR	  FMG	  geen	  campagne	  gaat	  voeren.	  De	  besturen	  van	  de	  33	  

partijen	  worden	  aangesproken	  en	  zo	  ook	  studieverenigingen	  van	  de	  FMG.	  Zij	  willen	  ook	  dat	  de	  34	  

docenten	  van	  de	  FMG	  gewoon	  een	  kans	  krijgen	  om	  mee	  te	  doen.	  Maar	  het	  is	  wel	  moeilijk.	  35	  

Van	  Weeren	  geeft	  aan	  dat	  de	  FGw	  een	  nogal	  lastige	  faculteit	  is,	  kijkende	  naar	  de	  36	  

hoeveelheid	  en	  de	  grootte	  van	  opleidingen.	  Ze	  vraagt	  hoe	  het	  contact	  met	  de	  studieverenigingen	  37	  

is.	  38	  

Aarts	  geeft	  aan	  dat	  morgen	  tijdens	  het	  SVO	  de	  studieverenigingen	  gebrieft	  gaat	  worden.	  Zij	  39	  

worden	  in	  eerste	  instantie	  gevraagd	  om	  te	  helpen	  met	  de	  digitale	  promotie.	  Als	  ze	  fysiek	  40	  

promotie	  willen	  voeren	  dan	  is	  dat	  prima.	  41	  

	  42	  

Aarts	  en	  Blomberg	  verlaten	  de	  vergadering.	  43	  

	  44	  

Lotten	  wil	  aangeven	  dat	  er	  een	  brief	  vanuit	  de	  CSR	  naar	  de	  FMG	  gaat.	  Deze	  is	  naar	  zijn	  45	  

mening	  bijzonder	  vriendelijk..	  Koks	  wil	  aangeven	  dat	  voordat	  iedereen	  een	  mening	  gaat	  vormen	  46	  
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ze	  wil	  benadrukken	  dat	  het	  sowieso	  door	  gaat.	  Ook	  wil	  ze	  aangeven	  dat	  je	  bij	  de	  1	  

studieverenigingen	  zeer	  veel	  gezichtsverlies	  lijdt	  als	  je	  nu	  zou	  besluiten	  hier	  niet	  aan	  mee	  te	  2	  

doen.	  Voor	  Kleio	  geldt	  dit	  zeker.	  3	  

	  4	  

Meningenrondje	  over	  de	  DvhJ:	  5	  

	  6	  

Schotanus:	  Ze	  vindt	  het	  heel	  jammer	  dat	  de	  FMG	  de	  brief	  heeft	  geschreven.	  De	  brief	  zelf	  7	  

heeft	  ze	  geen	  problemen	  mee,	  maar	  ze	  vindt	  het	  jammer	  dat	  ze	  niet	  mee	  doen.	  Ze	  vindt	  de	  DvhJ	  8	  

nog	  steeds	  een	  top	  idee.	  V&C	  heeft	  er	  nog	  steeds	  heel	  veel	  zin	  in.	  9	  

Hazelhoff:	  Ze	  vindt	  het	  een	  heel	  leuk	  evenement	  en	  een	  goede	  manier	  om	  docenten	  te	  10	  

motiveren	  en	  een	  positief	  gevoel	  over	  de	  universiteit	  te	  laten	  creëren.	  11	  

Heinemens:	  Hij	  snapt	  de	  brief	  niet	  zo	  goed.	  Hij	  vindt	  de	  docent	  van	  het	  jaar	  wel	  een	  leuke	  12	  

manier	  om	  docenten	  in	  het	  zonnetje	  te	  zetten.	  13	  

Lotten:	  Hij	  is	  het	  niet	  perse	  oneens	  met	  de	  brief.	  Hij	  vindt	  wel	  dat	  er	  over	  gediscussieerd	  14	  

moet	  worden.	  Nu	  is	  er	  een	  brief	  uitgegooid	  zonder	  te	  wachten	  op	  reactie.	  Ook	  zijn	  bepaalde	  15	  

argumenten	  niet	  helemaal	  waar.	  Hij	  vindt	  ook	  dat	  als	  faculteit	  er	  tussentuit	  stappen	  juist	  niet	  16	  

leidt	  tot	  eenheid	  van	  de	  universiteit.	  Hij	  vindt	  ook	  dat	  ze	  hier	  eerder	  mee	  hadden	  moeten	  17	  

komen.	  18	  

Van	  Exter:	  Ze	  vindt	  dat	  er	  voor	  beide	  posities	  wel	  wat	  valt	  te	  zeggen.	  Er	  was	  wel	  wat	  te	  19	  

zeggen	  voor	  de	  argumenten,	  maar	  de	  timing	  was	  niet	  goed.	  Ook	  vindt	  ze	  dat	  er	  meer	  belangrijke	  20	  

dingen	  zijn	  nu.	  21	  

Van	  der	  Veen:	  Hij	  kan	  zich	  wel	  inleven	  in	  de	  kritiek	  die	  wordt	  geuit,	  voornamelijk	  het	  over	  22	  

tijd	  en	  geld	  dat	  besteed	  wordt.	  Hij	  zou	  overwegen	  de	  zelfde	  kant	  op	  te	  gaan.	  23	  

Van	  Weeren:	  Ze	  is	  er	  gemengd	  over.	  Ze	  vindt	  het	  thema	  nu	  ze	  de	  uitleg	  heeft	  gehoord	  beter,	  24	  

maar	  blijft	  erbij	  dat	  het	  blijft	  neerkomen	  op	  het	  uit	  elkaar	  drijven	  van	  de	  faculteiten.	  Wat	  betreft	  25	  

de	  bezuinigingen:	  ze	  vindt	  het	  gek	  dat	  er	  heel	  veel	  geld	  in	  zo’n	  actie	  gepompt	  wordt	  terwijl	  er	  bij	  26	  

ons	  opleidingen	  geschrapt	  worden.	  Verder	  hoopt	  ze	  vooral	  dat	  de	  communicatie	  beter	  gaat	  27	  

gaan.	  Zij	  is	  heel	  sceptisch	  door	  wat	  er	  vorig	  jaar	  gebeurd	  is.	  	  28	  

Koks:	  Ze	  vindt	  het	  ergens	  ook	  heel	  krom	  dat	  wij	  moeten	  bezuinigen	  terwijl	  de	  verkiezing	  er	  29	  

is.	  Echter,	  de	  verkiezing	  komt	  er	  sowieso	  nu	  wel	  dus	  dat	  is	  nu	  geen	  argument.	  Wat	  wel	  zou	  30	  

kunnen	  is	  iets	  super	  tofs	  te	  bedenken	  voor	  de	  avond	  van	  de	  uitslag.	  Ook	  denkt	  ze	  dat	  docenten	  31	  

er	  wel	  heel	  veel	  waarde	  aan	  hechten.	  	  32	  

De	  Haan:	  Hij	  vindt	  de	  hele	  DvhJ	  actie	  een	  eigen	  opgeiligheid	  van	  de	  ASVA	  en	  de	  CSR.	  Hij	  33	  

vindt	  het	  idee	  strijd	  der	  faculteiten	  bijzonder	  slecht	  doordacht.	  Dit	  is	  vooral	  gelinkt	  aan	  hoe	  de	  34	  

gelden	  nu	  over	  de	  faculteiten	  verdeeld	  worden.	  Dit	  vindt	  hij	  ontzettend	  ridicuul.	  Ze	  noemen	  de	  35	  

prijs	  omdat	  ze	  onderwijskwaliteit	  hoog	  in	  het	  vaandel	  hebben	  staan.	  Hij	  zou	  willen	  dat	  ze	  dan	  36	  

een	  openbare	  reactie	  op	  de	  kaderbrief	  geven.	  Hij	  heeft	  het	  gevoel	  dat	  dit	  vooral	  een	  feestje	  voor	  37	  

het	  CvB	  is.	  Hij	  vraagt	  zich	  verder	  af	  of	  docenten	  het	  daadwerkelijk	  waarderen:	  een	  van	  de	  38	  

finalisten	  was	  vorig	  jaar	  niet	  eens	  aanwezig.	  Hij	  is	  heel	  blij	  dat	  FMG	  er	  uit	  is	  gestapt.	  	  39	  

	  40	  

Van	  Weeren	  vindt	  het	  idee	  van	  Koks	  om	  binnen	  de	  kaders	  nu	  een	  signaal	  af	  te	  geven	  een	  41	  

top	  idee.	  Van	  der	  Veen	  heeft	  al	  vaker	  gehoord	  dat	  het	  ‘dit	  jaar	  toch	  niet	  meer	  te	  stoppen	  valt’.	  Hij	  42	  

denkt	  wel	  dat	  zo’n	  stelling	  maken	  wel	  invloed	  heeft	  op	  volgend	  jaar.	  Hij	  denkt	  dat	  als	  aan	  43	  

studieverenigingen	  uitleggen	  waar	  het	  vandaan	  komt	  en	  wat	  er	  te	  verbeteren	  is	  dat	  dit	  goed	  is.	  44	  

Hazelhoff	  vindt	  het	  een	  sterk	  punt	  dat	  als	  wij	  mee	  doen	  wij	  het	  CvB	  helpen	  om	  een	  goed	  imago	  45	  

van	  de	  universiteit	  neer	  te	  zetten,	  terwijl	  het	  eigenlijk	  helemaal	  niet	  goed	  gaat.	  Ze	  denkt	  dat	  niet	  46	  
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mee	  doen	  echter	  het	  verkeerde	  statement	  is.	  Schotanus	  is	  het	  voor	  een	  deel	  eens	  met	  de	  kritiek	  1	  

van	  De	  Haan,	  ze	  snapt	  het	  punt	  van	  de	  bezuinigingen.	  Ze	  denkt	  niet	  dat	  dit	  meer	  een	  kloof	  gaan	  2	  

brengen	  omdat	  studenten	  zich	  überhaupt	  al	  niet	  met	  de	  faculteit	  betrokken	  voelen.	  Ze	  zou	  zich	  3	  

hier	  niet	  uit	  willen	  trekken.	  De	  kick-‐off	  is	  morgen	  en	  dat	  zou	  echt	  niet	  ok	  zijn.	  Ze	  zou	  wel	  een	  4	  

brief	  willen	  sturen	  naar	  de	  CSR	  over	  hoe	  ze	  nu	  met	  de	  kaderbrief	  bezig	  zijn.	  	  5	  

De	  Haan	  noemt	  een	  ludieke	  actie	  bij	  de	  DIES:	  ‘Leuk	  dat	  we	  nu	  DvhJ	  hebben.	  Volgend	  jaar	  6	  

wordt	  het	  nog	  	  makkelijker	  omdat	  er	  per	  faculteit	  nog	  maar	  één	  docent	  rond	  loopt.’	  Hij	  baalt	  dat	  7	  

de	  kritische	  noten	  die	  de	  CSR	  wil	  uitdragen	  worden	  weggewuifd	  door	  het	  CvB	  en	  dat	  de	  CSR	  dan	  8	  

geen	  ballen	  heeft	  om	  meer	  te	  doen	  dan	  een	  gedichtje	  voor	  te	  dragen.	  	  9	  

Van	  Weeren	  zegt	  dat	  bij	  de	  opening	  van	  het	  academisch	  jaar	  de	  CSR	  zich	  de	  mond	  heeft	  10	  

laten	  snoeren.	  De	  Haan	  geeft	  aan	  dat	  als	  je	  er	  eenmaal	  staat	  ze	  je	  niets	  kunnen	  maken.	  Van	  der	  11	  

Veen	  is	  het	  hier	  mee	  eens.	  Lotten	  wil	  ervoor	  pleiten	  om	  ongeacht	  de	  uitslag	  in	  ieder	  geval	  een	  12	  

brief	  naar	  de	  CSR	  te	  sturen	  over	  dat	  ze	  echt	  deel	  uit	  willen	  maken	  van	  de	  evaluatie	  (zelfde	  13	  

aanbod	  dat	  aan	  de	  FMG	  is	  gedaan)	  ook	  hopen	  ze	  dat	  ze	  beloond	  zullen	  worden	  voor	  ons	  14	  

medewerken.	  Dit	  kan	  bijvoorbeeld	  door	  de	  CSR	  aan	  te	  laten	  geven	  aan	  het	  CvB	  dat	  er	  15	  

onevenredig	  hard	  bezuinigd	  wordt	  op	  de	  FGw.	  16	  

Exter	  geeft	  aan	  dat	  de	  CSR	  best	  is	  geschrokken	  van	  de	  brief.	  Op	  dat	  punt	  denkt	  ze	  dat	  ze	  17	  

volgend	  jaar	  echt	  naar	  input	  geluisterd	  wordt.	  	  18	  

Koks	  geeft	  aan	  dat	  als	  de	  FSR	  er	  heen	  gaat	  je	  er	  best	  met	  tape	  over	  je	  mond	  kunt	  gaan	  19	  

zitten.	  	  20	  

Van	  Weeren	  denkt	  dat	  het	  principiële	  bezwaar	  is	  dat	  ondanks	  de	  bezuinigingen	  dit	  soort	  21	  

geld	  wordt	  uitgegeven.	  Het	  moet	  duidelijk	  worden	  gemaakt	  aan	  de	  CSR	  dat	  dit	  alles	  leuk	  en	  22	  

aardig	  is	  maar	  dat	  het	  bij	  ons	  echt	  niet	  goed	  gaat.	  Het	  is	  buiten	  een	  brief	  heel	  belangrijk	  dat	  er	  23	  

met	  de	  CSR	  om	  tafel	  wordt	  gegaan.	  De	  Haan	  wil	  benadrukken	  dat	  het	  niet	  alleen	  bij	  ons,	  maar	  bij	  24	  

de	  hele	  universiteit	  niet	  goed	  gaat.	  De	  CSR	  moet	  ervoor	  zorgen	  dat	  het	  CvB	  dingen	  gaat	  doen	  die	  25	  

goed	  zijn	  voor	  onze	  universiteit.	  	  26	  

Lotten	  denkt	  dat	  er	  zeker	  langsgegaan	  kan	  worden	  bij	  de	  mensen	  van	  de	  DvhJ.	  Maar	  27	  

volgende	  week	  wordt	  ook	  de	  kaderbrief	  op	  de	  agenda	  wordt	  besproken.	  Er	  is	  nu	  makkelijk	  een	  28	  

lijntje	  naar	  DvhJ	  toe	  waardoor	  makkelijk	  vervelende	  vragen	  gesteld	  worden.	  	  29	  

Koks	  stelt	  voor	  om	  volgende	  week	  naar	  de	  PV	  van	  de	  CSR	  te	  gaan	  met	  alle	  vier	  de	  30	  

faculteiten	  om	  aan	  te	  geven	  dat	  de	  FSR-‐en	  hier	  niet	  achter	  staan.	  	  31	  

Lotten	  geeft	  aan	  dat	  Dymph	  zegt	  dat	  de	  faculteiten	  het	  gewoon	  aan	  hadden	  moeten	  zien	  32	  

komen.	  Dit	  gelooft	  de	  CSR	  (wauw).	  Van	  Exter	  geeft	  aan	  dat	  zij	  deze	  punten	  ook	  onder	  de	  33	  

aandacht	  wil	  brengen	  bij	  de	  CSR.	  34	  

Van	  Weeren	  weet	  van	  vorig	  jaar	  van	  de	  CSR	  dat	  mensen	  die	  de	  CSR	  in	  gaan	  in	  dat	  35	  

bestuurswereldje	  terecht	  komen	  die	  alleen	  maar	  Dymph	  willen	  pleasen.	  Een	  brief	  van	  Schotel	  36	  

kwam	  er	  vorig	  jaar	  niet	  door	  heen	  omdat	  deze	  ‘te	  kritisch’	  was.	  Van	  Weeren	  wil	  ook	  graag	  37	  

aanwezig	  zijn	  bij	  die	  PV.	  Er	  moet	  daar	  flink	  stennis	  geschopt	  gaan	  worden.	  Van	  der	  Veen	  zegt	  38	  

‘Hear	  hear’.	  	  39	  

Schotanus	  geeft	  aan	  dat	  de	  FNWI	  ook	  een	  beetje	  op	  hun	  eigen	  eilandje	  zitten.	  Ze	  hebben	  er	  40	  

geen	  mening	  over	  omdat	  ze	  het	  niet	  weten.	  Hetzelfde	  geldt	  voor	  het	  AMC.	  Dit	  speelt	  bij	  hun	  niet.	  41	  

Van	  der	  Veen	  denkt	  dat	  de	  FSR	  FNWI	  wel	  naar	  onze	  kant	  toe	  te	  halen	  is	  omdat	  ze	  zelf	  aan	  de	  42	  

afgrond	  staan	  (AFS).	  Ook	  is	  er	  een	  hele	  kritische	  vleugel	  bij	  LIEF.	  Dit	  geeft	  wel	  hoop.	  43	  

Schotanus	  geeft	  aan	  dat	  de	  FSR	  FNWI	  voornamelijk	  heel	  jong	  zijn.	  Door	  44	  

taakgroepstructuren	  is	  er	  ook	  niet	  veel	  overzicht.	  	  45	  

Besluit:	  er	  wordt	  wel	  meegedaan	  aan	  de	  DvhJ	  verkiezing.	  (BESLUIT)	  46	  
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Volgende	  week	  wordt	  aangeschoven	  bij	  de	  CSR	  PV.	  Mensen	  die	  aanwezig	  willen	  zijn	  laten	  1	  

dit	  aan	  De	  Haan	  weten.	  	  2	  

	  3	  

Als	  we	  andere	  raden	  gaan	  mobiliseren	  kan	  het	  lijken	  alsof	  we	  zelf	  wel	  een	  soort	  van	  4	  

kruistocht	  gaan	  beginnen	  tegen	  de	  CSR.	  Dit	  moeten	  we	  ons	  wel	  gaan	  realiseren.	  Schotanus	  5	  

denkt	  dat	  wij	  heel	  goed	  op	  andere	  geibeden	  samen	  kunnen	  werken	  met	  de	  CSR	  en	  tegelijkertijd	  6	  

hier	  heel	  kritisch	  op	  kunnen	  zijn.	  Ze	  vindt	  echt	  dat	  we	  hier	  voor	  moeten	  gaan.	  Wij	  zijn	  niet	  de	  7	  

enige	  die	  de	  lul	  zijn,	  wel	  de	  enige	  die	  hier	  iets	  aan	  willen	  doen.	  De	  andere	  raden	  moeten	  hier	  8	  

zeker	  bij	  betrokken	  worden.	  Als	  wij	  hen	  niet	  actief	  gaan	  betrekken,	  gaan	  zij	  dit	  waarschijnlijk	  9	  

niet	  zelf	  doen.	  10	  

Lotten	  wil	  op	  zijn	  minst	  inventariseren	  bij	  de	  andere	  raden.	  Hij	  wil	  in	  ieder	  geval	  met	  11	  

lindsey	  aankomen.	  Het	  helpt	  als	  we	  niet	  in	  ons	  eentje	  zijn.	  Van	  Exter	  weet	  niet	  of	  het	  een	  goed	  12	  

idee	  is	  om	  andere	  raden	  te	  mobiliseren	  omdat	  de	  zaal	  anders	  misschien	  te	  klein	  is	  en	  alle	  13	  

standpunten	  dan	  door	  elkaar	  heen	  gaan	  lopen.	  Van	  Weeren	  denkt	  dat	  de	  FdR	  zich	  er	  ook	  wel	  14	  

van	  bewust	  is.	  Ook	  denkt	  ze	  dat	  het	  weldegelijk	  vertandig	  is	  om	  met	  meerdere	  faculteiten	  te	  15	  

gaan.	  Vorig	  jaar	  was	  de	  FNWI	  ‘die	  vervelende	  faculteit’.	  Ze	  wil	  voorkomen	  dat	  wij	  nu	  de	  16	  

vervelende	  faculteit	  te	  worden.	  Het	  gaat	  namelijk	  ook	  niet	  alleen	  om	  ons,	  het	  gaat	  ook	  om	  de	  17	  

andere	  faculteiten.	  	  18	  

	  19	  

De	  Haan	  gaat	  contact	  opnemen	  met	  Lidewij,	  Lindsey	  en	  Sophie	  en	  aangeven	  dat	  wij	  ernaar	  20	  

toe	  gaan	  en	  dat	  het	  ons	  heel	  belangrijk	  lijkt	  dat	  faculteiten	  die	  ook	  gekort	  worden	  aanwezig	  zijn	  21	  

en	  dat	  wij	  sowieso	  aanwezig	  zijn.	  De	  FNWI	  wordt	  ook	  gevraagd.	  (ACTIE)	  22	  

	  23	  

Van	  Weeren	  verlaat	  de	  vergadering	  en	  machtigt	  De	  Haan.	  	  24	  

8. Begroting	  
Bij	  de	  vorige	  vergadering	  is	  een	  wijzigingsverzoek	  ingediend	  over	  de	  post	  Voorzien.	  Bij	  25	  

algemeen	  staat	  bij	  scholing	  800.	  Bij	  O&F,	  O&O	  en	  V&C	  100	  bij	  scholing.	  Er	  is	  350	  naar	  26	  

onvoorzien	  gegaan.	  Bij	  onvoorzien	  staat	  nu	  450	  en	  bij	  evenementen	  2900.	  Het	  totaal	  komt	  nog	  27	  

steeds	  uit	  op	  7200	  euro.	  28	  

Lotten	  vraagt	  hoe	  de	  CoBo	  uit	  is	  gevallen.	  Koks	  geeft	  aan	  dat	  ze	  de	  factuur	  nog	  niet	  heeft	  29	  

gehad.	  De	  inschatting	  aan	  de	  hand	  van	  de	  muntjes	  heeft	  ze	  wel	  gemaakt,	  wat	  zou	  betekenen	  dat	  30	  

ze	  600	  euro	  aan	  drank	  heeft	  uitgegeven.	  Ware	  het	  niet	  dat	  Eurest	  aangegeven	  heeft	  dat	  er	  270	  31	  

euro	  aan	  personeelskosten	  aan	  verbonden	  zitten.	  Dit	  moet	  alsnog	  betaald	  gaan	  worden.	  Alles	  bij	  32	  

elkaar	  komen	  we	  als	  het	  goed	  is	  uit	  op	  1080.	  Hierbij	  is	  wel	  inbegrepen	  dat	  iemand	  De	  Haan	  100	  33	  

euro	  inlegt	  voor	  muntjes	  die	  hij	  heeft	  uitgedeeld.	  Dit	  wordt	  in	  het	  kasboek	  verwerkt.	  Dit	  34	  

betekent	  dat	  we	  dus	  neerkomen	  op	  500	  drank,	  200	  zaalhuur,	  270	  personeel	  en	  ongeveer	  60	  aan	  35	  

cadeau’s.	  	  36	  

Van	  der	  Veen	  geeft	  aan	  dat	  de	  klokhuis	  weer	  een	  beroep	  op	  ons	  wil	  doen.	  De	  Haan	  geeft	  37	  

aan	  dat	  hier	  geen	  rekening	  mee	  is	  gehouden.	  Hier	  moet	  nog	  discussie	  over	  gevoerd	  worden.	  	  38	  

Van	  der	  Veen	  vraagt	  waar	  de	  kosten	  van	  het	  inwerkweekend	  vandaan	  komen.	  Koks	  geeft	  39	  

aan	  dat	  dit	  ruim	  genomen	  is	  wat	  er	  vorig	  jaar	  uit	  is	  gegeven.	  	  40	  

	  41	  

Discussiepunten:	  42	  

1. Alcohol	  en	  eten	  op	  inwerkweekend	  43	  
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	  1	  

Van	  der	  Veen	  is	  van	  mening	  dat	  de	  UvA	  geen	  geld	  moet	  uitgeven	  aan	  eten	  van	  2	  

raadsleden,	  al	  helemaal	  niet	  aan	  alcohol.	  3	  

Schotanus	  denkt	  dat	  het	  in	  het	  belang	  van	  de	  UvA	  is	  dat	  de	  studentenraad	  goed	  is	  4	  

ingewerkt.	  Drank	  begrijpt	  ze,	  maar	  ze	  denkt	  dat	  hier	  wel	  argumenten	  voor	  gemaakt	  5	  

kunnen	  worden	  waarom	  mensen	  die	  moeten	  betalen.	  6	  

Koks	  is	  van	  mening	  dat	  eten	  door	  de	  UvA	  betaald	  moet	  worden.	  Wat	  betreft	  alcohol:	  7	  

bij	  Kleio	  wordt	  wel	  drank	  ingekocht	  van	  het	  budget,	  maar	  voor	  ieder	  biertje	  doet	  men	  8	  

geld	  in	  een	  pot.	  Het	  wordt	  dus	  voorgeschoten.	  	  9	  

Lotten	  vindt	  persoonlijk	  dat	  drank	  een	  goed	  sociaal	  smeermiddel	  is.	  Wat	  betreft	  eten	  10	  

sluit	  hij	  zich	  aan	  bij	  Lisa.	  Lotten	  geeft	  aan	  dat	  je	  niet	  echt	  gecompenseerd	  wordt.	  Hij	  11	  

geeft	  aan	  dat	  je	  in	  dit	  weekend	  niet	  kan	  werken	  en	  dat	  je	  dus	  wel	  dingen	  opgeeft.	  Hij	  12	  

vindt	  het	  dus	  goed	  dat	  hiervoor	  enigszins	  gecompenseerd	  wordt	  	  in	  de	  vorm	  van	  gratis	  13	  

eten	  en	  drinken.	  Hazelhoff	  vindt	  ook	  dat	  je	  mensen	  inderdaad	  moet	  compenseren.	  14	  

Van	  Exter	  geeft	  aan	  dat	  OV-‐kosten	  voor	  sommigen	  ook	  niet	  vergoed	  worden.	  	  15	  

Compenseren	  is	  dus	  goed.	  16	  

	  17	  

De	  Haan	  stelt	  voor	  om	  de	  post	  te	  houden	  zoals	  hij	  is,	  met	  de	  kanttekening	  dat	  het	  18	  

aanwenden	  van	  dit	  budget	  voor	  alcohol	  nog	  eens	  apart	  ter	  stemming	  komt	  voor	  de	  PV.	  19	  

Lisa	  past	  dit	  aan.	  (ACTIE)	  Zo	  kan	  V&C	  tzt	  een	  oplossing	  brengen	  om	  aan	  alle	  20	  

standpunten	  tegemoet	  te	  komen.	  Wat	  betreft	  eten	  wordt	  dit	  amendement	  niet	  21	  

ingevoerd.	  22	  

	  23	  

2. Klokhuis	  der	  geesteswetenschappen	  24	  

	  25	  

De	  Haan	  geeft	  aan	  dat	  twee	  jaar	  geleden	  er	  halverwege	  het	  jaar	  iemand	  op	  is	  gestapt.	  26	  

Er	  is	  toen	  besloten	  om	  	  de	  vergoeding	  voor	  de	  raadsassisent	  als	  prijs	  uit	  te	  reiken	  aan	  27	  

het	  beste	  idee	  van	  de	  FGw.	  Dit	  was	  toen	  Lieven	  Heerenmans.	  Hij	  wilde	  filmpjes	  maken	  28	  

om	  te	  laten	  zien	  wat	  de	  geesteswetenschappen	  nou	  zijn.	  Deze	  prijs	  was	  toen	  29	  

persoonlijk	  voor	  hem	  en	  hiermee	  kon	  hij	  doen	  wat	  hij	  wilde.	  Ook	  is	  soort	  van	  half	  30	  

beloofd	  dat	  hij	  een	  jaar	  later	  500	  euro	  zou	  krijgen.	  Vorig	  jaar	  is	  het	  hier	  lang	  over	  31	  

gegaan	  in	  de	  raad.	  Er	  is	  toen	  besloten	  om	  een	  harde	  schijf	  voor	  hem	  te	  kopen	  en	  dat	  als	  32	  

hij	  bepaalde	  bonnen	  in	  wilde	  dienen	  dit	  via	  de	  FSR	  kon.	  Ook	  is	  toen	  aangegeven	  dat	  33	  

het	  opnieuw	  beschikbaar	  stellen	  van	  geld	  in	  een	  nieuw	  collegejaar	  opnieuw	  zou	  34	  

worden	  bekeken.	  Van	  Weeren	  heeft	  vorige	  week	  een	  mail	  gekregen	  van	  de	  nieuwe	  35	  

directeur.	  De	  Haan	  heeft	  toen	  geantwoord	  dat	  hij	  hier	  op	  terug	  komt.	  Sidenote:	  er	  zijn	  36	  

nu	  twee	  filmpjes	  in	  totaal	  gemaakt.	  	  37	  

	  38	  

De	  vraag	  is	  nu	  of	  de	  FSR	  hier	  geld	  aan	  wil	  besteden.	  Van	  der	  Veen	  geeft	  aan	  dat	  we	  als	  39	  

we	  willen	  een	  noot	  bij	  onze	  begroting	  kunnen	  maken.	  	  Lotten	  geeft	  aan	  dat	  als	  we	  40	  

meer	  invloed	  krijgen	  in	  wat	  de	  filmpjes	  behelzen	  dat	  het	  dan	  wel	  de	  moeite	  waard	  is.	  41	  

Anders	  vraagt	  hij	  af	  of	  we	  überhaupt	  geld	  hebben.	  Schotanus	  geeft	  aan	  dat	  als	  we	  niet	  42	  

weten	  wat	  ze	  willen	  en	  wat	  ze	  waar	  voor	  willen	  gebruiken	  we	  het	  er	  eigenlijk	  ook	  niet	  43	  

over	  kunnen	  hebben.	  Ze	  wil	  voorstellen	  om	  dit	  verzoek	  te	  sturen.	  Koks	  vindt	  het	  44	  

eigenlijk	  raar	  dat	  we	  überhaupt	  subsidies	  geven.	  Ze	  geeft	  aan	  dat	  je	  bij	  het	  AUF	  45	  

bedragen	  krijgen	  als	  je	  het	  goed	  beargumenteerd.	  Van	  der	  Veen	  geeft	  aan	  dat	  hier	  46	  
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vorig	  jaar	  moeite	  mee	  was.	  Hij	  zou	  niet	  inhoudelijk	  in	  het	  project	  willen	  interferen.	  1	  

Van	  Exter	  denkt	  dat	  als	  je	  om	  een	  begroting	  vraagt	  je	  een	  verwachting	  schept.	  Ook	  2	  

heeft	  ze	  er	  eigenlijk	  nog	  nooit	  van	  gehoord.	  Ze	  vind	  het	  ook	  dramatisch	  dat	  er	  maar	  3	  

één	  of	  twee	  filmpjes	  zijn	  gemaakt.	  De	  Haan	  vindt	  het	  niet	  onze	  taak	  om	  subsidie	  te	  4	  

verstrekken.	  Hoogstens	  voor	  start-‐ups.	  Hij	  denkt	  ook	  dat	  we	  het	  geld	  wel	  beter	  te	  5	  

besteden	  hebben.	  	  6	  

	  7	  

Er	  wordt	  een	  meningen	  rondje	  gehouden	  over	  principiële	  bezwaren	  tegen	  het	  geven	  8	  

aan	  geld	  voor	  het	  klokhuis	  der	  geesteswetenschapen.	  Op	  een	  enkeling	  na	  zijn	  de	  leden	  9	  

tegen	  het	  subsidiëren	  van	  dergelijke	  projecten.	  Unaniem	  zijn	  ze	  het	  eens	  dat	  het	  10	  

klokhuis	  der	  geesteswetenschappen	  dit	  niet	  meer	  verdiend.	  	  11	  

De	  begroting	  wordt	  niet	  aangepast	  aan	  de	  klokhuis	  der	  geesteswetenschappen.	  Er	  12	  

wordt	  hier	  geen	  geld	  aan	  gegeven.	  13	  

	  14	  

De	  FSR	  FGw	  stelt	  de	  begroting	  met	  in	  acht	  name	  van	  de	  wijziging	  vast.	  	  15	  

	  16	  

Voor:	  9	  17	  

Tegen:	  1	  18	  

	  19	  

De	  begroting	  is	  bij	  dezen	  aangenomen.	  	  (BESLUIT)	  20	  

9. O&O	  en	  Raadsassistent	  	  
Schotel	  zou	  hier	  een	  vergaderstuk	  over	  schrijven.	  Dit	  is	  niet	  gebeurd.	  Schotanus	  herhaalt	  21	  

wat	  er	  bij	  O&O	  besproken	  is.	  Er	  moet	  een	  raadsassistent	  komen.	  Wanneer	  het	  gaat	  over	  de	  CV	  22	  

O&O	  zijn	  er	  verschillende	  opties.	  In	  het	  ideale	  geval	  hebben	  we	  een	  O&O	  commissielid	  dat	  zich	  23	  

opwerkt	  waarna	  er	  een	  standaard	  sollicitatieprocedure	  komt.	  Een	  andere	  optie	  is	  een	  24	  

raadsassistent	  aannemen	  speciaal	  voor	  deze	  functie.	  De	  kans	  dat	  hier	  een	  goede	  kandidaat	  voor	  25	  

solliciteert	  is	  echt	  wel	  klein.	  Een	  derde	  optie	  is	  dat	  het	  DB	  het	  oplost	  of	  iemand	  anders	  in	  een	  26	  

bepaalde	  combinatie	  namelijk	  dat	  het	  wordt	  opgesplitst	  in	  een	  technisch	  voorzitter	  en	  27	  

werkvoorzitter.	  Hierbij	  geeft	  De	  Haan	  nog	  een	  optie	  aan:	  een	  inhoudelijk	  voorzitter	  en	  een	  28	  

technisch	  voorzitter.	  Schotanus	  geeft	  aan	  dat	  het	  dan	  nog	  de	  vraag	  zijn	  of	  deze	  in	  het	  DB	  moeten	  29	  

zitten,	  ze	  erbij	  moeten	  zitten,	  of	  in	  ieder	  geval	  één.	  Het	  DB	  heeft	  aangegeven	  dat	  ze	  in	  principe	  in	  30	  

staat	  zouden	  zijn	  het	  bestuur	  met	  zijn	  drieën	  te	  trekken.	  	  31	  

	  32	  

Schotanus	  heeft	  aangegeven	  dat	  zodra	  er	  een	  CV	  V&C	  is,	  zij	  O&O	  zou	  willen	  doen.	  Hazelhoff	  33	  

geeft	  aan	  dat	  ze	  overweegt	  om	  CV	  V&C	  te	  solliciteren.	  Over	  het	  splitsen	  van	  de	  taken	  hangt	  het	  34	  

heel	  erg	  af	  van	  wie	  daar	  interesse	  in	  heeft.	  Koks	  wil	  geen	  CV	  O&O	  worden.	  Ze	  is	  wel	  voor	  het	  35	  

idee	  dat	  er	  één	  CV	  O&O	  komt.	  Ze	  zou	  het	  prettig	  vinden	  als	  de	  CV	  O&O	  iemand	  uit	  O&O	  wordt.	  36	  

Van	  der	  Veen	  wil	  ook	  1	  CV	  O&O.	  Hij	  overweegt	  ook	  te	  solliciteren	  op	  V&C.	  Van	  Exter	  laat	  het	  aan	  37	  

de	  raad	  over.	  Een	  open	  sollicitatie	  lijkt	  haar	  goed.	  Lotten	  denkt	  dat	  het	  afhankelijk	  is	  of	  we	  een	  38	  

raadsassistent	  willen	  aannemen	  voor	  de	  functie.	  Mocht	  er	  iemand	  van	  deze	  raad	  gevonden	  39	  

worden	  dan	  lijkt	  het	  hem	  dat	  handig	  dat	  dit	  zo	  snel	  mogelijk	  gebeurd.	  Heinemans	  weet	  niet	  zo	  40	  

goed	  wat	  hij	  er	  van	  vindt.	  Hij	  houdt	  alle	  opties	  open.	  Schotanus	  denkt	  dat	  het	  heel	  goed	  is	  voor	  41	  

O&O	  	  om	  één	  CV	  te	  hebben,	  om	  structuur	  te	  hebben,	  om	  nooit	  twijfel	  te	  hebben	  over	  wie	  waarbij	  42	  

moet	  zijn.	  Ze	  denkt	  dat	  het	  DB	  het	  heel	  goed	  aan	  kan,	  maar	  ze	  denkt	  dat	  het	  haar	  persoonlijk	  43	  

beter	  zou	  zijn	  als	  ze	  één	  CV	  zou	  hebben	  in	  plaats	  van	  een	  combi.	  De	  Haan	  zit	  het	  meest	  op	  de	  lijn	  44	  
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van	  Heinemans.	  Hij	  wil	  ieder	  voorstel	  op	  zich	  beoordelen	  en	  kan	  dus	  niet	  aangeven	  welk	  1	  

voorstel	  hij	  beter	  vindt.	  	  2	  

	  3	  

1. Hoe	  gaat	  de	  vacature	  van	  de	  RA	  opgesteld	  worden?	  4	  

Schotanus	  geeft	  aan	  dat	  in	  het	  HR	  staat	  dat	  hier	  een	  SoCo	  voor	  moet	  komen.	  Ze	  zou	  5	  

deze	  graag	  in	  het	  leven	  roepen.	  De	  PV	  geeft	  dan	  aan	  de	  SoCo	  mee	  wat	  ze	  willen	  in	  een	  6	  

RA.	  Lotten	  lijkt	  het	  een	  goed	  idee	  om	  de	  hele	  raad	  uit	  te	  roepen	  tot	  SoCo.	  Koks	  geeft	  aan	  7	  

dat	  een	  sollicitatie	  voor	  11	  man	  echt	  te	  heftig	  is.	  Van	  der	  Veen	  wil	  kijken	  naar	  de	  optie	  8	  

om	  een	  specialistische	  raadsassistent	  te	  hebben.	  Bijvoorbeeld	  iemand	  die	  zich	  9	  

specifiek	  op	  bezuinigingen	  richt.	  	  10	  

	  11	  

Zwinkels	  stuurt	  een	  mail	  naar	  de	  totale	  raad	  of	  ze	  in	  de	  SoCo	  willen.	  Degenen	  die	  dit	  12	  

willen	  moeten	  voor	  vrijdag	  12	  uur	  ’s	  middags	  reageren.	  (ACTIE)	  	  13	  

	  	  14	  

Aan	  deze	  SoCo	  wordt	  dan	  een	  bepaalde	  actie	  meegegeven.	  	  15	  

Schotanus	  geeft	  aan	  dat	  we	  het	  wel	  zo	  snel	  mogelijk	  willen	  doen.	  Schotanus	  stelt	  voor	  16	  

om	  voor	  de	  PV	  al	  een	  vergaderstuk	  in	  te	  dienen.	  De	  Haan	  schrijft	  deze	  en	  dient	  deze	  in.	  17	  

(ACTIE)	  18	  

	  19	  

2. Wat	  worden	  de	  deadlines	  voor	  sollicitaties?	  20	  

	  21	  

Maandag	  12.00	  is	  de	  deadline	  voor	  de	  functie	  CV	  O&O.	  Dan	  kan	  het	  meegenomen	  22	  

worden	  in	  De	  Week	  van	  de	  FSR	  en	  dat	  is	  natuurlijk	  het	  aller	  leukste	  moment	  van	  de	  23	  

week	  waar	  iedereen	  altijd	  super	  erg	  naar	  uitkijkt.	  	  24	  

10. Mening	  leenstelsel	  
Deze	  wordt	  naar	  volgende	  week	  verplaatst	  (ACTIE)	  25	  

Gunnar	  mailt	  de	  FEB	  terug	  (ACTIE)	  26	  

11. Bezuinigingen	  
Deze	  wordt	  naar	  volgende	  week	  verplaatst.	  (ACTIE)	  27	  

	  28	  

	  29	  

12. Wvttk	  
Schotanus	  geeft	  dat	  er	  geen	  officieel	  standpunt	  over	  de	  bezuinigingen	  is.	  Ze	  vraagt	  wat	  het	  30	  

plan	  is	  m.b.t.	  het	  aanwezig	  zijn	  bij	  de	  vergadering	  van	  de	  CSR	  te	  gaan	  is.	  Van	  der	  Veen	  geeft	  aan	  31	  

dat	  het	  hem	  een	  goed	  idee	  lijkt	  om	  voor	  de	  eerste	  keer	  er	  voornamelijk	  informerend	  heen	  gaan.	  32	  

De	  Haan	  geeft	  aan	  dat	  er	  voor	  V&C	  of	  na	  O&O	  een	  groep	  bij	  elkaar	  komt	  en	  aan	  de	  hand	  hiervan	  33	  

een	  e-‐mailstemming	  wordt	  gedaan	  over	  het	  raadsstandpunt.	  De	  Haan	  prikt	  dit	  moment	  (ACTIE)	  34	  

Voor	  maandag	  mailt	  iedereen	  naar	  De	  Haan.	  (ACTIE)	  35	  

	  36	  

Dinsdag	  komt	  een	  mailstemming	  met	  een	  korte	  reactietijd	  dan	  normaal.	  37	  

Voor:	  11	  38	  

	  39	  
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13. Rondvraag	  en	  sluiting	  
Lotten	  geeft	  aan	  dat	  Tariq	  heeft	  een	  interview	  heeft	  met	  Folia.	  Hij	  denkt	  dat	  dit	  misschien	  1	  

leuk	  is	  om	  naar	  te	  luisteren	  omdat	  hij	  zich	  vast	  gaat	  verspreken.	  	  2	  

	  3	  

Om	  19.19	  sluit	  De	  Haan	  de	  vergadering.	  	  4	  

	  5	  

Besluiten	  
140828-‐1	   Schotel	  is	  verkozen	  als	  Voorzitter	  O&F	  van	  de	  Facultaire	  Studentenraad	  der	  6	  

Geesteswetenschappen	  in	  het	  jaar	  2014-‐2015	  	  7	  

140828-‐2	   Schotanus	  is	  verkozen	  als	  Vicevoorzitter	  van	  de	  Facultaire	  Studentenraad	  der	  8	  

Geesteswetenschappen	  in	  het	  jaar	  2014-‐2015	  9	  

140828-‐3	   De	  FSR	  moet	  ook	  dit	  jaar	  weer	  duidelijk	  aanwezig	  zijn	  op	  het	  FOCB.	  10	  

140828-‐4	   Voorde	  CoBo	  zal	  een	  richtlijn	  van	  700	  tot	  1000	  euro	  worden	  aangehouden.	  11	  

140903-‐1	   De	  actiepunten	  worden	  voortaan	  met	  de	  week	  van	  de	  FSR	  meegestuurd.	  12	  

140917-‐1	   Op	  de	  persoonlijke	  kaartjes	  komt	  bij	  persoonlijke	  raadleden	  ‘Raadslid’	  te	  13	  

staan.	  Bij	  Zwinkels	  komt	  hier	  ‘Ambtelijk	  Secretaris’	  te	  staan	  en	  bij	  Van	  Laar	  14	  

‘Raadsassistent’.	  	  15	  

140917-‐2	   Zwinkels	  krijgt	  haar	  eigen	  persoonlijke	  kaartjes.	  16	  

140917-‐3	   Het	  raadstelefoonnummer	  wordt	  enkel	  op	  de	  algemene	  kaartjes	  geplaatst.	  	  17	  

140917-‐4	   V&C	  krijgt	  een	  budget	  van	  150	  euro	  om	  de	  OC-‐bijeenkomst	  van	  te	  18	  

organiseren.	  19	  

140917-‐5	   De	  plannen	  zoals	  beschreven	  in	  het	  stuk	  ‘bedank	  de	  kiezers’-‐actie	  mogen	  20	  

worden	  uitgevoerd.	  21	  

140917-‐6	   Het	  inwerkweekend	  zal	  op	  dezelfde	  locatie	  als	  vorig	  jaar	  plaatsvinden.	  22	  

140917-‐7	   Raadsfaciliteiten	  in	  de	  raadskamer	  mogen	  niet	  door	  andere	  mensen	  dan	  de	  23	  

raadsleden	  gebruikt	  worden.	  24	  

140924-‐1	   Als	  de	  raadsassistent	  niet	  heeft	  meegedacht	  bij	  het	  schrijven	  van	  een	  advies	  25	  

dan	  zal	  de	  schrijver	  van	  dit	  advies	  een	  memorie	  van	  toelichting	  meesturen.	  	  26	  

140924-‐2	   Koks	  zal	  voortaan	  de	  declaraties	  op	  donderdag	  behandelen.	  27	  

140924-‐3	   Per	  raadslid	  kunnen	  maximaal	  ofwel	  1	  vest	  of	  wel	  2	  shirts	  worden	  besteld.	  28	  

140924-‐4	   Raadsleden	  die	  geen	  raadskleding	  willen	  worden	  hier	  niet	  toe	  verplicht.	  29	  

140924-‐5	   De	  raadskleding	  wordt	  uit	  raadsbudget	  betaald.	  30	  

140924-‐6	   Op	  de	  raadskleding	  worden	  de	  namen	  van	  de	  raadsleden	  gedrukt.	  	  31	  

141001-‐1	   Van	  Laar	  herschrijft	  het	  advies	  over	  selectieve	  masters	  waarna	  De	  Haan	  het	  32	  

verstuurt.	  33	  

141001-‐2	   Op	  de	  constitutieborrel	  zullen	  alle	  aanwezigen	  2	  consumptiemuntjes	  krijgen.	  34	  

141001-‐3	   Het	  maximumbedrag	  dat	  op	  de	  constitutieborrel	  aan	  drinken	  wordt	  35	  

uitgegeven	  is	  1000	  euro.	  	  36	  
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141001-‐4	   V&C	  mag	  voor	  maximaal	  40	  euro	  de	  Bedank-‐de-‐kiezers	  actie	  uitvoeren.	  1	  

141008-‐1	   De	  afterparty	  van	  de	  CoBo	  vindt	  plaats	  in	  het	  Spinhuis.	  Hier	  wordt	  geen	  2	  

budget	  voor	  vrijgemaakt	  verder.	  	  3	  

141015-‐1	   De	  FSR	  FGw	  stelt	  de	  begroting	  met	  in	  acht	  name	  van	  de	  wijzigingen	  vast.	  4	  

141015-‐2	   De	  FSR	  FGw	  doet	  dit	  jaar	  wederom	  mee	  aan	  de	  Docent	  van	  het	  Jaar	  verkiezing.	  5	  

Actielijst	  
140828-‐3	   Schotel	  zoekt	  uit	  of	  er	  op	  andere	  faculteiten	  een	  minordag	  voor	  keuzevakken	  6	  

is.	  7	  

140828-‐6	   V&C	  organiseert	  in	  september/	  oktober	  een	  OC-‐dag	  gericht	  op	  samenwerking.	  8	  

140917-‐2	   In	  de	  Week	  van	  de	  FSR	  voorafgaand	  aan	  de	  volgende	  OV	  stuurt	  Zwinkels	  de	  9	  

actiepunten	  van	  de	  OV	  mee.	  	  10	  

140917-‐10	   V&C	  komt	  met	  een	  datum	  voor	  de	  ‘bedank	  de	  kiezers’-‐actie.	  11	  

140917-‐15	   De	  Haan	  is	  aanwezig	  op	  alle	  CoBo’s	  van	  de	  FGw,	  ook	  degene	  waarvoor	  hij	  niet	  12	  

is	  uitgenodigd.	  	  13	  

141001-‐2	   Alle	  raadsleden	  tekenen	  zich	  voor	  minstens	  2	  uur	  in	  voor	  de	  campagne	  van	  de	  14	  

docent	  van	  het	  jaar.	  15	  

141001-‐3	   De	  Haan	  geeft	  de	  precieze	  tijd	  van	  de	  Belbin	  training	  door	  aan	  alle	  raadsleden.	  16	  

141001-‐4	   V&C	  schrijft	  een	  vergaderstuk	  om	  de	  data	  19-‐21	  juni	  voor	  te	  stellen	  voor	  het	  17	  

inwerkweekend.	  18	  

141001-‐5	   Lotten	  geeft	  aan	  Zwinkels	  het	  mailadres	  door	  waarop	  hij	  zijn	  datumprikkers	  19	  

wil	  ontvangen.	  	  20	  

141008-‐2	   De	  wijzigingen	  uit	  de	  notulen	  worden	  in	  het	  HR	  opgenomen	  door	  het	  DB.	  21	  

141008-‐4	   Er	  worden	  over	  het	  HR	  en	  de	  begroting	  gestemd	  op	  de	  PV.	  	  22	  

141015-‐1	   De	  Haan	  nodigt	  andere	  faculteiten	  uit	  voor	  de	  PV	  van	  de	  CSR	  23	  

141015-‐2	   Koks	  maakt	  bij	  de	  begroting	  een	  kanttekening	  dat	  over	  het	  alcoholbudget	  van	  24	  

het	  inwerkweekend	  later	  nog	  moet	  worden	  gestemd.	  25	  

141015-‐3	   Zwinkels	  stuurt	  een	  mail	  met	  de	  vraag	  wie	  in	  de	  SoCo	  willen	  plaatsnemen.	  26	  

141015-‐4	   Raadsleden	  die	  in	  de	  SoCo	  willen	  plaatsnemen	  sturen	  dit	  voor	  vrijdag	  17	  27	  

oktober	  12.00	  uur	  naar	  Zwinkels	  28	  

141015-‐5	   De	  Haan	  schrijft	  voor	  de	  PV	  van	  29	  een	  vergaderstuk	  over	  de	  eisen	  van	  de	  29	  

nieuwe	  raadsassistent	  en	  de	  procedure	  die	  gevolgd	  gaat	  worden.	  30	  

141015-‐6	   Mening	  Leenstelselen	  en	  Bezuinigingen	  worden	  volgende	  week	  opnieuw	  31	  

geagendeerd.	  32	  

141015-‐7	   Voor	  zondag	  19	  oktober	  23.59	  mailen	  de	  raadsleden	  die	  mee	  willen	  naar	  de	  33	  

PV	  van	  de	  CSR	  dit	  naar	  De	  Haan	  34	  

141015-‐8	   De	  Haan	  houdt	  na	  de	  kleine	  bijeenkomt	  een	  e-‐mailstemming	  over	  het	  35	  

raadsstandpunt	  over	  de	  kaderbrief.	  36	  


